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P�ehled letopisný k d�j�m Hory Kutné  

První díl  

1197. Dom�nlivý po�átek Hory Kutné. Okolí nejbližší a hranice.
Odvození jména. Vznik m�sta. Hornické p�ekroucené významy.
Práva a z�ízení m�st. (8)

1261. Výsady horník�m králem Václavem I. ud�lené. Dodatek 
k nim od P�emysla Otakara II. (11)

1276. Hora Kutná za královské m�sto povýšena. (12)
1278. První úpadek dol� Kutnohorských. (12)
1289. Kolínským povoleno u Kluk� pavovati. (12)
1292. Chrám Všech Svatých postaven. Klášteru Sedlckému povo-

len plat z lázní Kutnohorských. (12)
1293. Kutná Hora s Jihlavou v stejná práva uvedena. Horní právo 

krále Václava II. Z výpov�di soudc� Hory Kutné není odvolání než 
ku králi. (12)

1299. Právomocnost na klášter Sedlcký nesm�li Horští provád�ti. 
(14)

1300. První ražení pen�z v Ho�e Kutné r. 1300. O ú�ednících 
mince. P�e s Kolínskými o sklad soli. Poznenáhlé rozši�ování se 
m�sta. První po�átek kaple T�la Božího a chrámu sv. Barbory. (14)

1304. Obležení Hory Kutné císa�em Albrechtem a smutný konec 
obležení toho. (15)

1305. Spor m�st královských s pány �eskými o práva na sn�mu.
První jména p�edn�jších obyvatel� v Ho�e Kutné. (16)

1306. Výplaty z mince Kutnohorské. (16)
1307. Druhé obležení Hory Kutné. (16)
1308. Horník Bo�ita z Košic dal vystav�ti chor u sv. Jakuba v 

Praze. (17)
1309. Spiknutí m�š�anstva Pražského a Kutnohorského proti 

pán�m �eským. Následky toho. (17)
1310. T�etí obležení Hory Kutné. �tvrté obležení Hory Kutné. 

Chrám sv. Jakuba založen. (18)
1311. Mince Kutnohorská zleh�ena. (18)
1312. Právo mince raziti ze Žitavy pro Horu Kutnou zíkáno. 

Krvavá rozep�e Puš� a pán� z Potsteina. Hlad veliký v zemi. (18)
1314. N�mci s králem Janem p�išlí jak používají mince 

Kutnohorské. (19)
1315. Jind�ich z Lipé co první správce mince za krále Jana. (19)
1317. Veliký hlad v zemi. (19)
1321. Kapitoly Vyšehradské nadání z mince Kutnohorské. (19)
1323. Krále Jana hospoda�ení. (19)

1324. Pirknarovo za�ízení m�stského špitála. Odevzdání p�íjm�v 
chrám� a kaplí v Ho�e Kutné špitálu p�i klášte�e Sedlckém. Stávající 
již chrámy Kutnohorské. (19)

1325. Zlaté mince v Ho�e Kutné prvn� raženy. (21)
1327. Podílce horní odvád�ny klášteru Sedlckému a Ž�árskému.  
1328. Plze	ské rychtá�ství m�š�anu Kutnohorskému ud�leno. (21)
1329. Nové právo Hory Kutné. Poukázky na minci v Ho�e Kutné. 

(21)
1333. Co získala Hora Kutná za Karla IV. (21)
1337. Mince zleh�ena. (21)
1338. Jednota uzav�ena mezi Prahou a Horou Kutnou. Div v Pn�-

vici. Kobylky asiatské v �echách. Klášter Sedlcký zrušil povinnost 
na pohostinu. Králova poukázka na minci Kutnohorskou. Velflín s 
Bo�itou nájemníci mince. Narovnání Hory Kutné a Sedlc ohledn�
hranic. (22)

1341. P�ísp�vek z hor na stavbu chrámu sv. Víta v Praze. (22)
1343. Majestát p�epale��m st�íbra (vlastn� raze��m mince) 

ud�lený. K�ivoklát hrad zastaven. (22)
1345. Sn�m za krále Jana v Ho�e Kutné držaný. P�vod Kamenné 

stezky z Hory Kutné do Sedlc. (23)
1346. Jak si král Karel IV. Hory Kutné vážil a ji s jinými hlav-

ními m�sty porovnal. (23)
1348. Zhoubná bou�ka v Ho�e Kutné. P�ísp�vek z mince Kutno-

horské na Slovanský klášter v Praze. (24)
1351. Ruthart�v odkaz na mlýn� klášteru Sedlckému. Po�átek 

vinic kolem Hory Kutné. (24)
1358. Chrám sv. Jakuba dostaven a nadací rozli�ná k n�mu. (24)
1359. Právo Horník� na gruntech Malešovských rybníky zaklá-

dati p�estalo. Král Karel IV. potvrdil a rozmnožil výsady Kutnohor-
ským. (24)

1361. Mor v �echách. Císa�i Karlovi syn narozen. (24)
1363. Rozep�e Kutnohorských s klášterem Sedlckým o správu ve 

špitále. První mincmistr ustanoven. Správa obecní. Rychta v Ho�e 
Kutné zastavena Endrlinovi. Spor Hory Kutné s Kolínskými o pla-
vení d�íví. (24)

1370. Odkaz ke kapli mincé�ské. Poklady císa�e Karla IV. (26)
1371. Majestát císa�e Karla IV. na svobodné kupování a prodá-

vání statk� pozemských a jich d�d�ní. (26)
1372. Poukázky na minci Kutnohorskou. (26)
1373. Nadací Weirachové ku chrám�m. (26)
1378. Ustanovení o mincí�ství. Vychvalování Hory Kutné od 
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cizinc�. (26)
1386. Majestát krále Václava IV. o d�d�ní po zem�elých 

Hornících. (27)
1388. Sigmund od�íká se nárok� svých na p�íjmy z mince 

Kutnohorské. (27)
1390. Kaple St. T�í král� v chrámu sv. Jakuba založena. Rozli�né 

úpisy Kutnohorským na dluhy. (27)
1392. Kutnohorský m�š�an dal silnici do Žitavy upravit. 

Kutnohorských nesmí se nikdo bez odpov�di mincmistra dotýkati 
ani pohán�ti. (27)

1394. Silnice z Kolína k �áslavi musela Horou Kutnou jíti. 
Výsada Kutnohorským na clo v branách. Jak se m�sto Hora Kutná 
rozši�ovalo. (28)

1396. Spor Horník� s uhlí�i a jeho vyrovnání. Kaplanství p�i kapli 
T�la Božího nadané. (29)

1397. Kaplanství p�i kapli Rodi�ky Boží nadané. (30)
1400. Sigmund král uherský s vojskem svým k Ho�e Kutné 

p�itáhl. (30)
1401. Pobožnost T�la Božího v kapli téhož jména papežem Boni-

facem IX. potvrzena. Témuž chrámu právo farního chrámu ud�leno. 
Kutnohorští jsou povolání p�ed soudy duchovní mimo arcibis-
kupství Pražského sprošt�ni. N�která obecní za�ízení ohledn� trh� a 
�emeslník�. Rozsudek šepmistr�v mezi ševci a koželuhy. Sigmund 
op�tn� Horu Kutnou obléhl a krále Václava zajal. (30)

1402. Týž Hory se zmocnil a jak Kutnohorské poko�il. (35)
1403. Srážka Horník�v se Smilem Flaškou. Král Václav ze zajetí 

uprchl do a Hory p�išel. (35)
1404. Král Václav povolává do Hory Kutné �leny university 

Pražské. Chrám sv. Bartolom�je. Narovnání sporu Kutnohorských s 
klášterem Sedlckým o hranice. Nadací Kláry Troperové. Úpis Vác-
lava z Truhonic. (35)

1408. Majestát krále Václava na práva a díla mincé�ská. Události 
povšechné v zemi. (35)

1409. Ud�lení dekretu Kutnohorského na práva t�ech hlas� náro-
da �eského na universit� Pražské. Spor Kutnohorských s panem 
Zdenkem z Postupic. (37)

1410. Zavedení primaství v Ho�e Kutné. Narovnání o jurisdikcí 
v Ho�e Kutné mezi fará�i Pn�vickým a Malínským. (37)

1412. Petr ze Svojšína nejvyšší mincmistr. (39)
1413. Zni�ení Malína horníky Kutnohorskými. Kupci Kutnohorští 

na cestách p�epadeni. (39)
1414. Úpisy dlužní m�š�an�m Kutnohorským. Odpustky pro 

p�ispívatele na stavbu chrámu sv. Barbory. Povšechné události 
v zemi. (39)

1416. Rá�ek Kobyla vyslanec král�v v Ho�e Kutné zavražd�n. 
Povšechné události v zemi. (40)

1419. První krvavý po�átek válek husitských Kutnohorskými 
zavin�n. Spol�ení se Hory Kutné proti Praze. 
ád�ní Horník�v proti 
Husit�m. (40)

1420. Král Sigmund p�itáhl do Hory Kutné. Král Sigmund zadal 
rychtu v Ho�e Kutné. Král Sigmund zapisuje vesnice kláštera 
Sedlckého. Král Sigmund op�t v Ho�e Kutné. (41)

1421. Nové �ád�ní Horník� proti Husit�m. Poko�ení se Horník�
vojsku Pražskému a u�in�ný mír. Narovnání se Horník�v s Pražany. 
Sn�m v �áslavi. Rokování sn�movní v Ho�e Kutné. Nový minc-
mistr. První vpád vojska Táborského do Hory. Bitva vojska Tábor-
ského s vojskem Sigmundovým u Hory. Král Sigmund op�tn� Horu 
Kutnou opanoval. (42)

1422. Druhá bitva Žižkou u Hory Kutné svedena. Sn�m v �áslavi 
a zvolení Vitolda Alexandra Litevského za krále �eského. List 
Žižk�v. Ustanovení ohledn� mince. (46)

1423. Pr�b�h událostí povšechných. (47)
1424. Boj u Malešova a vypálení Hory Kutné. (47)

Druhý díl  

1424. P�ehled povšechný. Mince kutnohorská obnovena. Žižka v 
Ho�e dosadil mincmistra, jeho smrt. (48)

1425. Op�tné zvedání se Hory Kutné. (48)
1427. Radnice nová v m�st� z�ízena. (48)
1428. Pojišt�ní majetku Kutnohorských. Poloha m�sta, jména ulic 

a nám�stí. (49)
1431. Sn�mování strany pod obojí v Ho�e. Císa� Zikmund 

potvrzuje majetek Glenclovi. (49)
1432. Op�tné sn�mování v Ho�e Kutné. (50)
1433. Svolení obecní o �ádu v m�st� a p�ijímání do obce. Svolení 

zemské o minci. (50)
1434. Stvrzení práv Horských správcem zemským. P�ehled 

povšechný. Rudokupci pokutováni pro házení škvár do Páchu. Sjezd 

duchovní v Ho�e. (50)
1435. D�je povšechné. Ženy pro tanec trestány. (51)
1436. Sazení šepmistr� správcem zemským. Císa� Zikmund p�ijat 

za krále �eského. Volba šepmistr�. Ves Veletov zastavena králem 
Zikmundem. N�kte�í se Zikmundem nespokojeni. (51)

1437. Sn�m zemský svolán do Prahy o porovnání nových 
Horník� se starými. Rohá� z Dubé a na Sion�, jeho provin�ní a trest. 
Zikmundova smrt a jeho snaha o nástupce. (52)

1438. Sjezd v Ho�e, zvolení krále Albrechta. Bitva u Hory. (53)
1439. Albrechtova smrt. (54)
1440. Bezvládí v �echách. (54)
1441. Sn�m duchovní v Ho�e. Sjezd krajský. (54)
1442. Vinice kolem Hory Kutné. (54)
1443. Nová synoda kn�ží v Ho�e. Uvazování se ve statky n�kdy 

Sedlcké. Spor Kutnohorských o plat ke špitálu z P�ítoky. Nové mlý-
ny na Svrchním Páchu odkoupeny. Z�ízení cechu haví�ského. (54)

1444. Sjezd všech stran v Ho�e Kutné. (56)
1445. Odkaz Písk�v na stavbu chrámu sv. Barbory. Sn�m valný v 

Ho�e Kutné. (56)
1446. Radnice obecní na Tarmarku z�ízena. Druhanice �áslav-

ským postoupeny. Sjezd jednoty Pod�bradské v Ho�e. Mlýn Štolec 
od obce odprodán. Šepmistr K��ka zvolen za posla do 
íma. (57)

1448. Hora Kutná zvolena za místo ku sn�mování. (57)
1449. Vinice u Neškaredic od obce odprodána. (58)
1450. Kutnohorští p�istupují ku p�ím��í. (58)
1451. Ji�í Pod�bradský zvolen správcem zem�. Poselství ke králi 

Ladislavovi. Nepo�ádné pavování. (58)
1453. Král Ladislav nastoupil vládu. (58)
1454. Narovnání mezi novými s starými Horníky. Král Ladislav 

potvrdil Ho�e výsady. Zapisování statk�v a dvor�v. Láze	 Na Písku
darována mincí��m. (58)

1456. Smlouva o zahrady hloušecké a na Kamených stezkách. (59)
1459. Král Ji�í potvrzuje Horník�m veškeré výsady. Týž: sm�nil 

právo rychty m�stské v Ho�e. (59)
1460. Ne�ád v mincovnictví napraven. Bekyn� uvedeny do Hory.

(60)
1461. Horník�m potvrzeno držení pozemk�, n�kdy klášteru 

Sedlckému náležejících. Správa obecní a povinnosti obecních 
soudc�. 
ád sazení rady, obecních starších a všech cechmistr�, jich 
p�ísahy. Odm�na mincmistrovi za obnovení rady. (60)

1462. Svolení obecních starších o pot�eby m�sta. Jak trestány 
byly p�estupky �ádu obecného. Cihlá� do Hory povolán. Jak se vedly 
dlužní úpisy. Nadací ke školám. Spor lazebník�v s jinými �emesly. 
Stížnost rudokupc�v do nepoctivých vah. Král Ji�í potvrdil 
d�di�nost l�n� mincí�ských. (63)

1463. Ptá�ek, proslulý zvona� v Ho�e. Nau�ení o zlatnících. 
Koželuh�m �áslavským dovoleno kupovati v Ho�e k�že. Jílovští 
podrobeni rozsudk�m šepmistr� Horských. Mincmistr Kostka 
z Postupic zabit bleskem. (65)

1464. Král Ji�í obnovil radu. Ustanovení trubného v m�st�. (66)
1465. Král Ji�í v Ho�e, rozsudek jeho o poz�stalosti provinilého 

rudokupce Jošta. Svolení panské o šenké�ky a branku Páchovskou. 
Dar králi. Stížnost do mince. (66)

1466. Svolení obecní. Nesvornost Horník� s jinými m�sty. Spor 
s Kolínskými o plavení d�íví po Labi. Clo m�stské. (67)

1467. Svolení obecní. Král Ji�í osvobodil Horníky od braní 
vyššího práva v Jihlavi. (68)

1468. Hora podporuje krále Ji�ího proti nep�átel�m. (69)
1469. Svolení obecní o rozli�né opravy ve m�st�. Narovnání mezi 

mlyná�i a pivovarníky. Nep�átelé krále Ji�ího zvolili Matyáše krále 
uherského za krále �eského. Oprava mincovnictví. D�m Ruthar-
tovský. (69)

1470. Obnovení ú�adu šepmistrského a konšelského. Plat z hutí 
k obci. P�ípravy k válce. Úpis krále Ji�ího na u�in�nou jemu p�j�ku 
a zápis na Zybohlavy. Král Ji�í upisuje syn�m svým 6000 kop na 
minci. Hora se opev	uje. Kutnohorští podávají králi Ji�ímu zprávy o 
pohybech nep�ítele. Drahota v zemi. (70)

1471. Kníže Minsterberský obnovil radu. Prokopa Aldera dary ke 
chrám�m horským. Václava Svatby z Tuchotic odkazy a poslední 
v�le. Smrt krále Ji�ího a M. Rokycany. Po smrti krále Ji�ího. Zaba-
vení mince královské. Míšenští u Hory a poty�ka s nimi u Ka	ku. 
Volba krále Vladislava na sn�mu v Ho�e. Podmínky Kutnohorských 
p�i postupování mince. Král Vladislav v Ho�e, uvázal se v minci a 
sadil ú�ady m�stské. Zavedení cla z m�di pro obecné pot�eby. Dluhy 
Kutnohorských za králem Ji�ím. Král Vladislav potvrdil Horník�m 
veškeré výsady. (72)

1472. Stav m�sta v té dob�. Ú�ady m�stské soudí krádeže horní. 
Požadavky Vladislavovy na minci. P�ehled všeobecný. Vojenská 
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opat�ení. Kutnohorští varují Vladislava p�ed nep�áteli. Král Vladi-
slav provdává dceru sirotka po Václavovi Svatbovi z Tuchotic. 
První lékárna v Ho�e. (77)

1473. Nová váha z�ízena v minci. Král Vladislav obnovil radu. 
Narovnání o sázení starších nad havé�i. Nová mince zaražena. Výlo-
hy na ohražení m�sta. Odkaz Mikuláše Libáka ke špitálu. Chrám sv. 
Václava na Rovni. Pozemky sedlcké, držené bez zápisu, bu�tež 
vráceny. Vladislav považuje Horu za svoji pokladnici. Vladislav 
ujiš�uje Kutnohorské, že dávky jemu svolené nejsou na újmu práv 
jich. Vladislav zapisuje Veletov Janu z Trojanovic. Pe�e� m�stská 
vyryta. (78)

1474. Ladislav obnovil radu. Trest na krádež v minci. Úklad o 
bezživotí krále Vladislava, trest na to. Stížnosti pro rybníky Male-
šovské a vodu z Bylanky. Posádka uherská z Kolína Horníky zbita. 
Poukazy královy na minci horskou. Obec horská zaru�uje se za 
krále Vladislava. (81)

1475. Usnesení na sn�mu v Praze. Narovnání mnohých m�stu 
prosp�šných v�cí. Neposlušní ob�ané mají se z m�sta vyprodati. 
Hutišt� pod Hradišt�m dáno na z�ízení mlýna. Strašné pov�t�í v 
Ho�e. Kn�ží napomenuti ke svornosti. Nadání Kate�iny Alderové ke 
špitálu. Pov�st o Ruthartovi a ud�leném jemu erbu. Další poukazy 
na minci králem �in�né. O povaze obyvatelstva m�sta v dob� té.
(82)

1476. Haví�i žádají, aby starší jich op�t od šepmistr� byli sázeni. 
Nespokojenost s radou m�stskou v Praze i v jiných m�stech �eských 
a jak se tomu v Ho�e p�edešlo. Obec kutnohorská rukojmí za krále 
Vladislava. Spor s panem Drahobudickým vyrovnán. Práva pregé-
��v se stále udržují. Mince kutnohorská nem�že posta�iti vypláceti 
poukazy králem jí dávané. Domy v Ho�e, stav�né králem Vladi-
slavem. (85)

1477. Na jaké rukojmí p�j�ovány byly peníze nada�ní. Uh�i 
chystají se ke Kutné Ho�e. Práva horní stvrzena Vladislavem. Sn�m 
v Ho�e. (87)

1478. Obnovení rady. Nový mlýn koupila paní Anna z Radi�e. 
Kn�z Martin Hegius vypov�dín z Hory. Král Vladislav na ob�d� u 
m�š�ana horského. D�v�rné listy Vladislavovy k Horník�m. Horníci 
ke sn�mování voláni. Ješt� n�které poukázky na minci. P�ekupování 
a p�epalování st�íbra zapov�díno. (87)

1479. P�ehled d�j� povšechných. Kn�z z Hory vypov�zený vrátil 
se a za to potrestán. Sklep obecní vyloupen a pe�et� m�stské pokra-
deny. Peníze z mince ukradeny. Mince nem�že vypláceti poukazy, 
výpomoc obce. Kníže Viktorýn postupuje d�chody své na minci 
králi Vladislavovi. (89)

1480. Znamenitá bern� v �echách uložena. Kutnohorští vybídnuti 
k sn�mu o narovnání v náboženství. Král Vladislav ujel z Prahy do 
Hory. P�ísnost krále Vladislava pro zpívání písn� V�rní k�es�ané, 
vzbou�ení se proto haví�stva. Sn�m v Ho�e, Pražané na n�m zjímáni. 
Kníže Minsterberský napomíná Horníky, aby Kolínských neproná-
sledovali. Knihtiskárna v Ho�e. Jan Guttenberg vynálezce knihtisku.
(90)

1481. Svolení obecních starších. Jan z Trojanovic zapisuje Vele-
tov špitálu. P�ehled d�j� povšechných. Plat z va�ení piva zaveden. 
Kutnohorští necht�jí platiti da	 sn�mem svolenou. (91)

1482. Vladislav op�tn� potvrzuje Horník�m výsadu na vybírání 
cla ve m�st�. Narovnání s Kolínskými o sklad ryb tuních. Pregé��m 
zadržen plat. Šepmist�i dozírají na minci. Trest na horní krádež. 
Vladislav vyslovuje nelibost Horník�m pro neplacení sn�mem svo-
lené bern�. Knížeti Minsterberskému poukázány peníze z mince. 
P�íchod biskupa Augustina Sankturienského do �ech. Sjezd v Nym-
burce. (92)

1483. Mor v zemi. Bou�e v Praze. Hora m�la býti obsazena voj-
skem, Horníci tomu nedopustili. Sn�m v �áslavi. Vladislav II. v 
Ho�e, svolání sn�mu. Stížnost do knížat Minsterberských pro ražení 
necenné mince. Horník�m povoleno do 50 h�iven st�íbra dáti zmin-
covati pro vlastní pot�ebu. Stížnosti kláštera Sedlckého do Horník�
pro držení luk n�kdy klášterských. �eský kazatel ustanoven v kláš-
te�e Sedlckém. Položen základní kámen nad chórem sv. Barbory. (94)

1484. Na�ízení královské o polepšení hor. Svolení panské o �ádu 
v m�st�. Na�ízeno, by se žid�m spravedlnost d�la. Sn�m v Ho�e. 
Odjezd král�v do Prahy. (94)

1485. Sn�m v Ho�e. Docíleno snášenlivosti u ví�e. Plat z mince 
kutnohorské na stavbu hradu Pražského. Nové poukazy na minci. 
Sn�movní ustanovení ceny pen�z v placení a vým�n�. Král Vladi-
slav zamýšlí Újezdec a Zybohlavy p�ipojiti ku panství Kolínskému.
(95)

1486. Úvaha místní. O opat�ení hor. Výro�ní trh o Novém roce 
povolen. Kolik bylo vydáváno z mince na pot�eby dvoru králov-
ského. (96)

1487. P�ehled d�jin všeobecných. Biskup Augustin Sankturienský 
v Ho�e, jeho záv��. (97)

1488. Král Vladislav v Ho�e. Hormistr Mikuláš z Skalice zem�el. 
Král Vladislav zapovídá honitbu v poli. (98)

1489. Potvrzení výsady na clo m�stské a práva horní. (98)
1490. D�v�rné listy královy Kutnohorským. Pé�e králova o Hory. 

M. Rejsek povolán k stavení chrámu sv. Barbory. Brány Kolínská a 
Kou�imská vystav�ny. (99)

1491. Da	 z va�ení piva svolena. Obecní svolení. M�stu dovoleno 
dáti si raziti peníze do výše 50 kop. Syn knížete Minsterberského v 
Ho�e zem�el. (100)

1492. Op�tné svolení dan� z va�ení piva. P�st v Ho�e ustanoven. 
Mrtvoly v šachtách nalezeny. Rozkázáno d�lati drobné peníze. (101)

1493. Právo na užívání studánky u Bylan potvrzeno. Kašna nová 
z�ízena. Narovnání mezi zlatníky. (101)

1494. P�ehled d�jin povšechných. Bou�e haví�ské a p�í�ina jich. 
Nová úprava práv horních. (102)

1495. Další nepokoje haví�ské. P�j�ka králi Vladislavovi na 
koupení Pod�brad. (104)

1496. Op�tné bou�e haví�ské, poprava 10 haví��, následky toho. 
Mincmistr Beneš z Veitmille zem�el. Stížnost haví�� do nespraved-
livého jich druh� potrestání, výsledky stížnosti. (104)

1497. Král Vladislav v �echách a v Ho�e. Odpov�� jeho na 
žádost Horník�. Radnice nová stav�na. (105)

1498. Na�ízeno vypláceti plat na stavbu hradu Pražského. Vyvá-
žení st�íbra ze zem� zakázáno. (106)

1499. Horstorfer sesazen s ú�adu mincmistrského. Bohuše Kostka 
z Postupic mincmistrem ustanoven. Povolení vésti vodu do domu 
mincmistrova. V nové radnici za�alo se ú�adovati. (106)

1500. Svolení dan� z va�ení piva. Král povolil zd�lati st�íbro z 
handštán� pro chrámy darovaných. Ka	kovským nedovoleno prodá-
vati vína na sudy. Vzpoura kameník� kutnohorských proti mistru 
Rejskovi. Záv�re�ný úsudek. Znamenit�jší rodiny doby té v m�st�. 
(106)

T�etí díl  

1501. O zápisu m�st proti stavu panskému. Horníci mohou bez 
relací d�diny svobodné do desk zemských dáti klásti. Napomenutí 
mincmistrovo p�i obnovení rady. Trest za nep�icházení do rady. 
Potrestání rudokupc�v a d�lník� hutních. Horníci �iní výtku kníža-
t�m Minsterberským, že prodali Kladsko. (107)

1502. Král Vladislav v Ho�e. Sn�m v Praze. Svolenou sn�mem 
da	 z hlavy na válku proti Turku necht�jí Horníci odvád�ti. Pikharti 
nebu�tež v Ho�e trp�ni. Shluknutí uhlí��v v Ho�e. S	atek krále 
Vladislava. (108)

1503. Potvrzení výsad a práv Horník�v králem Vladislavem, 
p�i�knutí jim prvního hlasu po Pražanech na sn�mu, osvobození od 
bern� zemské. Preglovy dary ke chrám�m. Král Vladislav be�e v 
ochranu arcid�kana Svatomíra proti nepravým pov�stem. (109)

1504. Vladislav potvrzuje Horník�m držení vsí Zybohlav a Vele-
tova. Biskup Filip Sidonský v Ho�e. Smlouva Horník� s mistrem 
Rejskem o dostav�ní chrámu sv. Barbory. (109)

1505. Svolení obecní o prodej vína v m�st� a o p�etržení rozpus-
tilostí. Mincmistr Kostka z Postupic zem�el, Bernard z Valdštejna 
mincmistrem ustanoven. P�j�ka Horník� na zakoupení Kolína, 
Pod�brad a Hradišt� k ruce krále Vladislava. (110)

1506. List krále Horník�m. Stížnost opata Sedlckého do rozpu-
stilosti lidu horského v klášte�e Sedlckém. P�esídlení biskupa Filipa 
do Hory. (111)

1507. Nové potvrzení veškerých výsad Vladislavem. Potrestání 
krádeží horních. Biskup Filip Sidonský zem�el v Ho�e. (112)

1508. T�etí hlas na sn�mu m�st�m zase povolen. (113)
1509. Dary Horník�v králi Ludvíkovi p�i korunovaci. Král 

Vladislav vyžádal si na Hornících zvon pro chrám sv. Víta na hrad�
Pražském. (113)

1510. Pot�eby Hory p�edložené králi Vladislavovi na sn�mu do 
Hory položeném, následky a vy�ízení žádosti té. Horní komisa�i v 
Ho�e. Ku p�ísnému zachovávání povinností ob�anských hled�no. 
Zámožnost n�kterých ob�an� Horských. Správcové zemští ustano-
veni. (114)

1511. Sn�m strany pod obojí v Ho�e nepovolen. Ond�ej Polévka, 
m�št�nín horský, upálen. T�lo biskupa Filipa z chrámu sv. Jakuba 
do chrámu sv. Barbory p�enešeno. (116)

1512. Odkaz Kate�iny z Vlkanova. (117)
1513. Zd�lávání hald s jinými ješt� právy v Ho�e ponecháno 

správc�m zemským. Následky toho. Ond�ej Ptá�ek zvona� zem�el. 
Opat sedlcký žaluje Horníky pro lom na Ptáku, následky toho. (117)

1514. Vsi Bylany, Pobo� a Bliny obcí koupeny. Sjezd stav� v 
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Ho�e. (118)
1515. Nový majestát krále Vladislava. K rozmnožení d�chod�v 

špitálských povolil král koupiti statky pozemské. Mincmistr Tunkle 
z Brní�ka sesazen a Vilém Kostka z Postupic dosazen. Volení 
starších nad havé�i. Jednota m�st proti stav�m vyšším. Ves Pobo�
koupena k obci. Silní mrazové v �echách. Mincmistr Kostka z 
Postupic hájí svobody hor proti usilování správc�v zemských. (119)

1516. Vladislav p�i�íká za syna svého Ludvíka, aby králem �es-
kým uznán byl. Slib krále Ludvíka. Po�ínání si Kutnohorských po 
smrti Vladislavov�. Mincmistr Kostka v Ho�e oblíben. Ves Lošany 
koupena k obci. Dluhy po králi Vladislavovi poz�stalé. (120)

1517. P�ehled povšechný. Haví�i op�t se po�ínají bou�iti. Tresty 
za nezbednosti. Haví�i dali u Pod�brad vystav�ti kapli. (122)

1518. N�co o správ� obecní. Posel krále Ludvíka do Hory 
odeslán. (122)  

1519. Svolení Kutnohorských ku p�ísp�vku na zaplacení dluh� po 
králi Vladislavovi. (123)

1520. P�ehled povšechný. Rozmíšky s klášterem Sedlckým. 
Vznik dol� Jáchymovských. (123)

1521. Spory s ú�adem horním. Šepmistr�m správa mince 
odevzdána. Tukl z Brní�ka op�tn� za mincmistra dosazen. P�ehled 
povšechný. (124)

1522. Král Ludvík v Ho�e, dary jemu v�nované. Mincí�i z Hory 
najati do Uher. Dv�r P�edhorský prodán. (124)

1523. Falšovatelé mince chyceni a ztrestáni. Ludvík vybízí 
Horníky k ú�asti na pavování. Listy posla horských ze sn�mu 
oznamují p�íjezd krále Ludvíka do Hory. Pobyt krále v Ho�e. Pe�e�
rychtá�ská zhotovena. P�ehled povšechný. Potvrzení privilegií 
horských. (125)

1524. Horník�m na�ízeno nakládati na hory. Porovnání mezi 
�ezníky. Král Ludvík žádá od horník� chrta. (127)

1525. Jednoty u ví�e dosaženo. (127)
1526. Král Ludvík zahynul v bitv� u Mohá�e. Hory plundrovati 

zakázáno. Žid�m sklady v Ho�e zakázány. Volba nového krále. (127)
1527. Nový král p�ijel do �ech. Z�ízen nový ú�ad komory �eské a 

Hora jemu pod�ízena. Písa� ungeltní v Ho�e ustanoven. Porady o 
zlepšení hor. Nositi zbra	 zapov�díno. Jistý �ád v m�st� na�ízen. (128)

1528. Horníci donuceni odvád�ti berni na pomoc vále�nou proti 
Turku. (129)

1529. Spor s komisary komory �eské o sazení nové rady. 
Všeobecná vojenská hotovost na�ízena. K válce s Turkem m�la 
Hora opat�ovati prach ru�ni�ný. (129)

1530. Peníze na válku s Turkem vyp�j�eny od Horník�. (130)
1531. Jednání o srovnání se v náboženství strany podobojí. Clo 

pr�jezdné v Ho�e potvrzeno. Ferdinand volen králem �ímským. 
Sn�movní snešení. (131)

1532. Hornímu ú�adu dána pe�e�. Hornímu lidu vstupovati do 
vojska a sv�titi svátek Mistra Jana Husa zakázáno. Ve�ejná a násilná 
zran�ní n�kterých osob, p�í�iny a následky toho. (131)

1533. Haldy a šlaky staré povoleno p�epalovati Vilémovi Kšelí�i. 
Valcha pro soukeníky z�ízena na struze mlýnské. (132)

1534. Albrecht z Gutenštejna op�tn� mincmistrem, spor jeho s 
obcí. (132)

1535. Šepmist�i musí slibovati mincmistrovi poslušenství. 
Na�ízení o pot�ebách potravních. Odkaz Anny Miránkové k chrámu 
Matky Boží na Nám�ti. D�l Kruchta pavován. (132)

1536. Nový spor s mincmistrem. P�ípravy k uvítání krále Ferdi-
nanda v Ho�e. Klenoty po biskupovi ur�eny k zmincování. (133)

1537. Spor Horník� s mincmistrem o napsání osob do nové rady. 
Odkaz Jana Maslníka na skutky milosrdné. Zápov�� p�ekupování 
ovsa. (134)

1538. Narovnání mezi mincmistrem a radou. Usnesení o zavážení 
Vrchlice. Ustanovení osmisoudc�v k úlev� šepmistr�m. Pomoc 
vojenská proti Turku. Zemské na�ízení o prodávání obilí v dob�
drahoty, následky toho v Ho�e. Dv�r na Turka	ku navrácen klášteru 
Sedlckému. (136)

1539. Volba rady. Povolen týdenní p�ísp�vek z mince královské 
po 2 kopách gr. na stavbu chrámu sv. Barbory, jak s ním naloženo. 
Na hory nakládati uloženo všemu obyvatelstvu m�sta. Dary králi 
Ferdinandovi p�i návšt�v� m�sta. 62 vozy o�ech� lískových na trhu. 
(139)

1540. Komise královská k ohledání hor. Stížnosti do ú�edník�
horních. Vyvážení zlata a st�íbra ze zem� zapov�díno. Opatovi 
sedlckému nedovoleno koupiti v m�st� d�m. Podpora obce na válku 
s Turkem. Obec musí nésti náklad na d�l Osel. D�dina na Kuklíku k 
obci koupena. Trest za vraždu. (139)

1541. Pali�ové v zemi, opatrnost v m�st� na�ízena. Opatrnost 
proti Turk�m. Dary mincmistrovi k hod�m svatebním. D�l Osel 

zatopen. Ferdinand nechce více na hory nakládati. Pomoc sn�mu 
zemského na hory. Vývoz m�di z m�sta zakázán. Jan Tobolá� koupil 
lán d�diny od kláštera Sedlckého. Dv�r Mezholezy odkázán klášteru 
Sedlckému. Události povšechné. Horník�m dovoleno klásti do desk 
bez relatora. Pronásledování žid�v. (141)

1542. Stížnost Horník�v do mincmistra. Nedostatek v minci. 
Horníci odprodali vsi Stuparovice, Lou�ín a Boušov. Mor v Ho�e. 
Bern� zemské Horníci platiti se zdráhají. Parlé� Mikuláš �ídí stavbu 
chrámu sv. Barbory. (142)

1543. Požadavky m�sta na minci mají se vyrovnati. Vsi Vilí-
movi�ky a Újezdec koupeny. Události povšechné. Žádost obce ke 
sn�mu za další podporu hor. Po�ali v Ho�e raziti tolary. Dluh z 
mince zaplacen. Vojenská hotovost Horník� proti Turku. Nevole 
mezi místním duchovenstvem. Z�ízení cechu novoševcovského. 

ezník�m stanoven �ád o prodávání masa. D�íví na Labi p�eku-
povati Nymburským zakázáno. Cena r�zné v �echách kolující 
mince. (143)

1544. Zaplacen op�tn� dluh obci z mince. Obci povoleno zd�lati 
st�íbro. Stížnost haví�� do nedostate�né mzdy a do brán�ní obcí 
�emeslník�m na Ka	ku se usazovati. (146)

1545. Voda do tvrze Lorecké vedena. Horník�m hrozí se pro 
neplacení bern�. Ferdinand více na hory nakládati nechce. 
Ustanovení vedoucí k úpadku hor. Uvedení N�mc� k ražení tolar�. 
Trest za nedocházení do rady. Stížnost mincí��v do zkracování jich 
práv. Hlu�ný sn�m v Praze. (147)

1546. Události povšechné. Horníci žádají za osvobození od bern�
zemské dle výsad. Mikulášenci a valdenští nemají býti v m�st�
trp�ni. Opat�ení vojenské m�sta pro p�ípad vtrhnutí nep�átel do 
zem�. (148)

1547. Události povšechné. Stížnost Horník� do nepo�ádku p�i 
horách. Ztráta privilegií m�stských. (149)

1548. Prosba o navrácení privilegií. Narovnání mezi koželuhy a 
ševci. (150)

1549. T�ebešice prodány. Poslové horští o privilegia. Revers na 
plat posudní a ze sladu jako pokuta Kutnohorským. Seznam vráce-
ných privilegií. P�ehled povšechný. (151)

1550. Poslední po�ízení Mikuláše z Prách	an. Narovnání s 
klášterem Sedlckým: za Veletov dán mu Gruntlík. (154)

1551. Rychtá� královský ustanoven, jeho instrukce. Napomenutí 
nové rady. Falšovatelé mince odsouzeni. P�ehled povšechný. (154)

1552. Stížnost kv�li kn�žím m�stským. P�iznání statku obecního 
na vydržování vojska. Tresty za krádež. (156)

1553. 
ád va�ení piva, cech nákladník� piv založen. Hlavsa z 
Liboslav� mincmistrem ustanoven, p�ísné jeho nastupování na 
šepmistry a živnostníky. Ond�ej Da�ický propušt�n z ú�adu horního 
hofmistra. Mor v Ho�e. Clo v Malín�. (156)

1554. Dva dvory koupeny k obci. Op�tný mor v Ho�e. (158)
1555. Neškaredice koupeny k obci. V�ž Nám�tská bleskem 

zapálena. Šepmist�i hájí práv �emesel, hn�v mincmistr�v proto. Spor 
Horník� s Janem Smíškem z Libenic i jinými osobami stavu 
panského. (158)

1556. Sn�m zemský v Praze. Rozpustilosti osob panských ve m�-
st�. Ungelt z piva a vína zaveden v obci. Žid�m nedovoleno zapiso-
vati do knih m�stských. Spor s Maternou z Kv�tnice na P�ítoce o 
plat ke špitálu. Spor s Kolínskými o plavení d�íví po Labi. (159)

1557. Stížnosti do nepo�ádné správy horní od doby povolání 
N�mc� k dílu hornímu. Vyšet�ování stížností t�ch, p�í�iny úpadku 
hor. Svolení nové rady v záležitostech obecních, d�chodech a sprá-
v� špitálu. Ves Poli�any darována králem Ferdinandem obci. Spor o 
ves Vilímovi�ky. Nesprávné placení mzdy d�lník�m horním z 
mince. (160)

1558. Dozor na peka�e, pivovarníky a �ezníky na�ízen. Ves Rado-
vesice prodána. Pokuta za svévolné odvolání se z rozsudku šep-
mistr�. Slavné poselství k uvítání Ferdinanda jako císa�e do Prahy. 
Šlechta nechce odvád�ti plat� m�stských. Václav z Vl�í Hory na 
Lorci. Jakub Valdyka, varhaná� horský, povolán ke stavb� varhan v 
chrám� sv. Víta v Praze. Graduál �eský od Adama Kazibaby pro 
chrám sv. Jakuba zhotoven. 
ezník�m navráceny jejich výsady. (163)

1559. Sou	ov a T�ebonín prodány. Stížnosti do nesnášenlivosti 
N�mc�. Studánka obecní zne�iš�ována. Nedovoleno z�íditi nový 
obecní pivovar. 
ád a na�ízení o opatrování oh	�v. Školství zlep-
šeno. Služby boží ve Veletov� a Zybohlavech upraveny. 
ád cechu 
zlatnického. Rudokupci zrušeni. (165)

1560. D�m Minsterberský p�estav�n biskupem solnohradským 
Arnoštem. Kutnohorští p�isp�li na koupení panství Pardubického 
1000 zlatými. Tok vody od Ho�an k Libenic�m povolen. (168)

1561. Nové stížnosti do zlo�ád� p�i horách. Mincmistr Hlavsa z 
Liboslav� sesazen. Erazim z Švamberka mincmistrem ustanoven.
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Nový spor s panem Libenickým. Vystav�na kapli�ka u Pod�brad 
Horníky, kde r. 1496 haví�i horští byli stínáni. (168)

1562. Spor Horník� s klášterem Sedlckým srovnán. Dovoleno 
odkládati rudy v dolech na dobré skutky. Kameníci horští povoláni 
k dostav�ní hradu Pražského. Mor v Ho�e. Zákaz chození z Hory do 
Prahy. Král Maxmilián korunován. Zvona� Rafael Klabal zem�el. 
Nový mlýn na Bašt� u Starého Kolína vystav�n. (169)

1563. Mlyná�i kutnohorští p�ijímají �ád mlyná�� pražských. Opat 
sedlcký st�žuje si do rozpustilosti lidí horských, v klášte�e 
tropených. (170)

1564. Sn�m Tridentský upravuje otázky náboženské. Výtržnosti a 
zbou�ení haví��. Obec trestá a zamezuje podobné výstupky. Obec 
nechce platiti bern� zemské. Hn�v okolního panstva na Horu. Císa�
Ferdinand zem�el. Narovnání obce s Maternou z Kv�tnice o plat ke 
špitálu a ke školám. Sklená�i p�ipojeni k cechu truhlá�skému. (170)

1565. Vym��en plat šepmistr�m. Cizím povoleno chléb do m�sta 
voziti. Váha na rudu pot�ebuje opravy. Pé�e mincmistrova o lid 
horní. (172)

1566. Mikulášenci v Ho�e. Pobožnost za odvrácení války s 
Turkem zavedena. Na�ízena všeobecná hotovost zemská. Bezpe�-
nost vojenská v m�st� zavedena. Majetek obce a ob�an�. Horníci 
zaru�ují se za dluh krále Maxmiliána. Svolení panské o p�etrhování 
ne�ád�v v m�st�. Karel z Bibrštejna mincmistrem. P�í�iny spor�
mezi mincmistrem a radou. (173)

1567. Obec uvoluje se nakládati na doly Greifský, Hrušky a 
Viš	oví. R�zné tresty za výstupky. Peka��m stanovena sazba na 
zboží. Maxmilian potvrzuje Kutnohorským výsady. (176)

1568. Soupis sirotk� a jich statk� na�ízen. Obecní jm�ní a d�cho-
dy. Koupeny vsi Bahno a Kraso	ovi�ky. Žid�m zakázáno choditi do 
Hory i jiných m�st horních a vésti tam obchody. Mor roku toho. 
Mincmistr zamýšlí stav�ti nové hut� u Starého Kolína, odpor 
Horník� proti tomu. (177)

1569. N�mci p�ejí si vlastního kn�ze p�i horách. 
ezník�m 
na�ízeno stav�ti jatky na porážení dobytka. Kameníci, zedníci a 
tesa�i spojeni v jeden cech. Taxy poh�ební stanoveny. (179)

1570. Obec žádá za vrácení potvrzených privilegií. Nová da	
t�icátého peníze. Obec má na hrad Pražský dodati ložní šaty pro 
dv�r. Poru�eno obci nakládati na d�l Hrušky. Zlod�jství p�i horách, 
z toho pošlé záští mezi d�lníky �eskými a n�meckými. Div na 
obloze. Ves Lomec koupena. (180)

1571. Zelotín z Krásné Hory v�nuje rad� nový kalendá�. Narov-
nání s Malovcem z Malovic o dvory v Poli�anech. Nové stížnosti do 
ne�ád� p�i horách, zprávy vyslaných komisa��. (182)

1572. Další o tom zprávy. Zdislav z Martinic mincmistrem. 
Napomenutí nové rady. Obec žádána o p�j�ku na podporu hor. Ves 
�erníny prodána. Veletov vyho�el. O protržení Labe u Veletova 
jednáno. Peka�i odpírají péci preclík� pro drahotu pšenice. Ohe	 v 
m�st�. Druhá roura vodní od studánky do m�sta položena. Nová 
kašna z�ízena. Kn�z ve špitále ustanoven. Z�ízen ústav pro chudé. 
Clo malínské. (185)

1573. Drahota v zemi a stanovení �ádu tržního. (186)
1574. Král Rudolf v Ho�e, jeho uvítání. Vodní struha ku hnaní 

stroj� horních vedena z Hory na Turka	k. Obec k tomu pot�ebné 
peníze m�la sehnati. Napomenutí nové rady. Spor obce s konsisto�í 
pražskou o kn�ze. (188)

1575. Slavný poh�eb mincmistra Zdislava Bo�ity z Martinic. 
Potvrzení výsad m�sta králem Maxmilianem. Horní komisa�i op�t v 
Ho�e. Osvobození se Horník� od stav�ní se k deskám zemským k 
podávání sv�domí. Pampa z Vickovic, poslední toho rodu, zem�el v 
Ho�e. (190)

1576. Sn�m svolil ku podpo�e na pavování dolu Hrušek. Vilém z 
Opprštorfu stal se mincmistrem. Smrt krále Maxmiliana, projev 
zármutku v Ho�e. Nastoupení krále Rudolfa. (190)

1577. Potvrzení privilegií králem Rudolfem. Žádost o podporu na 
pavování. O obecním zákonodárství. (191)

1578. Obnovení ú�adu konšelského. Ustanoven p�ísp�vek na 
školy. Poslové Moskevští v Ho�e. Ražení malého groše na�ízeno. 
Cech vina�� v Ho�e. Na�ízení o �emeslnících. (192)

1579. Obnovení ú�adu konšelského. Spor obce s hofmistrem o 
obnovení práv horních. D�l Viš	oví odplatný. (193)

1580. Dluhy obecní. Pivovar u Starého Kolína stav�ti zamezeno. 
(199)

1581. Svolení panské p�i obnov� ú�adu. Instrukcí mincí��m 
vydaná. Rybník nový k pot�ebám horním z�ízen. Plavení d�íví po 
Labi. Narovnání o protržení Labe u Veletova. Odjezd krále Rudolfa 
do Rakous. Svátek sv. Barbory slaven prvn� jako zasv�cený. (199)

1582. Mandát o minci neberné. Mor v �echách a v Ho�e. Voda z 
Páchu má se vésti na Turka	k. Tomáš Bykánecký z Lipan odkazuje 

ves Šet�jovice školám horským. Mikuláš Da�ický z Heslova zavraž-
dil Š�astného Novohradského z Kolovrat. Spor obce s konsisto�í o 
d�kana. Z�ízení vlastní konsisto�e v Ho�e. (201)

1583. Kalendá� opraven. Odkaz Kašpara Fifka k dobro�inným 
ú�el�m. Nevole mezi ú�adem horním a m�stským. Osobám stavu 
panského prodávati domy zakázáno. (203)

1584. Revers na protržení Labe. (204)
1585. Ohe	 na Vlašském dvo�e. Svolení panské p�i obnovení 

ú�adu. Osoby p�i horách pracující i s manželkami sprošt�ny jsou 
poddanosti svým vrchnostem. Komisa�i horní vysláni do Hory. Tvrz 
Lorec prodána Václavovi Da�ickému. (205)

1586. Stížnosti do nepo�ádné správy hor komisa��m p�edneseny. 
Výsledek stížností t�ch. Malešov a Sion koupeny ke stak�m 
komorním. Obnovení ú�adu konšelského. (206)

1587. Žádost o navrácení privilegií m�stských. Ho�e uloženo pla-
cení berní. Veliká povode	 v Ho�e. Na�ízení o p�etrhování r�zných 
neplech. Vilém z Opprštorfu propušt�n z mincmistrství. (213)

1588. Povšechný p�ehled. Císa� Rudolf povoluje Kutnohorským 
klásti pozemské statky do desk zemských bez relatora. Zem�t�esení 
v Ho�e Kutné. Karel z Bibrštejna mincmistrem ustanoven. Jak se p�i 
jeho uvád�ní dálo. Porada o obecních a horních pot�ebách. (216)

1589. Obrana Horník� na sn�mu o název Horníci. P�ednost ú�adu 
šepmistrského p�ed ú�adem horním zastavena. Svolení p�i obnov�
ú�adu konšelského. Tvrz Lorec koupena k obci. D�diny Judexovské 
koupeny ke špitálu. Zem�t�esení v Ho�e. Na�ízeno poušt�ti vody k 
hut�m od P�edbo�e. Obcí na�ízeno nakládati na Hory. P�ehled 
povšechný. Žoldné�i n�me�tí v Ho�e zbiti. (218)

1590. Instrukcí rychtá�i královskému vydaná. Jak se mají �e�níci 
p�ed soudy chovati. P�ehled povšechný. Požadavky za mincí. U 
Veletova vystav�n pro špitál mlýn. Clo malínské cht�li Kutnohorští 
p�eložiti do Habrkovic. Chrám sv. Barbory p�ikryt nov� cihlami. 
Karel z Bibrštejnu propušt�n z ú�adu. (223)

1591. Nová rada lou�í se s mincmistrem. Spor obce s konsisto�í 
pražskou o d�kana. Spor s ú�adem horním o právo renovace na 
Ka	ku. Drahota v zemi. Kašna z�ízena na dolejším m�st�. Odkaz 
Šotnovského z Zavo�ic ke školám. V Lorci z�ízen pivovar. (226)

1592. Seznam pavovaných dol�. Knihovna z�ízena na d�kanství. 
Plat z pozemk� pat�ících klášteru Sedlckému na�ízeno odvád�ti 
klášteru. Hlízov nabídnut obci ke koupi. (227)

1593. Vilímovi�ky koupeny. Zemský prokurátor obnovil ú�ad 
konšelský. 
ád volení starších nad haví�i a hašplí�i, spor o to s ú�a-
dem horním, kone�né rozhodnutí. Kolik platila Hora daní sn�mem 
svolených. Na�ízení o vítání arciknížete Arnošta. (228)

1594. P�ehled povšechný. Smlouva o výpravu vojska. Mydlá��m 
zakázáno mýdla va�iti. Spor o usazování �ezník� na Ka	ku. Platy z 
krám� �eznických. Stížnosti do ukládání plat� obecních na lid horní. 
P�j�ka do mince žádána. Nový spor s konsisto�í pražskou o kn�ze. 
(231)

1595. Vyrovnání tohoto sporu. 
ád mezi kn�žími p�i poh�bech. 
Friedrich hrab� Šlik mincmistrem. Vystav�na nová škola. Správa 
školy a platy u�itel�. Žádost za osvobození ze svolené bern�
zemské. P�ehled povšechný. Spor obce s Plzní o p�ednost hlasu na 
sn�mu. P�j�ka k pot�ebám císa�e vyžádána. Strach z r�znic se 
žoldné�i n�meckými. K�esetice koupeny k obci. Stížnost n�kterých 
soused� do koupi té. Revers osob stavu panského p�i zakupování se 
ve m�st�. R�znice mezi mincí�i. (233)

1596. P�ehled povšechný. M�sta horní st�žují si do berní zem-
ských. Obnovení ú�adu konšelského. 
ezníci horští mají na Ka	k 
maso dodávati. Ú�ast Kutnohorských na zemské hotovosti jízdnými. 
(238)

1597. P�ehled povšechný. Ho�e uloženo platiti bern�. Svolení 
panské o mlyná�ích, peka�ích, �eznících, šenký�ích a hokyná�ích. 
Mikuláš Vod	anský z �azarova zem�el. Dv�r Dobšovský k obci 
koupen. Drahota, válka a mor tížily obec. (239)

1598. Jednání na sn�mu o polepšení hornictví. Obrana Horník�
proti oso�ení jich u mincmistra. Vypo�tení nákladu obecního na 
hory. Stav obecního jm�ní. Stížnost majitel� hut� kamencové do 
soukeník�. Pomoc do mince požadována. Obec má dodati ptáky do 
kuchyn� královské na Pod�brady. (243)

1599. Žádost o osvobození od daní sn�mem svolených. Hotovost 
zemská k Ho�e p�itáhnouti nemá pro nebezpe�í hor. Mor v Ho�e. 
Op�tná žádost za poskytnutí zálohy do mince obcí. (245)

1600. Bern� zemská na Horu uložena. Obec prodala dv�r v 
Pe�kách. Obnos záloh obcí do mince poskytnutých, odm�na za to. 
Drahota v zemi. Kutnohorští ujali ves Šet�jovice. Prokurátor zem-
ský obnovil ú�ad konšelský. Narovnání o prodej masa na Ka	ku a 
usazení se tam �ezník�. Obec nedovoluje koupiti d�m Adamovi z 
Valdštejna v Ho�e. (246)
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Královské horní m�sto  
HORA KUTNÁ.  

Úplný d�je- a místopis.  
Sebral, sepsal a nákladem  

pana  
Jana Breuera,  

m�š�ana Kutnohorského,  
vydal  

Petr Miloslav Veselský.  

Díl první.  
Od po�átku m�sta až do roku 1424.  

V Ho�e Kutné 1867.  
Vlastnictví nakladatele.  

Veleváženým blahorodým Pán�m  
panu  

JOSEFOVI JAROMÍROVI ŠT�TKOVI,  
doktoru v léka�ství, majiteli rytí�ského �ádu Františka Josefa, toho 
�asu purkmistru král. horního m�sta Hory Kutné a t. d. a t. d.  

a panu  
FRANTIŠKOVI STÁ�OVI,  

doktoru v léka�ství, majiteli záslužního zlatého k�íže s korunou, 
toho �asu prvnímu radovi rady m�stské, veliteli c. k. výsad. 

sboru ostrost�elc� m�stských a t. d. a t. d.  
muž�m o blaho m�sta Hory Kutné velezasloužilým  

z úcty a vážnosti nejv�elejší  
v�nuje  

spisovatel.  

P�edmluva. 
Je� tomu práv� jedenadvacet rok�, kdy p�edsedou n�kdejší-

ho magistratu (neb jak zde po starohornicku nazýván byl 
šepmistrem) vybídnut a dožádán jsem byl spo�ádati a sezname-
nati starý archiv m�stský, jelikož té doby z vyšších míst jakýsi 
rozkaz došel, by staré m�stské i patrimonialní archivy ochrán�ny 
byly p�ed záhubou, a na stávající listiny by náležitý seznam 
zhotoven byl.  

Práci té v�noval jsem prázdné chvíle své tím ochotn�ji, �ím 
více domníval jsem se z p�vodních místních pramen� dozv�d�ti 
se více o d�jinách a osudech m�sta, v historii �eské tak proslu-
lého, nežli mn�, a se mnou dojista i mnohým jiným, až posud o 
Ho�e Kutné pojednávající spisy poskytovaly.� Nabývaje p�i 
                                                          
�) Spisy o Ho�e Kutné pojednávající jsou:  
1. S ta ré  pam� t i  Kutnohorské , pod figurou dvaceti drahých 

rudních kamen�, jimž horníci handštany �íkají, vypodobn�né. Práci 
J ana  Ko � í nka  z tovaryšstva Pána Ježíše, kn�ze. Vytišt�né v Praze 
u Ji�ího �ernocha 1675.  

2. Merkwürd igke i t en  der  kön ig l i chen f reyen  Berg-
s tad t  Ku t t enberg  und des daselbst befindlichen uralten Silber-
bergwerkes. Zum besten der am 9. May 1823 verunglückten Kutten-
berger gesammelt und herausgegeben von Johann  Meger le  
von  Mühl f e ld .  Wien 1825.  

3. Bei t räge  zur  Gesch ich te  von  Ku t t enberg  und seiner 
Umgebung. Von An ton  Voge l . Prag 1825.  

4. Gesch ich te  des  Bergwerkes  Ku t t enberg  ve spise: 
Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke von Grafen 
Kaspar  S te rnberg . Prag, 1836.  

5. S t ru�ný  p �ehled  d� j i n  Kut nohorských od dra. Jos .  
J a romí ra  Št� tk y, v almanachu Horník na rok 1844.  

práci té vždy v�tšího p�esv�d�ení, že tak mnohé o Ho�e Kutné 
posud nepov�domé v listinách t�chto zaznamenáno jest, �inil 
jsem si pro svoji pot�ebu všeliké výpisky a výtahy, a mnohé z 
nich uve�ejnil jsem v d�ív�jších létech jak v �asopise �eského 
Musea, jiné v Lumíru a mnohé v Pražských Novinách. Z t�chto 
výpisk� sestavoval jsem si pro svou toliko pot�ebu jakýsi syste-
matický p�ehled d�jin Hory Kutné, když mne �estné vyzvání 
došlo pro Slovník nau�ný �lánek Kutná Hora sepsati. Podal jsem 
v stru�nosti, �eho mi pov�domo a spracovati možno bylo; a od 
té doby založil jsem zápisek svých, ani tušení nemaje, že bych 
jich ješt� kdy upot�ebiti mohl.  

Tu krom všeho nadání a tušení vybídnut jsem byl koncem 
m�síce ledna t. r. veleváženým m�š�anem Kutnohorským panem 
Janem Breuerem k sepsání a vydání úplného d�jepisu Hory 
Kutné, který k možnému uskute�n�ní tomuto všelikou materiel-
ní podporu poskytnouti volen býti se projevil.  

A� podobné historickým badatelem d�kladn� sepsané dílo 
nejrad�ji �etl bych sám, a za slabé považuji síly své k provedení 
díla podobného, které v obor historik�m zasv�ceným p�ísluší: 
nicmén� uváživ toho, že posaváde nikdo není, kdoby k podobné 
uvázati cht�l se práci, nemohl jsem odep�íti �estnému pro mne 
vyzvání tomu, a tím tak �asto a tak mnohostran� jak od domá-
cích tak i cizích projevenému p�ání, žeby na �ase bylo n�jaké 
d�jiny Kutnohorské vydati, p�ejal jsem na se úkol tento 
nesnadný z v�elé lásky, jakou povždy k staroslavnému m�stu 
Ho�e Kutné choval jsem a chovám.  

Nedostojím-li úloze na se p�ijaté, nech� p�ísný posuzovatel 
promine; podávám toliko, �eho jsem byl po r�znu sebral, a tím 
podati hodlám jen v�rný obraz dávnov�kosti, provésti /VI/ hod-
lám �tená�e minulostí a dovésti až k p�ítomnosti, a za tou 
p�í�inou rozd�lena jest práce má ve t�í hlavní doby.  

Doba první (jižto v p�ítomném prvním díle podávám) 
obsahuje d�je m�sta od známého již po�átku Hory Kutné až do 
zkázy její v husitských válkách r. 1424. - Jest to doba na místní 
prameny k d�jinám m�sta nejchudší, protož snažil jsem se 
ohlednouti v historické literatu�e domácí, a �eho se mi najíti 
poda�ilo, v létopisném po�ádku laskavému �tená�stvu podávám. 
Že však místní d�je Hory Kutné s povšechnými d�ji vlasti �eské 
v dob� té tak t�sn� spojeny jsou, že jedny od druhých odd�liti 
nelze, proto vid�lo se mi za pot�ebné k d�ležit�jším událostem 
m�sta �tená�e nejstru�n�jším vypravováním d�j� vlasti p�ipra-
viti, by tak jaksi p�í�iny a pohnutky, jaké události v m�st�
p�vodem byly, v d�jepisu mén� zb�hlému �tená�i se okázaly: 
proto doufám, nezazlí nikdo spravedliv� proti sp�sobu vypravo-
vání toho, jelikož jsem nijak úmyslu nebyl, jen suchopárný 
jakýsi denník událostí Kutnohorských podati.  

Doba druhá obsahovati bude d�je a vývin m�sta od roku 
1424 až do neš�astné bitvy B�lohorské r. 1620. - Zde použito již 
hlavn� pramen� místních, jak jich oba archivy, m�stský i sl. c. k. 
horního ú�adu, poskytují, a kde toho zapot�ebí, použije se Pam�-
tí Mikuláše Da�ického z Heslova. Jsou Pam�ti ty zápisky udá-
lostí v Ho�e Kutné se sb�hlých, zapisované n�kolika �leny této v 
m�st� zdejším proslulé rodiny šlechtické, vedené od roku 1470 
až do roku 1625. - Jelikož Pam�ti ty pro každého Kutnohorana 
veled�ležity jsou, podány budou v poznámkách úpln�, aby takto 
jediný stávající exemplá� spisu toho, který v knihovn� musea 
království �eského v Praze pod �íslem II. G., 5. se chová, i 
Kutnohoran�m v známost p�išel a pro budoucnost se uchoval.  

Doba t�etí obsahovati bude d�je m�sta od roku 1620 až na 
naše �asy. A i tu krom� archiv� již uvedených poslouží místní 
zápisky pilného zapisovatele událostí domácích v p�edešlém 
století Vojt�cha Keglera, jichžto jeden díl chová pan Ferdinand 
Breuer, m�š�an Kutnohorský, a druhý díl chová se v archivu 
m�stském.  

Na to podán bude d�jepis hornictví v Ho�e Kutné; - popsání 
a d�jepis chrám� a nejpamátn�jších budov v m�st�; - po�átek a 
vznik dobro�inných ústav� m�stských; - d�jepis školství a škol 
v�bec; - zprávy o pr�myslu, �emeslech, obchodu a živnostech; - 
zprávy o znamenitých a proslulých mužích z Hory Kutné roze-
ných; - zprávy o n�kterých domech soukromých; - zprávy o spo-
le�nostech a spolcích; - a co dodatek zprávy o místech nejbliž-
šího okolí a zvlášt� kláštera Sedlckého.  

Z toho zde vytknutého sezná laskavý �tená�, že se snažím 
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podati obraz Hory Kutné co nejv�rn�ji a nejúpln�ji, který 
obecenstvu p�edstaviti má nejen veškeré d�je m�sta, nýbrž i 
p�sobení ob�anského: a tak jak nám minulost povídati bude o 
krásných a šlechetných skutcích ob�tavosti ve prosp�ch milené-
ho m�sta svého, k p�ání jest, by i budoucnost podobnými skutky 
se vždy skv�la.  

U p�íležitosti té vzdávám nejv�elejších dík� všem, kdožkoliv 
mi p�i práci mé radou a �inem nápomocni byli, a to zejména 
pán�m: Františkovi Benešovi, c. k. konservatoru kraje �áslav-
ského, bibliotéká�i c. k. universitní knihovny Pražské Dr. Hanu-
šovi, a Josefovi Dundrovi ú�edníku kr. �eského Museum, jakož i 
slavné rad� m�sta Hory Kutné a c. k. hornímu hejtmanovi Kar-
lovi Mat�jkovi za povolení k volnému použití listin archivních.  

Pro sebe p�eji toliko, by tato skrovná práce má od obecen-
stva p�ízniv� p�ijata byla, jižto jen z nejvroucn�jší lásky k mile-
né mi Ho�e Kutné jsem podnikl, a toliko na ú�astenství obecen-
stva záležeti bude uspíšení a ukon�ení díla celého. B�h-li zdraví 
pop�eje, vyjde ješt� letošním rokem díl druhý.  

V Ho�e Kutné v ned�li kv�tnou, dne 14. dubna 1867.  
Petr Miloslav Veselský.  

Hora Kutná, král. horní a mincovní m�sto.  
D�jepis m�sta od po�átku až do roku 1424.  

Není snad které jiné z m�st vlasti naší �eské proslulých, jak 
to Hora Kutná po všeliké doby bývala, jehož p�vod a po�átek v 
tak temnou roušku zahalen by byl, jak se to p�i všem možném 
badání u m�sta tohoto naskytuje. Nemožno v pokro�ilém v�ku 
našem již za pravdu dáti bájce, jižto P. Jan Ko�ínek ve svém 
spise Staré pam�ti Kutnohorské v Praze 1675 vydaném uvádí, 
aniž jiným z n�ho �erpajícím a bájku jeho opakujícím kroni-
ká��m, aniž klademe váhu jakou na proroctví Libušino, ježto P. 
Václav Hájek z Libo�an ve své Kronice �eské uvádí: abychom 
však na nepodstatnost bájky té spíše poukázati mohli, uvedeme 
obé i ve spise tomto. Praví� Hájek p�i roku 733 takto: Obrátivše 
se kn�žna Libuše na stolci svém v�štném k východu, pravila: 
Vidím horu t�íh�betou, ana st�íbra ze sebe vydává hojnost. Tu 
hojnosti jeho bude bez míry; ale že hora ta má t�i h�bety, 
t�ikráte st�íbro sejde a zase t�ikráte vzejde. M�di krásné p�i tom 
vidím, a to vám i budoucím zaslíbiti mohu. - Dle p�edpov�d�ní 
toho soudili pak pozd�ji mnozí, když se v Ho�e Kutné hojnost 
st�íbra objevovalo, že v�štba ta na okolí zdejší vztah m�la. Jesti�
ovšem západní poho�í kutnohorské návrší t�íh�beté, d�lící 
n�kdejší dávnov�kou župu �áslavskou od Kú�ímské, jakož i v 
pozd�jších našich dobách kraj �áslavský od kraje Kou�ímského 
(až do roku 1850) a nazývané v místním pojmenování Kuklík, 
Sukov a Špicberk - nyní Ka�kovský kopec - háj. - O vynalezení a 
odkrytí st�íbrné rudy v Ho�e Kutné píše P. Jan Ko�ínek takto: 
Roku 1237 kn�z Antonín, mnich kláštera Cisterciánského v 
Sedlci, jdouc na procházku do les� v okolí Sedlckém, oblíbil 
sob� p�ed horkem slune�ním odpo�inouti. Tu posed�, až usnul. 
Když se prospal, uz�el, že skrze mech skály p�ed ním t�i prutové 
st�íbrní vyrostli. Pro�ež hned na kolena klekl a pomodliv se, 
kapí svou (šat �eholní) svlékl, a ji tu na znamení nechav, do 
kláštera se navrátil, a co našel, opatovi pov�d�l, a tím sp�sobem 
hory st�íbrné vyjeveny byly, a to roku 1237, o �emž jedna stará 
pam�t ode mne štastn� vynalezena p�ipomíná.1  

                                                          
1 Kde by byl P. Ko�ínek pov�st tuto vynalezl, nám nic nepraví. - 

Jesti� však p�i tom k podivení, že �eský kroniká� a rodák Kutnohor-
ský Martin Kuthen z Springsfeldu (narozen na po�átku XVI. v�ku), 
o n�mžto náš nejslovútn�jší d�jepisec pan Frant. Palacký ve svém 
spise: Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschreiber tak 
chvaln� se zmi	uje, a který r. 1539 sv�j spis: Kronika o založenj 
zem� �eské a prvnjch obywateljch zem�, tudjž o Knjžatech a Králjch 
y gegich �inech a p�jb�zých welmi krátce z mnohých Kroniká��w se-
braná tiskem vydal, a v nížto i n�kterých událostí Hory Kutné se 
dotýká, o pov�sti Ko�ínkem vypravované ni�eho nev�d�l, aby ji byl 
též svým milým Kutnohoran�m v kronice své zanechal. - Taktéž P. 
Simeon Eusebius Kapihorský, který p�edc �lenem kláštera Sedlcké-
ho byl, a jemuž veškeré klášterní listiny p�ístupny byly, ve svém 
spise: Hystorie Klásstera Sedlckého, ržadu Swatého Cystercyen-
ského vytišt�na v Starém m�st� Pražském u Pavla Sessya 1630, o 
této pro veškerý klášter Sedlcký dojista veled�ležité udalosti ni�eho 
nev�d�l a nevypravoval, kdežto p�edc o všech událostech kláštera 

V�k náš však již na takové báchorky nev��í /2/ a po n��em 
jiném se poohlíží; protož p�edeslavše toho, bychom též starým 
pov�stem zadost u�inili, p�ikro�íme rad�ji k pramen�m, jichžto 
nám až posaváde d�jepis vypátrati pop�ál. A tu se nejprvé 
shledáváme s listinou Krále Otakara II., z kteréžto vysvítá, že již 
za panování P�emysla I. tedy mezi r. 1197 a 1220, po�átek Hory 
býti musel, nebo� se tam �te, že Václav I., syn krále P�emysla I., 
zde krásné m�sto vystavil, a jakémusi Ebrhardovi hormistru 
povolení dal, v tomto p�kném m�st� domy stav�ti a nepochybn�
i dolovati. Listina tato, jižto náš velezasloužilý �eský historik 
pan František Palacký v dvorní knihovn� ve Vídni vynalezl a ve 
svém spise: Ueber Formelbücher I. str. 311 podal, a jižto též 
pan hrab� Kašpar Sternberk ve svém spise: Geschichte der 
böhmischen Bergwerke str. 47 uvádí, zní následovn�:  

My (O)takar atd. Jelikož nové m�sto kolem sv. (G)i�í za 
�asu pana Václava š�astné pam�ti otce našeho velkolep�
vystaveno jest, a v n�m práva a svobody, z kterých jiná m�sta 
království našeho se t�šívají, ustanoveny jsou. My chtíce téhož 
otce našeho dobrodiní a milost jmenovaného m�sta od n�ho 
povolenou ve všech �asech našeho života spíše zv�tšiti než 
zmenšiti, každému, kdokoliv na toto pohledne, jak z p�ítomných 
tak v budoucnosti v�domost dáváme: Že uváživše zásluhy a 
v�rné služby milého nám E(brharda) mistra horního našeho 
(magistri monete nostre) jak otci našemu štastné pam�ti, tak 
nám od n�ho �ast�ji prokázanou a vynaloženou, tak obzvlášt�, 
že �e�ený E(brhardus) a jeho p�átelé hlavní p�vodcové 
vystavení nového m�sta byli, jím a tam�jším m�š�an�m sídla 
kolem sv. G(i�í), a to na sp�sob a svobodu ve všem, jak v jiných 
našich m�stech obecn� mívají, míti povolujeme; a aby milost 
taková pevnost m�la v��né trvalosti. Bylt� Ebrhard v tom v�ku 
hormistr zkušený, a proto dá se domýšleti, že on st�íbrnou rudu 
v okolí zdejším vynašel a tu prvn� dolovati a p�i horách svých 
m�sto zakládati po�al; a a�koli v listin� samé ni�eho o Ho�e, tím 
mén� o nyn�jší Ho�e Kutné �e� jest, nýbrž toliko o novém m�st�
kolem sv. G., nelze dle bádání místního jinak za to míti, nežli že 
m�stem tím nyn�jší m�sto Hora Kutná mín�na jest, jelikož 
nejstarší památky místní nás pou�ují, že m�sto na prostranství 
vrchole hory (nyn�jší nejvyšší �ásti m�sta) po�átek sv�j vzalo, 
kde již v XII. století chrám sv. Ji�í stával, kolem n�hož se 
m�sto rozprostíralo, jejžto v horách zdejších st�íbrahojných 
pavující horníci zakládali.�  

                                                                                             
toho od po�átku vypravuje dle zápisek v klášterních listinách zazna-
menaných. A byl by snad udalost tak veled�ležitou nikdo v klášte�e 
nezaznamenal? A nebylby se klášter sám p�i svém tehdejším dob-
rém stavu v majetnost hor t�ch neuvázal? - Sám historický spisova-
tel Pubi�ka ve svém díle: Chronologische Geschichte Böhmens IV. 
Theil uznává udání, jakým mnich Antonín st�íbrné doly Kutnohor-
ské objeviti m�l, za pouhou bájku, což, uvážíme-li pom�ry doby, 
kdy kniha Ko�ínkova vydána byla, a sm�r, jakýmž se v dob� té na 
ducha a mysl lidskou z té strany, k níž to P. Ko�ínek náležel, 
p�sobilo, nám to velice nápadné býti nem�že. - Ostatn� to p�i 
popisu prvopo�áte�ního odkrytí a vynalezení n�kterých hor 
rudonosných v �echách jakési výsady míti muselo, že první 
objevení se rudy jen báje�ným sp�sobem se stávalo. Tak ve 
Vejprtech (v Žatecku) skácel vichr jedli, a pod ní odkryta byla ruda 
st�íbrná; v Krupce vyrostl prut cínový a v Knín� prut zlatý ze zem�, 
a na obou místech to byli pastý�i, kte�í prvn� pruty ty nalezli. V 
Jílové musela krysa drahý šlojí� do dolu zatáhnouti, aby se k odkrytí 
zlatonosné rudy p�ijíti mohlo. Podobných báchorek má každé horní 
m�sto. 
� Toto udání hrab�te Kašpara Sternberga vyvrací pan professor 

Jan Erazim Vocel p�i svém popisu chrámu sv. Barbory Památky 
archaeologické a místopisné díl III. str. 82. dle tvrzení Hammer-
schmiedova ve spise: Prodromus Gloriae Pragensae pag. 160, a též 
pan prof. Václav Vladivoj Tomek v jeho: D�jepis m�sta Prahy str. 
169, udávajíce, že se listina ta na rozší�ení m�sta Prahy kolem chrá-
mu sv. Havla (Gallus) vztahuje. - Uvádí však dvorní rada Peithner z 
Lichtenfelsu již k roku 1227, že v t�ch místech, kde nyní chrám 
Všech Svatých stojí, rudy st�íbrné odkryty byly, a že hornictví zdejší 
za panování krále P�emysla Otakara po�alo, a jen jeho neustálými 
válkami, do nichžto s �íší n�meckou zapleten byl, skoro zcela zase 
zašlo: protož uvažujíce všeho toho, nabýváme p�esv�d�enosti, že v 
XIII. v�ku již na míst� tom horní sídlo bývalo: a� již listina Otakaro-
va hrab�tem Sternbergem pro Horu Kutnou sv�d�ící na toto m�sto 
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Nepochybím též s pravdou, vyznám-li sm�le mín�ní své, že 
místo to z po�átku místem (obcí - opidem) sv. Ji�í se nazývati 
mohlo, nebo� máme v okolí více míst z v�ku toho, která od 
patrona chrámu v míst� jsoucího jména obdržela. Tak Svatý 
Jakub vesnice, Svatá Kate�ina vesnice, Svatý Mikuláš, Svatý Jan
vesnice, Svatá Anna, (více užíváno nežli Žandov) atd. Nemohl 
to i zde tento pád býti?  

Kdy as, a kým st�íbrné hory zdejší prvn� odkryty byly, nelze 
nikomu s bezpe�nou ur�itostí pov�díti, d�jepis náš má již domy 
v m�sto usp�sobilé a doly objevené. - Že to vše snad pozd�ji se 
stalo, nežli na blízku jsoucí klášter Sedlcký v roce 1142 založen 
byl, lze se domnívati toliko, a� ne zcela tvrditi; nebo� zpytujíce 
základní listinu prvního zakladatele kláštera Sedlckého vladyky 
/3/ Miroslava, shledáváme, že týž vladyka, a� klášteru tomu 
veškeré své držebnosti v majetek odevzdal a je veškery z�ejm�
pojmenoval, k jižní stran� od Sedlc klášteru nijakého místa ani 
pozemku nevykázal, nepochybn� proto, že v majetnost jeho již 
nenáležely. - Z jiných listin, o nichž pozd�ji mluveno bude, jde 
op�t na jevo, že okolí a pozemky, na nichž m�sto nové u sv. Ji�í 
se rozkládalo, náleželo k místu Pn�vic�m (Pn�v), kapitole na 
hrad� Pražském pat�ícímu, kteréž se svými dv�ma chrámy sv. 
Václava a sv. Petra a Pavla bývalo na prostranství polním proti 
nyn�jšímu chrámu sv. Barbory, kde se v�bec na Rovinách �íká, 
kteréž místo v husitských válkách k zni�ení p�išlo.  

Toho uvažujíc, nezbývá nám nic jiného, nežli proskoumati 
starý zem�pis �ech z doby krále Václava I. a tu shledáváme, že 
v sousedství nyn�jší Hory Kutné hrani�ily župy kú�ímská, 
�áslavská, št�panovská a kolínská.  

Župa Kú�ímská sahala od �eky Labe až k �ece Sázav�, majíc 
na východu k Ho�e proti Kolínsku místa: Ratenice, Be�váry; 
proti �áslavsku: Dob�e	, Košice. - Župa Kolínská na levém 
b�ehu Labe: Zábo�í, Pe�ky; Ratibo� (Radbo�), Chotenice; župa 
Št�pánovská: krajní místa Zbraslavice, na jihu �echtice a 
Na�eradec. �áslavsko hrani�ilo na jihu s Brodskem, na západu 
se Št�pánovskem a Kú�ímskem, na severu s Kolínskem. V cír-
kevním ohledu byl dekanát �áslavský pod�ízen pod arcidekanát 
Kú�ímský, a k �áslavskému dekanátu náležely v nyn�jším 
nejbližším okolí Kutnohorském místa s chrámy: Malín, Grunta, 
K�esetice, Vysoká, Suchdol, Pn�vice, Biká�, sv. Jakub, Janovice, 
Chlístovice.  

Tu mezi Pn�vici severn� a od Malína západn� ležela p�íkrá 
hora, na jejímžto temeni nové m�sto kolem chrámu sv. Ji�í se 
zakládalo. Že místo to v prvopo�átku v obecné �e�i toliko Hora
sloulo, není nijaké pochybnosti, jelikož se pojmenování to až na 
naše �asy uchovalo; kdy však Hora Kutná se nazývati po�ala, 
ur�it� udati nelze; s jistotou však tvrditi se dá, že od té doby, 
když v ní horníci po rudách kutiti po�ali, aby rozdílu bylo mezi 
blízkou horou Vysoká, která nad touto ješt� vy�nívala, a 
východn� ležící horou sv. Jakuba. Všeliké jiné odvozování 
jména bylo by zbyte�né; a liché i nepodstatné jesti� tedy tvrzení 
Ko�ínkovo, žeby Hora Kutná od kutny mnicha Antonína jména 
svého byla obdržela. Byla to hora, v nížto se kutilo, po rudách 
hledalo; nebo� i staron�mecké slovo kutten znamená nach Erz 

                                                                                             
se vztahuje nebo ne, to nám v celku nevadí, nebo� kdežto v ní stojí: 
Quum nova civitas circa sanctum gr. - nesv�d�í to zjevn� ani pro 
Prahu ani pro Horu Kutnou. My spokojujeme se tím, že v dob� námi 
uvedené sídlo obydlené zde již bývalo. - Zbývá mi však ješt� zmíniti 
se o jedné v�ci. V knize: Alphabetisch-topografisches Post-Reise-
Handbuch für den österreichischen Kaiserstaat, verfaszt und 
herausgegeben von Maximilian Friedrich Thielen, Wien 1827 str. 
41. udává se takto: Hora Kutná míli od �áslavi vzdálená, leží v 
ut�šené krajin�. Zde byly za dávných �as� bohaté st�íbrné doly a to 
snad již za doby 	íman�, kde m�sto to Segedunum slulo. Že týž 
spisovatel neudává pramen, odkud zprávu tu byl �erpal, byl bych 
toho zcela opominul, kdyby na jakousi pravd�podobnost udání toho 
nevedly nalezené mince v Ho�e Kutné. Nalezena byla v tak zvaném 
Sklená�ovém dolíku m�d�ná mince císa�e Konstantina I. (r. 306-
337) a veliká �ímská mince císa�e Domitiana (81-97), která nalezena 
byla na poli v Suchdole (ob� mince ve sbírce numismatické pana 
Františka R�ži�ky, obchodníka v Ho�e Kutné), pak �ímská ostruha
nalezená v hliníku u Lorce (ve sbírce realné školy). - Jsou to ovšem 
pouhé domn�nky, p�ec však dokazují toho, že zde dávno d�íve 
obyvatelé byli, nežli jak Ko�ínek dovozovati cht�l.  

schürfen.2 Hora pro kut�ní ur�ená, tedy hora kutná.3  
Že �echové již od nepam�tných dob drahých kov� st�íbra a 

zlata, jichžto l�no zem� �eské v sob� chovalo, piln� dobývali, 
jest nade vši pochybnost, nebo� obojího kovu toho v zemi �eské 
vždy d�statek bývalo; zdá se toliko, že mnohými nepokoji ve 
XII. století jaksi ochabovalo. To však jest jisto, že když jak Ota-
kar I. tak Václav I. N�mce hojn� do �ech p�ipoušt�ti po�ali, tito 
hned také v rozli�ných místech co horníci se objevují. M�že ta-
ké býti, že nabyvše v západních zemích v�tší zkušenosti v hor-
nictví, proto od našich král�v pozváni, do �ech p�icházeli, zde 
opušt�né neb nové doly na se p�ejímali, ano nad lid domácí 
vypínati se po�ali, a nikoho z �ech�v mezi sebe k horám 
p�ipustiti necht�li.4 - Našli-li tito n�me�tí horníci zde již k další-
mu pavování doly uchystané, nelze jistiti, p�edce však s velikou 
pravd� podobností za to míti, nebo� dle zn�ní listiny Otakarové 
z p�edu uvedené p�išli již do vystaveného m�sta a kdožby byl 
mohl m�sto toto založiti, nežli horníci st�íbrné doly zde pavující.  

Ostatn� nem�že se nijak za to míti, žeby okolí veškeré, na 
kterém se nyn�jší m�sto Hora Kutná zakládá, bylo až do 
objevení se dol� st�íbrných pusté a snad jen lesy porostlé 
bývalo. Tak úrodná p�da poplužní, jaká se kolem Hory Kutné 
nachází, m�la� dojista v okolí svém rolnictvím se zanášejících 
obyvatel�; a toho nám sv�dectví podávají místa okolní, jichžto 
jména na ice se kon�í, a kterážto na nejstarší dobu vlasti naší 
poukazují. Mají� koncovky této nejbližší místa východn�: 
Církvice, T�ebešice, Neškaredice; jižn� Janovice, K�esetice; 
západn� Chlistovice, Miskovice; severn� Libenice. Všechna tato 
místa stávalá již d�íve, nežli Hora jménem Kutná nazvána byla, 
nebo� p�íjm�ní toho dostalo se jí teprv pozd�jší doby, kde již tu 
piln� pavováno bylo, pro rozdíl od Hory druhé, sv. Jakub zvané, 
která od naší Hory východn� se vypínala a kdežto již v XII. 
v�ku chrám s farou se nacházel.5  

Krom� t�chto d�vod�, že místo to, kde /4/ Hora Kutná se 
rozprostírá, již p�ed dobou p. Ko�ínkem udávanou obývané bylo, 
potvrzuje mne též zápiska n�kdejšího král. rychtá�e Kutnohor-
ského Alexeje z Lov�í v m�stském archivu se nacházející, kte-
rýž praví: Okolí kutnohorské m�lo d�íve než m�sto bylo v ob-
jemu t�i tvrze, a sice na p�íkré stráni nad potokem Vrchlicí Hrá-
dek pán�m Novohradským pat�ící, jimž náležela také vesnice 
Bylany, s ním hrani�ily grunty pana z Cimburku, jehož sídlo na 
tvrzi Cimburské proti Bilejovu bylo, a t�etí tvrz byla Žlunice na-
de Gruntou. - Ob� posledn�jší tvrze zmizely úpln�, jedin� Hrá-
dek uchován posud, ovšem že v jiné tvá�nosti, ale objem jeho i 
sp�sob stavby sv�d�í úpln� o p�vodním rázu tvrze rytí�ské.6  

Však i toho máme d�kaz� neklamných, že nejen blízké 
okolí, nýbrž i samo místo to, kde nyn�jšího m�sta stává v pra-
první tak zvané pohanské dob� obydleno bylo, jelikož se na 
mnoha místech v m�st� samém pohanské hroby i s popelnicemi 
a jinými broncovými v�cmi nacházejí.7  

Tolik doufám posta�í k d�kazu, že místo Hory Kutné dávno 
d�íve již obydleno bylo, nežli jak je Ko�ínek v první p�vod 

                                                          
2 Pubi�ka Chronologische Geschichte Böhmens IV. Theil, 2. 

Band. - Stránský: Reipublic. Bojem. c. 2, § 6. 
3 Hora co podstatné, kutná co p�ídavné jméno; proto i vždy lépe 

psáti v Ho�e Kutné nežli v Kutné Ho�e. 
4 Karla Vlad. Zapa: �esko-moravská kronika, str. 846. 
5 In monte sancti Jacobi prope montem Guttensem zn�jí nada�ní 

listiny v Liber erectionis. 
6 Pozd�ji obšírn� o n�m psáno bude. V roce 1848 byl u tak zvané-

ho Králikového mlýna, když se veliká halda škvar uklízela, vykopán 
mezník trojhranný, 3 stopy vysoký, na jehož dvou plochých stra-
nách byl znak pán� Novohradských, a na jedné pán� z Cimburka, a 
bylo to práv� v míst� tom, kde držebnosti t�ch pán� hrani�ily. 

7 Nalezeny� byly hroby pohanské v m�st� u domu �. 259 za �er-
ným orlem r. 1845 a v nich popelnice, pak ozdoba bronzová a závi-
tek bronzový, popsal J. E. Vocel v �as. �esk. mus. 1846, pak u domu 
�. 294 v nyn�jší klášterské ulici. - R. 1862, když majitel továrny na 
cukr M. B. Teller dv�r rozši�oval objeveny byly ve skále pravideln�
vysekané �tyry hroby, 9' 6“ široké, 5' dlouhé asi 1° hluboké, v nichž 
nalezaly se popelnice z hn�dobílé hlíny, kuli�ky hlin�né, p�esleny, a 
kost páte�e ssav�í, v jedné pak nádob� v popeli pta�í zobák a vejce 
již zvápen�lé. Nálezy ty chovají se ve sbírce realné školy m�stské. 
Též jinde podobné nálezy se staly. 
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uvádí.8  
Jak, kdy, kým prvn� st�íbrná ruda nalezena, zdaž náhodou 

neb horozkumným hledáním, to nám nyní zcela lhostejno býti 
m�že. První i druhý pád tu možný. Rud a kov� zpytatelé nej-
starší Ji�í Agricola a Ji�í Lohnejš a dle nich i pozd�jší stoupenci 
jejich udávají, že kovy až na denní sv�tlo se ze zem� proderou, i 
s vodou �í�ní p�inášeny bývají. Nám úpln� posta�uje zjišt�ní, že 
z po�átku XIII. století hory Kutnohorské již stávaly.  

Když jest se zjevil poklad hojný st�íbra v té Ho�e a to se po 
krajích rozhlásilo, mnohý lid byl žádostiv st�íbra a na ty hory se 
najíti dal; a pon�vadž p�ed delším dešt�m a horkem nikdež se 
skrýti nemohl, aby do okolních m�ste�ek a vesnic p�echázeti 
nemusel, p�i té Ho�e boudky neb dome�ky stav�li a sob� d�lali, 
a to nepochybn� na t�ch místech, kde kavny haví�ské d�íve 
stávaly. Když pak se hojný pavu	k rozmáhal, tu p�istaven byl 
d�m k domu, a z toho po�adí zrostly ulice a potom prostranná 
osada, posléz veliké prostranné m�sto. P�itom dle oby�eje 
zd�laly se zahrady, role, dvory, jakož i pozd�ji stav�ti se po�aly 
kaple a chrámy.  

Král P�emysl Otakar k prvnímu dolování do hor kutnohor-
ských N�mc� povolal, kte�í, jak ze všeho vysvítá, páni neb ná-
kladníci hor byli, a jim ku práci �echy p�idal. Z této smíšeniny 
dvou rozli�ných jazyk� povstala ta hatlanina ve významech díla 
horního, která žel Bohu až na naše doby se udržela, a posud k 
vyplemen�ní není. Odtud p�vod sv�j mají mnohá pojmenování 
místní, jako Ka�k (Gang - couk); Turka�k (Tauergang - jalový 
couk); Štrachanda (Streich ein da - tuto zapo�nete dolovat); 
Kuklík (Gut Glück - dobrý zdar); jakož i pojmenování horni�ní: 
cupus (Zubusze - p�iplácení na hory); cimrování (zimmern - 
bedn�ní dol�); cány (Zinnstangen, Silberstangen - pruty st�íbra 
v tavírnách vyzískané) erckaufé�i (Erzkäufer - rudokupci) erc-
taler (Erztheiler - ou�edník rudu d�lící); fárat (einfahren in den 
Schacht - do dolu lézti neb po rumpálu se spoušt�ti); hanštán
(Handstein - kus rudy, coby rukou obejmul); haví� (Hauer - 
kovkop); hunt (vozík horní); hutman (Mann zum Hüten - hlída�
horní); košty (Kösten - náklady na hory); kvartál (�tvrtletí); 
lamkrub (Lehmgrube - hliništ�); latroch (Luftloch - prosekaný 
couk k nabytí �erstvého vzduchu v dole); lehenšaft, lenšaft
(Lehenschaft - ud�lení práva k d�di�nému pavování); lun (Lohn
- mzda); maršeidník (Markscheider - m��i� horní); muntloch
(Mundloch - p�ední otvor dolu); /5/ perk (Berg - jalová skála); 
perkmistr (Bergmeister - zprávce hor); perkvant (Berggewand
- horní oblek); prejí� (Präger - pen�zorazi�); prenárna (Brenn-
ofen - kde se st�íbro k ražení pen�z praží); puchárna (Pochhütte
- kde se ruda stoupama roztlouká); radschacht (Schachte mit 
einem Rade versehen - d�l z n�hož se ruda kolem táhla); roz-
kverkovati (díly horní mezi nákladníky rozd�liti); šichta
(Schichte - ur�itý �as horní práce; den byl na �tyry šichty - na 
�tyry díly po šesti hodinách práce rozd�len, který �as kovkop v 
práci vydržeti musel); šmelcí� (Schmelzer - kte�í rudy v tavír-
nách (hut�ch = Hütten) rozpoušt�li); štaury (Steuern - da	 na 
hory vynaložená); štajgr (Steiger - dololezec co dohlížitel na 
práci); šturcovati (stürzen - zasýpati); štufa (Stufe - kus rudy); 
treib (Treibwerk - stroj horní); truky (Träge - neci�ky horní); 
umproch (Anbruch - žíla rudní, po nížto se v práci pokra�uje); 
urbura (d�chod horní královský); urburer (vrchní ú�edník, 
jemuž d�chod ten sv��en); vokpan (Wagbaum - okované d�evo 
p�i strojích horních); vytrekovati (hinaustragen - vynésti z 

                                                          
8 Mohl� nám Ko�ínek jist� mnohem více pov�díti nežli byl pov�-

d�l, nebo� mu v dob� jeho tehdáž ješt� p�ebohatý archiv m�stský 
p�ístupným byl, a že jej i používal, sv�d�í v archivu nalezené psaní 
od n�ho k tehdejšímu staršímu písa�i radnímu Ramhovskému, v 
n�mžto jej o další zásilky akt archivních žádá. Od té doby sho�ením 
staré památné radnice, na nyn�jším panském nám�stí stávající, asi 
pateronásobným p�est�hováním archivních v�cí v rozli�né místnos-
ti, nešet�ením nejen, nýbrž i svévolným vyhazováním starých listin, 
o nichž mnohé kupecké krámy a hokyná�ské budky povídati by mo-
hly, velmi mnoho k ztracení p�išlo. Krom� toho bylo mu i volno 
archivu horního, n�kdy mincovního ú�adu, použíti, odkudž od té 
doby též p�ehojných listin v ztrátu p�išlo, jelikož byla doba, kde 
podobných historických památek nevšímáno bylo a tak�ka za plevel 
se považovalo. Díky, že v�k náš uchovati se snaží toho, co na nás 
došlo, a ješt� zbylo. 

dolu); žumpejs (Schlachteisen - železo k lámání skal) a jiných 
více. Z doby té pocházejí též názvy tarmark (Tandelmarkt - trh 
vetešník�), p�edm�stí Kolmark (Kohlenmarkt - trh na uhlí), 
hotmil (Hopfenmühle - mlýn kde sládci mleli) ano i všeobecn�
až posaváde užívané Pách (Bach) na místo starodávného jména 
potoka kolem Hory Kutné tekoucího Vrchlice zvaného.  

Toto p�edeslati za velmi nutné se mi zdálo, jelikož v dalším 
popisu p�i používání starých listin význam� t�ch obsahujících 
mnohé zatemn�lé by se zdálo.  

Král P�emysl Otakar II. sám se �asto ve svých listech vy-
jád�il, že nejv�tší pé�e vlády jeho k tomu obrácena jest, aby se 
jeho zem� mnohými lidnatými a hrazenými m�sty nejen ozdo-
bily, ale také, aby tato m�sta jim proti domácím a venkovským 
nep�átel�m za ochranu sloužila: nebo� hlavní jeho zám�r byl, 
aby se utvo�il v zemi nový, svobodný stav ob�anský, který by 
králi ve všem ke vd��nosti a tudíž i k v�rnosti byl zavázán, krále 
proti pán�m i rytí��m podporoval, pr�mysl a obchod zvelebil a k 
rozmnožení královských d�chod� p�ispíval. Byla� již n�která 
m�sta za p�edešlých král� z�ízena a vysazena vlastními právy; 
však teprv P�emysl Otakar II. skoro všecka d�ležit�jší místa, kde 
se obchod a pr�mysl provozoval, prom�	oval ve výsadní 
královská m�sta. Tak založil mnohá královská m�sta v župách 
rozli�ných, a tak i nad st�íbrnými doly blízko kláštera 
Sedlckého zr�stala m�stská obec Hora Kutná.9  

Královská m�sta vysazena byla od krále tak, že m�š�ané 
nejen domy, z nichž obyvatelstvo domácí a starší musilo se vy-
st�hovati, než i polnosti v nejbližším okolí za ro�ní plat ve 
svobodné držení dostali. Každé m�sto m�lo své výsady na 
týdenní a výro�ní trhy a na rozli�né svobody v provozování 
živností, takže na míli okolo m�sta nesm�l oby�ejn� mimo 
ková�e žádný jiný �emeslník své �emeslo provozovati, aby 
m�š�an�m výživu nekazil, a kdokoli vezl zboží opodál m�sta, 
musel s ním do m�sta zajeti, tu zastaviti, a ur�itý �as na prodej 
to zboží vyložiti, což se nazývalo skladním právem. P�i tom 
vybíralo se z toho clo �ili ungelt (ein Geld - jeden peníz) pro 
krále. Bývalí županové nem�li žádné moci ve m�stech, nebo�
m�š�anové �ídili se svým vlastním m�stským právem a obecním 
�ádem. Rychtá� s p�ísežnými z obce, �ili konšely vykonávaly 
moc soudní. Soud �ili rychta náležela králi, byla však n�kde 
d�di�n� prop�j�ena, jinde a oby�ejn�ji ro�n� pronajímána za 
ur�itý plat do komory královské; držitel neb nájemce takový slul 
rychtá�, a bral požitek z pokut a plat� za vykonávání soudní. On 
anebo jeho nám�stek �ídil jednání p�i soudu, konšelé pak vydá-
vali nálezy. Tyto konšele král sám dosazoval z prost�edka m�š-
�an�v, m�š�ané však navrhovali osoby ze sebe k tomu sp�so-
bilé. Konšelé pak všecky záležitosti obce spravovali, majíce k 
tomu krom soud� co p�ednostu svého purkmistra. Tím byl 
vždycky jeden z nich na jistý �as od nich zvolený, takže st�ídav�
každý konšel na ten jistý �as purkmistrem býti mohl. - V d�leži-
t�jších v�cech povolali konšelé také jiné vzácn�jší m�š�any �ili 
starší obce do rady, n�kdy v neoby�ejných p�ípadnostech 
svolávala se pak celá �ili veliká obec, ku které všickni m�š�ané 
náleželi. - Za P�emysla Otakara II. mohla již m�sta též pozem-
ské statky držeti, a nabyla tudíž práv politických, takže jejich 
poslancové již také na zemské sn�my chodili. Ve všech 
tehdejších m�stech N�mci z ciziny p�išlí p�evládali a panovali, 
jsouce cvi�en�jší v rozli�ných nových �emeslech a um�lostech 
nad domácí slovanské obyvatelstvo. N�me�tí m�š�ané nemohli 
však zameziti, aby i domácí lid v právech jejich ú�astenství m�l, 
a Slované se brzy také v m�stské živnosti vpravili, a po letech 
jak po�tem tak zru�ností v provozování živností v m�stech se 
N�mc�m nejen rovnati mohli, nýbrž v mnohém je i p�ed�ili.  

/6/ Když se tak i m�sto Hora rozši�ovalo, aby d�lníci horní 
všelikých pot�eb svých v jiných místech hledati nemuseli, po�ali 
se i jiní �emeslníci, živnostníci a obchodníci v m�st� tom usazo-
vati, ku kterýmžto ú�edníci horní p�ihlížeti aniž mohli, aniž prá-
va jakého podle z�ízení zemského m�li, protož ustanoveni nad 
nimi byli soudcové obecní a tito nazváni byli od n�meckých 
obyvatel� zde ne konšelé, nýbrž šepmist�i (Schöppen), jimžto 
právo dáno, aby m�stské a outrpné v�ci �ídili, lid obecní v dob-
rém �ádu a pokoji drželi a spravovali; ú�edníci horní však toliko 

                                                          
9 Karla Vlad. Zapa: �esko-Moravská kronika str. 864. 
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s horními záležitostmi a lidem horním se zanášeli, jak toho prá-
va horní p�edpisovala; jedni druhým v práva jejich aby nesahali, 
ani p�ekážky jaké �inili, na�ízeno. P�ihodiloli-by se však, že by 
n�kdo, pod správou ú�edník� horních jsoucí, jakéhožkoliv skut-
ku zlého p�i díle horním se dopustil, pro kterýžto �in by mohl 
slušn� popravním mistrem trestán býti, vyslyšejí jej se všemi 
omluvami a pot�ebami ú�edníci horní, a naleznou-li, že zlým 
skutkem vinen, tedy teprv od práva horního právu m�stskému 
vydán býti má.  

Soudní právo vykonávalo se dle práv soudních, od P�emysla 
Otakara r. 1261 vydaných. Zákoník tento jest jen potvrzení 
usnesení knížete �eského Konráda Otty s pány �eskými na 
sn�m� v Sadské r. 1189 držaném, kdež poprvé sepsán byl zá-
konník zemský, t. j. spis o �ádu soudním, kterýžto se všude jako 
v �echách tak i na Morav� na budoucí �asy zachovávati m�l.10

Horní právo �ídilo se té doby dle horních práv Jihlavských.  
Výnos a užitky dol� Horských p�ispívaly nemálo králi 

Otakarovi na výlohy, jichžto jeho mnohostraná vojenská tažení 
vyžadovala, a za tou p�í�inou, aby hornictví a tím i výt�žek 
horní tím více zkvétal, potvrdil král Otakar II. r. 1261 všecky 
výsady horník�m, jichžto byl již jeho otec Václav I. jim byl 
u�inil, a které také dojista mocnou pákou byly, že se všech stran 
nákladník�v horních a to z okolních zeman� a rytí�stva do Hory 
se scházelo, zde se osazovalo, a tím jen vysv�tliti se dá ten 
p�erychlý rozkv�t a rozši�ování m�sta, jaké každého badatele 
p�ekvapiti musí. Že tito rozkv�tem horním zbohatn�lí osadníci 
na zbudování pro sebe pohodlných a nákladných stavení dbali, 
pochybovati se nedá, jakož i že svému lidu o p�íbytky pé�ovali. 
Aby však obyvatelé a lid d�lnický nucen nebyl k pobožnostem 
chrámovým do okolních míst Malína, Sedlc a Pn�vic choditi, 
vystavili si nejprvé na nejvyšším temeni Hory chrám sv. Ji�í 
zasv�cený, který z objemu fary Malínské byl, a k fa�e Pn�vické 
p�íslušel; že však chrám ten pro veškeré obyvatelstvo nesta�il, a 
v n�m služby Boží n�meckým jazykem se vykonávaly, vid�lo se 
obyvatelstvo �eské nuceno, též pro sebe a služby Boží �eské o 
jiné chrámy se postarati. Stav�li� ovšem nejprvé jen kaple 
d�ev�né, ze stavební látky nejhojn�ji po ruce mající, v nichžto 
jim fará� Malínský p�isluhoval, nebo� stav�ny byly již v objemu 
fary té.  

Výsada, králem Václavem na svobody Horník�m ud�lená a 
králem P�emyslem Otakarem potvrzená, zn�la: P�edn�: Aby 
všickni horníci a nákladníci od Nás k sob� v�tší náchylnost 
poznati mohli, a chtiv�jšími k horám a k hledání kov� byli, tuto 
jim zvláštní milost �iníme a je osvobozujeme: Kdožkoli na n�kte-
rých horách zlatých nebo st�íbrných v království našem �eském 
bu
 na našem nebo na stav�v našich gruntech, ježto z nich 
desátkové vycházeti mají, náklady �iní a pavuje, aby z t�ch 
náklad�v, dol�v nebo štol hledajících, kteréby z cupus�v (p�í-
platk�) pavovány byly, anebo i potom, kdyžby jsouc na užitcích, 
užitkové, totiž auspajty z nich vycházeti p�estaly, a zase k 
cupus�m p�išly, žádnými desátky, pokudžby na cupusích trvaly a 
auspajt na kukus po patnácti groších v�epných pen�z nevnikli, 
dávati povinni nebyli a nedávali. Item: A kdyžby tak mnoho 
v�epných pen�z zlata neb st�íbra nachováno m�li, aby po 
patnácti groších auspajt dáván býti mohl, tehdy i hnedle, d�lte 
auspajt neb ned�lte, budou Nám i pánu gruntu od toho �asu 
náležitý desátek, dokud i ten náklad díla neb štoly auspajty by 
vynášel a zase k cupusu nep�išel, povinen dávati. Item: A tak 
toliko z t�ch dol�v neb štol, které užitky z rud zlata neb st�íbra 
vynášejí, kolikrát by koliv po cupusích a jinák k užitk�m 
p�icházeli, desátky dávati povinni býti mají a jinák nic. Item: 
Jestližeby kdo z cizích zemí na n�které hory zlaté nebo st�íbrné v 
království �eském neb stavech gruntech, kdo t�chto práv užívají, 
se p�ist�hoval, osadil, a náklady na hory �inil, pavoval anebo 
p�i horách a dolích d�lal, a v cizích zemích dlužen z�stal, však v 
žádném zlo�iném hrdlem, ctí a víry propadení skutku nalezen 
nebyl: tedy ten a takový každý má a bude moci všech t�ch svo-
bod t�mito našimi právy horními vysv�tlených i jiných obdaro-
vání, jako jiný svobodný horník užívati s manželkou a dítkami, 
�eledí i s tím vším svým, co jest se tu p�ist�hoval; a coby tu 

                                                          
10 Chová se posud starý rukopis v archivu m�stském v latin�

sepsaný. 

poctivým nabytím zachovati mohl, svoboden býti, a p�ed svými 
v��iteli od svého na ty hory p�ist�hování za t�í let po�ád zb�h-
lých bezpe�ný glejt míti, tak aby jeho žádný z cizozemc�v pro 
dluhy do t�ch t�í let hyndrovati /7/ ani jakou p�ekážkou �initi, ani 
právem na� nastupovati nesm�l, kterýžto glejt jednomu každému 
v takových p�ípadnostech do zaznamenaných t�í let od jeho 
p�est�hování mocí naší královskou dávati, a je v tom osvobo-
zovati rá�íme. Item: Pokudžby se n�kte�í poddaní v království 
�eském a zemí k n�mu p�ipojených k n�kterým t�m horám obrá-
tili, a živnosti sob�, ženám s d�tmi pavováním neb poctivou ru-
kou p�i horách dobývati cht�li, všechni, kte�ížby provin�ní 
hrdla, cti a víry propadenými skutky vinni nebyli, mají míti též 
svobodu p�i horách se osaditi, tu z�stávati a živnosti hornické 
pavováním neb dílem horním požívati. Item: Jestližeby pak z 
gruntu utekl aneb se s ženou a d�tmi jinák vykradl, má nicmén�
též té svobody užíti, ale co jest koliv�k na gruntech pána svého, 
bu
 statek neb jakoukoli spravedlnost m�l, a ji odešel, to pánu 
gruntu p�ipadá, a on ji potracuje. A ti a takoví poddaní nemají 
jinák té svobody užívati, než pokud p�i horách se zdržují, a hor-
nické živnosti pavováním neb dílem užívají. Item: Bude-li n�kte-
rý poddaný na hory nakládati bu
 na našich, pána svého, neb 
na který koliv stav�v gruntech tále (dílce) míti, a propadne-li 
nám neb pánu svému v hrdlo a statek, neb jedno z toho, tále 
jeho, které má, mají mu p�edce z�stati, a nemá se na n� žádný 
žádným oby�ejem ani pro dluhy potahovati, ale on bude míti v�li 
je držeti, n�komu dáti, prodati, o nich kšaftovati jako který koli 
svobodný horník. Item: Pakližeby n�kdo utracen byl pro zlý 
skutek, manželka aby toliko v�no vzala, a ostatek statku p�átelé. 
Item: Jestližeby n�kdo odsouzen byl na smrt, a zase milosti užil, 
tak žeby p�i hrdle ostal, tedy manželka aby z toho též v�no vzala, 
a ostatek na obec p�ipadlo. Item: Kdyžby n�kdo na uších, rukou 
a jiných oudech trestán byl, tedy statek po n�m manželce a 
dítkám aby z�stal. Item: Aby nižádný z pán�v, šlechtic�v a rytí-
��v tohoto království na Horníky a m�š�any Kutnohorské ani na 
jich zboží nesahal. A jestližeby na n�kterém Horníku neb m�š�a-
nu m�li co žalovati, tedy by ne jinde, než p�ed soudci m�sta 
žalovali a jako jiní lidé se spravedlnosti dovolávali. A což koliv 
by soudce a p�ísežní m�sta vy�ídili a ustanovili, by bez porušení 
ode všech zachováno bylo. Item: Coby koliv Horníci pro dobré 
hor za�ídili, to aby vždy bez porušení zachovávali.11 Krom�
tohoto vydal již P�emysl co markrab� moravský pro pavovatele 
dol� r. 1261 následné, velmi výhodné na�ízení, které též pro 
�echy platnost m�lo a takto zn�lo:  

My P�emysl z Boží milosti markrab� moravské k královské-
mu dobrovolenství a p�ízni otce našeho nejosvícen�jšího krále 
�eského p�i svých v�rných m�s�anech i hornících i jiných krá-
lovské velebnosti a d�stojenstvích službou �inících, jeho v�le 
ovšem umínili jsme poslouchati, a p�ítomný list ohradou Naší 
pe�eti kázali jsme znamenati. Protož aby svoboda a milost ve-
lebnosti královské skrze n�které všete�n� nem�la útisku a p�eru-
šení, spolu s synem Naším chceme a p�ikazujeme pod zachová-
ním Naší milosti v kralovství, aby nižádný z pán�v, šlechtic�v 
neb rytí��v, nebo popravci, nebo dvo�an království našeho 
kterakého všete�enství anebo násile �initi nesm�l v žádném 
m�st� našem, ani na kterého �lov�ka útoku �i�, ani jímej, ani v 
kterém skutku jemu p�ekážej bez odpušt�ní a v�domí soudce 
m�sta a p�ísežných. A kte�ížkoli m�š�ané a horníci m�liby lidí a 
podsedky a zboží krom� m�sta, nebo v m�st�, nižádné soudní 
moci o nich soudce kraje a ú�edníci nem�jte, ani které právo 
m�stské, pakli o kterém m�št�nínu neb o kterém �lov�ku 
m�št�nína mají n�co žalovati, tehdá p�ed soudci a soudem m�sta 
žalujte, jako jiní lidé spravedlnosti své vyhledávajíce. A jestliže 
kdo z m�š�an� kterému pánu neb rytí�i zboží svého neb koupí 
p�j�ilby pod úmluvu n�kterého dne neb �asu p�ed p�ísežnými 
anebo jinými šlechetnými muži, a jestliže �e�ený pán neb rytí�
ten den nebo �as nezaplatilby, tehdá chcem, aby mohl m�št�nín 
toho pána, rytí�e nebo šlechtice i jiného kohokoli svobodn� pro 
své dluhy stavovati. - Také chceme a p�ikazujem, aby cožkoli 
soudce a p�ísežní m�sta našeho s p�ísežnými horník�v pro dobré 
horník�v, pro dobré obecné z�ídiliby a ustanoviliby, aby bez 
p�erušení ode všech zachováno bylo. - Ovšem také chcem, i 

                                                          
11 Archiv m�stský. 
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p�ikazujeme p�ísn�ji, jestližeby kdo z m�š�an�v u�inil vraždu 
nebo jiné proh�ešení mrzké kterékoli, aby ani komorník náš, ani 
popravce, ani který z ú�edník�v Našich, ani soudce m�sta nebo 
p�ísežní na zbožích jeho tak movitých jako nemovitých žádného 
ne�inili násilí, a�koli viny uteklby, ale i jeho s d�dici zboží jeho 
pokojn� užívej.12  

Výhody takové a hojnost rudy vydatné, která t�ží��m a 
nákladník�m bohatého výt�žku p�ipovídala, vábila nejvíce 
cizinc�v k opanování dol� Horských. Které doly v dob� této 
nejprvé zd�lávány byly, pro úplný nedostatek zpráv prvotních 
bezpe�n� udati nelze, ale dle všeho byly to doly v nyn�jším 
m�st� samém bývalé, pak v okolí pozd�jších chrám� Všech 
Svatých Hloušecký a Angelský couk, a v okolí sv. Martina 
Greifský couk, jakož i svou hojností st�íbra proslulý d�l Osel. 
Pozd�ji /8/ byly asi zapo�aty doly západn�: Kuklický couk, Ka	k 
(Gang) a severn�: Nyfelský couk, Turkanský couk, Rejzský 
couk a Ma�í Majdalenský couk.  

1276 Místo bohatstvím svým oplývající a královské urbu�e 
hojného užitku p�inášející dosáhlo dojista povšímnutí vlada�ova, 
a protož bu� již z vlastní v�le královské anebo k žádosti 
obecních zástupc�v byla Hora od Otakara II. v �adu královských 
m�st v�ad�na, nazvaná jsouc Mons Cutnae, neb Regia ac libera 
metallica civitas Cuttenberga. Až do té doby v žádné listin� pod 
tím jménem nep�ichází.13 Týž král Otakar ud�lil též m�stu ním 
tak vyznamenanému první m�stský znak, jenž byl dv� p�es k�íž 
položená hornická kladívka v poli oblém, vrchem p�ímo 
p�e�íznutém ježto �eský lev drží, a nad nimi královská koruna, a 
povolil, by obec znaku toho na své pe�eti m�stské užívala a ní 
listiny pe�etila.  

Množení se obyvatelstva bylo jist� rok k roku �etn�jší, a 
zvlášt� lidu d�lnického po�et p�ehojný. V zemi pak doby té ne-
panoval pokoj žádoucí, nebo� Vítkovi�i kuli proti králi Otakaro-
vi pletichy, ano i do války s Rudolfem Habsburským jej zapletli. 
A� r. 1277 mezi t�mato dv�ma vál�ícími stranami p�ed Vídní 
mír uzav�en byl, nicmén� op�t r. 1278 nové nep�átelství vypuk-
lo; a kdežto papež Mikuláš III. kletbu vydal na všecky protiv-
níky císa�e Rudolfa, nep�isp�li Otakarovi ku pomoci všichni ti, 
kte�í jemu d�íve službu byli p�ipov�d�li. Válka ta uvalila velikou 
záhubu na zem �eskou, a zvlášt� horám Kutnohorským p�ivedla 
první valný úpadek. Nebo�, když týž král Otakar na tu válku ze 
svých zemí veliké množství lidu vojenského shromáždil, a 
nemaje dostatek koní pro jezdce, k t�m horám Kutnohorským 
prohledl, a všecky z nich kon� pobrati a do svého polního ležení 
p�ivésti poru�il. Což když se stalo, a �ím by se rudy a perky z 
p�ehlubokých dol� honiti mohli, nebylo, tak t�ží�i a nákladníci 
horní od pavování p�estali, a �eládka horni�ná, nemaje �ím se 
živiti, pry� se rozešla, a tak ty proslulé doly nejprvé upadly. 
Bylo�, jak stará zápiska o tom sv�d�í, jen na couku kuklickém 
p�es 300 hospodá��v usedlých v haví�ských kobkách, a p�es 500 
koní z hor t�ch bylo odvedeno.14 Ležely� pak ty hory tak pusté 
n�kolik let, nebo Václav, syn P�emysl�v, jediný toho království 
d�dic v desíti létech v�ku svého osi�el, zemi spravovati nemohl. 
Naproti tomu ješt� Otto markrab� Brandenburský mladému králi 
za poru�níka daný, zemi �eské za prozatímního vlada�e usta-
novený, tu zem více hubil, než hájil.  

Císa� Rudolf slyše o tom, co se v �echách d�je, a aby Oto 
Brandenburský snad sám se v zemi �eskou neuvázal, vtrhl na 
podzim r. 1280 p�es Moravu do �ech; zdali p�i tom tažení i 
Hora Kutná vále�n� stísn�na byla, není nikde poznamenáno, 
domýšleti však se toho dá. Prost�ednictvím Ludvíka falckrab�te 
bylo však mezi Otou a pány �eskými dne 25. listopadu 1280 
p�ím��í u�in�no, �ehož však také již nejv�tší pot�eba byla, nebo�
záhuby zem� �eské byly již náramné, bída a zoufalost na všech 
stranách všeobecná. V p�ím��í tom bylo uzav�eno, že se má pro 
                                                          

12 Pam�tní kniha Ka	kovská. 
13 V starých latinských listinách po této dob� o Ho�e Kutné pojed-

návajících nazývána jest Mons Chuttnis, Mons Cuttnis, Montibus 
Cuthnis, opidium in Montibus Cuthnis; v n�meckých der perg zum 
Chutten, der perch zum Kutten; v �eských Hora Kutná, Hory Kuttny
nikde ale Kápí hora, jak ji teprv sedmnáctý v�k zpotvo�iti cht�l. 

14 Dne 27. srpna 1278 svedl král P�emysl Otakar II. s císa�em 
Rudolfem na pomezí moravském na poli Marchfeld zvaném bitvu, a 
tu zrádou hejtman�v svých p�emožen a zavražd�n. 

všeobecné upokojení zem� o vánocích držeti sn�m stav�
�eských. I sešli se v neoby�ejném po�tu pánové, rytí�i, vyšší 
duchovenstvo a ponejprv tenkráte take poslové m�st králov-
ských, a že tu jist� již i Hora Kutná zastoupena byla, nelze nijak 
pochybovati.  

Po velikých ob�tech, jichžto zem i králevi� mladý Otovi p�i-
nésti museli, uvázal se kone�n� hrálevi� Václav u vládu otcov-
ského d�dictví, a vlády královské se ujal, a pomalu zemi od 
loupeží vy�istil, v pokoj a dobrý �ád všecko uvedl, tu i také lid 
horní ponuknutím královským k Ho�e Kutné se hojn� scházel, a 
v n�kolika létech tak je vyzvedl, že op�tn� k p�edešlému kv�tu 
p�išly, mnohem siln�ji než kdy jindy se pavovaly, a velikou nad 
míru hojnost st�íbra ze sebe vydávaly; což pak p�es sto let tak 
po�ád až do válek husitských, s p�evelikým celého království 
�eského užitkem trvalo.  

1289 Hojnost rudy st�íbrné v celém okolí Hory se vyskytují-
cí byla dojista podn�tem, že i m�sta okolní v pavování sú�astniti 
se cht�la, a za tou p�í�inou u�in�no bylo r. 1289 mezi m�š�any 
Kolínskými a �áslavskými prost�edkováním Sybota, mistra 
Hory Kutné, a s Albrechtem z Lukavy narovnání o p�epušt�ní 
n�jakého okršlku k volnému pro n� pavování.15  

Téhož roku narodil se králi Václavovi syn, též Václav zva-
ný, jemuž kmotrem byl opat kláštera Sedlckého Jind�ich II., a 
horníci doby té práv� nový vydatný d�l na Rovni zarazili, nazva-
li jej ku poct� novorozeného dolem Králickým, kteréž jméno až 
po dnešní den haldy z dolu toho vyvežené nesou.  

/9/ 1292 Kolínští, jimžto Kutnohorští v okolí vesnice Kluk�
pavovati povolili, dosáhli zajisté v podniknutí svém hojného 
užitku, nebo� z vd��nosti za hojné požehnání v dolích jim 
prop�j�ených vystavili svým nákladem na vršku proti Horám 
Kutným chrám Všech Svatých 16 ku pohodlí pracujícího lidu 
horního v Ho�e Kutné.  

Že m�sto samo toho roku již zna�n� rozší�eno bylo, a že v 
n�m všeliká živnostnická podnikání se zavád�la, vysvítá z toho, 
že opat Sedlcký o to se p�i�i	oval, aby z p�dy, na níž pozne-
náhla dolejší �ást m�sta se rozkládala a jižto klášter za vlast-
nictví považoval, n�jakého užitku míti mohl, a protož ucházel se 
o to, aby lázn�, které v Ho�e Kutné již stávají, aneb teprv v 
pozd�jší dob� z�ízeny budou, klášteru Sedlckému jistým poplat-
kem zavázany byly, což opatu tím snadn�ji dosáhnouti možno 
bylo, jelikož u krále v nejv�tší p�ízni stál, a když král v Ho�e 
Kutné bydlíval, což velmi �asto bývalo, opata v klášte�e piln�
navšt�voval; a proto také král Václav žádost tu povolil a r. 1299 
zvláštním majestátem potvrdil.17  

Však i Hora Kutná nemalé od krále Václava II. požívala 
p�ízn�. Nastalá doba nejhlubšího míru jak doma tak i ve všech 
zemích sousedních pop�ála nyní králi horliv� a laskav� o všecko 
pe�ovati, co zemím a národ�m jeho ku prosp�chu by bylo, on 
povznesl všeobecný blahobyt a královské d�chody zvlášt�
hojným požehnáním hor Kutenských hojných docházely p�íjm�. 
Toto požehnání horní bylo také p�í�inou králova �astého v Ho�e 
p�ebývání, a tu jsa prosen, aby Kutnohorští t�ch samých práv 
horních a svobod ú�astni byli, jakých horníci Jihlavští požívají, 
a by i pro hory Kutnohorské ú�ady horní z�ízeny byly a oni 
nemuseli o všechny prop�j�ky horní k Jihlavským se ucházeti, 
splnil prosbu tu a majestátem r. 1293 vydaným uvedl Kutno-
horských s Jihlavskými na stejná práva. Majestát ten zní takto:  

Ve jméno Boží. Amen.  
My Václav Boží milostí král �eský a markrab� moravský 

všem tento list spat�ujícím zdraví na v�ky. Pon�vadž královské 
d�stojenství a po�estnost tím piln�ji svým v�rným p�ítomna býti 
dlužna jest, �ímž rozdíln�ji nad jiné jím spravování i výsost zem-
ského panování nadána jest, sv�tle stkví se d�stojenství jménem 
i ctí: proto My, jenž naše v�rné z škodlivých v�cí chceme vyva-
rovati i z t�žkých nejistot, z plnosti Naší milosti a p�ízní Naší ku 
pam�ti v��né dáváme na v�domí nyn�jším živým a potomním 
živoucím, že My královskou mocí Naší a svobodnou v�lí milým 
m�š�an�m Našim Horník�m, kdežkoli v království našem bydlí-

                                                          
15 �asopis �esk. Mus. 1848, sv. 4. str. 383. 
16 �asopis �esk. Mus. 1848, str. 354. 
17 Euseb. Kapihorský: Historie kláštera Sedlckého. Graf Stern-

berg: Geschichte des böhmischen Bergwerke.
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cím, všem spolu i každým zvláš�, svobod a ustanovení práv po-
depsaných, skrze n�žto poklid i obecní užitek jich i pokoj umínili 
jsme opat�iti, jím též i jich d�di��m, nám�stk�m i potomním, 
královskou opatrností a veselím, p�j�ujeme, dopouštíme a potvr-
zujeme nad to, pon�vadž My milému synu našemu knížetství dali 
jsme, �e�ené m�š�any i Horníky naše jemu otcovsky dáváme, a k 
milosti jeho d�stojenství, žádosti, zvláštního milování v�rn� a 
královsky z ruky v ruku poru�ili jsme k zachování všech t�ch 
v�cí. Na potvrzení a zachování budoucí všech t�ch v�cí tento list 
ohradou Naší pe�eti kázali jsme potvrditi. Léta Pán� 1293.18  

S majestátem tím zárove	 ud�lena byla horní práva pro 
�echy a práva m�stská pro Horu Kutnou (Jus Cutnae et Monta-
num), jichžto p�epis na pergamen� posud v m�stském archivu se 
chová, a v nichžto v úvodu odstavec 4. praví: Protož chceme v 
knize této, ježto povšechn� slouti má královské právo horní (Jus 
regale montanum) všechny nedostatky práva opraviti, a co v 
starých právech bylo pochybného, toho úpln� opomíjíme, a 
chceme jasné právo horní každému podati.19 Pak v odstavci 6. 
praví: A proto, by se tomuto dílu našemu tím snáze porozum�lo, 
rozd�lili jsme jej ve �tyry knihy, ježto se všech týkají, kte�í práva 
tato v�d�ti mají, aby vyst�íhali se úpadku, a poznali pravou 
moudrost práva horního, a protož právy našimi s dostatek 
pou�eni budou, jak v pravé cest� pravdy a práva setrvati mají. 
Veškeré právo, jehož p�edpisujeme, tý�e se bu
to lidí, bu
to 
dol� st�íbrných, aneb prop�j�ky, a k tomu p�íslušností a žalob. 
A hned na to v první knize mluví se o rozli�ných osobách p�i 
hornictví, kdežto praví: Dle uznání práva horního jsou nejp�ed-
n�jší osoby urburé�i (urbarii), p�ísežní (jurati), soudcové (judi-
ces), rychtá�i a perkmist�i /10/ (hormist�i - magistri montani), 
t�m ud�lena jest moc naše královská, by ostatních jiných lidí 
soudili. Po t�chto následuje urburní písa�. - Pak jsou i jiné pro-
st�ední osoby, a sice: horolezci (Steiger), m��i�i, tesa�i a hutní-
ci, kte�í též podp�ísežní lidé se nazývají, pon�vadž též užite�ných 
v�cí plniti a neužite�ných opomíjeti mají, a �ehoby nepravého v 
mezích svého povolání shledali neb slyšeli, povinni jsou 
perkmistrovi oznámiti a též nákladník�m, pokudže jich sv�dectví 
dostate�né jistoty má. Pak jsou p�edn�jší osoby, které 
nákladníci slují (t�ží�i - coloni principales, qui vulgant Gewer-
ken), pak druzí a pak t�etí, a pak nájemníci dol� - (deinceps qui 
vulgant Lehenhauer), jimž náleží užitek i škoda z dol� st�íbr-
ných, v nichžto pavují. Pak jest ješt� mnoho lidu horního jiného, 
jichžto pomoci t�ží�i neb nákladníci hor pot�ebují, o nichž 
pozd�ji mluveno bude.  

O urburé�ích co prvních osobách praví se dále: O urburé�ích 
posaváde ni�eho na�ízeno nebylo, pro�ež jasné pou�ení o nich 
podati chceme. Urburé�i jsou ú�edníci urbury královské, jimžto 
na�izujeme jednati s úplnou v�rností, aby nám veškerý horní lid 
p�íchylným u�inili. Oni mají veškeren tento lid p�ed neprávím 
chrániti, rozbroje mají krotiti a mezi v�rnými podanými svornost 
udržovati, a k tomu p�ihlížeti, by to, co bd�lý svojí prácí vydo-
byde, n�kdo jiný lenivý a ospalý bez poctivosti a mocí jakou mu 
nevydral, nebo� jenom pracovitému a nikoli lenivému naše prá-
va p�isp�ti mají, aniž by kdo na škodu jiného zbohatnouti m�l a 
t. d. Protož p�ikazujeme všem našim ú�edník�m, aby svobody, 
jichžto od jich vrchních míti požadují, též svým pod�ízeným 
prokazovali, aby se nikdy nižší proti vyšším nepozdvihovali. - 
Ú�ad urburního požaduje, aby ke všemu p�ihlížel, coby králi k 
užitku a prosp�chu p�ispívalo, a by nic leností a úskokem škoditi 
nemohlo. K ú�adu jeho náleží též ud�lování prop�j�ky k dolová-
ní. On má též od všech hormistr�v oby�ejnou p�ísahu p�ijímati, 
a kdyžby tito v služb� své leniví neb nedbalí byli, má moc jich 
sesazovati, jakož i nákladníky na opušt�ná díla horní vyhledá-
vati. P�ísluší jemu též s p�ísežními ke všemu, co by ve prosp�ch 
hor bylo, p�ihlížeti, a trestati vše, co by prosp�chu hor škodné 
                                                          

18 Dle opisu v pam�tní knize m�sta Ka	ku. - 1293 Václav II. král 
�eský ud�lil majestát honík�m Kutenským na svobody a práv 
ustanovení zárove� s Jihlavskými. Sta�í letop. �eští. 

19 Nové zemské právo, ježto král Václav �ímským znamenitým 
u�encem Gozius Urbevetanus sestaviti a sepsati dal, nebylo od 
pán�v na sn�mu p�ijato, jelikož shromážd�ní páni a rytí�i pravili: že 
tato zem� �eská práva od P�emysla a Libuše má, kterých není t�eba 
opravovati, ani jiných na jejich míst� ustanovovati. - �esko-
moravská kronika od Karla Vlad. Zapa str. 1010. 

býti mohlo. - Právo urburé�� jest, že sami souditi mají o v�cech 
horních. P�i každém horním soudu mají však býti krom� urburé-
�e a p�ísežního též dva šepmist�i p�ítomni. - P�ísežní nazývají se 
od složené p�ísahy ti, kte�í nám ji skládají, a protož chceme, aby 
k ú�adu tomu nám ti nejspravedliv�jší z celého lidu (národa?)
p�edkládáni byli. Nemá býti také v rad� otec se synem, ani bratr 
s bratrem, aniž test se svým zet�m. Nechceme také, aby kdo, o 
n�mž dobrá pov�st nejde, za šepmistra volen byl. a t. d. Že veli-
ké ne�ády v horní správ� a zvlášt� p�i huti královské díti se 
musely, vysvítá z celého tohoto zákona horního, který k odstra-
n�ní škodných ne�ad�v t�ch hlavn� sm��oval, nebo� p�i hutní-
cích a pen�zoraze�ích se praví: Hutníci a raze�i (fabri) byli 
našeho horního regalu rušitelé a podvodníci, protož tomu tímto 
zákonem p�edejíti se snažíme, a chceme z nepoctivých podvod-
ník� hor našich podporovatel� u�initi. Na�izujeme tedy, aby se 
raze��m mzda jejich veškerá vyplácela vždy v úterý po ukon�ení 
každého téhodne p�ed polednem, a za jeden týhoden mzda jejich 
má býti vždycky zadržána. Chceme také, aby se raze��m mzda 
nevyplácela rudou, nýbrž halí�ema, a co který raze� svou vinou 
pokazí, má nahraditi. Vady všeliké, jichžto raze�i p�i své práci 
spozorují, mají na urburé�e a p�ísežní vznésti, a ti jich mají ve 
�trnácti dnech napraviti. Mist�i razi�i mají se o �ádné tovaryše 
postarati, a lenoch� netrp�ti, aniž jim jakých sch�zek dopoušt�ti. 
Urburé�i, horní rychtá�i a p�ísežní mají nad raze�i a vším lidem 
horním p�ísnou dohlídku míti, a provinilc� trestati, aneb nejvyš-
šímu komo�ímu k potrestání poukazovati. Raze��m p�isluší z 
�istého užitku devátý díl.  

Jakou pé�i král Václav o to m�l, aby za soudce muži 
spravedliví vždy voleni byli, vysvítá nejjasn�ji ze zn�ní rozkazu 
o soudcích, jací býti mají ve spravedlnosti, an praví: Dejž nám 
Pane vší spravedlnosti soudce takové, kte�í moudrost soudu tvé-
ho poznají, bychom mocí sv�tla tvého v kapitolu tuto všeho toho 
uvedli, �eho ku právu soudu, �e�ím a odpov�dím zapot�ebí jest, 
dle tvého svatého p�ikázání, kteréž káže, by se spravedliví sou-
dové drželi mezi lidmi, aby veškeren národ, jehož spravovati jsi 
nám sv��iti rá�il, který tu la�ní a žízní po spravedlnosti, naší 
slušnou spravedlností nasycen byl; a aby všichni ti, kte�í souditi 
mají jménem naším, v spravedlivé dobré v�li udržováni byli, aby 
zákon tv�j s obou stran vždy zachováván byl, a by ti, kte�í námi 
ustanoveni jsou k vykonávání spravedlnosti, nebyli se zlými vše-
mi soudci souzeni v��ným zatracením. Protož na�izujeme otcov-
sky oboum stranám, aby soudcové a šepmist�i jen Boha a spasi-
tele našeho vždy p�ed o�ima m�li, který každému soudu p�íto-
men jest, d�íve, než n�jaký rozsudek pronesou. - Tolik z horních 
práv krále Václava podati uznal jsem za pot�ebné, jelikož v 
dalších p�íb�zích d�jin m�sta mnohé k tomu vztahovati se bude.  

Ze starých výsad jde též na jevo, že z po�átku toliko jeden 
ú�ad v Ho�e Kutné býval, který jak horní tak i m�stské v�ci �ídil. 
Ale potom, když se hory a lidé p�i nich rozmno- /11/ žovali, byl 
ten ú�ad rozd�len, a dva z n�ho u�in�ny, tak aby jeden ú�ad 
m�stské v�ci a hrdelní, strany mord�, bití, krádeže, ná�k�v a t. d. 
též i jiné odpory mezi horníky osedlými i neosedlými soudili a 
napravovali; a druhý ú�ad aby horní v�ci �ídil, a coby k horám 
náleželo a z hor pocházelo, krom� zlo�iných v�cí, soudili; avšak 
obojí, jedni druhým nápomocni, a jako za jedno právo z�stávali. 
A a� jsou koliv ti ú�adové jeden každý své obzvláštní spravová-
ní a opatrování m�li, však nicmén� lidé v tom rozdílu jiného 
nem�li, než ku kterému právu která v�c náležela, k tomu jest se 
každý bu� usedlý neb svobodný dostavovati povinen byl.  

Kutnohorští mívali též toho práva, aby plnost a platnost prá-
va jedin� u nich a p�ed jejich soudci se vykonávala, a z výpov�di 
soudc� t�ch toliko ku králi - a to teprv když byl 15 h�iven st�íbra 
složil - odvolati se lze bylo. - Dále byli Kutnohorští obyvatelé 
osvobozeni ode všech zemských daní, jelikož jak výsada toho 
zní, nemožno by jim bylo na hory a na zemské pot�eby nakláda-
ti. Práva toho také Kutnohorští p�i každé p�iležitosti hájili a brá-
nili, kdykoli k jakým berním zemským p�ispívati vybídnuti byli.  

Z uvedených horních práv jde na jevo, že dolování a 
dobývání rud ned�lo se nákladem královským, nýbrž nákladníky 
neb t�ží�i soukromými. Tito d�lili se op�tn� ve t�i t�ídy, první 
t�ží�i slouli ti, kte�í k neobmezenému dolování v jisté vým��e 
p�ímo od urburé�e prop�j�ku byli obdrželi; druzí t�ží�i, kte�í od 
prvn�jších n�které doly v léno (Lehenschaft) p�evzali; a t�etí, 



14

jimžto tito druzí op�tn� n�který ze svých couk� v druhé léno 
p�enechali. Z veškeré z dol� vydobyté rudy �isté, d�íve nežli ji 
t�ží� rudokupc�m prodati sm�l, musel osmý díl urbu�e královské 
odm��en býti, což bývalo povinností p�ísežních kr. horních d�li-
�� rudy (metalli divisoribus.) Ostatní rudu prodávali t�ží�i 
rudokupc�m, kte�í ji v tavírnách svých - šmelcovnách - v ryzé 
st�íbro spracovati dali, a pak �isté st�íbro do královské mince 
prodávali. Pro �ist�ní rudy své, královské urbu�e p�ipadlé, m�la i 
tato vlastní tavírnu.  

Z p�edeslaného jde na jevo, že t�ží�i a rudokupci nejzámož-
n�jší ob�ané Hory Kutné bývali, a že v jich rukou spo�íval osud 
tisíc� ostatního p�i horách pracujícího lidu, a tím dá se jen vy-
sv�tliti, jak tak �asto obrat politického smýšlení lidu horního a 
Horského v�bec jen od pokynutí t�chto osob závisel.  

Že také správa m�stská a obecní v dob� té toliko v rukou 
takovýchto lidí spo�ívala, leží na bíledni; a kdežto tito t�ží�i a 
hlavn� rudokupci a tavírníci nejvíce z N�mecka sem se p�ihrnuli 
a z dol� zdejších zbohatnouti cht�jící lidé byli, nem�žem se 
diviti tomu, že i obyvatelstvo ostatní, jim mén� více pod�ízené, 
pokojn� snášelo jich n�mecké �ízení.  

Když Hora Kutná co královské m�sto svého svobodného po-
stavení a samostatného soudu a rychty byla nabyla, zdá se tomu, 
že právomocnost svou i na bližší okolí vztahovati se snažila. 
Vysvítá to alespo	 z rozsudku krále Václava od 8. dubna 1299, 
nímžto vynímá klášter a konvent Sedlcký, aby v žádném pádu a 
p�ípadnosti od Horník�v souzeni neb k soudu potahováni nebyli 
a býti nemohli; jakož i pokuty na lidech klášteru Sedlckému 
náležitých a nalezených nikoli Horník�m, nýbrž konventu Se-
dlckému aby p�ipadly.20  

1300 Pod vládou poru�nickou markrab�te Braniborského na 
zkázu obchodu a ku ztrát� chudiny velmi špatný druh pen�z více 
a více se rozši�oval v �echách celých, a peníz, který v�era a 
p�edev�írem platil, v n�kolika dnech za neplatný prohlášen byl. 
Tu p�im�lo bohaté dolování a hojný výt�žek hor Kutnohorských 
krále Václava na tu myšlénku, zavésti prom�nu v celém mincov-
nictví, a tím nejv�tšího dobrodiní národ�m svým prokázati. 
Zavedl totiž zcela nové peníze zrna dobrého a ceny stálé, tak 
aby byly všude berné, a za všecky pozd�jší nové peníze 
vym�	ovati se nemusely. Že pak um�ní mincí�ské v �echách 
ješt� velmi skleslé bylo, p�inucen byl král Václav z m�sta Flo-
rencie ve Vlaších šest mincé��v do �ech povolati, a usadil je v 
Ho�e Kutné v tvrzi královské, jižto hnedle p�i nastoupení svého 
vlada�ství pro sebe a své královské nástupce nádhern� zbudovati 
dal, kdežto královský správce hor neb urburé� bydlel. Z t�chto 
p�išlých Vlach� uchovala se nám jména Reinhard Alphardus a
Cino Lombardus, co prvních mincé��. Této tvrzi �íká se od té 
doby Vlašský dv�r (corte italica), a tak z toho Vlašského dvora 
vydány byly v m�síci �ervenci r. 1300 první p�ekrásné �eské �ili 
Pražské groše, které v krátkém �ase všeobecné obliby nejen v 
�eských a polských zemích došly, ale i daleko široko po Evrop�
se rozesílaly a ode všech pen�zom�nc�v a kupc�v ochotn� p�ijí-
mány byly. Šedesát takových �eských groš� �inilo t�žkou �ili 
pražskou h�ivnu st�íbra. (�eské groše rovnaly se velikostí a též i 
cenou rakouským dvacetník�m st�íbrným.) Na jedné stran� vy-
ražen jest �eský lev a okolo n�ho nápis: Grossi Pragensis t. j. 
groše Pražské; na druhé stran� zase koruna a kolem ní nápis ve 
dvojím okolku: Wencezlavs secvndvs - Dei gratia rex Boemie, 
(Václav druhý z Boží milosti /12/ král �eský.) - Lid obecný nazý-
val tyto nové groše pro jich zvláštní b�lost zmrzlíky. Také dal 
král Václav oby�ejné menší peníze �ili denáry raziti, jichžto šlo 
dvanáct na jeden �eský groš.21 Horní a mincovní správa odev-
zdána byla králem Václavem nejvyššímu zemskému komor-
níkovi, který se urburé�em královským stal.  

P�i instalování ú�edníka mince v Ho�e Kutné má se dle 
rozkazu královského tento sp�sob zachovávati:  

P�edn� musí vykonati p�ísahu na komo�e �eské na hrad�
Pražském, p�i tom dle povinnosti dává se jemu instrukcí, jak se v 
mincování �íditi a zachovávati má.  

Potomn� v Ho�e Kutné v residenci JMti královské „Vlašský 

                                                          
20 Eus. Kapihorský: Histor. kláštera Sedlckého. 
21 Pubi�ka: Chronolog. Gesch. Böhmens. IV. Th. Martin Kutén z 

Pringsfeldu. - Karel Vl. Zap: Kronika �esko-moravská. 

dv�r“ �e�ené u p�ítomnosti perkmistra a ú�edník�v horních, též 
n�kterých z p�edních z prost�edku pán�v šepmistr�v, starších 
po�ádku haví�ského, starších t�ží�stva Ka�kovského, kvardejna 
(?) mincé��v, prege��v, hutního mistra a jeho gegenhendlera 
p�edstaven, a aby jeho respektýrovali, jemu volni a poslušni 
byli, nadjmenovaní dostate�n� napomenuti, a pe�e� ú�adu min-
covního jemu bude odevzdána, aby ji v platných p�í�inách, 
jakžby toho pot�eba ukazovala, užíval.  

Potomn� pak minci�i, pregi�i a k ú�adu mincovnímu nále-
žející osoby, aby k n�mu jeden každý podle povinnosti své 
obzvláštní úto�išt� m�li, a ním se ve všech v�cech �ídili a opra-
vovali, budou napomenuti.  

Potom se jemu co k minci JMti královské náleží, odevzdává 
a residencí „Vlašský dv�r“ vedle po�ádného seznamu postupuje, 
tak aby z p�ed jmenovaný „Vlašský dv�r“ a in suma na ni�em 
žádná škoda se nedála, na vše dobrý pozor dávati, porou�í.  

Hutmistr i jeho gegenhendler, ti bývají dostate�n� napome-
nuti, aby jemu, ú�edníkovi mince, �asn� st�íbra dodávali, tak 
aby on ku placení rud t�žír�m hindrován nebyl.  

Ú�edník mince aby se s ú�adem horním ve všelijaké svor-
nosti a lásce srovnával, a jedni druhým do povinnosti nesahali, 
ani toho, co jim sv��eno nebo poru�eno není, neujímali, a po 
�em nic není, na škodu, neb zbyte�né vrchnosti zanášení, též na 
škodu JMti královské, v tom se nevydávali, nýbrž, coby mezi 
sebou v dobrém srovnati mohli, tak se zachovali, a jedni druhým 
v slušných p�í�inách ruky podávali.22  

Až posud nebylo mi možno nijaké jméno n�kterého z 
tehdejších obyvatel� udati, teprv k letu tomuto p�icházejí 
n�která jména, a sice co bohatý horník a rudokupec Bo�ita z 
Košic, Kunklin Ruthart též co t�ží� a rudokupec, Vilém z 
Valdeku z rodu Hasenburgského, a n�jaký Tafelrunge, který 
krom� dol� též jakési pozemky v okolí kutnohorském m�li.23  

Kutnohorští m�li v ten �as již právo na sklad soli a tuních 
ryb v m�st�, proti �emuž se Kolínští stížn� zasadili, ale ve p�i té 
ni�eho nesvedli; pak na žádného z Horník�v zatýka� pro ja-
kýkoliv dluh nesm�l dáván býti, ale jedenkaždý v��itel povinen 
byl mírn�jším a milostiv�jším sp�sobem dluh sv�j vymahati.  

Též o rozpoložení m�sta z té doby nelze pro nedostate�nost 
místních zpráv ni�eho bezpe�ného pov�díti, dá se však bezpe�n�
domýšleti, že již v té dob� objem nyn�jšího m�sta z v�tšího dílu 
zaujímalo; jelikož to zjišt�no jest, že na t�ch místech, kde nyn�j-
ší velební chrámové se nacházejí, již chrámové neb aspo	 kaple 
bývaly, v nichžto fará� Malínský, do jehož farní osady Hora 
Kutná náležela, služby Boží vykonával.  

Také i to zjišt�no jest, že �eští obyvatelé se nejvíce v 
západním dílu m�sta, v tak zvané pozd�ji �tvrti Bartolom�jské, 
usazovali, kdežto pro sebe a pro �eské služby boží nejprvé 
chrám sv. Bartolom�je zasv�cený vystavili, a n�me�tí obyvatelé 
chrámu sv. Ji�í pro sebe mívali. Z té doby udrželo se až na naše 
�asy jméno hlavní ulice této �tvrti, totiž �eská ulice co 
poukázání, že ta �ást m�sta �echy obývána byla.  

V roce 1300 neb krátký �as p�ed tím povstala jakási rozep�e 
mezi zámožnými obyvateli Hory Kutné a jich fará�em Malín-
ským, a jak se podobá hlavn� za tou p�í�inou, že Kutnohorští v 
m�st� svém i vlastní faru míti si p�áli, �emuž fará� Malínský se 
protivil a k tomu svoliti necht�l. Muselo� to pro Kutnohorské 
aspo	 velmi nemilé býti, když tak veliké již m�sto posaváde 
vlastního fará�e míti nemohlo, jemužby p�edc zámožné m�š�an-
stvo pot�ebné výživy dojista s dostatek bylo poskytnulo. Soused-
ní fará� Pn�vický, v jehož farní objem ho�ení �ást m�sta i s chrá-
mem sv. Ji�í náležela, byl ochoten jim po v�li býti, a pobídl jich, 
by pro p�íští farní chrám o prostran�jší a m�sta tak bohatého 
d�stojn�jší stavení v mezích jeho kolatury se postarali. Horníci 
bohatí a hojností oplývající neváhali tedy dlouho s uskute�n�-
ním návrhu jim u�in�ného a vyhlídše si pro p�íští chrám místo 
/13/ na vrchu nad potokem Vrchlicí, kdežto již d�íve pro kovkopy 
v dole nejvydatn�jším Osel zvaným pracující, kaple ku poct�

                                                          
22 Archiv m�stský. 
23 �eská rodinná jména u �eského obyvatelstva m�š�anského ne-

byla v dob� té ješt� v oby�eji, jak p. Václav Vlad. Tomek v 
D�jepisu m�sta Prahy sám dle nabyté zkušenosti i p�i m�st� tom str. 
312 uvádí. 



15

patronky kovkop� sv. Barbory stávala, a povolavše si mistr�, 
položili téhož roku základ k chrámu sv. Barbory,24 který též 
chrámem Božího T�la sloul, ku kteréžto stavb� arcibiskupská 
konsisto� Pražská ochotn� svolení své dala. - A� z p�edu uvede-
nou p�í�inu neb pohnutku, která Kutnohorských k stavb� prvo-
po�áte�ního chrámu Svatobarborského mnozí z popisovatel�
chrámu toho jeden po druhém opakují, nesrovnávám se já tímto 
náhledem zúplna, nýbrž shledávám pohnutku, která Kutnohor-
ských k stavb� té pohnula, - v lásce a oddanosti k milovanému a 
mezi nimi tak�ka bydlícímu králi Václavovi II., jemuž se 
podniknutou stavbou tou dojista jen zavd��iti snažili, jelikož jim 
známa byla králova veliká a zvláštní pobožnost a za tou p�í�inou 
i p�íze	, jakéž král Václav všem t�m prokazoval, kte�í pro za-
kládání chrám� a klášter� ob�tavost projevovali. A k projevení 
této lásky a oddanosti nahodila se jim v dob� té ta nejkrásn�jší 
p�íležitost, kde král �eský Václav II. též za krále polského zvo-
len byl a jemuž i koruna království uherského nabízena byla, 
jižto však nep�ijal, ale na míst� svém Uhr�m svého dvanáctile-
tého syna Václava III. za krále dal. Že však chrám ten též 
zvláštní kapli T�la Božího m�l a tato d�íve než chrám sám k 
pobožnosti chrámové upravena byla, spat�uji i v tom pohnutku k 
stavb� té, že Kutnohorští zavedením pobožnosti Božího T�la ve 
svém chrámu, jižto jim pozd�ji i papež Bonifác XII. zvláštní 
bullou potvrdil, krále Václava, když v Ho�e Kutné sídlel, od tak 
�astého navšt�vování kláštera Sedlckého odvrátiti cht�li, kamžto 
on k vykonávání tam zavedené zvláštní pobožnosti Hrobu 
Božího t�eba dvakráte denn� chodíval; nebo� nežili Kutnohorští 
s �eholníky Sedlckými v lásce a svornosti, a panovali mezi nimi 
stálé rozep�e o pozemky, jak k stavením, tak k zahradám od 
Kutnohorských užívaných.  

Bu� tomu již jakkoli, podniknutí stavby tak velkolepé sv�d-
�í nejlépe o blahobytu a bohatství v m�st� panujícím, a oplývali-
li již jednotlivci bohatstvím, dojista že i obec sama hojného 
požívala jm�ní, ježto nejen k obecním pot�ebám s dostatek 
vynakládala, nýbrž i v pot�ebách králi a zemi vždy nápomocna 
byla: a pomocí té jak m�sta, tak i hojného výnosu z užitk�
horních pot�eboval král p�i svých vojenských taženích jak do 
Polska tak i do Uher velice velmi.  

1303 Rychlé a velikánské rozší�ení moci �eské sp�sobilo 
králi Václavovi II. rozep�i s papežem a válku s císa�em Albrech-
tem. Papež Bonifác VIII. domníval se míti práva Uhr�m krále 
usazovati, pon�vadž Uhry za Št�pána Svatého od papeže na 
království povýšeny byly, a zahrozil Uhr�m tresty církevními, 
pakliby od Václava �eského neodstoupili a neapolského Karla 
Roberta za krále svého nep�ijali. Také králi Václavovi psal 
papež, aby se do záležitostí uherských nemíchal, a syna svého z 
Uher vzal. Král Václav II. byl sice velmi nábožný a papeži od-
daný, avšak takovou �e� svatého otce nemohl lhostejn� p�ijmou-
ti; jsa ducha state�ného, ustanovil se brániti a k nastávajícímu 
boji s papežovým mocným nep�ítelem císa�em Albrechtem se 
spojiti. - A však tu se také císa� Albrecht s papežem smí�il, jen 
aby mohl, maje také moc církevní sob� ku pomoci, svou 
posavadní p�etvá�ku naproti králi �eskému odložiti. Jakmile se 
toto smí�ení mezi papežem a císa�em stalo, tu papež dne 21. 
kv�tna 1303 u ve�ejném duchovním shromážd�ní vyhlásil, že 
Karel Robert jest pravým d�dicem království uherského, a že 
volba Václava �eského jest neplatna, a spolu vyzval císa�e 
Albrechta a jeho syna Rudolfa, vévodu Rakouského, aby Karlu 
Robertovi v Uh�ích vší možnou pomocí p�isp�li. - Císa� Al-
brecht nemeškal králi �eskému Václavovi poslati bullu papež-
skou, a žádal mimo to na n�m: aby se hned zbavil on a jeho syn 
koruny uherské a polské, protože je bez jeho povolení p�ijal, 
potom aby navrátil jemu Míše	 a Cheb, protože on, císa�, 
smlouvy a daná slova strany t�ch krajin ruší a nazp�t bé�e, 
kone�n� aby jemu postoupil st�íbrných hor Kutnohorských na 
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budov�, jak mnozí jistiti se snažejí, a toho vyvrátiti si p�i p�íštím 
podání popisu chrámu toho ponecháváme, nýbrž to byla skrovná 
budova ovšem prostranná p�i níž co hlavní v�c kaple Božího T�la. 
Nyn�jší velebný chrám Svatobarborský jest úpln� stavba XV. a 
XVI. v�ku. D�íve museli Kutnohorští Pražský hlavní chrám vid�ti, 
pak teprv hled�li i v m�st� svém n�co podobného vyvédsti.

šest let a nebo zaplatil 80.000 h�iven st�íbra, pon�vadž by 
jakožto vasal �ímské �íše povinen byl platiti císa�i desátek ze 
drahých kov�, kterýžto desátek po tolik let platiti opomenul.  

Užitek z drahých kov� býval vždy nedotknutelným právem 
krále �eského, a nem�l nikomu z n�ho �eho vyplácet; protož 
uznány byly v žádostech Albrechtových hanebná v�rolomnost a 
hnusná zištnost; nicmén� však se král Václav o to pokoušel, aby 
Albrechta k mírnosti pohnul, což však nic platno nebylo: a tak 
byla válka vyhlášena, a ob� strany se na ni velmi horliv� strojily.  

Král Václav II., znaje svou osobní nedostate�nost ve válce, 
pomýšlel jen na to, jak by se nep�íteli platn� ubránil; císa� Al-
brecht však /14/ zkusil již velikou moc �eskou, s velikým úsilím 
pole sbíral, aby tolik vojska sebral, s kterým proti �ech�m jíti 
by se mohl odvážit. - V Uh�ích následkem bully papežské staly 
se znamenité prom�ny. Neapolský králevi� Karel Robert vešel 
mocn� do zem�, a do Prahy došly listy, že mladý král uherský 
Václav v Budín� není více bezpe�en.  

Král Václav II., cht�je rad�ji koruny své nežli jediného syna 
ztratiti, rychle k rozhodnému �inu se odvážil; sebrav znamenité 
vojsko, na n�ž mince a urbura Kutnohorská se vším p�isp�ti 
musela, �eho jen na sklad� bylo a raziti se sta�ilo, v m�síci 
�ervnu 1304 sám osobn� do Uher pospíchal. Tam všecky nep�á-
tely, kte�í mu cestu založiti cht�li, udatn� p�emoha, dobyl 
Ost�ihoma, hlavního sídla zlých úklad�v proti n�mu, a synu jeho 
strojených, p�itáhl do Budína, a po n�kolika dnech i s korunou 
uherskou a ostatními klenoty a se synem svým s vojskem na 
zpáte�ní cestu do �ech se dal.  

1304 Již po celé léto tohoto roku byly malé bitky mezi 
�echy a Moravany z jedné a Rakušany z druhé strany, nejvíce 
na hranicích rakouských. Nyní však po�ala veliká �íšská válka 
proti králi �eskému, a na po�átku m�síce zá�í 1304 dv� veliká 
vojska k hranicím �eským se valila. Dne 8. zá�í nalezal se císa�
již v Linci, a táhl odtud do �ech. U Bud�jovic se položil a na 
p�íchod syna svého Rudolfa a Karla Alberta �ekal. Pon�vadž 
po�así se již opozdívalo, necht�l císa� dobýváním Bud�jovic a 
jiných hrazených míst se meškati, a spojiv se druhým vojskem, 
p�es župy Chýnovskou a �áslavskou na Horu Kutnou táhl, ne-
málo na to mrzut jsa, že se mu nikde vojsko �eské nepostavilo, 
by je mohl pot�íti. Celých p�t ned�l tento hrozný proud nep�átel 
se valil, a všechny krajiny ukrutn� poplenil. Teprv dne 18. �íjna 
p�ivalili se nep�átelé p�ed Horu Kutnou, a císa� Albrecht ho�el 
nyní žádostí zmocniti se této pokladnice, po které tak p�íliš 
la�n�l. I položila se všecka vojska na širokých lukách okolo klá-
štera Sedlckého a okolo Malína, sahajíc až k �ece Labi na 
p�lnoc. Kutnohorský potok, který t�mi lukami až k Labi se to�í, 
jim velmi vítán byl, nebo� z n�ho své kon� napájeti mohli, Horu 
Kutnou však v�kol oblehli, a klášter Sedlcký, z n�hož mniši 
utekli, celý vybrali.  

Král Václav �ídil obranu zem� mohutn�, podporován jsa 
jednosvorným p�sobením všech stav�v, mezi nimiž tenkrát od-
bojník�v a zrádc�v nebylo. Obranu Hory Kutné odevzdal dv�ma 
znamenitým a udatným �eským pán�m Jind�ichovi z Lipé a
Janovi ze Stráže �ili z Vartemberka. Horníci sami odhodlan�
k hájení hor a m�sta svého se postavili: a tak všechno dobývání 
Hory Kutné marné z�stalo, a nep�átelé povždy se svou velikou 
škodou museli toho nechati.25 A p�edce císa� Albrecht, cht�l-li 
n�co v �echách po�íditi, o to státi musel, aby aspo	 toho m�sta 
dobyl. A tu Horníci utrejch berouce a jiné trusky jedovaté a ze 
st�íbra vymísené do svého potoka házeli, kterýchžto potok do 
nep�átelského ležení odnášel; nep�átelé pak jed ten pijíce m�eli 
na po�ád i kon� jejich, a tak se jich mnoho tisíc otrávilo. Však 
Horníci za v�c spravedlivou m�li, ukrutnému nep�íteli ukrutn�
se pomstiti, a jeho lakotu po st�íb�e hor jejich napájeli jedovatou 
truskou ze st�íbra. - Král Václav p�itáhl mezi tím s ostatním voj-
skem, v n�mž byli nejvíce �echové a Poláci, k samé Ho�e Kutné 
a chystal se na císa�e útok u�initi, ale tento seznav úmysl ten, a 
zkusiv hrdinost Horník�v a lidu horního, hned o p�l noci se 
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Hory Kutné zmocniti, kdyby byl hned z po�átku házení ohn� použil, 
což jediným prost�edkem býti mohlo, místa toho se zmocniti. Otto 
von Bazern m�l císa�e pod záminkou lásky k blížnímu od tohoto 
prost�edku zrazovat, �ímž podez�ení zrády na se uvalil.
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vším vojskem se zdvihl, a pry� od Hory Kutné utíkal, a Jind�ich 
z Lipé s bojovným svým lidem Horským hbit� za nep�ítelem se 
pustil, tak prudce jej honil, všude na	 dorážeje, a odpo�inku mu 
nedávaje, že císa� Albrecht, pot�ebovav d�íve p�t ned�l, nežli 
p�ed Horu Kutnou dorazil, než osm dní minulo, se vším 
vojskem, co mu ješt� zbylo, ze zem� š�astn� byl vyhošt�n.26  

1305 Král Václav, jehož zdraví nikdy pevné nebylo, ochura-
v�l brzo po válce této, zem�el k zármutku veškeré vlasti �eské 
dne 21. �ervna 1305, jsa teprv 34 rok� stár, po jehož smrti šest-
náctiletý králevi� Václav III. na tr�n �eský nastoupil. Postoupe-
ním mnohých �ástí zem� Míšn� a Chebska s císa�em Albrech-
tem se smí�íl, a tento jemu potvrdil všecky svobody a práva, 
jakých království �eské v �íši �ímské požívá, a slavn� vyhlásil, 
že Václav III. /15/ jest svrchovaným pánem v zemích svých, i 
také všeho toho, co se pod zemí nachází, což znamenati m�lo, že 
císa�i jmenovit� desátek z užitk�v Hory Kutné nenáleží. Byl 
však Václav III. dne 4. srpna 1306 v Olomouci od záke�ník�v 
zavražd�n, a tím vym�el v �echách rod panovni�í P�emyslovc�.  

Stav m�stský povznesl se v dob� Václava II. k veliké poli-
tické znamenitosti. Výsady a práva od král�v m�st�m ud�lené 
dávaly m�s�an�m hojných prost�edk� k nabývání bohatství do 
rukou. Práv� tehdáž vydávaly st�íbrné hory Kutnohorské nejv�t-
šího užitku, a pon�vadž se dolování hor Kutnohorských nalézalo 
v rukou n�kolika rodin m�š�anských, v Praze a v Ho�e Kutné 
usedlých, nabyly tyto tak velikého jm�ní, že se znamenitým 
zemským rod�m rovnati po�ínali, a hlas�m svým na zemských 
sn�mích vždy v�tší platnosti dobývali; že však ani král P�emysl 
Otakar II., kterýž první poslance m�st do sn�m�v p�ipustil, ani 
jeho nástupce Václav II., toto politické právo m�š�an�m nižád-
nou psanou listinou nepojistili, odpírali z po�átku pánové tako-
vému právu m�st: proto se však m�š�ané tím více p�i�i	ovali, 
aby se šlecht� rovnati, a jí k uznání politických práv svých nutiti 
mohli. I da�ilo se jim to, a mnohé rodiny m�š�anské v Praze a v 
Ho�e Kutné nabyvše netoliko velikého jm�ní, kupovaly ven-
kovské statky, stav�ly tvrze, zakládaly kláštery a chrámy, a ko-
ne�n� i se šlechtickými rody v p�íbuzenství vejíti se snažily. P�i 
tom si p�stování m�stských ú�ad� velice vážili, a tím veliké mo-
ci provozovali. Nejslovútn�jší m�š�ané a m�š�anští rodové toho 
�asu byli v Praze a v Ho�e Kutné, a� také i v jiných m�stech.  

Mezi p�edn�jšími m�š�anskými rodinami v Ho�e Kutné, a�
nejvíce p�vodu n�meckého, kte�í i mezi šepmistry a konšely 
náleželi, byli: rodina Puš�, zvlášt� Peregrin Puš, usedlá jak v 
Ho�e Kutné tak v Praze. Velflin�, Ruthart�, Pirknar�, 
zejména Bertolt Pirknar, Ond�ej Plumel, kr. rychtá� r. 1305, 
Pavel Schönhor, Mikuláš Brešlabor, první šepmist�i, Friduš 
Kimel, Jakub z Písku, Kunklín Ruthart, Mikuláš Silber, 
František Gyes, Konrád Náz, Václav Willmann, Hensel v. 
Rosenthal, František Odrem, Mikuláš Falkenberg, Václav 
Jurg, Lep, rudokupec, Jakub z Tandlmarku, druzí šepmist�i; co 
p�ísežní horního i obecního ú�adu byli Thomel (Tomáš) 
Praumbarts, Jakub, písa� mince, Bernard Grober a Ulrich
m�ní�i (Wechselmeister); Bartušové, Glencelové p�icházejí 
v�bec uvedeni na listin� nejstarší v m�stském archivu se 
nacházející z roku 1305, nímžto odprodává obec Kutnohorská 
dv�r Pfaffendorf zvaný a m�stskému špitálu naležející 
Václavovi Bartušovi.27  
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Pubi�ka: Chronolog. Gesch. Böhmens. - Dle Solnohradské kroniky 
byla Hora Kutná po �tyry dny obležena, v �echách pak císa� po 
sedm ned�l ne�in� meškal.  

Josef Kajetan Tyl použil této události k nejlepší povídce své 
Rozina Ruthartova nazvané. Viz Sebrané spisy Josefa Kajetana 
Tyla vydané nákladem Kobrova kn�hkupectví v Praze. - Jak dalece 
by se byla Rozina Ruthartova na zrad� m�sta svého rodinného pro-
vinila, o tom žádný d�jepisec ni�ím se nezmi	uje, a p�ipsati to lze 
jen bujaré fantasii básníkové. 

27 Listina n�mecká zní po úvodu všech výš jmenovaných osob: 
…und mit rate der gemeind verkaufen als rechte wormunder 
unseres spitals gelegen wor dem genanten perge zum Chutten den 
hof und das erbe gelegen zu Pfaffendorf (P�itoka?) mit allen 
nutzungen und allen rechten den Hensel Glenzl guter Gedachtnus 
den armen sichen des genannten spitals fermacht und geben hat 
durch gott und durch heile seiner sele - dem bescheidnen mitpurger 

Z listiny té jde na jevo, že nadání m�stského špitálu pro 
chudé a choré již po�átkem XIV. století se stalo, a že prvním 
jeho zakladatelem byl Jan Glenzl. K �emu v�bec obec ztrže-
ných za dv�r ten pen�z vynaložila, o tom ni�eho �íci mi nelze.  

Aby klášter Sedlcký po utrpeném vydrancování vojskem cí-
sa�ským se op�tn� zotaviti a d�chody své zlepšiti mohl, osvobo-
dil král Václav III. klášter ten listinou vydanou dne 6. listopadu 
1305 všech poplatk� a plat� i sbírek jakékoli jméno nesoucí ze 
všeho zboží, majetku a podobného, jehožby klášter ten v Ho�e 
Kutné, v m�st� neb dolech jejích v držení m�l, na �asy v��né, 
na�izuje, aby klášter o takovéto platy nikdy sužován nebyl.  

1306 Po smrti Václava III. hlavním p�sobením císa�e Al-
brechta zvolen za krále �eského syn jeho Rudolf I., maje 25 let. 
P�ední jeho pé�e byla o to, aby d�chody zemské v po�ádek 
uvedeny byly. Pro zaplacení korunních dluh�, které vzrostly za 
posledních válek krále Václava II. a špatným hospodá�stvím 
Václava III., na�ídil, aby se každý týden vydávalo z d�chod�
Kutnohorské urbury �ili z užitk� hor 1000 h�íven st�íbra na 
srážku v��itel�m koruny; i byla to, jak patrno, v�tší suma, nežli 
obnášel sedmý díl královské urbury, kterýž nebožtík král Václav 
II. synu svému na smrtelném l�žku dávati byl poru�il. Ta suma 
se pak skute�n� až do Rudolfovy smrti z mince Kutnohorské 
vyplácela. Zem�el pak Rudolf dne 4. �ervence 1307 v ležení 
p�ed Horaž�ovici, panovav toliko dev�t m�síc�v, nepoz�staviv 
d�dic�, a tr�n �eský po druhé osi�el.  

1307 Podlé smlouvy s domem Habsburským uzav�ené od 
�eských a moravských pán� m�l nyní Bed�ich Rakouský býti 
nástupcem svého bratra v �echách. Pon�vadž však nezdržením 
slova daného stav�m a pronásledováním jich mnoho nep�átel 
Rudolf si byl získal, zanev�eli všichni stavové na rod Habsbur-
ský, a posláno do Korutan k vojvodovi Jind�ichovi, který /16/ 
Annu P�emyslovnu za manželku m�l, s poselstvím, aby se do 
�ech navrátil, a 15. srpna 1307 zvolen za krále �eského.  

Albrecht císa� uslyšev, žeby z pán� �eských n�kte�í syna je-
ho Bed�icha sice za krále míti cht�li, jiní však tomu na odpor se 
stav�li a tak volba Jind�icha že provedena jest, na první zprávy o 
smýšlení sob� odporném v �echách, strojil se provésti práva 
svého rodu brannou mocí. Hned po skute�ném zvolení Jind�icha 
Korutánského p�edsevzal vále�né tažení proti n�mu. Op�t vtrhla 
vojska n�mecká se dvou stran do �ech; od západu p�es Cheb 
Albrecht sám s �etným vojskem švábským, od Moravy vojvoda 
Bed�ich s Rakušany. Hlavní útok obrátil se jako p�ed t�emi roky 
za živobytí Václava II. proti Ho�e Kutné. Ob� vojska, švábské i 
rakouské, spojila se spolu k obležení toho m�sta. Op�t byli Jin-
d�ich z Lipé a spole�n� s ním Jan ze Stráže �ili z Wartenberka 
state�nými obranci Hory Kutné a Kolína, mezi kterými m�sty 
vojsko nep�átelské rozpoloženo bylo; však ale v�dcové lidu �es-
kého, bráníce t�ch obou m�st, velikou jemu škodu na lidech u�i-
nili, takže žádný ten N�mec nemohl ze svého tábora, kterým se 
chránili, hlavu vystr�iti. Též Horníci v Ho�e Kutné i m�š�ané 
Kolínští state�n� vojsku císa�skému odpírali, kdykoli toto úto-
kem proti jejich hradbám se poušt�lo a jich st�j co st�j opanova-
ti se snažilo. Byla však již mezi Horníky strana císa�ovým N�m-
c�m více nežli �ech�m p�ející, a její hlavou byl Bertold 
Pirknar, bohatý nákladník hor, který sob� byl tvrz Pirkenstein 
(nyn�jší Pe�tejnice) blíž Kutné Hory vystav�l.28 Proto museli 
pan Jind�ich z Lipé a Jan ze Stráže všechnu pilnost na to vyna-
kládati, aby zráda v Ho�e Kutné nemohla propuknouti. Císa�ovo 
usilování k ni�emu nevedlo, zima se valem již blížila, a on mu-
sel, ni�ehož nepo�ídiv, od Kutné Hory a Kolína odtáhnouti.29  
                                                                                             
Wenzeslaw Bartusch seinen erben und nachkumen umb 720 � guter 
prager gros, welches gelt besagter wenzeslaw erleget hat. Není 
pochybnosti nijaké, že Pfaffendorf p�ezdívkou od N�mc� nazvaná 
byla vesnice až posavádní P�ítoka, která pat�ívala olomúckému 
biskupovi Brunovi, který ji r. 1250 za 70 h�iven st�íbra Sedlckému 
klášteru prodal. 

28 Bertold Pirknar (Birchner, Pürknar), který s �ímským králevi-
�em Bed�ichem a jeho spojenci proti �eskému králi závazek na och-
ranu byl podepsal, táhl se dv�ma svými syny Václavem a Ulrichem s 
ním, jemu náležela pozd�ji tvrz a statek Tempelstein na Morav�. 
Wolný's Topografie von Mähren str 348. 

29 Eneaš Silvius. - Sta�í letopisové �eští. - Václ. Vl. Tomek: D�je 
Prahy. - Zap: �eskomoravská kronika. 
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Jind�ich kníže Korutánský p�t rok� zemi spravoval, ale za 
svého spravování málo co dobrého sp�sobil. Neb N�mci rozli�-
né šarvátky v zemi �inili, a z toho proti n�mu n�kte�í páni �eští 
válku zdvíhli. Toho také �asu Hora Kutná velmi veliké užitky 
vydávala na st�íb�e, takže ani prvé ani potomních �as� takových 
nebylo; a odtud jmenovaný Jind�ich znamenité a nes�íslné zboží 
ven ze zem� vyvezl.30 Bohatství Hory Kutné závid�li jí velmi 
mnozí; a sám kroniká� Petr opat Zbraslavský spílal Horník�m, 
že byli nadutí, a s �eskými pány po�ád se hašte�ili. - Dejme 
tomu, že Horníci na své bohatství skute�n� hrdi a pyšní byli, 
toho se jim však nijak p�edhazovati nem�že, že by byli 
oplývajíce v hojnosti, nevynakládali je též na ozdobu m�sta 
svého, stavíce chrám� nádherných a zakládajíce ústav�
dobro�inných pro schudlé a choré spolum�š�any, a pakliže 
provedli n�kdy pych ve�ejný a násilný, byla to dojista jen 
oplátka uražené jich ctižádosti. A nejen chrámy domácí 
nákladem Horník�v samých vystaveny byly, nýbrž i jiné 
chrámové stavby podporovali; tak na den sv. Gottharda 1308
založen byl nový k�r v kostele sv. Jakuba v Praze nákladem 
bohatého Horníka Bo�ity z Košic. Listem ze dne 8. kv�tna 1308 
postupuje král Jind�ich biskupu a biskupství Pražskému veškerý 
královský desátek na n�ho z hor Kutnohorských vypadající co 
náhradu za utrpené škody v dob� vále�né.31  

1309 M�š�ané Pražští a Kutnohorští co p�ední v zemi hnedle 
od volby krále Jind�icha zanev�eli na pány �eské, že proti 
oprávn�nosti jejich p�i volb� námitky �initi se osm�lili. Nabyvše 
zámožnosti zvláš� vzd�láváním hornictví, rovnali se mnohým 
panským rod�m, cht�li jim také rovni býti stavem a zákoním 
oprávn�ním k stejnému ú�astn�ní s nimi v obecných záležito-
stech zemských. Králova slabost a nerozhodnost nemohla udu-
siti a vyrovnati záští to. N�kolik p�edních m�š�an� v Praze a v 
Ho�e Kutné, zejmena Jakub Velfovic a Mikuláš Tausentmark
v Praze, a brat�í Mikuláš, Albrecht a Konrád Ruthartové, pak 
Peregrin Puš v Ho�e, u�inili mezi sebou tajné spiknutí, aby se 
stejným dnem zmocnili osob n�kolika nejvyšších ú�edník� a 
jiných pán� zemských, zvlášt� t�ch, kte�í jim co v��itelé komory 
královské nebo z jiných p�í�in nejvíce byli na p�ekážce, že se 
požitky urbury Kutnohorské nedostávaly vesm�s jen v jejich 
ruce. Zajatí m�li jim býti rukojmím k vynucení práv na pánech, 
po nichž tak velice dychtili.  

První sobota v post�, 15. února 1309, byla ustanovena k 
provedení skutku. Toho dne �asn� ráno vytáhli Ruthartovci a 
Peregrin Puš z Hory Kutné s n�kolika tisíci lidmi shluklými se 
zbraní, jakou kdo práv� m�l, ku blízkému klášteru Sedlckému, 
ve kterém, nej- /17/ spíš pro záležitosti své v Ho�e Kutné, p�ebý-
vali pan Jind�ich z Lipé, královský podkomo�í, Jan ze Stráže, 
nedávný spoluobrance Hory Kutné p�i obležení od Albrechta, a 
Jan z Klimberka. Shluknutí lidu stalo se pušt�ním hlasu, že 
pánové tito p�išli vynutit velkou berni na m�stu. �ty�icet lidí 
nap�ed najatých, bylo se již na noc vkradlo do kláštera, aby 
zotvíráním dve�í usnadnili vstup výbojník�m. P�edsevzetí se tím 
sp�sobem poda�ilo bez obtíže. Pánové byli p�ekvapeni ješt� ve 
spaní, i musili se vzdáti, aniž slyšeno podávání se jich na 
úmluvu, nýbrž hroženo smrtí, pakliby odporovali. Zárove	 s 
nimi zdržoval se v klášte�e také Olbram z Prahy, jejž 
Ruthartovci velice m�li v nenávisti, i hledali jej bu� k zabití, 
bu� také k zajetí. Všecky dvé�e v klášte�e byly vypá�eny a jizby 
prohledány, Olbram však odtud zachránil se š�astným út�kem. 
Naproti tomu byl zabit rychtá� Kutnohorský Jan, nepochybn� též 
ze soukromého záští zpupných m�š�an�. Zajatí pánové odvedeni 
jsou do Hory Kutné, a okováni t�žkými pouty, odvezeni na 
zámek Lidice. Tím samým dnem provedl také Velflovec a druzí 
tovaryši jeho úlohu svou v Praze, a zajali nejvyššího kanclé�e 
Petra probošta Pražského a Vyšehradského, pana Raimunda z 
Lichtenburka a Hynka Berku, nejvyššího purkrabí Pražského, v 
p�íbytcích jejich, a zaveženi byli tamtéž.32  

Jak velmi m�š�anstvo Kutnohorské na pány rozho��eno býti 

                                                          
30 Eneaš Silvius - Martin Kuthen. 
31 Archiv Pražské arcibiskupské kapitoly. 
32 Václ. Vlad. Tomek: D�jepis m�sta Prahy. - Ensebius Kapihor-

ský: Historie kláštera Sedlckého. - Zap: �esko-moravská kronika. - 
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muselo, vysvítá z vyjád�ení se rodiny Ruthartovc�, kte�í, kdyžby 
král jich za ten skutek trestati cht�l, sami svým nákladem vojsko 
vále�né proti Jind�ichovi z�íditi cht�li, a byli to sice Konrád
(Kunklín) Ruthart z ho�ejšího rynku, Ji�í Ruthart od Zlaté 
husy a Mikuláš Ruthart od �erného orla. Tito Ruthartové 
pavovali v �ase tom doly Ruthart a Sekhart �e�ené, z kterých 
p�ehojné užitky brávali.  

�in spáchaný nehled�li spiklí m�š�ané nijak tajiti, nýbrž 
vidouce všeobecné nad tím pohoršení a pobou�ení v panstvu 
�eském, k pojišt�ní žádaného ú�inku hled�li se zabezpe�iti 
nejprvé p�ízní královou, jemuž p�ednesli, že jen k jeho dobrému 
toho u�inili, pon�vadž by tito pánové vinni byli roztrkání jeho 
d�chod�, a tudy velikého jeho nedostatku. Král Jind�ich slyšel 
tuto �e� rád, p�edc však vyslyšev i stížnosti p�átel pán�v 
zajatých, položil ob�ma stranám rok, aby stáli p�ed ním ve své 
rozep�i, jelikož on na žádném vinu nenalézal. M�š�ané, 
d�v��ujíce se v náchylnost královu k sob�, dali se najíti ve 
velkém po�tu, taktéž i p�átelé zajatých. Tu když král p�ede vším 
žádán byl od pán�, aby pov�d�l, z �eho by zajatým dával jakou 
vinu, pravil, že neshledává na nich žádné, ano kdyby i co proti 
nim m�l, že by proto cht�l jim býti milostiv. Na tuto �e� královu 
m�š�ané vzdorovit� odešli. A když král po poslu jim na�izoval, 
aby zajaté propustili, a u�inili s nimi p�átelskou úmluvu, dali 
odpov�� tomu odpornou, pravíce, že nebudou pánové od nich 
propušt�ni, pokudby nebylo dáno dokonalé ubezpe�ení p�ede 
všemi škodami, ježtoby se mohly jimi ješt� budoucn� díti 
korun� a zemi �eské.  

Na to nev�d�l král sob� žádné další rady. Pánové však zajatí 
a jejich p�átelé dovedli kone�n� p�edce vytrhnouti se ze zlého 
postavení svých v�cí, p�edn� lstivým rozdvojením svých protiv-
ník�, potom smlouvami a sliby, jichž nemínili držeti. Práv�
hlavní p�vodcové oukladného spiknutí proti pán�m dali se svým 
soukromým prosp�chem navnaditi k smí�ení. Pan Jind�ich z 
Lipé slíbil totiž dceru svou dáti za manželku synovi Mikuláše 
Rutharta, a mladý pán z Lichtenburku byl zaslíben dce�i Jakuba 
Velflínova v Praze; podobných svateb bylo snad umluveno ješt�
n�kolik, a dcery panské, ovšem teprv prý d�ti, jsou hned ode-
vzdány m�š�an�m, aby byly chovány u nich. Na to i zav�ena 
smlouva, vztahující se na celé panstvo a m�š�anstvo, že napo-
tom nemá býti žádného volení krále jinak, než aby zvolen byl 
takový, k n�muž by svolil celý stav m�š�anský, rovn�ž pak, že 
nemá panstvo ni�eho nového na�izovati, cokoli by se týkalo 
obecných záležitostí zemských.  

Pyšné m�š�anstvo net�šilo se ale dlouho z tohoto vít�zství, a 
to nejvíce proto, že p�vodcové zajetí pán� ješt� více hled�li 
svých osobních zisk� a záští, nežli prosp�chu svého stavu. I v 
Praze i v Ho�e Kutné trvala vždy nenávist mezi p�edními rodi-
nami m�š�an�, takže jedny pronásledovaly druhé. Rozdvojení 
tohoto dovedli pánové užíti k svému prosp�chu. Nemohlo býti 
než snad n�kolik ned�l po propušt�ní pán� z vazby, když nena-
dále Jind�ich z Lipé a Jan ze Stráže s hromadou ozbrojeného 
lidu p�itáhli ku Praze, a vpušt�ni byvše do m�sta pomocí p�átel 
svých, u�inili panství strany sob� protivné konec. I do Hory 
Kutné vkro�il mocn� pan Jind�ich z Lipé; Ruthart a Peregrin 
Puš byli zajati a zle se jim vedlo ve v�zení. Tímto sp�sobem 
zrušeny jsou i sliby a smlouvy mezi pány a m�š�any uzav�ené; 
panské dcery, nev�sty synk�v m�š�anských, /18/ u m�š�an�v na 
vychování jsoucích, zajetím dvou p�edních Horník�v, svým 
rodi��m navráceny býti musely, takže z t�ch panských s	atk�v 
nic nebylo.33 Král Jind�ich choval se ke všem t�mto v�cem 
lhostejn�, a pánové nem�li žádných p�ekážek k opev	ování své-
ho panství v �echách, do jichž rukou se celá vláda dostala, a pan 
Jind�ich z Lipé po�ínal si jako neobmezený pán, a zvlášt� urburu 
královskou v Ho�e Kutné co královský podkomo�í náležit� pro 
sebe použíti hled�l.  

U m�š�anstva Kutnohorského, které na pány pro jich nedo-
držení slova nejen, nýbrž i pro pronásledování m�š�anstva 
zazlilo, v�ela neustále touha po pomst� proti panu Jind�ichovi z 
Lipé, který urburu královskou tak�ka hlídal. Když Jind�ich Ko-
rutánský vid�l nespokojenost všech stav�v s vládou jeho, a obá-
vati se musel, že by s tr�nu svržen býti mohl, obrátil se o pomoc 
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k Bed�ichovi, markrab�ti Míšenskému. Tento bez všelikých 
p�ekážek, a �in� všade obyvatel�m veliké škody, p�itáhl s vojem 
svým Jind�ichovi na pomoc, a zam��il nejprvé k Ho�e Kutné a 
pak ku Praze se ubíral.  

Sed�li� tehdáž Jan a Jind�ich (Johlinus und Hainzmann) 
Pušové, Konrád (Kunklín) Ruthart na stolicích šepmisterských 
v Ho�e Kutné a Mikuláš Puš byl p�ísežným Kutnohorským, a 
byli� to tedy hlavní nep�átelé pán�v proti králi spiklých.  

Když byl král Jind�ich ješt� i pomoc z Bavor a z Korutánska 
obdržel, nabyl pak sm�losti, že dne 27. listopadu 1309 mocnému 
Jind�ichovi z Lipé ú�ad královského podkomo�í odejmul. Tento 
složiv ú�ad sv�j, u�inil králi ú�et z p�íjm�v a vydání, a vypo�ítal 
mu, že 10.320 h�iven a 3 v�rdu	ky (�tvrti h�ivny) a 1 lot st�íbra 
z�stává za králem co dluh jemu povinný, kterýžto dluh král 
ovšem za spravedlivý uznal, a do Hory Kutné vzkázal, aby se 
panu Jind�ichovi z Lipé týdn� z královské urbury 100 h�iven na 
srážku toho dluhu odvád�lo a vyplácelo.  

1310 Vojsko Jind�ichovi Korutánskému ku pomoci p�išlé 
poraženo bylo v Praze, a bez meškání p�ikro�eno k rozhodnému 
skutku, k ssazení totiž Jind�icha z panství, a položen byl sn�m 
do Prahy ke dni sv. Petra a Pavla r. 1310. Co již d�íve bylo ura-
d�no v postraných sch�zích, došlo nyní obecného svolení. Sn�m 
uzav�el vypraviti poselstvo ve jménu zem� ku králi �ímskému 
Jind�ichovi, aby žádalo za dosazení syna Jana Lucemburského v 
království �eské, ku kterémuž kroku (dle Doubravy) nejvíce 
Kutnohorští stavy druhé pobízeli. K poselství tomu zvoleni byli 
opat ze Sedlce Jind�ich, pak opatové Zbraslavský a Plasský, 
poslové stavu panského a m�š�anského z Prahy a Hory Kutné, a 
tito poslední byli: Tillmann, syn Lukáš�v, a Konrád bratr fará�e 
Horského, a poselství to se zda�ilo.  

Však Jind�ich Korutánský vzdor tomu snažil se panování 
své uchrániti, a ohlížel se po nových pomocech, a markrab�
Míšenský Bed�ich p�itáhl sám do zem�, a zam��il op�t nejprvé k 
Ho�e Kutné, a pomocí strany Ruthartovc�, kte�í se nyní zdvihli 
ze svého poko�ení, byl dne 18. �ervence 1310 vpušt�n do m�sta, 
a ná�elníci strany druhé vyhnáni odtud. Radostn� odebral se 
Jind�ich Korutánský na n�kolik dní k spojenci svému, aby se 
usnesli o další kroky. Dne 28. �ervence zapsal se mu v Ho�e 
Kutné i mocný pán Old�ich z Lichtenburka i se synem svým, a 
snad i n�kte�í jiní pánové a zemané k zachování v�rnosti a 
pomáhání proti t�m, jenžto se mu cht�li protiviti. Hora Kutná 
brán�na býti m�la vší mocí, aby se této hlavní pokladnice 
zemské nový král zmocniti nemohl.  

P�evrat, který se stal v Ho�e Kutné, pozdvihl znovu i v Praze 
nad�ji strany Jind�ichovy, neb byli mnozí m�š�ané v��iteli 
Jind�ichovými, i museli se báti, aby vyhnáním jeho ze zem�
nep�išli o své.  

Nov� zvolený král Jan dal se na pochod do �ech s p�eveli-
kým množstvím zbrojnoš�v. Na den Všech Svatých p�ebrodivše 
�eku Oharku p�išli do Budyn�. Tam p�ijel velebný otec Jan, 
biskup Pražský, s množstvím lidu novému králi vst�íc, a na den 
sv. Alžb�ty p�irazil k Ho�e Kutné, kde bylo veliké vojsko se 
strany Korutana, vedené Jind�ichem z Aufensteina. Útok 
svedený byl odražen, mnozí s obou stran byli tam ran�ni, velmi 
mnozí pobiti. Zlé po�así velmi studené škodilo zatím v ležení 
Janov� velmi mnoho na lidech i na koních, a protož kone�n�
tedy uzav�eno táhnouti p�ímo ku Praze.34  

P�i t�chto tak �astých svízelech, jakých Hora Kutná v dob�
té snášeti musela, jest se co obdivovati ob�tavosti obyvatelstva 
Kutnohorského, s jakou se p�i stavbách místních nádherných 
osv�d�ilo; nebo� nejen že podniknuta již byla stavba velkolepé-
ho chrámu sv. Barbory, nýbrž i založen byl r. 1310 nyn�jší 
chrám sv. Jakuba v�tšího na míst� tom, kde d�íve jen kaple 
témuž svatému zasv�cena stávala, a sice z bohatého odkazu 
nákladníka a m�š�ana Jana Kunklína Rutharta. Druhým 
zakladatelem a št�drým nakladatelem chrámu toho byl Bo�ita z 
Košic, správce urbury a /19/ mince královské.35 A nyní kdežto 
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Jakuba v Ho�e Kutné od c. k. konservatora Frant. Beneše. Rodina 
Ruthart� náležela mezi nejbohatší rodiny Kutnohorské, a tím také dá 
se vysv�tliti vliv, jakýž na veškeré m�š�anstvo mívali. Pozd�ji uží-

král nový Jan mocí svou všech nep�átel p�emohl, a zemi op�tn�
mír navrácen byl, snažila se i m�sta o uspo�ádání svých 
vlastních místních pom�r�. Jaké pom�ry ty v Ho�e Kutné byly, 
nelze pro nedostatek všelikých místních zápisek uvésti; dle toho 
však, že náklad znamenitý veden byl na stavby chrám�, a že i 
bohaté již bylo nadání pro chudinu a choré p�i špitále založené, 
lze se domýšleti s bezpe�ností, že blahobyt ob�anský zkvétal; a 
kdežto hory bohatého vydávaly užitku stálého, p�i nichž tisícové 
pracujícího lidu docházeli hojné výživy, musel i obchod a 
živnosti všeho druhu znamenitého zde míti rozší�ení, o �emž 
pozd�ji p�íležitost bude promluviti.  

1311 Ku dni 7. února r. 1311 byli vyslané dv� první osoby 
ze starších obecních ke korunovaci krále Jana do Prahy. Brzo 
však po korunovací zleh�il král Jan minci v zemi panující 
p�ísadou m�d�nou, a z jedné h�ivny st�íbra 64 groše, halí�� pak 
768 d�lati poru�il; a ta mince byla první s p�ísadou, neb prvé 
vždy z �istého st�íbra bývala.  

1312 A� král Václav II. ražení pen�z neb zemskou minci v 
Ho�e Kutné byl zavedl, která také, jak již z p�edu praveno, všade 
ráda se p�ijímala, nicmén� m�la mince Horská velikého soupe�e 
v mincí�ství Žitavském, kdežto výsadou krále Otakara II. jakýsi 
Theodorich Langschnabl oprávn�n byl peníze raziti a je v ob�h 
vydávati. Krále Jana pé�e vedla k tomu, že jmenovaný Lang-
schnabl aneb d�dicové jeho práva svého se vzdal, a jej m�stu 
Ho�e Kutné p�enechal. V listin� za p�í�inou tou v Žitavi vyhoto-
vené podepsáni jsou co m�š�ané Kutnohorští: Tyrmanus, Ek-
hardus, Hermanus de Castro (He�man z Hrádku?), Ullmanus
mercator (kupec neb rudokupec) Nicolaus de Oderen, Syboto 
Kelberg, Hermanus Burchardi, Henricus de Smalbach.36  

Ze záští mezi stranami v panstvu a m�š�anstvu za �asu 
Jind�icha Korutánského pocházela ješt� krvavá rozep�e mezi 
pány z Potšteina a p�átelstvem Puš� v Praze a Ho�e Kutné, 
která v prvním roce panování krále Jana vypukla ve zjevnou 
jakousi válku, vedenou hlavn� škodami na venkovských statcích 
obapolných. Pan Procek z Potšteina p�išel v ní o život, aniž se 
ví, jakým sp�sobem. Za to ale zabil syn jeho Mikuláš z Potšteina 
Peregrina Puše, hlavního spoluv�dce zajetí pán� v Sedlci. Pro 
tuto zúmyslnou vraždu zajat Mikuláš z Potšteina z rozkazu krále 
Jana, a držán u v�zení králov�. P�átelstvo jeho nyní piln� vyhle-
dávalo narovnání s p�áteli Pušovými; i podaly� se ob� strany 
kone�n� na výpov�� hrab�te Bertholda z Henneberka a jiných 
t�í pán� z n�meckého dvo�enínstva králova. Tito u�inili výrok 
dne 11. dubna 1312, jehož zdržení zaru�eno od pán� z Potšteina 
a p�átel jejich i jiných jedenácti pán� �eských. P�átelští rozsudí 
vypov�d�li p�ede vším, aby toho, co se stalo, strana stran� nikdy 
napotom nezdvihala. Dále uloženy jsou pokuty a kajícné skutky 
Mikulášovi z Potšteina k zadostu�in�ní za jeho skutek. M�l�
p�ede vším za duši Peregrina Puše založiti a nadati kn�ze v 
kostele Týnském ke �tení mše každodenní, a krom toho získati 
bratrství ve t�idceti rozli�ných klášte�ích, a v jednom každém 
zjednati tisíc mší za zem�elého; klášteru sv. Jakuba v Praze 
darovati 10 h�iven st�íbra; kajícn� jíti po m�st� v procesí se sto 
osobami z kláštera sv. Klimenta až k domu vdovy Anežky 
Pušové; též putovati sám do 
íma do kostela sv. Petra a Pavla. 
Rovn�ž m�li t�i pomocníci jeho p�i skutku, dílem sluhové jeho, 
vykonati pout�; jeden, Old�ich z Brandýsa, k sv. Jakubu v 
Kompostelli, druhý, Mikuláš�v služebník Gerhart, k sv. Joštu v 
Estremadu�e ve Špan�lích, t�etí, druhý služebník Blahut, k pan-
n� Marii v Cáchách. Mimo to m�l složiti vdov� Anežce a druhé-
mu p�átelstvu 1500 h�iven lehkých, a m�stu Pražskému pokutu, 

                                                                                             
vali Ruthartové predikátu z Malešova, kteréhožto statku asi r. 1350 
od Zdenka z Malešova koupili, jejž potom r. 1366 klášteru Sedlcké-
mu prodali. Podobá se, že Mikulášem Ruthartem z Malešova, který 
dne 29. zá�í 1565 hejtmanem panství T�ebo	ského byl, slavný tento 
rod patricijský po me�i vym�el. Dot�ený Mikuláš byl v držení dvoru 
poplužního s poplužím v Lutn�, kterýžto r. 1569 pánu svému 
Vilémovi z Rosenberka prodal. 

36 Sd�leno spisovateli laskavosti pov�stného badatele d�jin 
�eských kanovníka a arcidiakona Peška v Žitavi, jenž se ve spisech 
svých n�meckých sám nazývá potomek národa �eského. - Listina 
sama chová se v tajném státním archivu v Draž�anech opat�ena 
úpln� dob�e zachovanou pe�etí kutnohorskou. 
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která by ješt� byla vym��ena.37  
Dílem snad ze p�ekážek, které m�la orba za posledního roku 

Jind�icha Korutánského, dílem pak z všeliké neúrody roku na to, 
pošla veliká drahota v obilí v �echách a na Morav� a z ní hlad 
veliký r. 1312, takže lidé valn� m�eli z nedostatku potravy, to�
mohlo zavdati bohatým Horník�m také p�í�iny, že ve svých 
zapo�atých stavbách chrám� zna�n� pokra�ovali a tím o výživu 
lidu pe�ovali.  

/20/ Téhož roku zrušen byl �ád Templá�ský rytí��v k�ížových, 
a Berthold Pirknar z Pirkenšteina, m�š�an Kutnohorský, jehož 
již z p�edu uvedeno co p�ivržence králevi�e Bed�icha proti 
�ech�m, koupí neb darem usadil se v hrad Templstein u Jamolic 
nad Jihlavkou na Morav�, který d�ív templá��m náležel.38  

1314 Starodávná byla dychtivost panstva �eského po 
statcích a d�chodech koruny. Nejen že mnoho hrad� králov-
ských bylo v rukou panstva co zástava, ale i z b�žících 
pen�žitých d�chod� koruny, jmenovit� z nejvydatn�jšího mezi 
nimi, totiž st�íbrných dol� Kutnohorských, byly veliké sumy 
zapsány, které se nemohly vypláceti p�íliš rychle, nem�l-li býti 
nedostatek k zapravení b�žících pot�eb dvoru královského a 
správy zemské. Zdá se, že v tom ohledu rádci krále Jana, kte�í s 
ním p�ijeli z N�mec, hled�li zachovati n�jakou slušnou míru, tak 
aby v��itele koruny spokojili pozvolným splácením. Tímto 
sp�sobem správy d�chod� byla n�která �ást panstva ovšem 
nespokojena, k �emuž p�icházela snad i p�í�ina spravedliv�jší, 
jestliže se pánové n�me�tí vedle pé�e o dobro koruny hled�li 
sami také obohatiti z královského hospodá�ství. Pánové 
p�edstoupivše n�kolikrát p�ed krále st�žovali sob�, že cizinci 
požívají ú�ad� a statk� zemských a vyvážejí peníze ze zem�, 
ježto zatím pokoje není v zemi pro jich nepilnost, nebo� mnohé 
loupeže a vraždy dály se v zemi od l�zy všeliké.  

1315 Ke stížnostem t�mto p�idány jsou potom i hrozby, až 
kone�n� král v m�síci dubnu r. 1315 dle žádosti panstva všecky 
pány n�mecké propustil ze zem�. Na jich míst� postavil sob�
devatenáctiletý král v �echách op�t pana Jind�icha z Lipé za 
podkomo�í a maršálka zemského.  

D�chody korunní byly nyní tak spravovány, že se z nich 
velmi málo dostávalo králi samému pro jeho pot�ebu, než vše 
obracovalo se do rukou panstva, které m�lo za korunou co 
žádati, aneb z�stávalo v rukou nových vlada�� a jejich p�átel v 
ú�ad�, kte�í si dle všeho nepo�ínali poctiv�ji, než p�edešlí rádci 
n�me�tí. Ze st�íbrných dol� Kutnohorských dostával dv�r krá-
lovský dotud po vyplacení jisté �ásti v��itel�m koruny každý 
týden p�t i šest set h�iven; pan Jind�ich z Lipé, maje jakožto 
podkomo�í bezprost�ední správu urbury i mince té pod sebou, 
odvád�l králi �asto jen 16 h�iven nebo málo více; z ostatního 
dostávala se veliká �ást jemu samému, jakožto jednomu z p�ed-
ních v��itel�: a tak vid�ti nejpatrn�ji, jak strašn� s bohatstvím 
Kutnohorských dol� hospoda�eno bylo.  

Jaké ú�astenství Hora Kutná v následních létech p�i vnit�-
ních zemských rozbrojích mezi králem a panem Jind�ichem z 
Lipé m�la, toho zprávy nemáme; jelikož však vždy o to se 
jednalo, by mince královská hojných nesla užitk�, hled�no bylo 
dojista piln� k tomu, aby hory Kutnohorské p�ed zkázou 
zachrán�ny ostaly; a �eho mince pro velkou pot�ebu královu 
sta�iti nemohla, tu museli bohatí m�š�ané vypomáhati p�j�kami 
zna�nými. Píše opat Zbraslavský, že král r. 1319 vynutil a 
vyd�el na m�š�anech Pražských nemén� než 13000 h�iven, a tu 
jist� i Kutnohorských zapomenuto nebylo. Aby však král Jan i 
mincí�e k v�tší �innosti pobídnul, p�idal jim listinou od 3. zá�í 
1319 od spracování jedné h�ivny o jeden denár ku mzd� více.  

Že p�i p�ehrozném, r. 1317 panujícím hladu též Kutnohorské 
zvlášt� prací horní se živící obyvatelstvo zachrán�no neostalo, 
nelze nijak pochybovati, nebo� dotknul se hlad celé zem�, a z 
n�ho velké m�ení lidu, takže v m�stech šachty ku poh�bu 
zem�elých kopány byly.  

1321 Že obchod kramá�ský v Ho�e Kutné již 1321 zna�ný 
býti musel, vysvítá z toho, že roku 1321 probošt Jan p�i kapitole 
Vyšehradské, syn Václava II. daroval kapitole Vyšehradské 20 

                                                          
37 Tomek: D�je Prahy. 
38 Z tvrze Pe�steinické nezbyly nežli nepatrné poz�statky, jichžto 

v zahrad� selského statku �íslo 10 a 11 se spat�ují. 

h�iven ro�ního platu z krám� kramá�ských v Ho�e Kutné, jichžto 
po otci svém odkázaných m�l.  

1323 Král Jan nenalézal ani v království �eském ani v 
domácnosti své úplného uspokojení, nebo� rodem jsa N�mec, 
nepojal žádné lásky k zemi ani národu �eskému, nehled�l krá-
lovství �eského k jinému používati, nežli co možno t�žiti z d�-
chod� a p�íjm�v zemských, a poklady zavážeti do rodiného 
hrabství lucemburského, co koli mu po skrovnu od pán� p�im�-
�ených d�chodech zbylo. I v kruhu rodiném jevily se �asto vý-
stupy panovníka ned�stojné, a manželka jeho Eliška vícekráte 
od n�ho se vzdálila. On nedosp�l nikdy ku poznání vážných po-
vinností panovníka; marnotratnost a t�kavé hon�ní po zábavách 
a prom�nách v�bec byly hlavní rysy jeho sp�sobu života. Pan-
stvo dosáhlo to na n�m, že prost�edk� k opat�ování svých pot�eb 
nepohledával na n�m, než na druhých, k odporu mén� mocných 
t�ídách obyvatelstva, totiž m�s�anech v�bec. Za p�í�inou svých 
dobrodružství žil víc v cizin� nežli v zemi vlád� jeho sv��ené; a 
kdykoli do zem� se navrátil, nem�l piln�jší práce, nežli shán�ní 
pen�z. Tak bylo též po navrácení se jeho do zem� 25. �ervence 
1323. Krom� bern� povolené sob� z celé zem� uložil všem krá-
lovským m�st�m da	 záležející /21/ v desátém díle všech pen�z, 
což m�li, od kteréžto dan� ani Hora Kutná vyminuta nebyla, 
vzdor tomu, že na ni žádné zemské dan� ukládány býti nem�ly, 
a sebrav peníze odjel op�t do ciziny, kde utrácel s nesmyslnou 
št�drostí a hý�ivostí. - Panování krále Jana bylo skute�ným 
bezvládím, jakého snad ješt� nikdy p�ed tím zem� �eská ne-
zkusila. Ochrany práva a jm�ní nebylo, než jak dalece po-
skytovaly ji mocn�jší vrchnosti venkovské svým poddaným, neb 
obce m�stské svým m�š�an�m v samém obvodu zdí m�stských.  

1324 P�icházíme nyní po dlouhém probírání se k dob�, kde 
místní život ob�anský a m�š�anský v Ho�e Kutné se nám 
objevovati po�íná, a poznenáhla se seznamovati po�neme s oby-
vateli domácími a jich p�sobením. Jest to hned na ponejprv �in 
nejšlechetn�jší, který se nám objevuje a u vd��né pam�ti i t�m 
nejpozdn�jším potomk�m potrvá.  

Št�pán Pirknar, m�š�an a soused (t. j. horník) na Horách 
Kutnách na spasení své duše pamatovav, a Boha sob� milosti-
vého soudce sp�sobiti se snažovav, špitál pro chudé za zdmi 
m�stskými a �áslavskou branou založil a vyzdvihl, správu pak 
jeho mistru Old�ichovi, fará�i Malínskému, jakožto pánu gruntu 
odevzdal a odvedl. Však na ten a takový sp�sob, aby on Št�pán 
Pirknar, d�dicové a budoucí jeho, moc m�li a svobodu, do téhož 
špitála kn�ze pobožného p�íkladného, a k vzd�lání spasení lid-
ského náchylného dosazovati, a mistr Old�ich druhého, kte�íby 
chudým a nemocným lidem ve v�cech spasení jejich se dotýkají-
cích posluhovali, aby jsouce Boží a rozumné stvo�ení, a obraz 
jeho na sob� nesouce, jako hovada živi nebyli a nem�eli. V kte-
rémžto porovnání i tato klausule se p�ipojila, aby totižto ti dva 
kn�ží p�ísahou zavázáni jsouce, všecky almužny, odkazy, of�ry 
a jiné t�m podobné v�ci a d�chody p�ijímajíce, v�rn� a beze 
všeho fortele aneb n�jaké vymyšlené lsti, polovici Št�pánovi 
Pirknarovi a polovici Old�ichovi fará�i odvozovali, a oni aby jak 
chudé tak i ty kn�ze jakby náleželo vychovávali. - Jsouce pak 
mistr Old�ich duchovní a smrtelný, a potomk�v žádných, jimžby 
takové právo špitála výš jmenovaného zanechal neb zanechati 
mohl nemaje, opatu Bed�ichovi a klášteru Sedlckému ji na v��-
nost odkázal, nímž on aby podle své plné moci, dobré a svobod-
né v�le vládnouti, �íditi a šafovati mohl.39  

Jest co litovati, že nám Kapihorský zevrubn� neudal, jaké 
nadání pro špitál m�stský by byl Št�pán Pirknar u�inil; nebo�
dle náhledu mého mohl tu jen jaksi jm�ní špitální rozmnožiti, 
jelikož jak z p�edešlého, p�i roku 1305 vypravovaného víme, již 
dv�r v P�ítoce, špitálu m�stskému pro chudé a choré od Jana 
Glenzla darovaný, odprodán byl. Aneb snad on vystavil pro 
špitál ten n�kdejší p�ed �áslavskou branou jsoucí stavení s 
chrámem sv. K�íže, což dle toho zjistiti se dá, že zárove	 pro 
špitál ten dva kn�ze ustanovil; a že fará�i Malínskému co správci 
duchovnímu kolatury Kutnohorské spoluvládu nad špitálem tím 
odevzdal, sv�d�í o tom, že co stoupenec a snad syn d�íve již 
uvedeného Bertholda Pirknara s p�edními osobami, jimžto 
správa m�sta Hory Kutné sv��ena byla, až posud v dobrém 

                                                          
39 Eusebius Kapihorský: Historie kláštera Sedlckého str. 22. 
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srozum�ní býti nemusel, sice by dojista i správ� obecní p�i 
špitále tom n�jakého práva byl vyhradil.  

Zp�edu již p�i zakládání chrámu sv. Barbory dom�nku svoji 
jsem pronesl, že Horníci s klášterem Sedlckým v p�átelství 
nežili, v domince té potvrzuje mne tím více událost následující, 
kde fará� Malínský veškeré p�íjmy kapel a kostel�v Kutnohor-
ských špitálu p�i klášte�e Sedlckém jsoucímu zapisuje. Sv�d�í to 
o jakési rozho��enosti, jakou fará� ten na Kutnohorské míti 
musel. Listina za touž p�í�inou vydaná zní následovn�:  

Z Boží milosti Hynek probošt, Václav d�kan, Tomáš arcid�-
kan i všecka kapitola hradu Pražského toho �asu mocí apoštol-
skou práva biskupského zhošt�ného velebného v Kristu otce a 
pána pana Jana biskupa Pražského plnomocenství tam spiritua-
lium quam temporalium v m�stech Pražských jakož i po všem 
biskupství mající všem na budoucí a v��né �asy z ko�ene lásky a 
šetrnosti, vinše a žádosti vyp�j�ené tou m�rou a sp�sobem sluší 
p�ipustiti, jakou zapálením lásky a šlechetnosti ozdobeni naleze-
ni býti máme.  

Že pak velebný muž a mistr Old�ich z p�edjmenovaného 
kostela hradu Pražského scholastikus, a s povolením stolice 
apoštolské správce kostela Malínského, biskupství Pražského, z 
up�ímnosti a veliké náchylnosti p�ed nás p�ednesl, že, pon�vadž 
již dávno za živobytí Jana fará�e Malínského a p�edka svého na 
míst�, kteréž se nyní obecn� Hora Kutná jmenuje, na gruntech v 
jurisdikcí a obmezení téhož fará�e Malínského hory st�íbrné 
nalezeny byly, pro veliké množství lidu na to jisté místo z roz-
li�ných míst p�icházející, pot�eba byla k p�isluhování svátostmi 
církevními a služeb Božích vykonávání, d�ev�né kostelíky a 
kaplice vyzdvihovati. Z kterýchžto d�chod�v ani na tom míst�
hor st�íbrných, ani jinde, kdežby pro trvanlivost st�íbrných hor 
nejistost, též obydlí lidská nejista byla, tak pojednou jisté služby 
Boží na�ízené, jako i pro zleh�ení kláštera Sedlckého blíž hor 
jmenovaných ležícího, /22/ rozší�ené býti nemohly, z �ehož se d�je 
a dálo, (což líto jest slyšeti), že vycházející z p�ed jmenovaných 
kostelík�v užitkové ne na pot�ebné a Bohu milé, ale snad na 
odporné a nechvalitebné skutky se obrací; to tedy svrchu 
dot�ený mistr Old�ich quoad praeterita na sv�domí svém t�žce 
snášeje, et quoad futura svým a potomk�v svých sv�domím 
dob�e poraditi cht�je, ponížen� a pokorn� nás požádal, aby z 
svého dobrého (kteréž i hned hotov� a sp�šn� ukázal) zalíbení a 
rozsouzení, d�chody a užitky, kte�ížby koliv nyní i na �asy bu-
doucí, ježto z �asto jmenovaných kostelík�v vycházely, p�ipojeny 
byly nyní i budoucn� špitálu nemocných a chudých v klášte�e 
Sedlckém vystavenému, tak a tím sp�sobem, že on opat kláštera 
Sedlckého, kterýž také patronem, ochrancem a kolatorem Malín-
ské fary ostává, aneb jiný, kterého by opat k tomu na�ídil, týchž 
kostelík�v d�chody a užitky k dobrému chudých a nemocných 
lidí, aneb k jiným k jakýmkoliv pobožným skutk�m obraceti 
povinen bude, beze škody však a umenšení fará�i a správ� fary 
Malínské d�chod�v vycházejících, z té však náležité a pot�ebné 
mírnosti zachováním: že, pon�vadž, jakž oznámeno jest, v p�ed 
jmenovaných hor st�íbrných kostelících, obyvatel�m a soused�m 
služby Boží vykonávati a svátostmi posluhovati pot�ebí jest, on 
mistr Old�ich, fará� nyn�jší, a neb kdo po n�m bude již oznáme-
né služby Boží sám, a neb skrze místodržící své, kte�íž s mocí a 
rozšafným vážením opata Sedlckého dosazováni a ssazováni býti 
mají, v kostelích již oznámených vykonávati povinen bude, tak 
aby n�jakou lstí, chytrostí, aneb neup�imností d�chodové a 
užitky k špitálu kláštera Sedlckého z jmenovaných far pochá-
zející, sten�ením zmenšeny nebyly.  

Že pak ústa volu mlátícímu zavázati nesluší, a kdo oltá�i 
slouží, z oltá�e vyživení své míti má: povinen bude pan opat jak 
fará�e, tak i jiné služeb Božích vykonávatele, jako i samé kostely 
k službám Božím v�cmi p�ináležejícími z t�ch d�chod�v opat�iti.  

Pon�vadž tedy zp�ed�e�ená p�ed�e�eného mistra Old�icha 
pobožná, a spasení vyhledávající žádost pot�ebu jakousi a dluh 
vyslyšení v sob� zavírá, jí pro k�ivdu Boží a vlastního sv�domí 
ouraz naproti stav�ti se nesm�jíce, ji, s povolením a dovolením 
velebného muže a pana bratra Fridricha (Bed�icha) opata klá-
štera Sedlckého, patrona, jakž oznámeno jest, fary a kostela 
Malínského, p�ízniv� a vd��n� p�ipouštíme, d�chody a užitky 
vejš jmenovaných kostelík�v vedle mistra Old�icha žádosti a 
opat�ení, formy a vym��ení špitálu �asto jmenovanému právem 

a mocí nám ud�lené p�ivlast�ujeme a p�ipojujeme, tak aby nyní i 
hned týchž kostelík�v d�chodové a užitky k špitálu vejš oznáme-
nému, a pana opata rozšafnému spo�ádání plným právem p�iná-
ležely, což se státi mohlo a m�že bez všelijakého protimyslností 
aneb odporu znamení; se duv��ujeme, pon�vadž téhož mistra 
Old�icha fará�e nyn�jšího netoliko dovolení, ale i náchylná 
žádost k tomu p�ip�ahá a p�istoupá, a kostela hradu Pražského, 
quoad subjectionem in capellis ipsis sibi debitam, jako i klášte-
ra Sedlckého quoad jus patronatus ecclesie Malin quod habet
témuž kostelu Malínskému quoad antiquos fructus, žádné 
dokonce protimyslnosti se ne�iní. K �ehož všeho lepšímu vysv�d-
�ení a dotvrzení p�ítomná psaní u�initi, a kapituly kostela hradu 
Pražského, jakož i pana opata Sedlckého a mistra Old�icha 
pe�e�mi stvrditi jsme poru�ili, jehož datum v Praze léta 
MCCCXXIV octa. Calen. April.  

Toto odevzdání d�chod�v a p�íjm� kaplí a kostel� Kutno-
horských ve prosp�ch špitála Sedlckého bylo též zvláštní bullou 
papeže Klimenta V. potvrzeno, která zní:  

Klement služebník služebník�v Božích k budoucí a v��né 
památce. Pastý�ského d�stojenství povinnost, níž zavázáni jsme 
všem celého okršlku kostel�m, klášter�m etc. nás k tomu nutí a 
nabízí, abychom stavu týchž klášter�v a kostel�v v spasitelném 
spravování všelijakou bedlivost a dbalost p�iložili, obzvlášt� pak 
v tom, kteréž k pohostin� a k poleh�ení týchž klášter�v užite�né 
se býti zdá, mocí apoštolskou potvrdili.  

Nejmilejších zajisté syn�v našich opata a celého konventu 
kláštera Sedlckého, �ádu Cistercienského, biskupství Pražského, 
jakož i nejmilejšího v Kristu syna našeho, Jana krále �eského 
žádost nám podaná v sob� obsahovala, že svrchu jmenovaný 
klášter, kterýž p�ed �asy od p�edk�v jejich knížat, jako i 
n�kterých pán�v království �eského založený a nadaný, po�ínal 
pro veliké služebník�v Božích množství v duchovních v�cech 
kvésti, v �asných pak se rozmáhati, a v n�m (pon�vadž p�i silnici 
a cest� obecné leží) vedle oby�eje a zvyklosti z p�edjmenovaného 
�ádu veliká a ustavi�ná pohostina nemocným, chudým a odevšad 
p�icházejícím k�es�an�m prokazovati.  

Pon�vadž pak když p�ed léty na gruntech a jurisdikcí fary 
kostela Malínského, svrchu jmenovanéko biskupství Pražského, 
a kolatury jako i gruntu d�di�ného z p�edjmenovaných opata a 
konventu postavené, na míst�, kteréž nyní Hora Kutná se jme-
nuje, hory st�íbrné nalezeny byly, a pro veliké množství osob 
tam z rozli�ných míst p�icházejících, n�které kapli�ky a kostely 
zd�lány byly, nejmilejší synové Hynek probošt, Vojslav (Václav) 
d�kan, Tomáš, arcid�kan kostela hradu Pražského, toho �asu 
administratores téhož kostela in spi- /23/ ritualibus et temporali-
bus od stolice apoštolské na�ízení, k prosb� a žádosti nám v 
Pánu milého syna Old�icha, fará�e Malínského, horlivostí 
skroušené pobožnosti pohnutého, pro svrchu jmenovaného klá-
štera pohostiny rozmnožení, užitky a d�chody z p�edjmenova-
ných kostelík�v (pon�vadž Malínská fara dosti hojnými a pocti-
vými d�chody opat�ena byla a jest) špitálu v ohrad� kláštera 
Sedlckého pro nemocný a chudý lid z rozli�ných míst p�ichá-
zející vystavenému, s povolením téhož fará�e Malínského, a 
na�ízením kapituly kostela hradu Pražského na �asy budoucí a 
v��né p�ipojili a na�ídili, aby takové užitky a d�chody t�ch 
jistých kostelík�v k p�edjmenovanému špitálu jako i opatu 
svrchu oznámeného kláštera, a kterýby toho �asu byl správ� a 
rozšafnému šafování na �asy budoucí a v��né p�ináležely, jakž 
se to vše v psaní týchž administrator�v u�in�ném, a pe�e�mi 
jejich stvrzeném obšírn�ji nachází.  

Pro�ež svrchu jmenovaní opat, konvent a král nás pokorn� a 
s náležitou uctivostí žádali, abychom, (pon�vadž svrchu jmeno-
vaný klášter pro neúrodné a mdlé �asy, obtížnost dluh�v, úrok�v 
a lichev rozjidavost, daní a sbírek ustavi�nost, jako i neustálé 
lidu vále�ného semotam tažení v kraji tomto trvající, ano i skrze 
svrchu jmenovanou pohostinu a chudých v nemalém po�tu vy-
chovávání k takovým škodám a nedostatk�m p�išel, že pro nedo-
statek pot�eb a osob, jak v brat�ích tak i jiných služebnících, ano 
i v službách Božích veliké zten�ení a zleh�ení se stalo) tahové 
p�ipojení jako i jiné svrchu jmenované a od týchž administra-
tor�v sp�sobené v�ci z dobrotivosti apoštolské potvrditi rá�ili.  

My tedy takovými prosbami pohnuti, p�ipojené zp�edjme-
nování d�chod�v a užitk�v z t�chže kostel�v pocházející, jako i 
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jiné v�ci, kteréž od týchž administrator�v v p�í�in� té s jistým 
kapitoly kostela hradu Pražského dovolením, rozumn�, rozšafn�
a rozvážliv� z�ízené jsou, za pravé, po�ádné a spravedlivé je 
majíce, a tomu povd��ni jsouce, mocí apoštolskou, a jistým 
naším v�domím potvrzujeme, a p�ítomného patentu mocí spev-
�ujeme. Žádný se tedy o to nepokoušej, aby m�l psaní toto potvr-
zení našeho zleh�ovati, aneb jemu sm�lostí všete�nou na odpor 
se stav�ti. Jestliby se pak kdo o to pokusiti sm�l, nech� jest tím 
jist, že v hn�v Boha všemohoucího a blahoslavených Petra a 
Pavla apoštol�v jeho ub�hne.40  

Probírajíce do podrobna zn�ní zp�ed uvedených listin, 
nabýváme toho jistého p�esv�d�ení, že veške�í chrámové 
Kutnohorští již v XIV. v�ku stávali a krom� t�ch velikých chrá-
m� i mnoho menších kaplí bylo; byly� to již: chrám sv. Ji�í, sv. 
Bartolom�je, Všech Svatých, sv. Martina, sv. K�íže, sv. Jakuba, 
Matky Boží, sv. Jana K�titele a mnoho jiných nám nyní již zcela 
nepov�domých kaplí.41 Také nás to utvrzuje v tvrzení našem z 
p�edu udaném, že okolí Kutnohorské a tím i samo m�sto Hora 
Kutná v nepokojích za vlády krále Jana v zemi panujících 
mnoho utrp�lo. Jakby bylo také žádoucno bývalo, kdyby nám 
Kapihorský, jemuž toho p�i p�ístupu v jeho dob� dojista ješt�
jsoucích pramen�v možno bylo, bližších zpráv o d�chodech 
chrám� Kutnohorských byl podal, nebo� ze všeho v listinách 
p�edešlých uvedeného vysvítá, že d�chody a p�íjmy ty zname-
nity býti musely.  

Zem� veškerá v té dob� trp�la nesmírn� vydíráním pen�z, a 
zvlášt� tím, že všecka správa zem� sv��ena byla neustále jen 
libov�li zemských hejtman�v.  

1325 Dne 12. b�ezna 1325 p�ijel král Jan nenadále do Prahy 
po p�l druhém lét�, i držel sn�m nap�ed již oznámený, na kterém 
veškeré stavy zemské žádal, aby mu zase zemskou berni povo-
lili. Byl totiž v cizin� siln� zadlužen, a peníze musel míti st�j co 
st�j. Stavové veške�í vzpírali se proti tomu, reptali ano i zbrojný 
odpor proti n�mu cht�li zdvihnouti; král však uchlácholil jich 
upsáním, v kterém se slavn� vyznal, že již všecky bern� ku 
korunování a k svatbám svých d�tí nap�ed p�ijal, a žádných 
nárok�v více na peníze od zem� k cíli tomu �initi nebude, leda 
by se mu ješt� n�jaké dcery narodily; �ímž se stavové dali 
p�emluviti. Však mu toho ješt� dost nebylo, a on vyd�el tehdáž 
pen�z v neslýchaném množství od lidí mén� mocných všelijaký-
mi násilnými prost�edky. Již d�íve byl povolal také nové mincí�e 
z Florencie do Hory Kutné, a kázal jim raziti první mince ze 
zlata Jílovského. A však tyto zlaté peníze krále Jana byly tak 
špatného zrna, že jimi lidé velké škody utrp�li, král však nepoc-
tivým sp�sobem tím pen�z sob� dobýval. I vypo�teno, že král 
Jan za dva m�síce nemén� než 95.000 h�iven st�íbra sehnal, což 
více než dva miliony zlatých nyn�jších pen�z d�lalo. Malou �ást 
dal svým v��itel�m, ostatek sebral a v m�síci kv�tnu za Rýn s 
sebou vzal. To všecko ješt� nesta�ilo, a protož hled�l k jinému 
ješt� prost�edku. Slíbil totiž papeži Janovi XXII., že /24/ podnikne 
k�ižácké tažení proti nep�átel�m do Palestiny a papež mu 
povolil, 1. �ervna 1325, že m�že na to desátek z d�chod� všeho 
duchovenstva v �echách, na Morav� a v Lucemburce po t�í leta 
nejprvé p�íští vybírati, on však všech t�ch z �ech vyvezených 
pen�z probil v Pa�íži.  

1327 Jak z užitk� a výnosu dol� Kutnohorských bohatnuli 
nejen nákladníci a t�ží�i vícekráte poukázáno již bylo, a zvlášt�
jak hlavní užitek z nich plynul do urbury královské; však i jiné 
ú�ele podporovány byly na míst� pen�z z výnosu dol� t�ch. Tak 
m�l klášter Sedlcký užitek z jedné �tvrti šichty a klášter Ž�árský 
na Morav� desátek z ostatních kux� šachty té, blíže neznámé; 
kterouž �tvrt šichty, na dolu tom, z které klášter Sedlcký užitek 
bral, koupili s celým dolem brat�í Joško a Haincmann Krušino-
vé z Lichtenburku, a p�i prodeji té uzav�ené u p�ítomnosti hor-
ního p�ísežního He�mana, mistr� p�ísežných Ekharda a He�-
mana z Rohu (de Cornu) a šepmistr�v Willmanna, Engelber-
ta, Reimanna, Chunemanna z Morspachu, Martina, Nosla, 
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I. fol. b. udávají od r. 1370 až do r. 1406 již 17 kostel� a kaplí od 
nábožných m�š�an� a celé obce Hory Kutné založených a drahn�
nadaných, které do kn�h kostelních nadání zanešeny byly. 

Ond�eje Clarici, Sifrida z Rachemberku a Guntí�e Gros-
manna vyjednáno, že desátek z ostatních kux� (dílc�) po zakou-
pené �tvrt šicht� vycházející klášteru Ž�árskému nadále 
odvád�n býti má.42  

1328 Jak již d�íve co d�minka praveno, že král Jan p�i 
všelikých svých p�j�kách dojista zámožné m�š�anstvo Kutno-
horské neopomenul, utvrzuje nás v tom majestát krále Jana daný 
v Lucemburku r. 1328 m�št�nínu Kutnohorskému Tyrmanovi 
Lenword, jemuž rychtá�ství Plze	ské potvrzuje.43  

Když v dubnu 1328 mor v �echách panoval, na�ídila králov-
na Eliška všemu duchovenstvu v Praze konati slavnou procesí k 
modlení se za odvrácení hn�vu Božího; a když se pozorovalo 
ulevení záhubné nemoci, sp�sobila královna Eliška shromážd�ní 
kn�žstva i p�edních osob sv�tských stavu m�stského, jemuž 
p�edložila žádost svou, aby se jednalo u stolice apoštolské o sva-
to�e�n�ní pratety její, blahoslavené abatyše Anežky, u jejíhož 
hrobu pozorovali pobožní lidé toho �asu rozli�né p�íb�hy 
zázra�né. Složeny byly dle p�ání jejího prosebné listy ku papeži, 
kteréž podepsali též rychtá� a konšelé z Hory Kutné.  

1329 Mnoho-li obec Kutnohorská králi Janovi byla zap�j�i-
la, neví se, že však p�i tom hojn� se byla sú�astnila dá se souditi 
dle toho, že Ho�e Kutné výsadu ud�lil, jenž sloula: de non 
evocando t. j. souzenu býti jen vlastním ú�adem; p�i tom ji 
osvobodil od vší bern� vn� i mimo m�sta. Tím se stala Hora 
Kutná druhým m�stem po Praze.  

Vida král Jan vládu zemskou zanedbalou, a nemaje sám 
dostate�ných pen�žitých prost�edk� k vydržování domu svého, 
hled�l aspo	 poukázáním na urburu Kutnohorskou domu svému 
p�isp�ti, tak poukázáno bylo pro královnu týhodn� 15 kop groš�, 
vývoda Rudolf Saský týdenní peníz (Solarium septimanale) 37 
h�iven bez 12 groš�, markrab� Karel, téhož syn 27 h�iven. Pou-
kázky takové jak od krále samého, tak i od markrab�t� Karla, 
který na míst� krále splnomocn�n� vládl, nahromadily se však 
tak, že urburé�i a správci mince požadavk�m t�m vyhovovati v 
stavu nebyli, a protož nuceni býti se vid�li krále prosebn�
požádati, by s poukázkami na minci Kutnohorskou ustál, jelikož 
již veškerých pen�z svých i svých p�átel k tomu byli vynaložili, 
aby b�žícím požadavk�m vyhov�ti mohli. Král sice v první 
chvíli k tomu svolil, a listem urburé��m se zavázal, že od m�síce 
�ervence až do vánoc ni�eho více na minci Kutnohorskou nepo-
ukáže, krom� plat�v, ježto urburé�i jako prvé z mince požívati 
mají. Za to však markrab� Karel hnedle pro jistého Heinlina 
Eulauera, jemuž za 2766 kop a 40 groš� panství K�ivoklatské 
zastaviti cht�l, a pon�vadž panství to již na mnoze zastaveno 
bylo, poukázal mu za to 4 kopy groš� týhodního platu na minci 
Kutnohorskou.  

Nehodlaje král Jan vlády v zemi �eské více se ujmouti, 
p�edc ale zželelo se jemu spousty v �echách panující, povolal 
syna svého Václava, který od sedmého roku svého v Pa�íži 
meškal, zp�t, aby se ujal správy zem� na jeho míst�. Bylt� týž 
syn Václav v Pa�íži bi�mován, p�i �emž jméno Karel obdržel, a 
pod tím jménem zná jej d�jepis náš.  

1333 Dne 30. �íjna 1333 p�ijel Václav Karel sedmnáctiletý 
do vlasti své, a dojem, jakýž na n�ho u�inil stav v�cí, byl 
bolestný. Nem�l� tu ani otce, ani matky, ani bratra, ani sestry, 
ani žádného známého. Hospodá�ství s jm�ním koruny nacházelo 
se v nejhorším stavu; k vykonání spravedlnosti nebylo tém��
žádných prost�edk� v rukou krále; nepo�ádky v zemi, svévolí a 
loupeže beze strachu p�ed zákonem. Pro n�ho však byla léta 
strávená ve Francouzích výbornou školou života, a on ji um�l 
také užíti. On ke svým šlechetným zám�r�m nalezl brzo pod-
pory všech stav�. /25/ On jezdil piln� po m�stech, dohlížel všude 
sám k stavu v�cí, a napravoval, což bylo pot�ebí. Jakkoli ku 
provedení svého zámyslu musel vymáhati ustavi�ných pen�-
žitých ob�tí, obracela se p�edc k n�mu láska a d�v�ra všech t�íd.  

1337 Roku toho na�ídil Karel ku stu librám st�íbra dvanáct 
liber m�di p�idati, takže z jedné h�ivny 70 groš�, halé�� pak 840 
se razilo, �ímž jen v�tšího výt�žku z mince docíliti se cht�lo. - 
Král Jan pak ješt� poukázal na dluh sv�j Petrovi z Rožmberka za 
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úrok dluhu svého 4 kopy groš� týhodn� z mince Hory Kutné.  
1338 Dne 6. prosince r. 1338 uzav�ena jest úmluva �ili jed-

nota mezi m�š�any Pražskými a Kutnohorskými, kterou jedni 
druhým povolili provozovati ve m�stech svých tatáž práva v ob-
chodu s jakýmkoli zbožím, jako m�š�an�m domácím.44 Smlou-
va tato uzav�ená jest následujícího zn�ní:  

My Tomáš rychtá� p�ijmím Hoppe, a Tylman Livat, šep-
mist�i, Jan Bílý, Jakub písa�, Mikuláš Dvo�ák, Jan Levlín, Hart-
man Šobr, Petr Benešovský, Ješek Osvald�, Jan Kok�ický, K�iš-
�an Poplín jinak Rešo, Elblín z Písku, Jan Brn�nský a Jan Ži-
tavský, konšelé a celá obec Hory Kutné vyznáváme tímto listem 
a všem v�bec, jak nyn�jším, tak i budoucím známo �iníme, že po 
bedlivém uvážení s rozšafnými muži, p�áteli našimi a m�š�any 
m�sta Pražského v jistou smlouvu jsme vkro�ili, kterážto smlou-
va mezi námi tak jest sjednána, aby všickni a jeden každý p�e-
d�e�eného m�sta Prahy soused sm�l a mohl v našem m�st� Ho�e 
Kutné jakákoli vína šenkovati, a živnost jako jeden z nás v 
kterémkoli zboží vésti. Naproti tomu však my, i naši spolum�š-
�ané budeme moci a sm�ti všickni a každý z nás obzvláštn� u 
nich v m�st� Pražském podobným sp�sobem vína naše, jaká ona 
koli budou, prodávati a živnosti jakékoli vésti. Mimo to mají u 
nás oni Pražané téhož práva užíti, kterého naši sousedé užívají, 
krom sbírek m�stských a horních, od nichžto je dokonale osvo-
bozujem, a jimi povinna nebýti vyhlašujem. Na potvrzení této 
úmluvy toto psaní sepsati, a pe�etí m�sta neb Hory naší poru�ili 
jsme stvrditi. Actum a datum v Ho�e Kutné léta Pán� 1338, 6. 
dne prosince.  

Z listu toho nabýváme poprvé n�jakého sv�tla na rozsáhlý 
již v dob� té obchod rozší�ený v Ho�e Kutné, nebo� když již do-
mácí posta�iti nemohli s dostatek zaopat�ovati pot�eb veškerých 
pro m�sto, p�ipoušt�li k tomu i jiných: a druhé vysvítá z toho 
p�átelský pom�r Hory Kutné s Prahou, když Pražan�m v�bec 
svá práva m�stská postupovali, a Praha zase Horským práva 
toho také dop�ála.  

Nemohu zde opominouti též jedné události neuvésti, jižto 
Kapihorský na str. 29 své Historie kláštera Sedlckého uvádí. 
Léta téhož 1338 stal se div ve vsi �e�ené Pn�vice nedaleko od 
Hory Kutné ležící. Nebo nalezena jest svátost T�la Božího, ana 
stojí pod jedním stromem v št�pnici, kterouž byli lot�i 
obloupivše kostel, vynesli a tu postavili. Žena jedna, když ji z 
p�íhody nalezla, oznámila o tom muži svému, a muž jiným 
soused�m. I p�ivolán jest fará�, kterýž poklekše na kolena svá, 
nalezl jest svátost v celosti. Tu mezi houfy a množstvím lidu 
žena n�jaká, jenž nedostatek oby�ejný dev�t let na svém t�le 
snášela, p�istoupíc k kn�zi, žádala, aby svátost spat�iti mohla, 
�ehož když užila, ihned od nedostatku svého vysvobozena byla.  

Muž také n�jaký jménem Jaroušek, obyvatel téže vesnice, 
kteréhož byl v�z pot�el a polomil, takže plný rok ležel a na 
žádné noze státi nemohl. Ten prosil svých soused�v, aby jeho 
tam donesli, a když to u�inili, on kn�z tu velebnou svátost jemu 
ukázal, kterýž ihned, jak ji spat�il, vstal a na kolena svá poklehl, 
a zdraví prvního u velikém všech p�ístojících podivení nabyl, z 
�ehož i Pána Boha pochváliv, odtud odešel.  

Téhož roku také kobylky asiatské z Rakous do �ech 
p�ilet�ly, houfy strašlivé, takže jako mrak slunce zakrývaly; pro 
ch�est jejich k�ídel nebylo slyšeti mezi sebou mluvících, ano ani 
zvon�ní zvon�; kdežkoli se na zem spustily, tam požraly trávu, 
seno, obilí, všecko, na� padly, i bývalo jich na sob� tolik, že 
koním až po kolena šly. Ptactvo ze strachu p�ed nimi do d�r 
zalezalo a v nich hladem m�elo; avšak, když se k Praze blížily, 
asi mnoho jich pošlo již, nebo� jejich hejno již tak husté nebylo: 
a tu ptáci postavili se jim na odpor; velká hejna havran�, vran, 
kavek, strak ve množství podivném shlukla se, a dala se do 
kobylek, až byly p�inuceny, pustiti se v jiné strany.  

Klášter Sedlcký omrzela již pohostina a vydržování chudých 
a nemocných, ku kterémuž ú�elu byl fará� Malínský Old�ich v 
roku 1324 veškeré z kostel� a kaplí Kutnohorských pro n�ho 
vycházející d�chody a užitky dobrovolné ku podpo�e byl 
postoupil, a proto opat Sedlcký Mikuláš II. u krále Jana vyžádal 
si potvrzení na privilegium, vztahující se na nepohostinu, t. j. 
aby opat a konvent Sedlcký více povinen nebyl pocestných a 
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chudých v klášte�e p�echovávati /26/ a je stravou a obroky 
vychovávati; nebo� ze d�íve panující pohostinosti, ze zdvo�ilosti 
stal se postupem �asu oby�ej a jakési právo, že kdykoliv a 
jakékoliv panstvo �áslavskou silnicí jelo, do kláštera bu� k 
pokrmení neb na noc vedle p�íležitosti své p�ijížd�lo, a konvent 
je vychovávati povinen byl; kteroužto pohostinou jakož i 
vychováváním v špitálu chudých, klášteru p�ipojeném, klášter 
Sedlcký v málo letech k velikým zhoubám, dluh�m a škodám 
p�išel. - K �emu ale obráceny byly ur�ené d�chody chrám� a 
kaplí Kutnohorských, neví se.  

Dne 10. �ervence 1338 poukázal král Jan 2000 kop groš� na 
veškerý výnos mince v Ho�e Kutné na osm ned�l vyjmouc 15 
kop groš� týhodn�, které královn� p�ináležejí. - Dne 1. zá�í 1338 
stalo se narovnání mezi obcí Kutnohorskou, klášterem Sedlc-
kým a kapitolou Pražskou co vrchností obce Pn�vic ohledn�
upravení hranic polností a cest t�mto t�em míst�m p�ináležejí-
cích, pak ohledn� podílu na dolích Rusy (Rousy) zvaných, co 
kterému z nich p�ináleží.  

Za posledních �as� krále Jana mezi léty 1338-1343 byl Jan 
(Johlín) Velflín, syn Pražského bohatého m�š�ana Velflína, spo-
le�n� s Kutnohorským m�š�anem Bo�itou správcem, �i vlastn�
dle tehdejšího oby�eje nájemníkem urbury a mince královské v 
Ho�e Kutné, z níž dle jisté úmluvy na lh�tu osmi ned�l zav�ené 
povinni byli odvád�ti komo�e královské týdn� 350 h�iven ve 
groších st�íbrných. Smlouva ta byla podobným sp�sobem mno-
hokrát po sob� opakována, aspo	 roku 1341 a 1343 byli op�t v 
tom ú�ad�; a když roku toho posledního s nimi ve jménu krále 
u�in�n byl po�et, shledalo se, že následkem p�j�ek, jimiž mezi 
tím musili sloužiti králi, p�ebytku dluhu jejich za králem 2318 
h�iven st�íbra bylo, v nichž urburu a minci i dále podrželi.45  

Že ostatn� Kutnohorští r. 1339, když král Jan po p�ldruhém 
lét� zase do �ech se navrátil, a jak oby�ejn� pen�z velice pot�e-
boval a je novou berní a op�tnými p�j�kami sehnati hled�l, 
p�j�ky sprošt�ni neostali, dá se snadno domýšleti, nebo� když 
Praha 4000 kop groš� p�j�ila, vzpomenuto bylo dojista na ne-
rozdílnou její sestru Horu Kutnou.  

1341 Král Jan jsa synem svým králevi�em Karlem 
povzbuzován p�edsevzal si co patron hlavního chrámu na hrad�
Pražském, jakožto nejp�edn�jší svatyn� království �eského, na 
míst� posavadní v�kem již sešlé a ne dosti prostranné 
starok�es�anské stavby nový, velikolepý chrám, dle tehdejšího 
sp�sobu gotického vystav�ti, a za tou p�í�inou u�inil dne 23. 
�íjna 1341 v plném shromážd�ní kapitoly Pražské na stavbu 
hlavního chrámu to znamenité nadání, že kapitola Pražská má 
bráti desátek z p�íjm� královských ze všech st�íbrných hor v 
�echách u Kutné Hory i jinde, kdeby se již vzd�lávaly i 
budoucn� vynalezeny byly.  

Znamenitá jesti� výsada, jižto byl král Jan p�epalova��m 
st�íbra v královské prengad� (dílna, v níž pregi�i neb raze�i pe-
níze ráží) u�inil, a nímžto deset rodin ve zvláštní po�ádek uvedl, 
vyhradiv nejstaršímu z nich jest� práva toho, že uprázdn�né 
n�které místo dle vlastní v�le doplniti mohl, z �ehož jakési 
d�di�né právo na zkázu mincovnictví povstalo, jež takto zní:  

My Jan, Boží milostí král �eský a hrab� lucemburské, 
vyznáváme všem lidem na v�ky, a známo �iníme tímto listem: že 
nahlédše na v�rné služby v�rných Našich milých prenner�v na 
Horách Kutnách v našem prengad� (Brenngaden), kteráž se 
nám d�je od nich a od starších jich, jimiž je ten prengad obsa-
zen, a shlédli jsme i znamenitý požitek, kterýž Nám i Našim 
urburé��m a Naší minci, a obecn� chudému i bohatému Hory 
Kutné jich práce v prengad�, kdežto st�íbro pálí a �istí ustavi�-
n�, pohodlen jest a pohodlen m�ž býti, že jsme je a jich budoucí 
Naší královskou milostí, radou Našich starších urozených a Na-
šich urburé��v zvláštní milostí a zvláštním ustanovením, jehož 
na v�ky požívati a držeti mají, obda�ili, a p�j�ili jsme jim, a 
chceme, aby ta ustanovení na v�ky celá a mocná bez porušení 
ostala. A p�ikazujem všem Našim ú�edník�m království �eského, 
hejtman�m, podkomo�ím i urburé��m, i kdožby ten prengad od 
Nás najal, i rychtá�i a konšel�m Hory Kutné, aby Našich prene-
r�v v t�chto ustanoveních a milostech, jichž jsme jim tímto lis-
tem prop�j�ili a zapsali na v�ky, pod zachováním Naší milosti 

                                                          
45 Tomek: D�jepis Prahy. 



23

nezbra�ovali; a kdožby jim v tom �e�í neb skutkem p�ekáželi, a 
sm�l tomuto našemu ustanovení odporen býti, nebo proti tomu 
odmluviti, ten má na v�ky v našem hn�v� z�stati. A p�edn� jsme 
jim Naší knížetskou mocí tohoto práva p�j�ili a milosti, aby v 
jich tovaryšstv� jich více nebylo, než jenom deset prener�v, 
kte�ížto knapové slovou, a své mzdy zasloužiti um�jí neb mohou; 
a všeho, co by se jim dostalo, aneb což by zasloužili celý týden, 
to mají pod p�ísahou v sobotu v jednu sumu neb hromadu polo-
žiti, a tu položiti na deset hromádek, aby se jednomu tolikéž jako 
druhému dostalo, krom� t�í starších, anebo kte�í od nich vydáni 
budou, t�m se �tyrmi groši více dostati má, nežli /27/ jinému kna-
pu. A kdožby v tom usv�d�en neb nalezen byl, žeby jinak tou 
mzdou u�inil proti své cti a ví�e, toho mají z prengadu vyvrci, a 
jej vyhnati na v�ky z tovaryšstva svého. Také jsme jim dali a 
prop�j�ili: Stalo-li by se, že by který z nich z božího dopušt�ní 
anebo poctivou p�í�inou nemocen, slep, nebo chrom byl, žeby 
d�lati více nemohl, tehdá mají jemu jiní anebo druzí jeho mzdu 
zastati a zad�lati, a jemu dávati na každý týden, dokud živ jest, 
práv� jakoby d�lati mohl, když jest zdráv byl a žádné p�ekážky 
nem�l, a mají všichni vespolek sob� rovn� pomoci s pilností a 
vírou. Pakli by se stalo, že by n�který z nich z p�íhody n�které 
v�ci vyhnán nebo vypov�dín byl od Hory, tehdá mají jemu jiní 
také jeho mzdy zasloužiti a za� d�lati, a jemu jeho mzdu dáti, 
anebo komuž by on poru�il, na každý týden práv� to, jakoby on s 
nimi na každý den d�lal, tak dlouho, dokudž by jeho p�e 
smluvena nebyla, a on k milosti nep�išel; le�by se stalo, žeby on 
to z své zvláštní v�le nebo ze zlosti ztratil, tehdá by obec nem�la 
nic více s ním �initi. - Jest-li také že by se stalo, �eho Bože ne-
dej, žeby hory tak mdlé a chudé byly, že by prenérství na jedno-
ho vzešlo nebo na dva, a žeby jiných lidí nemohli mít, jimžby 
st�íbro pálili nebo d�lali, tehdá tu mzdu, kterouž jsou ti dva 
zasloužili, mají všickni spolu rozd�liti se práv�, jakožby všichni 
m�li dosti d�lati a páliti. Jest-li také žeby jeden z nich sšel nebo 
um�el, tehdá jiní mají jeho žen� nebo d�tem nebo jeho nejbližší-
mu p�íteli té mzdy zasloužiti a za� d�lati a vydávati šest ned�l a 
plný rok na každý týden, práv� jako by živ byl. Jest-li pak že by 
žena stav sv�j prom�nila, d�íve nežli by rok minul, tehdá mají tu 
mzdu sníti, a jeho d�tem, neb jeho nejbližšímu p�íteli dáti, anebo 
komuž by on to poru�il, tak dlouho, dokavad by rok a šest ned�lí 
neminulo. - A kdyžby ten �as rok a šest ned�lí pominulo, tehdá 
žena ani jeho d�ti nemají více tovaryšstva v prené�ství, ani žá-
dného spolku mezi nimi míti. A tehdá oni ihned ve �tyrech ned�-
lích mezi robence v prengad� jednoho voliti, kterýžby knapovo 
místo zastati mohl a mzdy zasloužiti. A jest-li že by se v t�ch �ty-
rech ned�lích o to svoliti nemohli, tehdá mají t�i starší �tvrtého 
k sob� p�ijíti, a nemají ani pro p�íze� ani pro p�átelství mezi 
robenci v prengad� jednoho voliti, kterýžby se k tomu hodil, tak 
aby po�et desíti knap� napln�n byl a dokonán. A kdožby z nich 
to ustanovení zrušil a proti tomu byl �e�í nebo skutky, ten ztratí 
�est a víru proti Nám a proti urburé��m a proti své obci, a toho 
mají pomocí urburé�e, neb toho, kdož v prengad� vládne, beze 
vší odpory z prengadu ven vyhnati a jej vyobcovati z své obce na 
v�ky. - Také jsme naše milé prenery zvláštní milostí obda�ili, 
(že) ani ú�adný urburé�, ani ten, kdožby prengadem vládl, ani 
který náš ú�edník nem�l žádné moci do prengadu žádného ro-
bence vsaditi ani kterého knapa voliti bez jich v�le a jich slova, 
ale oni sami mají plnou moc a právo robence do prengadu vsa-
zovati a knapy voliti, kdyžby �as a pot�eby toho bylo, a robenci 
mají poslušni knap�v býti v prengad�, jakož podobné a právo 
jest. A jestliže by který z nich tak veliký zrost, že by knapovo mí-
sto zastati mohl, a cht�l by z své sm�losti, anebo pomocí svých 
p�átel proti obecné v�li v místo knapovo se uvázati a zastati, 
toho mohou a mají s pomocí již jmenovaných z prengadu ven vy-
vésti a vyhnati, tak aby potom v n�m nem�l nic více �initi, ani s 
jich tovaryšstvem ani s jich obcí. A aby tyto tak svrchu psané 
�e�i, v�ci a ustanovení na v�ky pevná a celá bez porušení z�sta-
la, Našim milým prener�m Hory Kutné toho jsme listu velikou 
pe�etí potvrdili a zape�etili. Jenž jest dán v Lucemburku léta 
Božího tisícího t�ístého �tyrycátého t�etího den svatého Jana 
K�titele Božího.  

A král Václav IV. roku 1397 majestát ten potvrdil tímto p�í-
davkem: A my jsme i zhlédli na v�rnou službu, kterouž jsou Naši 
korun� �eské svrchu psaní prenerové �astokrát �inili a všedn�

�iní a potom �initi mají a mohou v budoucích �asích, s dobrým 
rozmyslem, a s dobrou radou, pravým v�domím jim a jich bu-
doucím svrchu jmenovaného listu milostiv� potvrdili a obnovili 
jej, a znova jeho potvrzujem mocí listu tohoto a mocí království 
�eského, cht�jíce, aby tento list ve všech svých kusích a artiku-
lích a v úmyslech, jakož nap�ed psáno stojí, slovo od slova vcele 
držán byl, takže svrchupsaní prenerové toho žádostiv� požívati 
mají beze vší p�ekážky.46  

Roku 1343 zastavil Karel, co markrab� moravský, králov-
skému urburé�i Heinlínovi Eulauerovi hrad a statek K�ivoklát v 
dluhu 2766 kop a 40 groš� �eských.  

1345 Král Jan zdržoval se po n�jaký �as v m�síci dubnu r. 
1345 v Ho�e Kutné s pány zemskými, anto jej zpráva došla, že 
král polský Kazimír výbojn� vpadl do zem� knížete Opavského 
a Ratibo�ského Mikuláše, který krále Jana za pomoc žádal, a on 
jemu také pomocí p�isp�ti p�ipov�d�l. I držel tu sch�zku a pora-
du s pány a rytí�i, jich žádaje, by s ním k Opav� vytáhli. Namíta-
li ovšem mnozí, /28/ že dle práv zemských nejsou povinni za hra-
nice zemské táhnouti, nemajíce ovšem pravdu v tom, nebo�
Opavsko bývalo vždy �ástí Moravy a tudíž za hranicí neleželo; 
na�ež král netrp�liv� odpov�d�l: Opava jest jako celé Slezsko 
pod ochranou �eské koruny; pospíchám, abych ji chránil, a uvi-
dím, kdo bude tak opovážlivý anebo bázlivý a se mnou nepotáh-
ne. To spomohlo, a ješt� té noci vytáhl král Jan a pospíchal ve 
dne v noci s p�ti sty od�nými jezdci knížeti Mikulášovi na po-
moc. P�i n�m byl mladší syn Jan Jind�ich, a než do Opavska 
dosp�l, zrostla jeho moc na 2000 od�nc�v a p�im��ený po�et 
p�choty.  

V té samé dob� p�sobením hlavním císa�e Ludvíka, který 
zr�stající moc domu Lucemburského zni�iti usiloval, vypov�ze-
na jest válka králi �eskému jak od císa�e Ludvíka, tak od syna 
jeho Ludvíka Braniborského, od krále Ludvíka uherského, od 
vojvody Albrechta Rakouského, od Bed�icha markrab�te Míše	-
ského a od knížete Svidnického Bolka; a to všecko v jednom 
týhodni najednou.  

Za tou p�í�inou z�stal markrab� Karel v �echách, �in� zde 
nejrozsáhlejší p�ípravy k obran� zem� proti nep�átel�m ostat-
ním. Všecko muselo ke zbrani sáhnouti; pánové, rytí�i a vlady-
kové svolali své many, tyto své služebníky, a z lidu rolnického, 
kdokoliv nemocí neb stá�ím sklí�en nebyl, chápal se každý cep�, 
kos a nož�v, a �echové byli doma jak náleží dob�e p�ipraveni. 
Také Hora Kutná �inila všech možných p�íprav na obranu 
m�sta svého, jelikož jí možno bylo p�edvídati, že lakotnost 
nep�ítele již známého nejprvé k poklad�m jejím horním vésti by 
mohla. Uzav�ením míru s Kazimírem polským p�etrženo bylo 
však další nebezpe�í, a nikdo z hrozících nep�átel hranice �eské 
nep�ekro�il.  

Z doby té máme ze správy obecní p�íklad zachován, jak 
velice se na mrav a cud v m�st� drželo, nebo� jakýsi bohatý m�-
št�nín Mikuláš Vornatus za proh�ešení se se svojí služkou, byl 
od rychtá�e a šepmistr�v odsouzen r. 1345 od klášterské fortny 
m�stské až k Sedlckému klášteru svým nákladem kamenou 
stezku vydlážditi dáti.47 Bývala� té doby poloha od Hory Kutné 
k Sedlc�m velmi bažinatá, takže navšt�vování chrámu Sedlcké-
ho, �ehož Horští k v�li pobožnostem tam konaným �etn�
vykonávali, �asto neschodné a pro hojné bláto polní obtížné bý-
valo: touto pokutou m�la se návšt�va chrámu Sedlckého usnad-
niti. Zbytky této kamené stezky od fortny Sedlcké zbyly až na 
naše doby; hlavní �ást zašla z�ízením ve�ejné silnice z Kutné 
Hory k Malínu vedoucí r. 1812 až 1816,48 poslední zbytek mezi 
zahradami kolem zlatého k�ížku v Hlouškách vykopán roku 
p�edešlého a p�sobením spolku pro okrášlení m�sta z�ízena na 
míst� spustlé již stezky velmi úpravná cesta. Okolní role však 
posaváde slují na kamených stezkách.  

1346 Král Jan padl v bitv� u Cressy (Kreš�aku) ve Fran-
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couzsku, a syn jeho Karel, který již markrab�tem moravským a 
r. 1346 dne 11. �ervence za císa�e �ímského zvolen byl, nastou-
pil co král �eský vládu v království d�di�ném. Hnedle p�i na-
stoupení vlády vydal mocný list (Majestatis Carolina) všem sta-
v�m království �eského, v n�mžto praví: Poctivá a výborná 
m�sta království našeho �eského jsou: Praha, Vratislav, Budi-
šín a Hora Kutná, naší královské milosti nejmilejší; a tak jakož 
ta m�sta v našem království jsou v�tší a v rozumu nad jiná m�sta 
povýšena pro po�estnost, ježto se d�je všem lidem i našemu d�-
stojenství ke cti a vší obci ku pokoji v t�ch m�stech: protož nad 
jiná m�sta jich povyšujem tímto ustanovením, že kdyžby nový 
král byl k �echám p�ivolán, a do tohoto kterého m�sta p�ijel, 
p�ed korunováním nebo po korunování, prvním p�íjezdem: aby 
m�š�ané toho m�sta po�estn� proti n�mu vyšli, na znamení víry 
a poslušenství klí�e m�stské jemu nesouce; a d�íve, nežli by on 
klí�e od nich p�ijal, a nežby do m�sta vjel, má p�ísahu u�initi, na 
svatém �tení dva prsty polože, nesed� na koni ale s kon� ssedna 
Bohu ke cti, že slibuje pod v�rou a ctí, dokudž jest živ, ta 
ustanovení císa�e Karla držeti úpln� a docela a m�st i hrad�v, 
jenž slušejí k korun� �eského království, v pln� chovati a jich 
neutracovati. A když p�ed nimi p�isáhne, tehdy jej mají p�ijmouti 
za svého pána, a jemu slíbiti poslušenství a víru, a s ním vesele 
do m�sta jeti, zpívajíce na znamení pokoje a opravy jim i vší 
zemi �eské.49  

M�že-liž býti krásn�jšího vysv�d�ení pro m�sto Horu Kut-
nou, nežli vyjád�ení se panovníka tak velikého, jako byl císa�
Karel IV., král �eský, a to nám dojista nejpatrn�ji sv�d�í o tom, 
že správa obecní v úplné shod� se stávajícími zákony byla, jakož 
i že ob�anstvo její �ádným vykonáváním povinností ob�anských 
se vyznamenávalo.  

Veške�í d�jepisci srovnávají se v tom, že hory Kutnohorské 
za panování císa�e Karla IV. /29/ p�ehojného vydávaly bohatství. 
Z doby jeho panování však velmi málo zpráv o Ho�e Kutné se 
na nás dostalo; zaznamenal však Ko�ínek, že tehdejší doby jeden 
kukus, totiž sto a osm a dvacátý díl jednoho dolu, až 27.749 zl. 
vynášel. Uváží-li se tedy, že v dob� té aspo	 dvacet dol� s 
dobrým výsledkem pavováno bylo (a možno že jich bylo i více), 
tedy m�žeme za to míti, že se bohatství dol� Kutnohorských 
daleko pro bohatství své po celém sv�t� rozhlášeným dol�m 
Mexikánským rovnalo, pakliže jich i nep�edstihlo.  

1348 Však v této tak š�astné pro veškeré obyvatelstvo dob�
p�išla chvíle, že sama p�íroda na celé m�sto úplnou zkázu strojiti 
se chystala. Dne 23. �ervna 1348 strhla se strašlivá bou�ka s li-
javcem hrozným vichrem a krátkým zem�t�esením na Kutnou 
Horu, �ímž množství znamenitých dom� se sesypalo, šachty 
vodou se naplnily, a množství kovkop�v v nich o život p�išlo. 
Smutné bylo podívání na spoustu m�sta ješt� p�ed málo hodina-
mi v plné skv�losti jsoucího, na záhubu dol�, z kterýchž výdat-
nosti tak zbohatli, na mrtvoly v klopotné práci pro n� se namá-
hajících kovkop�, na zni�ené nad�je svého budoucího blahoby-
tu. Slyše král Karel IV. o p�ehrozném nešt�stí, jaké Horu Kut-
nou potkalo, nemeškal hnedle pomocí vydatnou p�isp�ti a všeho 
na�íditi, co by k ulevení bídy a k upravení horní práce co nej-
rychleji p�isp�ti mohlo; a tak otcovskou pé�í krále Karla se Hora 
Kutná brzo zase zpamatovala; a tak, jak práv� toho roku k za-
ložení Nového m�sta Pražského první základ byl položil, tak též 
m�že i Hora Kutná �íci, že nového vzniku jejího p�vodem byl.  

Jisto jest, že v dob� této mimo obchodník�, kupc� a kramá��
též všeho druhu �emeslník�v v Ho�e Kutné osazeno býti muselo, 
a zvlášt� museli mist�i kameníci v dob� té velmi schopní zde 
žíti, nebo� lomy zdejší poskytovaly k prácem jejím látky v 
hojnosti, a p�i stavbách tak velikolepých, jakých se nám až na 
naše �asy dostalo, bylo jich zde také zapot�ebí; a uváží-li se, že 
horní práce mnohých stroj� pot�ebovaly, snadno se domysliti dá, 
že i u�ených strojník� zde usazeno bylo.  

V roce tom byly �echy rozd�leny na t�ináct kraj�v, a staré 
jméno župy p�estalo. Hora Kutná p�ipadla do kraje �áslavského. 
V m�síci listopadu r. 1348 poukázáno od císa�e Karla IV. a vy-
placeno bylo z mince Kutnohorské 18.747 kop groš� na Slovan-
ský klášter v Praze.  

1351 Mikuláš Ruthart soused a obyvatel v Ho�e Kutné pro 
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spasení své, p�edk�v a budoucích svých odkázal klášteru Sedlc-
kému na dom� a mlýn� svém pod zd�mi m�stskými a za �eskou 
branou (?) ležícím, každého roku platu stálého 2 kopy groš�
�esk. na budoucí a v��né �asy, a to takovým sp�sobem, že 
kdybykoliv a kterýkoliv držitel toho mlejna takový plat dávati se 
zp��oval aneb zanedbával, aby opat a konvent kláštera Sedlcké-
ho plnou moc m�li a právo, takového mlejna se ujíti, a jej k 
dobrému klášterskému obrátiti.50  

Za doby té dojista také po�al po�átek vinic v okolí Kutno-
horském, které hlavn� na vršinách výsluních kolem Neškaredic 
se nacházely.  

1358 V roce tom dostaven a službám Božím odevzdán byl 
hlavní m�stský chrám sv. Jakuba, a p�i n�m i fará� z �eholník�
Sedlckého kláštera ustanoven, a tím p�estalo i p�isluhování a 
vykonávání služeb Božích fará�em Malínským, leda by si byl 
n�které z ostatních chrám� pod svou jurisdikcí podržel, o �emž 
bližších zpráv se nedostává, však z pozd�jších zpráv vyrozu-
mívá. - Mincí�i a pregí�i však v kapli sv. Má�í Magdalény u sv. 
Jakuba od p�edk� svých založené p�i oltá�i blahoslavené Panny 
Marie a Všech Svatých kaplana dosadili, kterýby p�i n�m 
každého týhodne jednu mši svatou sloužil, a za svou práci 5 kop 
gr.�. z hlavní sumy 50 kop vycházejících p�ijímal, kteréžto 
nadání arcibiskup Pražský dne 12. �ervence 1370 ztvrdil.  

1359 Od starodávna mívali Kutnohorští té výsady, že na 
gruntech statku Malešovského mohli ku pot�eb� horní, kdekoli 
se jim zdálo a líbilo, rybníky d�lati, je plodem nasazovati, a 
kteréhokoli �asu svobodn� loviti; ale svoboda ta r. 1359 za Karla 
IV. konec vzala, když kníže Purkhard z Magdeburku - jejž byl 
od Rutharta koupil - statek ten klášteru Sedlckému prodal, a 
p�ed ú�adníky Pražskými - že z rozkazu králova ta svoboda má 
býti zastavena - vyznal.51  

Téhož roku potvrdil král Karel IV. Kutnohorským veškerá 
práva a výsady, jichžto byli od všech p�edešlých král� �eských 
obdrželi, dále osvobodil je ode všech cel z všelikého /30/ zboží ve 
Frankobrod� nad Mohanem. P�i tom obdrželi výsadu, že od 
sbirky vín až do svátku Svátostí všeliká vína p�espolní beze cla 
do Hory voziti a jich zde prodávati sm�li, jakéž výsady toliko 
Praha mívala:52 a z toho vid�ti, kterak sám král Horu Kutnou 
vždy s Prahou na jeden stupe	 p�ivésti hled�l, a proto také již z 
té doby, druhým m�stem po Praze slula; a že Horu Kutnou v 
právech jejích v ni�em zkracovati necht�l, vysvítá z toho, že, 
když klášter Sedlcký r. 1360 u krále o povolení zakro�il, aby v 
jeho m�ste�ku Malešov� každotýhodn� jeden den trh ve�ejný 
odbýván býti sm�l, jehož k v�li tam�jším a okolním �etným 
uhlí��m pro zaopat�ení jich pot�eb zavésti se snažili, král Karel 
IV. jen pod tou výminkou svolil, když m�sto Hora Kutná proti 
tomu ni�eho namítati nebude.53  

1361 Téhož roku po�ala tak zvaná �erná smrt neb mor siln�
�áditi v celých �echách, a rok na to p�idružila se druhá metla 
Boží, totiž všeobecný hlad. Stálý déš� všechnu polní ourodu 
zma�il, vznikla drahota, korec žita prodával se až za p�l kopy 
groš�v �eských, a obecný lid po�al morem a hladem hynouti: a 
to se dojista i Hory Kutné dotklo.  

V témž roce narodil se králi Karlovi IV. syn, když dlel na 
svém císa�ském hrad� v Normberce, z kteréž události král v 
radostech oplýval, a �ech�m zvláštním psaním š�astné narození 
jejich budoucího krále zv�stoval, v kterémž mezi jiným praví: 
Máme syna, v�rní �echové! Radujte se a výskejte! on� vás již 
takové pé�e, starosti a strachu sprostil, aby kmen královský 
nezahynul, a zem� �eská do nové záhuby uvržena nebyla.  

1363 Dalo se snadno p�edvídati, že správa nadání špitála 
m�stského tak, jak ji byl Št�pán Pirknar v roce 1324 ustanovil 
mezi konventem Sedlckým a m�stem Horou Kutnou brzo k roz-
                                                          

50 Kapihorský str. 30. 
51 Výtah z register zápis�v: Okázáni nám listové od Petra 

Rutharta ze Svojšic, Václava opata i všeho konventu kláštera 
Sedlckého blíž Hory Kutny, kterýž sv�d�í Kanklinovi Ruthardovi, 
m�št�nínu Hory Kutny, na prodání hradu Malešov s m�ste�kem, i na 
jin ší�e za 1300 kop, jakož týž list to ší�e vysv�tluje: a jiné dva listy 
císa�e Karla IV., kteráž oba toho trhu a prodaje potvrzují, a v nich 
se k tomu povolení dává. - Archiv �eský II. str. 470. 

52 Pelcl: Leben Karls IV. str. 606. 
53 Pelcl tamtéž str. 637. 
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míškám povede, nebo� jedna i druhá strana cht�la v dosazování 
kn�ží do špitála p�ednost míti; k tomu nastoupil též fará�
Malínský na svá práva, ježto mu právo farní jurisdik�ní p�edpi-
sovala, že veškeré duchovní záležitosti jedin� oprávn�nému 
fará�i p�isluší; a kdežto vzdor tomu, že p�i chrámu m�stském sv. 
Jakuba již fará� ustanoven byl, podržel si fará� Malínský práva 
svého p�i ostatních chrámech a kaplích, a usiloval o to, aby 
užitkové a d�chody z chrámu špitálního sv. K�íže jemu p�inále-
žely. Rozep�e ta mezi Horníky, fará�em Malínským a opatem 
Sedlckým strany spravování špitála, v �emž se tyto strany dlou-
hý �as nesnadnily a mezi sebou roztržity byly, dosáhla již nej-
vyššího stupn�, takže roku 1363 Jan biskup Olomúcký jakožto 
nestranný rozsudí v té p�i výrok u�initi m�l; a co smírce roztrži-
tostí takových, prohlédaje k ob�ma stranám, takovéto porovnání 
mezi nimi u�inil: aby opat a konvent kláštera Sedlckého plné a 
dokonalé právo m�l, špitála Horského quantum ad spritualia, 
tak aby kn�ží do n�ho dosazovati, služby Boží vykonávati, a 
svátostmi posluhovati svododn� mohl, bez všelijaké kohokoliv 
vymyšlené p�ekážky. Quantum vero ad temporalia, aby 
m�š�ané usedlí, dob�e zachovalí, a na sv�domí svém žádné 
ouhony nemající, za správce, ú�edníky a ochrance voleni a 
dosazeni byli. - Mistra pak aneb správce školního do Hory 
Kutné aby žádný dosazovati nemohl, krom� tehdážní a budoucí 
fará�ové Malínští, pod propadením dvou tisíc kop �istého 
st�íbra; k �emuž všecky strany p�ivolivše, na potvrzení toho 
pe�eti své p�itiskly.  

A� jsem o tom nikdy nepochyboval, že když m�sto v tako-
vém rozkv�tu bylo, dojista též nejen na vyu�ování a vzd�lávání 
mládeže pomýšleno, nýbrž i to vyšším n�jakým sp�sobem 
provedeno bylo, v p�ípadnosti této máme toho již první p�íklad, 
že školmist�i v Ho�e Kutné usazováni bývali nejprvé fará�em 
Malínským.  

Podobá se, že správa hornictví a mincovnictví v�bec veliké 
opravy požadovala, k �emuž král Karel IV. up�ímn� p�ihlížeti se 
zdál, a protož vrchní správu v hornictví, jakou d�íve urburé�i 
královští mívali, vložil na nov� ustanoveného mincmistra, na 
kteroužto d�stojnost poprvé povznesl m�št�nína Kutnohorského 
Endrlína �e�eného Fersucher (Vorsucher), z kteréhož p�ízvízka 
se již pozorovati dá, že v horních v�cech zkušený býti musel, a 
hornictvím se zanášel, a to hlavn� z té p�í�iny, že krále mocn� v 
každé pot�eb� podporoval.  

Byly� p�ednosti mincmistra znamenité, nebo� jemu byly 
všechny hory, kovy a lid horní v celém království poru�eny, k 
n�mu se m�li všichni ostatní ú�edníci horní, nákladníci neb t�-
ží�i, správcové hor i d�lníci v pot�ebách horních utíkati, a nápra-
vy p�i n�m hledati, a vid�l-li by se kdo soudem horním ztížena 
býti, tedy se odvolání z rozsudku toho jediné p�ed mincmistra 
státi mohlo, pakli by krále samého v zemi nebylo, a jemu byli 
veške�í ú�edníci horní, horníci, nákladníci i všickni, kte�í pod 
právo horní náležejí, takové poslušnosti zachovávati povinni, 
jako králi samému. Všechny osoby, které povinné byly z pen�ž-
ních v�cí a královských d�chod� ú�ty skládati, pod�ízeny byly 
ve všem jemu. On m�l /31/ právo veškeré ú�edníky a služebníky 
horní v jich ú�ady ustanoviti i z nich ssaditi, p�ísahy jim ukládati 
a od nich je na míst� krále p�ijímati. Nejvyššímu mincmistru též 
p�ináleželo, aby v m�st� Ho�e Kutné i všech jiných horních 
m�stech v království �eském konšele sadil, a p�i sazení tento 
sp�sob zachoval, aby jeden každý z konšel�v v Ho�e Kutné dv�
osoby, a v jiných horních m�stech po jedné osob� - jakž kde od 
starodávna oby�ej - na svém míst� jmenoval, a nejvyšší minc-
mistr má z t�ch osob poznamenaných za konšele voliti; pakli by 
mimo ty poznamenané osoby n�které jiné dob�e zachovalé sou-
sedy, kte�í p�i nejmenším t�i leta s m�stem trpící byli, k t�m 
ou�ad�m hodn�jší býti uznal, toho p�i v�li nejvyššího mincmi-
stra zanecháno bu�, aby je k tomu, a�koli poznamenané nebyly, 
na míst� a jménem krále voliti mohl. On má také všecky po�ád-
ky haví�ské a hutnické a jak ty p�i každých horách obzvláštní 
jména mají a pot�eba ukazuje, podle svého uvážení a uznání 
voliti, saditi a p�ísahy jim vydávati. A po obnovení rady na 
druhý den v každém horním m�st� mají býti povinni p�edešlý 
ú�ad m�sta a konšelé u p�ítomnosti obecních starších, ze všech 
svých d�chod� a p�íjm� i z vydání po�ádné po�ty �initi, taktéž i 
starší nad haví�i a hutníky, tak aby v�d�ti mohl, jak jsou konšelé 

obecní dobré, a starší své po�ádky spravovali a opatrovali; a 
najde-li v �em jaký nedostatek, má to k nápravé p�ivésti, a nebo 
na krále, a v jeho nep�ítomnosti na rady z�ízené v království 
�eském vznésti.  

Z tohoto p�edeslaného jde na jevo, jak správa obecní z�ízena 
byla. Krom� královského rychtá�e, na n�hož ostatn� mincmistr 
žádný vliv nem�l, �ídili veškerou správu obecní z m�š�anstva 
volení konšelé - v Ho�e Kutné šepmist�i starší a mladší - pak 
obecní starší. Tito skládali ú�ty z hospodá�ství obecního nejvyš-
šímu mincmistrovi, na místo krále, a t�mto skládali ú�ty zase 
ostatní po�ádkové �emeslni�tí, mimo t�ch, kte�í pod správu 
ú�ad� horních p�ináleželi.  

Jak již z p�edu praveno, vypomáhal nový mincmistr králi 
Karlovi IV., když mince královská k tomu neposta�ovala 
hotovými pen�zi, a když p�j�ka ta již na 600 kop groš� �eských 
byla vzrostla, a král jemu ji vyplatiti nemohl, dal mu král v zá-
stavu a do jistoty r. 1363 rychtu m�stskou v Ho�e Kutné, u�iniv 
na to následující zápis:  

Karel �tvrtý, pop�ením Božské milosti, �ímský císa�, vždycky 
rozmnožitel �íše k�es�anské a �eský král.  

Oznamujeme tímto listem všem, že jsme nám milému Ender-
línovi, �e�enému Vorsucher, mincmeistru mince naší v Ho�e 
Kutné a v�rnému našemu, 600 kop groš� Pražských z pravých a 
hodných p�í�in dlužni, o kterýchžto jako sluší cht�jíce jej ujistiti, 
skrze to jemu a jeho d�dic�m rychtá�ství naše v Ho�e Kutné 
p�ed�e�ené se všemi a všelijakými pokutami a vinami a jinými 
právy užitky, a d�chody rychtá�skými, k tomu rychtá�ství od sta-
rodávna p�íslušnými, zavázali a zastavili jsme, a z jistého naše-
ho v�domí listem tímto zastavujeme k držení, k jm�ní a vládnutí 
se všemi vinami, pokutami, s právy, užitky a d�chody p�ed�e�e-
nými tak dlouho, dokudž by jemu neb �e�eným jeho d�dic�m, 
neb tomu a t�m, kdožby tento list náš m�li nebo okázali, p�ed-
�e�ených šest set kop od nás neb od budoucích našich král�v 
�eských hotovými pen�zi zaplaceno nebylo úpln� a docela, bez 
srážek však všech vin a pokut i jiných práv, úžitk�v a d�chod�v 
rychtá�ských od té rychty pocházejících, kteréžto viny a kterážto 
práva �e�enému Enderlínovi a jeho d�dic�m, aby �e�enou 
rychtu za jeho služby, kteréž jest nám �inil a �initi má, svobodn�
dáváme, p�j�ujem; aby �e�enou rychtu s jejími d�chody v 600 
kop groších toliko pot�ebou jsouc puzeni, mohli zastaviti.  

Chceme, aby také všickni i každí listové, a�by kte�í nyní i 
potom na �e�enou rychtu z kterékoli p�íhody neb p�í�iny zjevili 
se, aby žádné pevnosti, moci a stálosti nebyli, a p�ed�e�eným 
Enderlínovi neb d�dic�m jeho žádné p�ekážky neb bezpráví 
ne�inili. Na sv�domí toho, pod Naší císa�ské velebnosti pe�etí 
dán v Praze léta 1363 m�síce prosince, království našeho 17. a 
císa�ství 9.54  

V témž roce vypukla veliká nevole mezi sousedním m�stem 
Kolínem a Horou Kutnou a to za p�í�inou plavení d�íví po Labi, 
jelikož Kutnohorští plavení les� (d�íví) ke Kolínu zabrániti 
cht�li; kteroužto p�i král Karel IV. rozhodl v tento smysl:  

Karel �tvrtý z Boží milosti císa� �ímský, vždy rozmnožitel 
�íše a �eský král.  

V�domost dáváme obsahem tohoto všem, že stran podstaty 
rozep�e, vedení posud a chytání, zadržování a skládání d�eva - 
což v�bec sklad na �ece Labi se jmenuje - mezi v�rnými Našimi 
m�š�any Hory Kutné z jedné a Kolínskými z druhé strany, na 
radu Našich rad� ustanovujeme, na�izujeme a ur�it� žádáme: 
aby nad�e�ený sklad d�eva p�ed m�stem Kolínem, jak doposud 
stával, se držel a zachovával, a bez porušení pro budoucí �asy 
trval, /32/ tak aby všichni lidé dle požadavku své nutnosti d�eva 
tamže kupovali a vším sp�sobem nabývali pro obyvatele a 
m�š�any Hory Kutné, ovšem nechavše d�eva, by horní nutné v�ci 
se obnovovati a zaopat�ovati mohly, a aby pro pot�ebu dom�v a 
hospodá�ských stavení vn� i mimo zdí Hory Kutné, tam i jinde 
d�eva dle své libosti sob� kupovali a svobodn� zaopat�ovali, 
však pod tou výminkou a tím sp�sobem: že chtí-li d�eva prodá-
vati jiným kterýmkoli lidem, dokonce se zakazuje pod pe�etí 
májestátnosti této listiny.  

Dáno v Praze leta Pán� tisícího t�ístého šedesátého t�etího 
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první indikce dne 16. p�ed prvním �ervencem, království našeho 
sedmnáctého a císa�ství devátého roku.55  

1370 Mikuláš Lomer, m�š�an Kutnohorský a mincí� králov-
ský, odkázal ke kapli mincí�ské v chrámu sv. Jakuba 100 kop 
groš� �eských, aby na úroky jisté byly složené, a z úrok� té 
sumy vyplývajících cht�l aby se kaplan choval, kterýby p�tkrát 
týhodn� mši svatou v té kapli sloužiti povinen byl.  

Vypravuje Dobner k roku 1370 56, že císa� Karel IV. lega-
t�m �íšským veliké poklady zlata a st�íbra ukázal, a kterak oni 
nad takovým bohatstvím ustrnuli, a zjevn� p�iznali se, že 
veškerá �íše jemu takových poklad� dáti nem�že, a poklady ty 
že pocházely z hor Jílovských a Kutnohorských.  

1371 Rozši�ováním se hornictva v�bec jakož i m�sta 
samého povstaly ohledn� majetnosti pozemk� �asté rozep�e 
mezi obcí Kutnohorskou a klášterem Sedlckým, a tato dv�
sousední místa nežila spolu v dobrém p�átelství, nebo� �asto 
klášter Sedlcký proti Ho�e Kutné pro porušení hranic žaloval. Za 
to však vydal král Karel IV. na Žebráku v den sv. Lucie 1371 
pro vývin m�sta Hory Kutné majestát veled�ležitý na svobodné 
kupování a prodávání statk� pozemských jakož i d�d�ní 
svobodného žena po muži, a d�ti obého pohlaví jak po rodi�ích, 
tak po brat�ích bez p�ekážek, kterého dobrodiní však užívati 
mají jen ti, kte�í tu bydlí a dobré i zlé s obci snášejí.57  

Zn�ní majestátu toho jest následující:  
My Karel a. t. d. Vyznáváme tímto listem p�ede všemi, kdož 

jej uz�í neb �touce slyšeti bude, že pro rozli�né p�í�iny a nedo-
statky Našich v�rných m�š�an� i té vší obce m�sta našeho Hory 
Kutné s dobrým Naším rozmyslem a radou Našich knížat uroze-
ných v�rných milých, tuto zvláštní svobodu a milost dali jsme a 
u�inili jsme, �iníme a dáváme jim mocí listu tohoto, pravým 
Naším v�domím a mocí Naší královskou potvrzujíce, aby všichni 
m�š�ané u Hory Kutné d�dicové a nám�stkové jich potomní i 
budoucí v��né forberky (?) d�dictví, vlastenství, d�diny, platy, 
úroky, sed�ní s dvory poplužními na zemi sob� svobodn� kupo-
vati mohli, a taž zboží zase prodávati, kolikrátby toho bylo 
pot�ebí, komužby se jim koli líbilo v m�st� i na zemi, krom�
kn�žím a duchovním vymi�ujíc, neb jim takové zboží prodávati 
nemají; a k tomu v�le naše jest a chceme: jestližeby jeden nebo 
více jich, bu
 muž nebo žena, m�št�nín neb m�štka, kte�í v tom 
m�st� našem Ho�e Kutné obývají neb potom v budoucích �asech 
obývati budou, jestližeby bez kšaftu um�el neb um�eli, syn�v a 
pravých d�dic�v a dcer po své smrti nepoz�stavili, tehdá My 
chceme a míníme mocí království našeho �eského a milostí svou, 
aby toho m�št�nína a m�štky, aneb, mnohých m�š�an� a m�štek 
forberky (?), d�dictví, vlastenství, d�diny svobodné, úroky, se-
d�ní se dvory poplužními, i jiné všecko zboží movité i nemovité, 
kdežby koli bylo, neb kterýmby koli jménem mohlo jmenováno 
býti, to všecko chceme, aby na nejbližšího p�ítele p�irozeného 
bu
 mužského neb ženského pohlaví pokojn� spadlo beze vší 
p�ekážky. A takový náš úmysl a svolení jest k svrchu psaným 
svobodám, milostem a dáním, aby toliko t�m ku prosp�chu a k 
užitku bylo, kte�íž dobré i zlé trpí s vrchu psaným m�stem naším 
Horou Kutnou, znamenit� ty vymi�ujíce z toho, kte�ížby v i 
ur�ených šosích a nájmích sed�li.58  

P�i tomto majestátu nápadná jest výminka, pro� kn�žím a 
duchovním Kutnohorští zboží svých prodávati nesm�li a nem�li, 
a tu zdá se mi s jakousi bezpe�ností na to poukázati moci, že si 
toho Kutnohorští schváln� k v�li blízkému klášteru Sedlckému 
vyžádali, aby se jim za propadlou rozep�i svou jaksi pomstili. 
Nebo� Hora Kutná rozši�ovala se stále na pozemcích jak klá-
štera Sedlckého tak na pozemcích kapitole Pražské náležejících, 
až o hranice kláštera Sedlckého v mnohaletou rozep�i upadli, 
která dle výroku soudu horního v Jihlavi ve prosp�ch kláštera 
Sedlckého rozhodnuta byla, a tím jen �evnivost mezi t�mato 
dv�ma místy nastala.  

1372 Poukázky na výplaty z mince královské v Ho�e Kutné 
byly tak�ka na denním po�ádku bez ohledu, zdali mince k tomu 
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sta�í nebo ne, a to nejvydatn�jším jest d�kazem o bohatství, 
jakého hornictví vydávalo. Pomíjejíc /33/ jiných uvedeme zde to-
liko dvou znamenit�jších, z nichžto první na 5500 kop gr. Praž-
ských zn�la k vyplacení kapitole v Magdeburku (D�vín�) od 27. 
ledna 1372 a druhá ze dne 11. dubna 1392 na 1400 kop gr. pro 
Jind�icha staršího z Gery za hrad Blankenburg, jejžto byl císa�
od nadzmín�ného Gery koupil.59 Obé vypláceny byly mincmist-
rem Janem Rothlöwem, a z toho vid�ti, že první mincmistr 
Enderlin si již jen svého rychtá�ství hled�l.  

1373 Anna Weirachová uložila 12 kop groš� pen�z stálých a 
v��ných, aby dv� mše do týhodne, jedna u oltá�e sv. Václava na 
Nám�tí a druhá ve špitále sv. K�íže, slouženy byly; a tímto ztvr-
zeno máme, �eho z p�edu již praveno, že v dob� té veškeré 
chrámy, jichž jsme uvedli, již stávaly.  

1378 Císa� Karel IV. v�bec otec zem� zvaný pocítiv, že jej 
nemoc jeho mnoho let panující siln� uchvacovati po�íná, svolal 
na den 2. listopadu 1378 sn�m stav� �eských do Prahy, a vysly-
šev tu žaloby, kterak v mincovnictví �eském nepo�ádky se zmo-
hly, z kterých obyvatelé zna�né škody museli trp�ti, vydal nový 
�ád mincovní, poslední to blahodárnou památku svou, kterou 
svým �ech�m z�stavil. Mincovnictví se v �echách ovšem i za 
jeho panování takovou m�rou zkazilo, že se to s panovnickými 
zásadami jeho nikterak nesrovnávalo. Když byly za Václava II. 
r. 1300 první �eské groše raženy, rovnala se kopa - 60 kus�v - 
jedné h�ivn� �istého st�íbra. Avšak již prvního roku po zahynutí 
rodu P�emyslovského 1307 po�ítalo se 64 groš�v na jednu 
h�ivnu, byly již tedy leh�í v zrnu i váze; za Jana Lucemburského 
se ovšem tento peníz vždy víc a více zleh�oval, a Karel nev�d�l, 
jakby toto zlé zastavil a odstranil. - Za mincmistra Jana Roth-
löwa p�išlo to již tak daleko, že kupci až 90 groš�v �eských brali 
za jednu h�ivnu st�íbra �istého. Tak císa� Karel aspo	 na konci 
svého panování svým novým �ádem mincovním mocnou hráz 
této ne�esti položil, a �ád ten po n�m až do XVI. století v plné 
platnosti z�stával. Karl�v majestát v té p�í�in� vydaný t�mi slo-
vy po�íná: P�i nes�íslných starostech a snahách, kterým se pro 
blaho našich poddaných ustavi�n� podrobujeme, hledíme p�ede 
vším k tomu, jakby se milované naše království �eské a jeho 
obyvatelé pomocí Boží zvelebovali, a jak by se prosp�chy jejich 
množily, obecné v�ci a vlada�ení vždy víc a víc zdokonalovaly. 
Vzhledem k tomu na�ízeny jsou tyto �lánky: 1. Nemá se bu-
doucn� ke 100 h�ivnám �istého st�íbra dáti p�ísady více dvanácti 
h�iven m�di; z každé h�ivny takového st�íbra má se 70 groš�v, z 
každého groše 12 halé��v raziti. 2. Ustanovují se dva zkušebníci 
mince, jeden královský, druhý stavovský, kte�í minci mají zkou-
šeti a k tomu dohlédati, aby leh�í peníz nevydával se. �echové 
nazývali ty zkušebníky podle n�meckého prubé�i. 3. Oba tito 
prubé�i mají jak od krále tak od stav� plnou mocí opat�eni býti, 
aby ú�ad sv�j sv�domit� zastávati mohli, a mají za ú�adování 
své králi a stav�m odpovídati. 4. Kdyby však jich dopušt�ním 
leh�í peníz m�l býti vydáván, mají za to jako porušitelé mince 
na hrdle býti trestáni.  

Na to brzo zem�el dne 29. listopadu 1378, jsa stár 62 let a 6 
m�síc�, a vládu po n�m nastoupil nejstarší syn jeho Václav IV., 
nemaje ješt� z úplna 18 let. Za krále Václavových mladých let 
byl dobrý pokoj v �eské zemi a veliké bohatství, neb ten pokoj 
byl zjednal a sp�sobil otec jeho slavné pam�ti císa� Karel. K to-
mu také Hora Kutná dob�e šla, a tak zem� v hojnosti oplývala a 
v pokoji;60 a mohútná jsouc vnit�ní správou svou, p�sobila 
neoby�ejnou výdatností svých hor mohútn� na veškerou vlast, a 
vzbudila na se po vše v�ky pozornost všech slavných muž�, 
takže o její sláv� a bohatství ve svých spisech mluvili a ji vy-
chvalovali. Aeneáš Sylvius, nápotomní papež pod jménem Pius 
II., ve svém d�jepisu �ech praví: Hora Kutná stojí ve veliké po-
v�sti; má� st�íbrné doly, ježto neoby�ejn� vydatny jsou. Vlach 
Jarolím Balbus, professor na universit� Pražské, v jednom list� k 
slovútnému Bohuslavu z Lobkovic o bohatství Kutnohorském 
takto se zmi	uje: Dives inexhaustis resonat mons Kuttna metal-
lis, argentoque fluens, tota liquescit humus. T.j.: Bohatá Hora 
Kutná nevy�erpatelným množstvím kov� duní, veškerá k�ra zem-
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ská proniknuta jest st�íbrem. A náš proslulý Adam z Veleslavína 
praví o Ho�e Kutné takto: Hora Kutná, toto vznešené m�sto, 
mohútné v bohatství i na lidech, zaujímá p�ednost a první místo 
hned po Praze jak ve válce tak v pokoji; jak v zemi naší samé tak 
i mimo ni považována bývá za menší hlavní m�sto, a za 
pokladnici království.  

Jest se p�i takovýchto okolnostech �emu diviti, že od nep�íz-
nivc� neb závistník� svých také v dob� té m�sto tak oslavované 
p�ezdívku pyšná Hora obdržela?  

1386 Mladý král Václav IV. býval �ast�ji v Ho�e Kutné, ne-
bo� to bývalo již oby�ejem, /34/ že každý panující král navštivil 
m�sto to, z kteréhož v nejd�ležit�jších pot�ebách nejvydatn�jší 
mu p�icházelo pomoci. Žádný král pak neopomenul též m�stu 
tomu ud�lovati milostí, jakých ono ve sv�j prosp�ch za nejpros-
p�šn�jší bylo uznávalo.  

Mívala� obec Hory Kutné �ast�ji rozep�e o ta d�dictví, kte-
ráž poz�stala po t�ch, kte�í bez posledního po�ízení byli zem�eli, 
a kteráž dle z�ízení zemského na královskou korunu m�la spad-
nouti; pro�ež vyžádavše si toho jasné ur�ení, jakby v Ho�e 
Kutné se zachovávati bylo, obdrželi od krále Václava IV. toto o 
v�ci té ustanovení: My Václav, z Boží milosti �ímský král, roz-
množitel �íše a �eský král, vyznáváme tímto listem p�ede všemi, 
kdož jej uz�í neb �túce slyšeti budou, tak jakož jsme prvé Našim 
milým m�š�an�m a vší obci Hory Kutné n�které svobody milos-
tiv� dali na taková zboží, ježto by bez kšaftu a bez poru�enství 
odum�eli, jakož listové ší�e v sob� to ukazují od nás jim na to 
dané, a pak vždy ješt� pro jich snažné služby a v�rnosti, kteréž 
jsú Nám okázali a �inili na každý �as, a také proto, že oni svými 
pilnostmi ješt� v budoucích �asech z té Hory Kutné Nám užitek 
p�ivésti neb zvésti by mohli pilností svou, jakož k tomu v�rn�
doufáme. I dali jsme a u�inili jim s dobrým rozmyslem a mocí 
Naší královskou v �echách takovéto znamenité: Jestližeby jeden 
aneb jich více, m�št�nín neb m�štka, kte�ížto tu obývají, zlé i 
dobré svým se vším zbožím svobodným i nesvobodným, kdež by 
to koli m�l anebo m�li, trp�li, a že by ten anebo ti zem�eli, aby to 
všecko zboží movité i nemovité, kterýmž by to koli jménem mohlo 
jmenováno býti, tomu d�dicky spadnouti, dáno a postoupeno 
býti má, komužby je ten m�št�nín nebo m�štka dali a kšaftovali 
anebo poru�ili aneb zapsali. A jest-li že by pak jeden anebo jich 
více um�el bez kšaftu anebo bez poru�enství, i cožby ten m�št�-
nín anebo m�štka kdekoli svobodného zboží a nebo-li nesvobod-
ného movitého i nemovitého na zemi nebo u Hory anebo kdekoli 
jinde m�l neb m�li: tedy to všecko zboží na nejbližšího p�ítele 
p�irozeného d�dicky všecko spadnouti má; a jest-li že by nižád-
ného p�ítele p�irozeného neb d�dice mužského neb ženského 
pokolení, ten neb ta m�štka po sob� nepoz�stavili, i což by koli 
svobodného zboží na zemi po jich smrti kde postavili, tedy to 
všechno Nám do Naší královské komory má spadnouti. A cožby 
sic jiného zboží kde bylo, jakožto domy, zahrady, tále (dílce) na 
dolích, anebo jakéžkoli jiné zboží bylo movité i nemovité v Ho�e 
neb p�ed Horou, cožby koli k horám p�íslušelo, tedy to všecko 
na konšely Horské má bez zmatku spadnouti, a ten statek aneb 
zboží dále na obecné dobré Horské naloženo býti. I p�ikazujeme 
všem Našim obyvatel�m pod korunou království �eského 
hejtman�m, ú�edník�m, komorník�m, podkomo�ím, purkrabím a 
i zvlášt� mincmistru, kterýž nyní jest aneb v budoucích �asích 
bude v Ho�e Kutné, aby ti všickni a ten mincmeistr t�ch našich 
Horník�v, a m�š�an�v Hory Kutné, kte�íž nyní tu jsou a obývají, 
anebo potom obývati budou, na t�ch svobodách a milostech od 
Nás týmž Horník�m daných p�ekážeti a hindrovati nemají, ani 
dopoušt�ti, nižádným oby�ejem; než p�ikazujem všem, aby jim 
fedru�k, pomoc a jich všelikterak hájíce, �inili jim a okazovali, 
jakož jim libo jest milost Naši královskou zachovati a hn�vu 
t�žkého našeho ujíti míníc. A toho na sv�domí a potvrzení náš 
královský majestát kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Jenž jest 
dán v Praze od narození syna Božího po t�inácti stech létech v 
šestém a osmdesátém, den sv. Jana k�titele Božího.61  

1387 Na rychtá�ství Kutnohorském byl Friduš Gmel, jemuž 
a jeho d�dic�m upsal opat a konvent kláštera Sedlckého 12 kop 
platu na dvo�e v P�ítoce.62  
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1388 V roce 1388 listinou od 22. kv�tna z�íká se Sigmund 
král uherský, bratr krále Václava všech nárok� na další vyplace-
ní jemu otcem jeho Karlem IV. z mince Kutnohorské poukáza-
ného týhodního platu.  

1390 Bohatý horník Petr Písek založil kaply a oltá� SS. T�í 
král�v u chrámu sv. Jakuba a nadal ji 30 kopami groš� �eských 
ro�ních úrok�, a k ozdob� oltá�e mimo nákladná mešní roucha a 
nádoby st�íbrné i 21 h�iven váhy pozlacený k�íž zjednal.63  

Petr Šafá� z Prahy vykázal se u desk zemských v Praze s 
m�stskou pe�etí Hory Kutné i konšel�v vyznávající, kterak p�ed 
nimi Bernard Graber �e�ený, jich spolum�št�nín prodává 10 kop 
groš� �eských platu na svém zboží v Konárovicích v kraji 
Kolínském Venclavovi Jorigovi, také jich spolum�št�nínu a jeho 
d�dic�m a budoucím za 100 kop groš� �eských p�j�ených.64  

Jind�ich opat a konvent kláštera Sedlckého vystavily list na 
300 kop groš� dluhu Václavovi Vilmanovi v Ho�e Kutné i jeho 
/35/ d�dic�m a budoucím, slibujíce jemu zaplatiti na sv. Ji�í tehdá 
nejprv p�íštího; pakliby toho neu�inili, tedy chtí platiti ze všeho 
zboží svého a jmenovit� z Týnce 30 kop platu ro�ního.  

Jiný list Václava opata a konventu kláštera Sedlckého z roku 
1394 sv�d�í na prodání 20 kop platu ro�ního Václavovi Vilma-
novi od Hory a jeho d�dic�m na Nové vsi na 200 kop groš�
�eských.65 Tímto chci jen poukázati na zámožnost tehdejšího 
m�š�anstva, když takové p�j�ky �initi mohlo.  

1392 Kutnohorský bohatý soused Glänzel m�l v�tší �ástku 
pen�z v Žitav� k požadování, kterýchžto pen�z daroval Glänzel 
na upravení silnice z Jabloné (Gabel) do Žitavy, a m�sto z 
vd��nosti a ku poct� jeho dalo u silnice pro památku �estný k�íž 
postaviti.66  

Hora Kutná za tou p�í�inou t�šila se vždy také z p�ízn�
královy, i vyznamenal ji téhož roku znakem novým, jehož až 
posaváde v prost�edním poli svého nyn�jšího velikého znaku 
m�stského užívá; krom� toho vydal dne 21. prosince v den sv. 
Tomáše 1392 majestát, jímžto na�izuje, aby žádný na lidi 
Horské aniž na jich lidi nesahal bez opov�di pana nejvyššího 
mincmistra a bez požádání prv práva na n�, tohoto obsahu: My 
Václav IV., Boží milostí �ímský král, vždycky rozmnožitel �íše 
k�es�anské, vyznáváme tímto listem p�ede všemi, kdož jej uz�í 
nebo �túce slyšeti budou, že pro rozli�ný užitek a pot�ebu k 
Našim horám p�íchylnost, zvláštn� majíce ke všem m�st�m a 
tržišt�m, kterákoli k týmž horám a pod mincmeistra p�íslušejí, s 
dobrým rozmyslem a zdravou radou a pravým v�domím tyto 
zvláštní milosti a svobody u�inili jsme a �iníme jim mocí listu 
tohoto a mocí království �eského, aby nižádný, bu
 kdokoliv�k 
�lov�ka neb podsedka svrchu jmenovaných Horník�v ani jich 
kterého statku zajímati ani se jeho zmoc�ovati, nebo jich zboží 
kdy vyvolávati ani se v n� uvazovati mohl pro nižádnú v�c, le�by 
se prvé opov�d�l u mincmeistra, tudíž u Hory Kutné, kterýž v 
tom �ase jest neb potom bude v �asích budoucích, p�ed ním o ta 
práva prose a žádaje. A jestliže by kdo jinak u�inil, a která jich 
zboží kdekoli vyvolával proti takovýmto Našim svobodám a 
milostem, to My tupíme a zamítáme, cht�jíce, aby to i žádné mo-
ci nem�lo nižádným oby�ejem. A protož p�ikazujeme všem Na-
šim ú�edník�m, hejtman�m, purkrabím, i všem jiným Našim pod 
�eským královstvím v�rným milým i poddaným, a jmenovit�
našemu hofmistrovi, rychtá�i a dvornímu písa�i našeho 
království �eského nyn�jším i budoucím p�ísn� a pevn� mocí 
tohoto listu, aby proti takovým Našim svobodám a milostem 
svrchu psaným Horník�m jich statky nezajímali, ani kterého jich 
zboží nevyvolávali, ani se v n� uvazovali oby�ejem nižádným, 
ale aby takový b�h na mincmeistra vznešen a opov�d�n byl, a 
aby na n�m prvé právo bylo požádáno pod zachováním Naší 
milosti. A toho na sv�domí a na potvrzení náš královský majestát 
kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Jenž jest dán na Žebráce po 
t�inácti stech v devadesátém a druhém roce, v den sv. Tomáše, 
t�idcátého leta kralování našeho �eského a �ímského v sedm-
náctém.67  
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1394 Král Václav IV. ud�lil Kutnohorským zvláštní výsadu, 
že silnice od �áslavi ke Kolínu a dále ku Praze vedoucí p�es 
Horu Kutnou jíti musí, a kdoby jinou cestou se dal, zboží jeho 
aby obci Kutnohorské propadlo.68 Majestát za tou p�í�inou vy-
daný jest tohoto obsahu: My Václav IV., z Boží milosti král �eský 
a t. d. Oznamujem všem, že My pro polepšení a pot�ebu našeho 
m�sta Hory Kutné s dobrým rozmyslem a radou a pravým jistým 
v�domím toho m�sta purkmistru, rad� a soused�m, zvlášt� tomu 
m�stu Ho�e Kutné tuto vlastní milost u�inili jsme a �iníme mocí 
tohoto listu takto: že ty silnice, kteréž jdú od Kolína, od Malína 
do �áslav� a šly jsú, p�evozujem, aby skrze Horu Kutnou sem a 
tam zase p�ijížd�ly a vyjížd�ly, aby všickni a každý kupec, a 
každý jiný, kdožby tou cestou pracoval s svými statky, aby se do 
Hory obracovali, a z Kolína skrze Horu Kutnou do �áslav� a ne 
skrz Malín jezdili aneb chodili. - Jestliže by pak kdo tomu dal 
p�í�inu, aneb proti tomu u�inil, a jinou cestou že by jel, maje 
skrze Horu Kutnou s svým zbožím jeti, míníme a chceme My, aby 
prvé jmenovaní sousedé a m�sto Hor Kuten jednoho aneb jich 
více mohli hindrovati a mohú, jakž království a zem� za právo v 
�echách má a oby�ej je. Datum v Praze fer. IV. post festum 
Omnium Sanctorum tisíc t�i sta devadesátém a �tvrtém roce.69  

Spolu vydal kutnohorským majestátem tím ssazení cla, je-
hož obec kutnohorská v branách a na trzích vybírati m�že a má.  

Podávám zde celý seznam vykázaného m�stu Ho�e Kutné 
cla, �ímž se dá vysv�tliti, jak jen z tohoto znamenitý byl p�íjem 
obecní. Platilo se: /36/  

a) V branách:  
Od zavázaného kupeckého vozu i s ko	mi, kte�ížby 

v tom voze byli 15 groš� �. 
Od postavu sukna vlašského a briktiše, kteréžby se 

zde rozvázalo 1 groš  
Od postavu sukna mechelského a lindiše, kdyžby 

se zde rozvázalo 4 peníze  
Od postavu barvených laciných suken  2 peníze  
Od postavu šerého laciného sukna  1 peníz  
Od centné�e vlny  3 peníze  
Od dvou kamen� vlny 2 peníze 

Z toho všeho, z t�ch suken svrchu psaných zdejší obyvatelé 
aby platili polovi�ku. Co se suken a balík� týká, kteréžby se zde 
nerozvázaly a ven vezly, z každého postavu po penízi. Ale jsú 
jedni dražší než druhé, to bu� hospodá�i rozeznáno, aby bylo na 
ob� strany po v�li. Se vším zbožím aby nikam nejezdil žádný 
forman, než p�ed váhu, a to proto, aby hospodá�i a písa� mohli 
vyhledati, co jest na voze.  
Od centné�e fík�v, mandlí, �eckého vína, rozínek, 

d�ev�ného oleje a mýdla  4 groše  
Od centné�e všelikého ko�ení 6 groš�  
Od centné�e bavlny (?) 3 peníze  
Od dvou štuk� kmentu, harasu, barchetu i jiných 

pláten drahých a loketních v�cí  1 peníz  
Od balíku kment�v, který se zde nerozváže a ven 

veze 2 groše  
Od harasu, který se zde nerozváže a ven veze ze 

dvou štuk 1 peníz  
Od vol�v, kteréž na prodej vedou neb ženou, od vola 1 peníz  
Od koní, kteréž na prodej ženou neb vedou, od 

jednoho kon� 1 peníz  
Od dvou krav  1 peníz  
Od �tyr sviní neb vep��v 1 peníz  
Od �tyr skopc�v neb ovcí 1 peníz.  

Kdyžby polmi vezli, aby braný hledal, kolik jich bez cla, a 
daj znáti markmaistru.  
Od �tyr poltev (?)  1 peníz  
Od kopy velikých sýr�v 1 groš  
Od vozu švestek a t�ešní va�ených (sušených?) i 

s ko	mi v témž voze 1 groš  
Od tuny oleje 3 peníze  
Od tuny medu 4 groše  
Od vozu vlašských o�ech� i s ko	mi v tom voze  2 groše  
Od vozu hrušek, jablek syrových neb sušených i s  
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ko	mi v tom voze  1 groš  
Od kopy štik loketních 2 groše  
Od pololoketních z kopy 1 groš 

Kdyby ryby suché vezli, tedy braný nebe� cla než z koní, a 
braný dej znáti fišmeistrovi (rybnému)  
Od kopy kapr�v 1 groš  
Od centné�e vyzyny  4 groše  
Od tuny štik pruských, neb losos�v solených, úho��v 1 groš  
Od tuny holfiše - candata 4 peníze  
Od undrla�ky štik 4 peníze  
Od tuny herink�v  2 peníze  
Od zavázaného vozu suchých ryb, candat�v, �u�ek i 

jiných všech ryb i s ko	mi v tom voze 5 groš�  
Pakli by jich s v�z nebylo, tedy i s ko	mi v tom 
voze od dvú kop  1 peníz  

Od vozu soli i s ko	mi v tom voze, kdyžby s�l skrze 
m�sto vezli 1 groš  

Od drajlinku vína i s ko	mi 8 groš�  
Od laky všelikého drahého pití, malvazu, ryvoly 

vlašského 1 groš. 
(Kdyžby víno nebo jiné pití vezli do m�sta, tedy braný nebe�

cla nežli z koní).  
Od sudu piva Pražského, Svidnického, 

Freiburgského, Žitavského nebo od jiných k 
t�m podobných 1 groš  

Od centné�e loje, sádla a od dvú kamen� vosku 1 peníz  
Od centné�e železa a oceli �isté 1 peníz  
Od vozu m�di uherské i s ko	mi 7 groš�  
Od vozu kos i s ko	mi 6 groš�  
Od kopy kos a radlic 5 peníz�  
Od kopy srp�v a šín�v 2 peníze  
Od plátna budišínského a jiného bíleného, jež drží 

50 loket, po  2 penízích  
Od sena a slámy z vozu 1 peníz  
Od centu pe�í  1 groš  
Od dvou koží volových neb �tyr koží kravých  1 peníz  
Od kopy teletin i jiných bravóv �iných i 

mazaných a� sem neb ven vezú  3 peníze  
Od vozu hrnc�v, t�ísla, koudele i s ko	mi v tom 

voze 1 peníz  
Od koní v každém voze i v kárách z kon�  1 peníz  
Z d�ev toliko jako d�íve bráno z kon�  1 peníz 

Co se silnice dotý�e od �áslavy ke Kolínu a od Kolína k 
�áslavi aby toho hájeno bylo, aby jeli skrze m�sto.  

b) Na trhu.  
Tržnému (marktmistrovi) se platí:  

Od �tyr pult�v  1 peníz  
Od jablek, hrušek, suchých neb syrových od vozu, 

budou-li se prodávati  1 groš  
Od slopy sýr�v 3 gr; a kdyžby veliký sýr byl, tehdy 2 

gr.; což na zádech nesú sýra p�t nebo šest nebo 
deset to  1 peníz  

Z tuny oleje, z v�dra medu nebo másla co v v�dro  1 peníz  
Z sudu vajec, jakž sud 3 neb 4 peníze, a když velký, 

tedy  1 groš  
Z v�dra švestek  1 peníz  
Z vozu sušených švestek, když plný, tedy  4 groše  

Z vozu o�ech�v, kdož zde na rynku prodává, 2 gr. a když 
ven veze, tehdáž než toliko v branách.  

/37/ Od slepic, husí, ka�ic, hub, va�ené �epy a va�ení a jiných 
dobrých v�cí, to tržní be�te podle voz�v.  
Od hráchu, což na trh vezú, z korce a z kon�  1 peníz  
Od vozu popela a vápna 1 peníz  
Od zv��iny z kon� 1 peníz  
Od centu chmele 1 peníz 
Od sudu piva m�stského 1 peníz, Žlebského 3 peníze, Žiželické-

ho 3 peníze, Týneckého 1 peníz a z koní 1 peníz.  
c) Na rybném trhu.  

Od kopy štik loketních 2 groše; a coby bylo štik 
podloketních od kopy  1 groš  

Od kopy kapr�v  1 groš  
Od jedné tuny štik panských, neb losos�v solených, 1 groš  



29

neb tuny ouho��v, vždy od jedné tuny 
Od tuny candat�v 4 peníze  
Od undrlaku štik 4 peníze 
Od tuny herink�v  2 peníze  
Od zavázaného vozu suchých ryb, candát�, �u�ek, i 

jiných všech suchých ryb i s ko	mi v tom voze,  4 groše  
pakliby jich s v�z nebylo, tedy od dvú kop  1 peníz  

Když formani prodají zde víno, dají  16 groš�
Od polovice Litom��ického neb Pražského piva  15 groš�
Když se skládá drajlink vína s vozu na v�z, tu kdo 

koupí, daj 8 groš�, a kdo prodá také 8 groš�  
Když sob� vína p�iveze sám svým nákladem  8 groš�  
Kterýž súsed p�iveze sob� malvazy vlašské neb 

be�ky pití dej z laky  7 pen�z  
a bude-li je šenkovati, dej z každé láky  2 groše  
P�iveze-li kupec pití t�žké z každé laky 1 groš; a jestliže by 

súsed k svému pití koupil, nedej nic; jakby šenkoval, dej 2 groše.  
Když host (cizí) koupí víno u domácího z domu, dej 

cla 10 groš�
soused od souseda když koupí a veze ven, dej  5 groš�  
Když by soused, maje víno vyclené a ungelt zapraven, 

necht�l pry� vézti, nedaj nic.  
Šrotí�i aby žádnému hostinskému (cizému) vín nedopoušt�li 

zde skládati, ale aneb prodej aneb ven vez.  
Domácí s hostmi (cizími) a� spolk�v nemívají.  
Šrotí��m rozkázáno, aby když hospodský káže sob� drajlink 

neb fudr kamžkoliv na místo složiti v jednu sí	, od toho daj vám 
2 groše; než káželi potom snésti kterého do jiných sklep� neb 
místa dále, dej 2 groše.70  

Nepodal jsem zbyte�n� tento celý tržní �ád v�ku XIV., 
nebo� uvádí nám jasn� obecní tržní z�ízení doby té, poznáváme, 
jak rozmanitého zboží do m�sta ku prodeji dováženo bývalo, a 
nabýváme toho nejpatrn�jšího p�esv�d�ení nejen o rozsáhlosti 
m�sta samého, nýbrž i o tom, že m�sto v dob� té branami již 
opat�eno bylo. M�lo-li m�sto bran, muselo míti též pevného 
ohražení. Rozvažuje toho, a p�emýšleje o položení m�sta od po-
�átku jeho se rozši�ování, nabývám toho p�esv�d�ení, že m�sto, 
jak již z po�átku praveno, staveno bylo na nejvyšším vrcholku 
hory kolem chrámu sv. Ji�í (který až do konce minulého století 
stával v levo, jak se nyní z kou�ímské brány vyjde), tedy p�ímo 
naproti osad� Pn�vic�m, v t�ch místech, kde pozd�ji kolej 
jezovitská se všemi prostranostmi vystavena byla, a kde nyní 
d�m c. k. krajského soudu a okolní stavení stojí; pokra�ováno 
pak bylo východn� dol� k tvrzi Hrádku, a soum�rn� s tímto v té 
prostranosti, kde nyní prostranství Tarmark s okolními domy se 
nachází, pak severn� po oubo�í hory až ku brán� kolínské i s 
nyn�jším zelným a hrn�í�ským trhem, a tvo�ilo �tvrt� Bartolo-
m�jskou a Tarmareckou. - Když král Václav II. pro sebe druhou 
tvrz v m�st�, nyn�jší Vlašský dv�r, v posledním dvacítiletí XIII. 
v�ku vystav�ti kázal, po�aly se i v okolí této domy stav�ti, a 
m�sto rozši�ovalo se již v sm�ru celého objemu prvn�jších sta-
vení po svahu hory východn� dol� až k �e�išti potoka Vrchlice, a 
nazvána byla ho�ejší �ást m�sta toho �tvrtí Vojnovou neb také 
Vojenskou, a ohražena byla valy a zd�mi, ježto se táhly od brány 
klášterské, nyn�jší Rakovou ulicí, pod Leflé�skou ulicí až k 
Vlašskému dvoru a uzav�ena pod sv. Janem branou k potoku 
vedoucí, pozd�ji Žižková zvanou. Dolejší m�sto neb Nám�tská 
�tvrt povstala nejposledn�ji, a nazývána byla v dob� té Nové 
m�sto, kterýž název až do XVI. v�ku se udržel. I p�edm�stí 
Kolmark a �ech pocházejí z doby té, tak též Hlouška, kdež však 
o nabytí místností k stavbám a za�izovaným tam zahradám s 
klášterem Sedlckým �asté spory povstávaly. Nabylo tedy m�sto 
východn� a jižn� p�irozeného ohražení potokem a skalní srází; 
od brány Kou�ímské až ku Klášterské sloužily k obran� valy 
kolem m�sta vedené a tarasy ohražené, a tyto opat�eny byly bra-
nami Kou�ímskou, Kolínskou, Klášterní a �áslavskou, pak n�-
kolika východy neb fortnami pro p�ší lid upravenými, kterými 
toliko horní lid no�ní dobou propoušt�n býval. �áslavskou 
bránu používati musely též povozy od Zbraslavic a z té strany 
p�ijížd�jící, které p�es Pn�vice p�ijížd�ti musely, jelikož jižní /38/ 
skalní sráz tehdá p�ístupu do m�sta nedopoušt�la. Jiné povozy 
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jezdívaly také �e�išt�m potoka a branou dolejší do m�sta. - 
V�tšího rozší�ení Hora Kutná nikdy nemívala, než jak objem 
m�sta nyní vykazuje. Trh ku prodeji do m�sta p�ivezených v�cí 
odbýval se hlavn� v ulicích nyn�jších Masnokrámské na hrn�í�-
ském a Zelném trhu; Rybní trh byl p�ed Vlašským dvorem. - Rad-
nice m�stská stávala doby té až do zhubení m�sta ve válce 
husitské na tom míst�, kde nyní budova realné školy stojí.  

1396 Neo�ekávaná událost hrozila najednou p�erušiti výt�-
žek horního užitku. Co platno bylo by nahromad�ní rud sebe 
hojn�jších, kdyžby z nich tavením a �ist�ním st�íbro získáno 
býti nemohlo? K tavení však zapot�ebí bylo uhlí, a uhlí�i toto do 
Hory Kutné dodávající odep�eli najednou práci, spikli se, bu�to 
pro dosažení v�tšího platu, bu�to, že potrestati cht�li n�které 
jim nesprávné rudokupce. Podobného cosi bylo se již i roku 
1327 za krále Jana p�ihodilo, a tehdáž obdrželi pro sebe jakési 
neodvislosti a povolení, že uhlí�i veške�í pro sebe jakýsi spolek 
neb jednotu tvo�iti, a se vespolek jistými ur�enými pravidly 
�íditi mohou. Uhlí�i pálením uhlí se zam�stnávající žili nejvíce 
ve východních od Hory Kutné lesnatých místech. - V rozmíšce 
tentokráte nastalé obrátili se mincmistr a rudokupci k panu 
Jaroslavovi z Opo�na na Žlebích, kterému úplná moc byla dána 
mezi uhlí�i a rudokupci narovnání u�initi, a v�c v dobrý stav 
uvésti. Tomu pan Jaroslav úpln� dostál a mezi ob�ma spornýma 
stranama toto narovnání u�inil: Já pan Jaroslav z Opo�na na 
Žlebích vyznávám tímto listem všem nyn�jším i budoucím, že na 
m� p�išli erckauferové a waldwechtrové (?), jichžto ta v�c se 
dotý�e a k Vlašskému dvoru sluší u Hory, s jedné strany, a 
uhlé�i p�ední podepsaní: Mikuláš Olejník z P�íbram�, Hyka z 
P�íbram�, Petr Lisý z Úhrova, a Mikuláš Ludvík z P�íbram�, a 
uhlé�i zadní podepsaní: Mat�j z Borové, Frencl Loz z Borové, 
Hykaman z Perného a He�man z Perného s druhé strany, 
p�iznali se a p�iznávají se mocí tohoto listu, dobrým rozmyslem, 
nep�ipuzeni, než dobrovoln�, oboje uhlé�i s obou stran, že jak 
p�ed minulými �asy bylo které dvojení, rozbroje, zmatky a p�e-
kážky nebo m�šky, že jsou o to s obou stran mocn�, jedné a dru-
hé nic nepoz�stávajíce, p�išli na m�, což bych já pan Jaroslav 
mezi nimi vypov�d�l, aby to mocn�, pevn�, a vd��n� bylo zdr-
žáno pod základem, pode dv�ma sty kop groš�v st�íbrných Praž-
ského rázu; a my erckauferové a waldwechtrové s jedné strany, 
a uhlé�i p�ední a zadní s druhé strany p�ijali jsme a p�ijímáme 
mocn� všecko, nic nepoz�stavujíc, cožby vypov�d�l pan Jaro-
slav; nezdržíme-li toho - �ehož Pane Bože nedej - tedy propadne 
ten základ, to jest, dv� st� kop groš�v, do královy komory pade-
sáte kop, panu Jaroslavovi padesáte kop, a uhlí��m sto kop, a 
ten základ slibujem zdržeti �istou dobrou v�rou na vyznání pán�
Jaroslavovo, pakli by jeho B�h neuchoval, ale, komuž by tu moc 
dal za svého zdravého života. - Pakli bychom my uhlí�i obojí té 
výpov�di pana Jaroslava nezdrželi, tehdy jsme ten základ pro-
padli, to jest dv� st� kop groš�v, do královy komory padesát kop 
groš�v, erckaufe��m sto kop groš�v, a panu Jaroslavovi 
padesáte kop, neb tomu, komu svou moc dá. A ten základ slibu-
jem zdržeti pod v�rou a pode ctí, a tu výpov�
 zdržeti pod naším 
právem; paklibychom toho neu�inili, že bychom pán� Jarosla-
vovy výpov�di nezdrželi - �ehož Pane Bože nedej - tehdy má pan 
Jaroslav plnou moc, i ten, komužby on svou p�i dal nebo poru-
�il, aby nás stavoval, a naše zboží podle toho bral, a proti tomu 
abychom žádné p�i nem�li, ani proti tomu co mluviti mohli. - A 
toto já pan Jaroslav nejprv vypovídám, aby uhlé�i p�ední i zadní 
spolu v jednot� byli, a to� jim p�ikazuji pod tím základem svrchu 
psaným; pakli by toho která strana neu�inila, aby ten základ 
d�íve jmenovaný propadla, a já tu moc nad nimi m�l, i ten, 
komuž bych tu p�i poru�il, jakož to �e�eno d�íve jest. Pakli by se 
uhlé��m zdálo které stran�, že by se jim krátko dálo od svrchu 
psaných erckaufé��v a waldwechtr�v, aby jedna strana bez dru-
hé nestavovala uhlé k Ho�e vézti, dokud by ob� stran� v jednotu 
se nesvolily spravedliv�, a spolu aby ob� stran� šly p�ed svrchní 
hutraité�e (ú�edníci hutní) a jim dali v�d�ti, co jim vadí, aby oni 
bez prodlení spravedlnost u�inili. Pakli by svrchní hutraité�i 
nemohli toho zjednati, - �ehož Bože nedej - tedy hutreiterové 
pojmouc s sebou uhlé�e, mají jíti p�ed hofmistra anebo p�ed 
pana mincmeistra, anebo kdož místo n�ho bude, aby jim ten 
kone�nou pravdu u�inil. Pakli by jim uhlé��m ti všichni svrchu 
psaní konce neu�inili, tedy uhlé�i to mají dáti v�d�ti konšel�m a 
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rychtá�i horskému, a �tyrem, jenžto jsou od obce vydáni. Tehdy 
pojmouce s sebou svrchní hutraité�e jednoho nebo dva, aby jim 
sv�domo bylo, že jsou obžalovali ty, jakož jest svrchu psáno. 
Tehdy od toho �asu, jakož jsou obžalovali, po témdni, smluvíce 
se uhlé�i p�ední i zadní v jednotu, mohli právem svým uhlé 
stav�ti do Hory voziti, ob� stran� toho sob� ponechajíc, aby 
jedna strana bez druhé nic neu�inila ani moc m�la, pod týmž 
základem svrchu psaným, dokudž by se jim kone�né a spraved-
livé právo nestalo od d�íve �e�ených, jakož jsou jmenováni. Také 
vypovídám o ty /39/ škody, což Ješík uhlé��m pobral, to jest vrá-
ceno na peníze t�ch dvadceti kop a p�l druhé kopy a p�l sedma 
groše. Ty peníze mají položeny býti u kn�ze (v)opata Vilémov-
ského, a tu mají uhlé�e p�ijíti, a což jich který pod kon� ukáže, 
že mu jest vzato, to jemu má pen�zi zaplaceno býti. Také aby 
uhlé��m na každou sobotu placeno bylo za uhlé, což k dvoru 
(Vlašskému) sluší. Pakli by králova milost peníze pobral, aby 
jim potom beze lsti druhou sobotu placeno bylo; pakli by jim 
placeno nebylo, a uhlé�i pojmouc vrchní hutraité�e šli p�ed pa-
na hofmistra, aby se jim tu konec stal; pakli by se jim tu konec 
nestal, aby uhlé�i s hutraitery šli p�ed pana mincmeistra, neb 
kdož místo n�ho bude, aby se jim tu o jich dluh konec stal. - 
Také více, aby t�ch uhlé��v nová truhla, v nížto uhlé m��í, moc 
m�la na m��ení, a stará truhla aby zbo�ena byla. A také cesty a 
mostové aby opravováni byli, jakož od starodávna bylo jest, a to 
aby hofmistr opat�il, aby se to stalo v m�síci nebo beze lsti ve 
dvou m�sících od vydání tohoto listu. - Také aby hofmistr a 
hutraité�i dva p�ísežná vydali a uhlé�i také dva z druhé strany, 
aby do hutí kupovali uhlé spravedliv� pod p�ísahou, aby žádné-
mu nepomáhali, ale spravedlnost vedli. A také více, který uhlé�
ujedná a smluví s kterým erckaufé�em uhlé jemu voziti na úkol, 
ježto slove verschaft, aby to mezi nimi s obou stran smluveno 
bylo p�ed vrchními hutraité�i, aby to zdržáno bylo s obou stran, 
jakož od starodávna bylo jest, aby toho uhlé�e i žádný do vý-
mluvného �asu nevystr�il, a také uhlé� aby zdržal tu smlouvu, na 
který �as smluveno bude s obou stran. - Také kdož st�íbro na 
dv�r do vým�ny (wechsle) nese, aby to nesl svým jménem, a sob�
jiné jméno neprom��oval, aby uhlé�i své dlužníky hledati mohli, 
a jim toho žádný nebránil; a kdožby své jméno prom�nil, aby to 
k n�mu popraveno bylo. Také p�ikazuji uhlé��m, kterýžby z nich 
v sobotu d�lati cht�l, aby toho jemu druzí nebránili. Také uhlé�i 
aby nebránili chudým uhlé��m, ježto vozí uhlé v m�ších (py-
tlech) pro chudé lidi, nebo to jest od starodávna bylo. Také, a�
by který erckaufé� žádal na kterém uhlé�i míry, aby jemu uhlé 
p�em��il, tehdy ten jistý uhlé� nemá uhlé šturcovati, jelikož k 
tomu p�ivoláni vrchní hutraité�i budou, aby pak tehdy p�i nich 
m��eno bylo, ale aby toho nebo ty uhlé�e žádný nešacoval, a tu 
míru, na �em by se schybila, krom� hutraité�e, vedle starého 
práva a podle jich list�v. - Také vypovídám, aby p�ední a zadní 
uhlé�i m�li dv� pe�eti jednostejné, a jedna pe�e� bez druhé moci 
aby nem�la; pakli by jim s obou stran co vadilo, tedy mají mezi 
sebou vydati dva a s druhé strany druhá také dva, aby ti �ty�i 
mocni byli je smluviti. Pakli by se to nemohlo státi, tehdy ti �ty�i 
mají vznésti na vrchní hutraité�e, a což by ti �ekli, aby to mocno 
bylo. Pakli by oni tomu nemohli dosti u�initi, aby to hutraité�i 
vznesli na hofmistra, pakli hofmistr nemohl by tomu dosti 
u�initi, �ehož Bože nedej, tehdy má hutraité� i s uhlé�i pojíti 
p�ed mincmeistra, nebo kdož místo n�ho bude, aby ten konec jim 
u�inil, a cožby ten mezi nimi vypov�d�l, aby to mocn� zdržáno 
bylo pod základem svrchu psaným, a pod tou úmluvou d�íve 
jmenovanou. A což uhlé�i list�v mají od starodávna, aby jim 
zdržáno bylo, což jich listové sv�d�í. A také aby oni uhlé�i mimo 
své listy a mimo té výmluvy dále nesahali pod �astým jmenova-
ným základem, a jinde práva nehledali krom� u Hory na dvo�e 
p�ed hutraitéry a p�ed hofmistrem. Také aby všickni kusové, 
artikulové svrchu psaní v��n�, bez prom�ny, pevn�, bez pochy-
bení byli zdržáni s obou stran od erckaufé��v a od uhlé��v p�ed-
ních i zadních. Prosili jsme ob� strane pana Jaroslava z Opo�-
na, jenž mezi námi jednal tu smlouvu, aby na naši prosbu na 
sv�dectví pe�e� svou p�iv�sil k tomuto listu. Potom páni konšelé 
Horští také pro naši prosbu na sv�dectví pe�e� svou vlastní 
p�iv�sili k tomuto listu, Mikuláš z Prahy, vrchní písa� na Horách 
Kutných, He�man z Kráso�ovic, potom i uhlé�i p�ední i zadní 
naše ob� pe�et� na sv�dectví p�iv�sili jsme k tomuto listu. Dán u 

Hory po Božím narození tisíc t�i sta devadesát a šestého leta, v 
úterý postíce se k svatému Vav�inci mu�edlníku Božímu.71  

Nemáme nijakého d�kazu v d�jepisu �eském, že by Hora 
Kutná n�jakou zevn�jší událostí v poklidném se rozvinování a 
rozši�ování byla vytrhována a rušena bývala, a protož hledíce si 
horníci živností svých, požívali blahobytu veškerého, nebo�
zámožnost a dostatek tak�ka u každého panoval, a� již povolání 
byl jakéhokoli. Jsouce zvlášt� obyvatelé Hory Kutné mysli 
nábožné, zasv�covali památky po sob� hojnými nadáními p�i 
chrámích. Zvlášt� z�etel sv�j obraceli ku kapli Božího T�la, jižto 
svým nákladem byli stavili, a tak již v roku 1396 založeno bylo 
p�i té kapli zvláštní kaplanství.72  

1397 Konrád, neb jinak Kunklín Ruthart z odkazu Jind�icha 
Purgschmieda založil kaplanství /40/ v kapli u oltá�e Rodi�ky 
Boží v chrámu sv. Jakuba, a 10 kop groš� �eských stálého platu 
k n�mu nadal, cht�je, aby týž kaplan každotýhodn� tolikrát u 
oltá�e toho mši svatou sloužil, kolikráte by ho B�h k tomu 
ponukl. Založení této kaple zavdalo p�íležitost k dlouhému 
sporu mezi m�š�anstvem a fará�i Malínskými, kterýžto spor sám 
papež ve prosp�ch nadatele rozsoudil.73  

1400 Nespokojenost pán� �eských s králem Václavem IV., 
podn�cována hlavn� knížaty N�meckými, jižto Václav skrotiti 
se nep�i�i	oval, byla též p�í�inou, že i v N�mecku proti n�mu 
spiknutí povstalo, a knížata v N�mcích dne 1. února 1400 Václa-
va co krále �ímského se z�ekli, a jiného za krále n�meckého 
zvoliti se ustanovili, avšak nikoli více z rodu Lucemburského. 
Zpráva ta když krále Václava v �echách došla, umínil se pom-
stíti; neum�je sob� ale král Václav nikdy sám raditi, vypravil své 
rady k bratru králi Sigmundovi do Uher, aby bez prodlení do 
�ech p�ijel. Sigmund z po�átku váhal, kone�n� s velikou mocí 
p�itáhl a v polovici m�síce �íjna 1400 u Hory Kutné se položil. 
Sem p�išel i markrab� moravský Jošt s pány �eskými a kone�n�
král Václav, ubytovav se s Joštem v klášte�e Sedlckém. A tu v 
klášte�e tom vyjednávaly teprv bratr a bratranec i �eští pánové s 
králem Václavem o cenu, za kterou by jemu m�li pomáhati k 
vymst�ní se za k�ivdu od nep�átel jemu u�in�nou, což ale k 
žádoucímu výsledku nevedlo, a král Václav neslušnými poža-
davky rozhorlen, bez rozžehnání se z kláštera Sedlckého odejel, 
a na to i Sigmund s vojskem svým zp�t odtáhnul.  

1401 Musela� míti Hora Kutná v 
ím� mocného v�bec 
p�ímluvce aneb zvláštního jednatele. Možno že r. 1399, když 
nov� zvolený papež Bonifác IX. k�es�anské milostivé léto, 
kteréž d�íve vždy po stu, pak po 50 letech se slavívalo, na 33. 
rok slaviti ustanovil, za kterouž p�í�inou z zemí koruny �eské 
nes�íslní poutníci do 
íma putovali, vykonávajíce skutky kajíc-
nosti, jakž na�ízeny byly, a dosahujíce od církve zv�stovaných 
odp�stk�v, n�který neb n�kte�í z bohatých Horník�v do 
íma na 
pou� se vydal, a tam p�ímluv�ích pro mnohé zámysle Kutno-
horských si získal, nebo� spor o novou kapli Božího T�la a 
chrám sv. Barbory mezi fará�em Malínským, Kutnohorskými a 
fará�em Pn�vickým trval stále. Kutnohorští však usilovali vše-
možn� o povznešení nimi nov� vystavené kaple T�la Božího a 
roku 1401 dostalo se jim papežského potvrzení na zvláštní po-
božnost v kapli té, zn�jící takto: Bonifacius IX., služebník 
služebník� Božích, k v��né památce v�cí nesmírného Božské 
št�drosti dobrodiní, kteréž Pán náš Ježíš Kristus z sv�ta tohoto 
jíti maje k Otci, na památku mu�ení a smrti své, t�lo své totižto 
na pokrm a krev svou na nápoj vydávaje, z�stavil a vydal lidu 
k�es�anskému, sluší a náleží v�rným Kristovým pro památku ná-
boženství ctíti, a chleb and�l�v nebeský, jímž nás duchovn� sytí 
a sílí, jako našeho putování, kterýmž navracujeme se k vlasti, 
potravou náboženství, mysli vnit�ních srde�ných žádostí, prsy, 
st�ev, ctíti. A z toho� jest, že my milých syn�v, m�š�an�v tu v 
�echách a obyvatel�v a vší obce m�sta Hory Kutné, pražského 
arcibiskupství, v kterémžto m�st�, jak jsme zpraveni, veliké 
množství lidí, kte�íž v dolech st�íbrných blízkých a jiných rozli�-
ných pot�ebách práce d�lají �asu denního, ustavi�n� obcuje, za-
neprázdn�no bývá a jsou; z té strany k prosbám jich naklon�ni 
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jsouc, aby v kostele „T�la Božího“ v témž m�st� �ádn� �ádem 
duchovním znovu zapo�atém a vystaveném, svatá ob��, nebo 
téhož T�la Božího ctihodná svátost na oltá�i v�tším téhož koste-
la, v monstranci sv�tlé, k tomu p�íslušné a pohodlné, každého té-
hodne od nešpor�v st�edy až na nešpor �tvrtku, tak aby každý, 
cht�je vid�ti takovou svátost, mohl slušn� uhlídati; držána byla 
zjevn�, mocí apoštolskou listem tímto dopouštíme, a také z milo-
srdenství všemohoucího Boha, a blahoslavených Petra a Pavla 
apoštol�v, jich mocí doufajíc a v��íc, všem práv� kajícím a zpo-
vídajícím se, kte�ížby p�ed�e�enou svátost k tomu nešporu st�ed-
nímu až k nešporu �tvrte�nímu p�ed�e�enému nábožn� chodili a 
navšt�vovali, sedm let a tolikéž dní za pokání jim uložených 
milostiv� odpouštíme nyn�jším i budoucím a budoucn� trvají-
cím. Protož nižádnému z lidí nesluší tohoto listu našeho p�j�ení 
a odpušt�ní rušiti, aneb jemu sm�lou všete�ností se protiviti. 
Jest-li že by pak kdo sm�l se o to pokusiti a co p�ed se bráti, v 
rozhn�vání všemohoucího Boha a blahoslavených Petra a Pavla 
apoštol�v Pán�, a� zná, že upadne. Dán v 	ím� u svatého Petra 
máje m�síce dne šestnáctého, papežství našeho léta XII.74  

Tím však nebylo ješt� docíleno p�ání zakladatel� chrámu 
toho, jelikož oni vzdor všemu zpouzení se fará�e Malínského a 
kláštera Sedlckého pro chrám ten vlastního fará�e míti si p�áli, a 
o to stále usilovali, v /41/ �emž jich i sama kapitola Pražská pod-
porovala. Proto o dv� léta pozd�ji, než v p�ed uvedené právo na 
výstavu Svátosti oltá�ní, došla Kutnohorských druhá bulla pa-
pežská tohoto obsahu: Bonifacius IX., biskup, služebník služeb-
ník�v Božích, k budoucí památce v�ci pokorným a poctivým 
prosících žádostem, t�m zvlášt�, kteréžto Božské cti a chvály 
rozmnožení a duši k spasení z�ení mají, rádi povolili jsme, a též 
žádosti p�ízn�mi slušnými a hodnými vykonáváme. - Dávno za-
jisté z strany milých syn�v, d�kana a kapitoly kostela Pražského, 
a fará�e slavného vrchního kostela sv. Václava v Pn�vicích, také 
m�š�an� bratrstva �e�eného �eského m�sta Hory Kutné, Pražs-
kého arcibiskupství, nám oznámeno, že n�kdy �e�ení m�š�ané 
horlivostí náboženství jsouc zapáleni, a žádajíce zemské v ne-
beské a minuté dobré v v��né v�ci š�astným sm�n�ním prom�-
niti, z dobrých v�cí jim od Boha daných n�jakou kaplu ke cti a 
pod jménem „T�la Pána našeho Ježíše Krista“ a „blahoslavené 
panny Barbory“ s nemalým nákladem blíž �e�eného m�sta, na 
gruntu a panství Pražské kapitoly, a v mezech p�ed�e�eného 
hlavního kostela s v�lí ú�edníka �editele toho místa založiti a 
vzd�lati rozkázali, také h�bitov p�i též kapli k poh�bívání 
v�rných Kristových, tu kdožby sob� zvolili, aby pochováni byli, a 
škola pro žáky tu aby byla ud�lána, z�ídili a sp�sobili, a tuž 
kaplu, v kteréž také mnoho oltá��v vzd�lati rozkázali dostate�ný-
mi každého roku platy pro správce v��ného (skrze téhož �editele, 
kterýž by byl na ten �as k týmž m�š�an�m podaný) z�ídivše, 
nadáli, jakž v vejsadách gruntovních listech na též založení 
u�in�ných pravili, zúpln�ji se zavírá, jichž zn�ní v náš list cht�li 
jsme zjevn� míti. Že p�ed�e�ená kapla po vystavení a nadání 
takového správce tehdáž nem�la a zbavena byla, v p�edpov�d�-
ných službách Božích pro to opušt�na byla, u v�rných k témuž 
kostelu scházejících se, stydlo náboženství, a jiní z toho nedo-
statkové pocházeli, a že by pojíti mohli, báli se. A že p�i též kap-
li, daleko i od p�ed�e�eného kostela hlavního vzdálené, mnoho 
lidí obého pohlaví obývalo a osadilo se, a na budoucí �as s 
pomocí Pán� v ní se osazovati a p�ebývati podobn� budou 
nad�je jest, jichž d�ti pro p�ijímání k�tu, a zem�elých tu na ten 
�as t�la k církevnímu poh�bívání pro takové vzdálení a vod roz-
vodn�ní, zvláš� �asu zimního, nad oby�ej jenž jsou vystupovaly, 
k témuž kostelu hlavnímu pohodln� donášeti nemohli:  

I z strany d�kana, kapitoly, správce a i m�š�an�v nás pokor-
n� prosících, abychom založení, vzd�lání, vysazení a nadání 
takovému moc apoštolského potvrzení p�ipojiti a jim, aby v 
�e�ené kapli k�titelnice vysaditi a v nich d�ti jich i jiných, blíž té 
kaple obývajících, v ty �asy, v kterýchžby se zrodily, k�títi 
rozkázali, a p�ed�e�ený h�bitov k takovému poh�bívání lidí p�ed-
pov�d�ných, i jiných tu si vyvolujících poh�benu býti, uložiti 
svobodn� a slušn� mohli, svobodu p�j�iti, a tu kaplu �e�enému 
kostelu za jedno užíti, p�ipojiti a vt�liti rá�ili. My tehdáž založe-
ní, vzd�lání, vysazení a nadání p�ed�e�ená, a kteréžkoli v�ci 
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odtud vycházejí, pevn� a vd��n� majíc, tou mocí apoštolskou, z 
jistého v�domí potvrdili jsme, a tímto listem naším pomocí 
utvrdili jsme, nahražujíce všechny nedostatky, jestliže kte�í snad 
p�ihodili se v nich, a jím d�kanu, správci kapitoly, m�š�an�m, 
aby v též kapli k�titelnice pro k�est takových d�tí vzd�lati, a d�ti 
ty tu k�títi rozkázati a h�bitov p�edpov�d�ný k poh�bívání 
takových t�l založiti, a tuž kaplu jinými ozdobami vrchních 
kostel� ošlechtiti svobodn�, p�íležit� a slušn� mohli, p�ed�e�e-
nou mocí umínili jsme p�ipustiti, a také kaplu tu, se všemi právy 
a p�íslušenstvím jejím, p�edjmenovanému vrchnímu kostelu - 
kterémužto též deset h�iven st�íbra �istého užitku platu a d�cho-
d� podle obecného se�tení za rok, více jak zjistili - p�ipojili 
jsme. - Jestliže také o té kaple, kdežto stav i d�stojenství t�mi 
listy chceme míti za v�c zjevnou p�ed apoštolskou stolicí, a nebo 
jinde mezi kterými soud byl by, a neb poz�stal nesouzený, moc 
p�ed�e�enou na v�ky zajedno u�inili, spojili a vt�lili jsme, tak 
aby od toho �asu napotom vrchní kostel a kapla p�ed�e�ená 
jedno t�lo byly, a kdyžby správce odstoupil neb um�el vrchního 
kostela, kterýž tehdáž byl, aneb jinak jakžkoliv�k týž kostel pustil 
by: tedy potom budoucn� a v��n� p�ed�e�ení m�š�ané k tomu 
vrchnímu kostelu kolikrátkoliv�k prázdné místo bylo by, dva 
kn�ží �e�enému d�kanovi a kapitole podati mají, a týž d�kan a 
kapitola jednoho z týchž kn�ží, hodn�jšího, �editel�m m�sta 
p�edložiti, a tíž �editelé m�sta duchovního správce �e�eného ko-
stela hlavního aby ustanovovati a zvoliti mohli a m�li, a aby slu-
šelo p�ed�e�enému správci kaple té i kostela mocí a p�íslušností 
p�edpov�d�ných moc vlastní dosahati, svobodn� a v��n� slušn�
držeti, místo biskupa neb kohožkoli jiného odpušt�ní na to ne-
hled�, jakž v týchž listech piln�ji se zavírá.  

Ale pon�vadž jakž prosba u�in�na k nám nyní z strany �e�e-
ných m�š�an�v bratrstva �e�eného z �echu, oni z milosti zvlášt-
ního náboženství žádají, aby v též kapli jemu správci zpovídati 
se, a církevní od téhož svátosti p�ijímati mohli, aby skrz to jiní 
v�rní k�es�ané Kristovi k týmž skutk�m �in�ní milostivostí tu v 
ten �as vnit� a vnit� vzbuzovati se mohli s námi, od tých m�š�a-
n�v �e�eného bratrstva /42/ pokorn� jsme prošeni, abychom jim 
p�edpov�d�né v�ci dopustiti z jistého v�domí zvláštní milostí 
rá�ili.  

Protož my k takovým prosbám naklon�ni jsouc, týmž 
m�š�an�m �e�eného bratrstva všem a každému zvlášt� obojího 
pohlaví, kte�í jsou neb budou v �asu, že ti neb jich budoucí, kte-
�ížby k tomu milostným náboženstvím hnuli se, správci té kaple, 
kterýž nyní je a potom bude zpovídati se, a ty svátosti od téhož 
p�ijímati; a témuž správci, že on takové zpov�di slyšeti, a týmž 
m�š�an�m z toho bratrstva, kte�íž jsou toho �asu, �e�enými 
svátostmi v té kapli p�isluhovati svobodn�, slušn�, bez odporu 
sboru obecního a jiných ustanoveních papežských a z�ízení od-
porných jakýchžkoli, mocí apoštolskou, zvláštní milosti daru, 
tímto listem p�ipouštíme.  

Protož ovšem nesluší nižádnému z lidu, tohoto listu našeho 
p�j�ení rušiti, neb jemu všete�nou sm�lostí na odpor jíti. Jestli 
žeby kdo sm�l se o to pokusiti, v rozhn�vání všemohoucího Boha 
a blahoslavených Petra a Pavla apoštol�v jeho znej, že upadne.  

Dán v 	ím� u SS. Petra a Pavla 16. dne m�síce máje, 
biskupství našeho leta XIV.75  

Osudné pro Horu Kutnou století, doba utrpení, zkoušení a 
zhubení nastává m�stu v úplné sláv�, v hojnosti nejúpln�jší a 
moci nejskv�lejší jsoucího, kteréž ani nejmenšího tušení míti 
nem�že, že všeho toho na sklonku. Však než p�ikro�íme k lí�ení 
doby strastné, zbývá nám ješt� podati n�jaký obraz vnit�ního 
jejího z�ízení, jakéhož se nám nalézti pošt�stilo, a z toho dojista 
pozná každý, že správcové m�sta ni�eho nezanedbávali, co by 
ku prosp�chu obyvatelstva, k usnadn�ní obchodu a živností i k 
po�ádku v m�st� bylo p�isp�ti mohlo. Budem však postoupn�
pokra�ovati, jak jsme toho až posud zachovávali.  
                                                          

75 Archiv horního ú�adu Tom. I. - Archidiakon Pešek v Žitavi ve 
svém spise: Gegenreformation in Böhmen praví str. 6: Papež 
Bonifác IX. Kutnohorským požívání svátosti oltá�ní pod obojí 
sp�sobou prozatím povolil, a to nepochybn� proto, že se s horníky 
vždycky šetrn� zacházívalo. - A� v svrchu uvedené bulle papežské 
z�ejm� o tom vysloveno není, tedy p�edc poslední dva odstavce 
jasn� na to poukazují, a jak z�ejm� stojí toliko pro jisté bratrstvo 
povolení toho ud�leno. 
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Když Kutnohorští horníci za p�í�inou svých obchod� do 
rozli�ných krajin dojížd�li, stávalo se �asto, že za rozli�nými 
p�í�inami p�ed soudce papežské potahováni bývali, a to hlavn�
za tou p�í�inou, aby na nich co lidech bohatých n�který peníz 
uhonili. Chtíce tohoto pronásledování Horníci prázdni býti, 
utekli se k panujícímu tehdáž papežovi Bonifaciovi IX., kterýžto 
ku prosb� jejich tento list vydal: Bonifacius, služebník služební-
k� Božích. Milým syn�m, šepmistr�m a konšel�m i celé obci, ja-
kož i všem obyvatel�m Hory Kutné arcibiskupství Pražského 
zdraví a apoštolského požehnání. Pon�vadž stolice apoštolské 
jistá zpráva došla, kterak Horníci Kutnohorští v�rní, poslušní a 
vroucní synové velmi �asto od rozli�ných jak duchovních tak 
sv�tských osob p�ed tribunaly a soudnice od stolice apoštolské 
na�ízených soudc� ven z arcibiskupství Pražského pohán�ni, a 
skrze to k velikým škodám a outratám p�ivád�ni bývají, protož 
týmž Horník�m na jejich poníženou prosbu z dobrotivosti apoš-
tolské toto obdarování ud�lovati rá�íme, aby na potomní �asy 
žádný takový soudce žádného Kutnohorského Horníka p�ed sebe 
citovati a pohán�ti nesm�l a nemohl, ale, pokudžby kdo s n�kte-
rým z Horník� o n�co cht�l se souditi, toho aby nikdež jinde než 
p�i Pražském arcibiskupu oby�ejným všech Horník� soudem du-
chovním vyhledával. A kdyby n�kdo jiný proti tomuto nadání or-
tel a jakoukoli výpov�d na kteréhokoli Horníka vynesl, ten a ta 
aby žádné moci nem�ly, nýbrž za daremné a neplatné se poklá-
daly. Naposledy že ta milost všudy a vždycky má platiti, le�by v 
n�jakém listu papežském toto obdarování z�ejm� a patrn� vy-
m�n�no bylo. Dán léta 1401, 17. února papežství našeho léta 
XII.76  

Jsouce takto chrán�ni mocnou obranou na venek, a t�šíce se 
Kutnohorští ze zvláštní p�ízn� krále Václava IV., který �asto 
mezi nimi býval, panovali tak�ka s Prahou nad celou zemí, a dle 
nich �ídila se i jiná m�sta.  

Pozorujme nyní n�která za�ízení, ježto zástupcové obecní 
správy ve prosp�ch obce byli ustanovili.  

Páni obecní a starší, znamenavše veliké bezpráví od p�ekup-
ník�v, hokyná��v, hoky� a rybá��v jakož i jiných obchodník�v a 
�emeslník�v, se vší obcí za právo jsou ustanovili, aby nyní i po-
tom držáno bylo pro obecné dobré:  

Hokyná��m.  
1. Aby žádný z nich nesedal ani prodával co v trhu na ho�e 

mezi hostmi, sedláky a sedlkami, ale aby všickni sedali a prodá-
vali po�nouc od domu Horutovského, kdež nyní bydlí Bilejovký, 
dol� až k praný�i. A toho má tržný pilen býti.  

2. Žádný z hokyná��v ani z hoky� aby nic nekupoval p�ed 
trhem jakožto v pond�lí a ve �tvrtek, ani v trhu v úterý a v pátek, 
dokud vích stojí; než teprv, když si obec /43/ nakoupí (t.j. domácí 
lidé), a vích bude svržen, tehdá teprv hokyn� a hokyná�i sta�í 
toliko mohou do trhu jíti a kupovati. Ale kdož jsou mladí, ti 
cho
te do m�st a m�ste�ek a vsí okolních, a tam kupujíce, neste 
k m�stu a fedrujte obec, a to pod pokutou složení obchodu, a 
toho tržný (markmistr) má pilen býti, a pán�m, kdož jsou k tomu 
vydáni, zv�stovati pod svou p�ísahou.  

Jestliže by páni, jímž jest trh poru�en s tržným, komu co pro 
p�ekoupení pobrali, a který pan šepmistr neb jiný káže to zase 
navrátiti bez rozkázání rady, to aby sám zaplatil bez odpušt�ní. 
A nad to co by jim páni s radou obecních a starších ustanovili, 
ode všech má zachováváno býti pro obecné dobré.  

Rybá��m a rybá�kám.  
Toto právo psané prokazujem a ustanovujem jednostejn�

pro obecné dobré m�stské, aby žádný rybá� plodu na trh neno-
sil; pakli by kdo p�estoupil, tehdáž rychtá� nebo páni, kterýžby k 
tomu nejprvé p�išel, má jemu ty ryby pobrati; pakli by se toho 
po t�etí dopustil, má na prané�i celý den sed�t, a potom do dne 
do roka má z m�sta vypov�d�n býti.  

Právo zapovídá všem, aby žádný v m�st� ani za m�stem ne-
vážil, ryb nep�ekupoval na prodej pod touž pokutou; ale rybá�i 
a� sami k m�stu nesou.  

Právem zapov�zeno, kdožby zde ryby p�ekupuje, jinám do 
m�sta nebo m�ste�ek na prodej vezl, túž pokutu aby podstoupil. 
Toho porybný všeho má pilen býti a na pány k tomu vydané 
vznášeti pod p�ísahou.  
                                                          

76 Liber erectionis. Tom VI, A. 8. 

O m�rách obecních.  
O mí�e chmelné takto jest rozkázáno, aby ú�edník obecní 

chmel m��il na míru k tomu vydanou, a od m��ení aby bral ode 
dvou korc� jeden peníz.  

Ustanoveno, aby obilí t�žkého trh býval u prané�e, a tu na 
tom trhu aby byly míry k tomu obilí, a jiné žádné míry aby tu 
nebylo. A na ty míry nebu
 oves prodáván ani na korec, ani na 
p�l, ani na v�rtel, le� hrsti bez míry.  

Což se ovsa tý�e, ten bu
 na svém trhu prodáván u svrchní 
kašny, a jinde nic co se na míru prodává. A tu má býti korec 
ovesný i p�l korce i v�rtel i jiné míry ovesné; ale t�žké míry tu 
aby nebývalo.  

O m�rách pak nepravých takto jest ustanoveno, aby ti, kdož 
v let� i v zim� obilí na míru p�ijímají, každé suché dny šli s t�mi 
mírami nebo strychy ke dv�ma z konšel k tomu ur�ených, a aby 
prosili, aby p�em��eny byly, proto, aby chudému i bohatému 
dála se spravedlnost v mí�e, pod pokutou v�rdu�ku.  

Pakli by kdo, kupuje na v�tší míru, prodával by na menší, 
ten jest trestání hoden jako pro falešnou míru.  

O lesácích z�stáno na tom:  
Aby žádný lesák s prkny, šindely, šachtdunami, s žlaby ani s 

žádným lesem (d�ívím) nikdež v m�st� nestávali, než na holc-
marku, jakož bývalo od starodávna.  

P�ikázáno všem lesák�m, aby šachduny (krajny), šindely, 
šarty i jiné lesy, což k Horám vezou, aby vezli na tu míru, jakož 
bylo od starodávna. A to jim má skrze hospodá�e k výstraze 
oznámeno býti, jinak bude k obojím o to hled�no.  

K pivovárník�m.  
Rozkázáno jest t�m, kdož piva va�ení nakládají z plné rady 

p�ede vší obcí:  
Nejprvé, aby vedle práva dva starší nad nimi byli ustanoveni 

každé léto, a ti aby pod mocí u�in�né p�ísahy pilni byli toho, aby 
tovaryši jich zachovávali se vedle po�ízení více k obecnému 
dobrému nežli k zisku svému p�ihlížejíce.  

Všickni, kdož tím obchodem živiti se cht�jí, aby m�li sudy 
mírné, pravé, cejchované, tak aby každý m�l stranou cejch, a 
aby každý sud držel 2 kop a 16 pinet.  

Cechmist�i bedná�ští mají pilnost o to míti a to prokázati pod 
mocí u�in�né p�ísahy, a pod trestáním všech p�estupník�v vedle 
panské v�le. A též i polosudy, i �tvrt�ata, polovozy i jiné sudy.  

Rozkázáno jim v plné obci, aby více nebrali piva, než na 
každý korec jeden sud. O placení pak pivovárného Ducho� z 
Malešova a Hanuš Litochleb u�inili vyznání, že sudové na 
oslada piva zdejší mají býti na tu míru jako v Kolín�, a va�ívali 
po 24 korcích celý var; pakli kdo va�il po 50 korcích, dal 
pivovárníku 1 kopu ode všeho a nic více, a on jemu do domu bez 
nákladu skulil, ale mláto sob� ostavil, a onen ungelt zapravil.  

Svoleno pány obecními a staršími: kdož by va�il celý var, 
ten má dáti k obci 6 groš�, pakli kdo va�í po 16 korcích, dej 4 
groše; a na to ú�edník byl ustanoven.  

Též bylo svoleno, aby pivovárné od špitálu k obci bylo 
obráceno, a páni aby špitál opat�ovali.  

Stalo se též svolení panské, aby pivo pšeni�né a je�né, kdož 
by cht�l zde va�iti, mohl, a šr�tku aby dal k obci jako z jiného 
popenízného. Ti kdož va�iti budou, když budou klásti to pivo, 
mají to panu šepmistru /44/ opov�díti a okázati, a šrotí�i obecní 
mají to pivo popen�zní skládati.  

Žádný pivovárník dokudž jedno pivo va�í, druhého tudíž 
neva�il jinde, le� dokoná jednu várku v jednom pivová�e, aby 
skrze ohe� škoda na pivováry nep�išla.77  

Kramá��m.  
O kramá�ích takto jest ustanoveno, aby dva cechmist�i 

p�ísežní, a k tomu jeden z pán�v z rady, a jeden z obecních mají 
p�ihlídati, aby se na váze lidem spravedliv� dálo, a váha obecní 
má býti v moci t�ch dvou konšel aneb p�ísežného, komuž by od 

                                                          
77 Jak toho �asu Hora Kutná lidnatá a bohatá býti musela, 

dosv�d�uje to, že jen u m�sta 60 pivovár� bylo, v nichžto se pivo 
stále va�ilo, a várka várku stíhala. Však to vše neposta�ilo, nebo�, 
jak z p�edu již pov�d�no, i z daleka pivo do Hory se vozilo, zvlášt�
z Brodu �eského, tehdá dobrým pivem proslulého. Bylo� tenkráte 
panujícím p�íslovím: D�lníci v Ho�e Kutné roboty mají do soboty, a 
pen�z do ned�le. 
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obce byla najata.  
Od pán� na tom z�staveno, aby ungelt, clo v branách ze 

všeho zboží, což sem vezou, aby též domácí platili jako hosté. Co 
pak v branách kdo má z �eho platiti, to každý braný má 
popsáno. A pokud vážnému u krámské váhy co má býti placeno, 
tu také vážnému jest oznámeno.  

Kramá��m právem jest p�ikázáno pod pokutou 100 groš�, 
aby kupujícím dávali pep�, šafrán i jiné v�ci, což na váhu 
prodávají, aby prodávali na váhu librovou, na kterouž sami 
kupují, ale ne na váhu h�ivnovou. A z t�ch 100 groš� pokuty má 
rychtá� t�etí díl.  

Zlato, perly, drahé kamení a v�ci k t�m podobné, kteréž na 
váhu h�ivnovou bývají prodávány, mohou kramá�i prodávati na 
túž váhu bez pokuty.  

A byl-li by kdo nalezen s nespravedlivou váhou neb loktem, 
poprvé má dáti pokuty p�t funt�, to u�iní 100 groš�; po druhé 
jsa nalezen, dá dv� kopy, pakli po t�etí byl by na tom nalezen, 
ruky má zbaven býti, nebo líbilo-li by se pán�m, z milosti bude 
ji moci 10 kopy grošy vyplatiti, z kteréžto pokuty soudci dv�
�ásti, a m�stu t�etí se dostane.  

Váha, na kterou se kámen klade, má� jednostejný kámen mí-
ti; a pakli by p�íliš lehký skrze p�ikládání druhého kamene, žád-
ný se nem�ž vymluviti, pon�vadž kamení není drahé ani �ídké.  

Z�stáno též p�i starších obecních, aby kramá�i v trhové dny 
vezli sem ko�ení i jiné v�ci a na loty aby prodávali bez p�ekážky.  

O �eznících.  
Ten pátek p�ed st�edopostem r. 1401 stalo se snešení mezi 

mistry a hostmi a tovaryši �emesla �eznického vedle seznání 
Mikše ze Zbraslavic, kterýž pamatoval, že od padesáti let p�ed 
tím bylo zachováváno, a též seznali Malínští: Flašar, Nikl i jeho 
tovaryši též Hana z �áslavi s svými tovaryši. Kuneš ze Smrdova, 
Hula z P�elou�e s jeho tovaryši, Najprvé: Což hosté masa sem 
p�ivezou, aby p�ed domy nev�šeli až do XVI hodin, a mezi tím, 
kdo by k nim do domu p�išel, mohou prodati �tvrt celou 
kteréhokoli masa, nebo celé tele, neb jakéžkoli maso, ale na 
šr�ty aby nebylo sekáno. V šestnáctou pak hodinu mají mist�i jíti 
a maso ohledati, a potom mají teprvé sekati na šr�ty.  

Mají také všecko maso prodati, pakli by co z�stalo, kdožby 
jim co schoval, a mist�i se toho uptali, má jim pobráno býti, a do 
špitálu dáno.  

Kdožby u vinu upadl, bu
 host neb domácí �emesla �eznic-
kého, má dáti mistr�m 21 groš�.  

Kdyžby na �ezníky losu�k byl položen, tehdá popsáno má býti, 
co na hosti, co na domácí bu
 položeno, aby páni o tom v�d�li.  

A�koli vedle sesazení d�íve mist�i zdejší stav�li stoly své 
mezi hostmi, kdež se místa mohli dot�íti, a také host mohl 
pacholka postaviti s druhým stolem, rozkázáno �ezník�m, aby 
každý z nich toliko jeden krám m�l, a nic více.  

Aby beránk�v a telat na obecném trhu nekupovali, dokud 
vích drží, a dokud si obec nenakoupí.  

Jakož od starodávna peníze sbírají se každý týden z
�ezník�v, ježto to šlo k špitálu v sobotu 16 groš�, stalo se 
svolení, aby to též nyní šlo k špitálu, a k tomu každý �tvrtý groš 
ode všech cel a ungelt�v má k tomu dáván býti do špitála.  

Kdožkoli maso na prodej vezl by neb nesl, má sebou k�ži 
téhož bravu p�ivézti; pakli toho neu�iní, upadne rychtá�i v 
pokutu 12 halé��v.  

Na�kne-li (oznámí-li) kdo vola, krávu nebo býka velikého 
právem na jatku, má rychtá�i 12 pen�z dáti; ale z jiného 
každého malého hovada 4 peníze.  

Zabije-li kdo které hovado malé nebo veliké kradmo, a 
p�istižen jsa, nebude moci okázati, od koho je má, sám t�etí má 
se na k�íži o�istiti, a nepovede-li p�ísahy, vedle velikosti viny 
soudem bu
 trestán.  

K peka��m.  
Peka��m p�ikázáno z svolení pán�v s obecními a staršími:  
/45/ 1. Aby chleb jak bílý jako režný i podb�lný �ist� a na 

spravedlnosti d�lali pod trestáním.  
2. Aby žádný peka� v domu žádnému ani hokyním 

neprodával, než aby všichni do chlebnice nesli.  
3. Aby každý den, a zvlášt� pak v úterý, v pátek a v sobotu, v 

ty trhové dny každý peka� veškeren chleb do chlebnic aby nosil, 
bu
 režný neb bílý; jedno proto, že p�ísežní mají ten chleb 

ohledávati, aby se lidem spravedliv� dálo; druhé proto, aby 
menšího chleba pro hokyn� doma nenechávali, a v�tší do 
chlebnic nesli, a menších doma prodávali. O to p�ísežní cech-
mist�i pilnost mají míti pod mocí u�in�né p�ísahy. A kdožby na-
lezen byl p�estupitel toho, bu
 trestán vedle panské v�le. A tož i 
p�ísežní, a�by v tom obmeškáni byli, bu
te trestáni.  

4. Peka�i mají péci chleb režný polovici po dva pen�zi a 
polovici po 4 pen�zích, aby jednoho bylo tak mnoho jako 
druhého. Bílý chleb aby pekli z pravé b�lny po penízi, a 
podb�lný po halé�i.  

5. O pecná�ích z�stáno jest, aby pekli chleb popen�žný a po 
dvoupen�žný, a v�tšího aby nepekli. B�lného nemají péci, než 
toliko podb�lný na prosto; a tak mají péci, aby bývalo tak 
mnoho popen�žného jako po dvoupen�žného.  

Z chlebných krám�v platiti se má na týden po 3 pen�zích do 
špitála ze sedmnácti krám�v a z ostatních kn�žím. (Nepochybn�
Sedlckým.)  

O peka�ích pak a �eznících i jiných všelijakých �emeslnících 
pro poctivé obecní za právo jest ustanoveno, aby každý, kdožby 
cht�l mistrovství dosáhnouti a sob� dobýti, d�íve �e�eným 
mistr�m dv� libry vosku do cechu, rychtá�i 2 groše a písa�i 1 
groš p�inucen byl dáti, a list zachování a rodu svého p�inesa, 
pevn� uru�iti, aby do roka v m�st� obýval.  

A jestližeby kdo v cechu zavinil, poprvé dá libru vosku, po 
druhé dv� a t. d.  

To také právem se zapovídá: Cožby koli cechmist�i k obec-
nému dobrému bu
 mezi kterýmkoli cechem, ode všech aby 
pevné a vzácné bylo. Pakliby se kdo zp��il po prvé a po druhé, 
bu
 pokutován v�rdu�kem, pakli po t�etí p�estoupí, a páni 
dopustí, má do roka �emesla ned�lati a prázden býti.  

O súkenících, krej�ích, kraje�ích, post�iha�ích 
a kožešnících.  

Vedle seznání Fifle, Ma�íka a Flašky i jiných soukeník�
starých, že krej�í, sukna kraje�i a post�iha�i m�li cech jeden, a 
rejfé�e i posla spole�ného.  

Seznáno, že d�evní �asy hosté neprodávali svá sukna na 
lokty, než toliko v cele, v postavách; když o jarmarce bylo, 
vydáni byli dva p�ísežní z kraje��v a dva z súkeník�v k ohledání 
sukna; a což nalezli, ježto nebylo hodno prodávati, to pobrali a 
pán�m dodávali.  

Vyznali, že v trhové dny žádný nemá jinde sukna krájeti, než 
mezi jinými na svobodném trhu, aby nehodná sukna nebyla 
prodávána.  

T�m pak, kdož bratrství cht�jí dostíhnouti, ustanoven jest 
rok, aby sob� nejprv práva m�stského dobyl vedle oby�eje, a 
rychtá�i se dv�ma groši a písa�i s jedním grošem se okázal. 
Také p�ipov�d�no právem, aby žádný pospoln� nebyl tovaryšem 
a mistrem.  

Kožešník�m rozkázavše, aby �emeslo své na spravedlnosti 
prodávali. Svolili jim, aby každý z nich mohl k�že zakupovati u 
�ezník�v, ale z m�sta ven aby jich žádný nevozil, le�by jich 
�emeslo jejich nepot�ebovalo a koupiti necht�lo. Rozkázáno jim, 
aby �emeslo své d�lali z koží hodných od nože a od hovádek k 
jídlu zabitých, a mrlin žádných aby nekupovali, ani z nich d�lali, 
krom zpratk�v.  

Rozsudek šepmistr�v mezi ševci a koželuhy.  
My Endres Plimel rychtá�, Haman Alder, Petr Vlach, šep-

mist�i v ty �asy; Christofor z Písku, Konrád Naz, Mikuláš šafá�, 
Jakub menší, Václav a Ji�ík Henheklové, Václav kupec, Prokop 
Eldris, Mates Gros, Jind�ich z Kamena, Urban Polner, Bartoš 
zlatník, Jind�ich s vrko�em - p�ísežní konšelé Hory Kutné, 
vyznáváme tímto listem obecn� p�ede všemi, kte�íž nyní jsou a 
potom budou, že jsou p�ed nás p�išli v plnou radu ševci a 
koželuzi, naši milí spolum�š�ané, a cht�li sebou tuze rokovati a 
tardinkovati o n�které nedostatky a artikule nebo kusy, kteréž 
jsou proti sob� m�li, jakož jsou to mnohá léta p�i �inili a vedli; i 
obávali jsme se, žeby z toho mohla v�tší nesnáze a nep�ízn�
p�ijíti mezi nimi, a srozum�li jsme také, žeby obci budoucí škoda 
z toho p�ijíti mohla, a �ekli jsme k ob�ma stranoma: „Páni, 
chcete-li o tu v�c na nás p�estati, tedy chceme o tom pracovati, 
a na to pomysliti, abychom s pomocí Boží a dobrých lidí radou 
ob�ma stranoma i také obci dosti u�inili.“ - I vzali sob� toho s 
obú stran rozmysl a �ekli: „Milí páni, chceme o tu v�c mocn� na 
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vaší milosti p�estati.“ - I p�ivolali jsme k sob� Tomáše 
Brarombarta, Ond�eje Polnera, Hanmanna Glenzle, Petra Gla-
cera, �te�í p�ísežní z obcí, a Mikuláše Šenhora hofmistra, a 
Beiganta Kayczenbacha, Mikuláše Krondle, Jakuba Šenhora, v 
ty �asy vrchní šteige�, a vzali jsme p�ed se obojích stran listy 
staré i nové, a také jich kusy p�í a nedostatky, které jsú nám pro-
ti sob� napsáno /46/ dali, a jednali jsme o to v naší rad� s pravým 
v�domím a se vší pilností což nejlépe mohli, a ud�lali jsme tu 
mezi jmenovanými ševci a koželuhy ustanovení a usazení, jakož 
níže slovo od slova psáno stojí, a chceme p�ísn�, aby takové 
naše ustanovení a usazení pevn� bez porušení od nich držáno 
bylo v��n� a budoucn� pod pokutami také níže psanými. Nejprvé 
d�láme a ustanovujem, aby všickni a každý, z kterýchž zemí, 
m�st nebo vlastí by ti byli, mají a mohú k�že sem vézti ku prodeji 
bu
to kusy nebo celé, malé nebo veliké, suché nebo mokré, nic 
nevymi�ujíc, jedin�, kterežby valešny nebyly; ale kterýžby takové 
valešné k�že sem vezl a k trhu p�inesl, aneb jestliže by je naši 
prodávali, tomu nebo t�m mají p�ísežní mist�i, kte�íž budou na 
to usazeni, takové k�že pobrati, kolikrát by se to stalo neb toho 
pot�ebí bylo. A k tomu aby ti nebo ten, kdožby se toho dopustil, 
dal v�rdu�k groš� (�tvrt kopy) neodpustliv� pokuty. A také usta-
vujem a usazujem, aby všecky k�že, kteréž sem p�ivezí neb 
p�inesí, aneb od koželuh�v, spolum�š�an�v našich, d�lány a p�i-
pravovány budou, byly spolu na zjevném trhu prodávány, a ne v 
domích aneb jinde na místech tajemných pod pokutou v�rdu�ku 
tolikrát, kolikrát by se to stalo a p�ihodilo, a od hostí, kte�íž by 
sem k�že vozili a p�ivezli, nemá žádný náš koželuh k�že kupovati 
nižádnou m�rou pod tou pokutou v�rdu�ka. Ale naši spolum�š-
�ané ševci, vetešníci, pasé�i, tobole�níci a sice jiní �emeslníci 
Hory naší mohou to kupovati tak mnoho, což jim toho k jich 
�emesle pot�ebí bude. Také zapovídáme všecky p�ekupy koží 
tejné i zjevné, aby toho žádný ne�inil ani vedl, bu
te hosté nebo 
domácí, a z toho má každý hospodá� své hosti vyst�íci; kdožby 
proti, tomu �inil, ten má pokutu v�rdu�k gr. propaden býti, i též 
také hospodá�, jestliže by z toho hosti své nevyst�ehl, p�ekupy 
tak dob�e jako tajné prodávání. Také žádný vetešník nemá 
žádných koží kupovati, jedin� což by mu k jeho �emeslu pot�ebí 
bylo, pod pokutou svrchu psanou. Také jsme toto ustanovili a 
usadili, aby každý rok t�í z ševc�v a jeden z koželuh�v voleni 
byli, kte�íž mají p�ísahu od konšel, kte�íž budou, a ti aby ve 
všecky nedostatky nahlédli, a to opat�ili, a trestali ty pod svou 
p�ísahou, kte�íž by proti v�cem svrchu psaným u�inili, aby škody 
a nesnází uvarováno bylo. Zvlášt� mají takoví p�ísežní mist�i 
každý pond�lí a �tvrtek k koželuh�m jíti a ohledati všecky k�že, 
kteréž koželuzi pohotov� míti budou. Což k�že platné a hodné 
budou k trhu nésti, to mají koželuzi v úterý a v pátek zde k trhu 
nositi a vézti, a toho prodati, což nejvíce moci budou. A což by 
se k trhu a k horám nehodilo, a což by také prodati nemohli, to 
mají p�ísežní mist�i cejchovati neb znamenati železem, kteréž jim 
k tomu od konšel dáno bude; a což pak t�ch cejchovaných neb 
znamenaných koží bude, to mají a mohou koželuzi tak mnoho a 
tak �asto, jakž se jim zdáti bude, odsad voziti, však s v�domím 
mincmeistra neb jeho ú�edník�v k tomu p�íslušících, ale mohú�
to doma prodávati v jich domích, komuž se jim zdáti bude. A 
kolikrát by který koželuh proti takové naší výpov�di a ustanovení 
u�inil, a v tom neposlušen byl, tak a tolikrát má takový trestán 
býti pokutou v�rdu�kem groš�v. - Stalo-li by se, že by platné 
m�chy 78 nebo kože z ort�v neb dol�v ukradeny byly, a byly by u 
ševce nebo vetešníka nalezeny, ten, u kohož by nalezeny byly, má 
také pokutou naho�e psanou propaden býti. - Také chceme, aby 
všickni, bu
te ševci nebo koželuzi, kte�íž od jinud se sem 
p�ist�hují a míní se zde usaditi, ti mají listy s sebou sem p�inésti 
od t�ch m�st, v kterých jsou prvé bydleli, že jsou se po�estn� a 
�ádn� zachovali, a také zaru�iti mají se, že s sousedy rok a den 
z�stati, a zlé i dobré trp�ti chtí, kolikrát by se to p�ihodilo. A 
také, jestliže by kdo z ševc�v, koželuh�v neb vetešník�v tajn�
odsud se st�hoval aneb utekl a vzal s sebou základy, kteréž by 
mu dob�í lidé zastavili, ten má svého práva zbaven býti, a nem�ž 
se potom k žádnému dobrému mistru p�irovnati. - Také nemá 
žádný vetešník nové k�že k starým st�evíc�m p�id�lávati pod 
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cálovky, taková cálovka obnášela 40 až 50 pražských pinet. 

pokutou svrchu psanou. - Také mají ševci sv�j cech držeti a míti, 
jakož toho v oby�eji jest, tak kdyžby který z nich um�el, aby jiní 
všichni k zádušní mši a k of��e chodili, a pakli by sám nemohl, 
ale aby ženu svou neb n�koho z �eledi své místo sebe poslal pod 
pokutou p�l libry vosku, a to se má do ševcovského cechu 
dostati. A kdoby z nich každý m�síc v jich cechu nedal dva 
halé�e, jakožto oby�ej jest, ten má propaden býti pokutou již 
psanou totiž p�l libry vosku, a kolikrát by p�ísežní mist�i pro 
jiné mistry posílali, chtíce n�které nedostatky opraviti mezi se-
bou, bu
to mezi ševci nebo koželuhy, kdož by nep�išel, ten má 
také p�l libry vosku propaden býti, kolikrát by se to p�ihodilo, a 
všech svrchu psaných pokut má se t�etina dostati konšel�m, 
t�etina rychtá�i a t�etina v ševcovský cech krom� vosku. Také 
jest naše po�estná v�le a úmysl, jestliže by kdo z svrchu psaných 
ševc�v, koželuh�v neb vetešník�v, anebo koho by se to dotklo, 
svrchu psanou pokutu svévoln� zaml�el a nedal, bu
 mocí neb 
jinak, to mají /47/ p�ísežní mist�i na rychtá�e a konšele vznésti, 
kte�ížto v ty �asy budou. Pakli by toho neu�inili, aby sami poku-
tou propadeni byli. Také chceme, aby všechny svrchupsané kusy 
a v�ci moc m�ly, dokud by jiní budoucí konšelé lepšího nenalezli 
nebo poznali v budoucích �asích, k tomu chceme p�ísn�, aby 
žádných smluv neb závazk�v mezi sebou neu�inili v svém �eme-
sle, kteréžby králi pánu našemu milostivému, rychtá�i a 
konšel�m aneb obci k škod� byly v budoucích �asích. A u�inil-li 
by kdo proti tomu, toho neb ty rychtá� a konšelé trestati, že mu 
to neb jiným t�žko bude, na jich nebo jeho hrdle neb statku. 
T�ch v�cí na sv�domí a k v��nému zdržení my šepmist�i, rychtá�
a konšelé p�iv�sili jsme v�tší pe�e� naši obecní k tomuto listu, 
jenž jest psán po Božím narození �trnácte set let a potom v 
prvním lét�, v pond�lí po svatém Janu K�titeli Božím.79  

Bude� snad mnohému z �tená��v nápadné, k �emu t�chto 
tržních a �emeslnických v�cí uvádím v d�jepisu m�sta? - Práv�
proto, že d�jepis pravým obrazem býti má veškerého vnit�ního i 
zevnit�ního života, který jen z uspo�ádání jeho za�ízení a správy 
posuzovati m�že a protož litovati co jest, že pouze t�chto málo 
úkaz� nám se zachovalo. Dále z jmén uvedených pozorovati 
musíme, že v rad� m�sta zasedaly úpln� osoby národnosti 
n�mecké, a ti dojista dle všech d�jepisných zpráv nep�áli 
pokroku národnímu, který v dob� té proklestil se již proti všemu 
�in�nému jemu p�íko�í a útisku na vrchol jak v politickém tak 
pospolitém životu a protož, vidouce v �ele správy obecní muž�, 
nepocházejících z národa �eského, nebude nám v pozdejším 
vypravování tak nápadné, když se �tená� dozví, že Hora Kutná 
národnímu pokroku se zpouzela a svých vlastních syn�
pronásledovala.  

Vážnost krále Václava IV. klesla jeho vlastní vinou, dílem 
však i jeho vlastních krevních p�átel vinou; nep�átel m�l nejen v 
N�mecku, kde se všechno proti n�mu obrátilo, protože obmeškal 
tr�nu svého brannou rukou hájiti; papež Bonifác IX., na jehož 
ochranu král Václav nejvíce spoléhal, který i Václavovi psal, že 
jej až do prolití vlastní krve na n�meckém tr�nu chce chrániti, 
podporoval zárove	 králi Václavovi knížata odporná; markrab�
Jošt smluvil se s markrabaty míšenskými, jakby válka proti 
Václavovi vedena býti m�la, a nezamýšlel nic menšího, nežli 
Václava s �eského tr�nu svrhnouti; k tomu nespokojenost 
mnohých pán� �eských s králem Václavem: to� bylo postavení, 
jakéž krále Václava IV. po�átkem XV. století zastihlo. K tomu 
byl i bratr jeho Sigmund, král uherský, od stav�v uherských dne 
28. dubna 1401 v Budín� zajat, a co v�ze	 na královský hrad 
Vyšehrad nad Dunajem zavezen. V�d�l� král Václav o tom, že 
jemu bratr Sigmund sice nep�eje, ano i o kralování v �echách jej 
p�ipraviti usiluje, nicmén� zv�d�v o zajetí jeho, po�al s bánem 
Mikulášem Garou vyjednávati, slíbil mu tisíc dukát� ro�ního 
platu, pakliže se o osvobození Sigmundovo p�i�iní, a tím 
sp�sobem Sigmund v m�síci zá�í 1401 ze zajetí svého vyvázl, a 
nejvyšší své moci královské v Uh�ích zase dosáhl. Král Václav 
radost maje z osvobození bratra svého, psal mu list velmi 
up�ímný, že se chvíle té do�kati nem�že, kdeby se s ním mohl 
sejíti. Hned pak z Prahy do Hory Kutné sp�chal, aby zde bratra 
svého o�ekával.  

Sigmund, vybízen jsa n�kterými z p�edn�jších pán� z �ech, 
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jako Rožmberka, Švamberka, Švihovských, Michálce, Bergova, 
Sternberka a jiných, vtrhl vojensky do �ech, a obléhl s vojskem 
svým Horu Kutnou ku konci roku 1401, jelikož tu hlavní 
pramen k nákladnému vojenskému tažení svému nalézti v�d�l. 
P�isp�ním králi Václavovi nep�ejícími osobami, jakož i tím, že 
nesvornost mezi obyvatelstvem celého království nejvyššího 
stupn� dosáhla, poda�ilo se Sigmundovi krále Václava zajmouti, 
a zavezl si jej co v�zn� do Vídn�, a po�al vlada�ení své i v 
�echách. V prosinci roku 1402 veda sebou 20.000 branného 
lidu, p�itáhl s nimi až ke Kolínu nad Labem. Mínil totiž p�ede 
vším Hory Kutné vydobýti, m�sta bohatého a zásobeného, v 
n�mž na ten �as král Václav svou pokladnici uloženou m�l, a 
jehožto obyvatelé jiným m�st�m na p�íklad vytrvale p�i králi 
Václavovi stáli. Horníci se dlouho udatn� bránili, také mnohá 
krvavá šarvátka p�ed m�stem jest svedena. Také Pražané u 
velkém po�tu p�itáhli p�ed Horu, nev�domo, zdali Ho�e neb 
Sigmundovi ku pomoci, položili se na št�drý den p�ed tvrzí 
Suchdolem. Horníci poznávajíce, že se proti tak veliké moci 
Sigmundov� nebudou moci dlouho držeti, vyslali k n�kterým 
pán�m z panské jednoty, prosíce jich, aby to u krále Sigmunda 
zprost�edkovali, jakby se jemu bez veliké škody vzdáti mohli. 
Pánové se za Horníky p�imluvili, avšak král Sigmund velmi tvr-
dým se ukázal, uložil jim nejt�žší výminky. I museli nejp�edn�j-
ší Horníci do jeho ležení p�ed Kolínem p�ijíti, v blát� p�ed ním 
na kolenou kle�íce za milost ho prositi, a k placení ohromných 
sum se zavázati. A když se to stalo, vjel Sigmund do Hory 
Kutné a zmocnil se pokladnice od bratra jeho Václava v m�st�
tom uložené, v níž byla jedna koruna velmi drahocenná a 
množství bohatých klenot� /48/ ve zlat� a ve st�íb�e. Mezi tím 
�asem Sigmundovo uherské vojsko v celém okolí m�st Hory 
Kutné, Kolína a Pod�brad strašn� �ádilo, i podavovali panny, 
násilí mladým ženám a k tomu jiného mnoho zlého �inili. Král 
Sigmund, maje Václav�v poklad v moci své užil ho k dalšímu 
vedení války, a král Václav pokládal si potom škodu, kterou mu 
bratr jeho na poklad� jeho sp�sobil, na jeden milion zlatých 
pen�z (asi 3,570.000 zl. nyn�jších pen�z).  

1403 Dne 13. srpna stala se srážka Horník�v s lidem, jejž 
vedl Smil Flaška z Pardubic a na Richenberku. Byl� on hejtma-
nem kraje �áslavského a p�ívrženec krále Sigmunda; že však 
Horníci vzdor utrpenému násilí, od Sigmunda jim u�in�ného, 
v�rn� p�i Václavovi stáli, pot�eli bojovný lid ten mezi 	áslavou
a Horou Kutnou, v kterémžto boji Smil Flaška zavražd�n byl.  

Mezi tím �asem se však politické pom�ry v �echách i v �íši 
zna�n� zm�nily, král Václav byl ve Vídni vždy mén� st�ežen, a 
tak �inil podtají p�ípravy k út�ku, v n�mž mu dva �eští komor-
níci Jind�ich ze Sedlic a Jan z Velemysle pomáhali. V den sv. 
Martina r. 1403 podve�er vyjel král s t�mito dv�ma soudruhy z 
domu, kde st�ežen byl, z Vídn�, a p�epravil se p�es Dunaj, kde 
v�rný jeho man Jan z Lichtensteina s padesáti jezdci jej o�eká-
val. V pr�vodu jejich dostal se p�es Mikulov do �ech, a na míst�
do Prahy, kde posud p�ívrženci Sigmundovi vládli, obrátil se k 
Ho�e Kutné, kdež po�al veškeré p�ívržence své kolem sebe 
shromaždovati.  

S radostí p�ivítali �echové starého svého krále, Václav však 
veliké prom�ny v �echách shledal, a�koliv jeho nep�ítomnost 
jen p�ldruhého roku trvala. Velká �ást pán�v �eských, která d�í-
ve se Sigmundem držela, k Václavovi se zase obrátila. - Poklad-
nici svou nalezl král Václav v Ho�e Kutné prázdnou, Sigmund i 
všechnu zásobu st�íbra z hor Kutnohorských s sebou vzal, a 
Václav zbaven jsa všech prost�edk� p�ede vším na to pomýšleti 
musel, jakby svou pokladnici zase naplnil, potom všechna zna-
mení bývalé vlády Sigmundovy v �echách vyhladil, a mocné 
spojence získal proti bratru, o�ekávaje, že s ním válku míti bude. 
Jsa ješt� v Ho�e Kutné p�ijal zde pozdravení nového arcibisku-
pa Zby�ka Zajíce z Hasenburku, pak vypravil na rychlo posly 
k bratranci svému markrab�ti Joštovi, který také ješt� s mar-
krab�tem Prokopem do Hory Kutné se dostavil. S nimi ob�ma 
spojil se ku vzájemné pomoci, a všeliké zápisy jim u�inil, aby k 
prvním pot�ebám n�co pen�z m�l. Také Kutnohorští museli 
p�ispívati ku pomoci, se� komu možno bylo. Na váno�ní svátky 
odebral se pak král Václav do Prahy.  

Jedné v�ci, která se v ty �asy vždy víc a více na vrch dostá-
vala, král Václav však neporozum�l, neznaje ani dost málo po-

souditi a oceniti d�ležitost její: bylo
 to zvýšené �eské národní 
smýšlení a hnutí v oboru církevním. Král Václav netušil, že 
toto hnutí po�átkem jest nových d�jin sv�tových, že toto nad n�j 
zroste, takže pak ostane pouhým divákem toho, co se díti bude; 
a proto tím dobromysln�ji tomu všemu uzdu poušt�l, co se proti 
kn�žstvu brojí, �ím více sám od té doby, co byl od papeže 
Bonifacia IX. smrteln� uražen, souhlasil s obecným mín�ním u 
v�ci té.  

V let� r. 1404 táhl Sigmund s vévodou Rakouským Albrech-
tem s silným vojskem do Moravy, cht�je út�k Václav�v ztres-
tati, ale oba p�i obležení Znojma v srpnu t. r. nemocí byli sklí-
�eni, od dalšího boje ustáli. Král Václav, když válka proti bra-
trovi tak rychle a štastn� se skon�ila, p�ijel op�t do Hory Kutné, 
a odtud se chystal na cestu do Vratislavi ku králi polskému, 
cht�je s ním jednati o úmluvu proti bratru a nep�íteli svému 
Sigmundovi. D�íve nežli byl odejel, psal odtud universit� Praž-
ské, aby za ním do Hory dva znamenití údové university byli 
vypraveni, jichž rady cht�l užíti. Universita neopomenula se 
poslušn� zachovati, i vysláni byli Johannes Eliae, mistr svatého 
písma, a Jakub Žihobec, ve právích doktor.80 O vyjednávání s 
nimi není ni�eho pov�domo.  

V témž roce 1404 p�ichází v nada�ních knihách uveden kn�z 
Baltazar, oltá�ník p�i chrámu sv. Bartolom�je v Ho�e Kutné, 
aniž blíže udáno, kým by byl nadán a ustanoven býval.  

1406 Nejvyšším mincmistrem byl �asu toho Petr Zmrzlík, 
který k ukrocení prostopášnosti lidu horního �ád horní vydal, v 
n�mžto pracujícímu lidu vytknuto bylo, jak živ býti a �eho se 
varovati má.  

1407 Stálým rozši�ováním se m�sta jakož zakládáním dol�
nových pomísily se hranice pozemk� klášteru Sedlckému a 
kapitole Pražské p�ináležejících, jakož i meze jurisdikcí neb 
práva farního fary Malínské a Pn�vické, takže oba fará�ové o 
právo farní, klášter Sedlcký však a kapitola Pražská o vlastnictví 
n�kterých dol�, urbury a tavíren spor vedly, což skorem celé 
století trvalo. Opat kláštera B�ev	ovského byl kone�n� co roz-
hod�í a popravce p�e té ustanoven, a ten dne 2. �er- /49/ vence 
1407 u�inil narovnání takové, že p�íjmy z veškerých dol�, a� již 
na pozemkách klášteru neb kapitole pat�ících, na míli v okolí 
Hory Kutné, po �tyry roky ve t�i stejné díly rozd�leny býti mají, 
z kterýchžto klášteru Sedlckému dva díly, kapitole Pražské však 
jeden díl p�ipadnouti má: po �tyrech létech mají se však zase 
všechny strany k novému narovnání sejíti.81 Z toho jde patrn� na 
jevo, že pravých hranic již na jisto položiti nelzelo. Však spor o 
jurisdikcí mezi fará�i Pn�vickým a Malínským nebyl tímto ješt�
rozhodnut a k pozd�jší dob� ponechán. - Co sv�dci p�icházejí na 
listin� té: Petr Zmrzlík sed�ním na Orlíku, mincmistr, Myslibor 
z Chvaletic, Vít �e�ený Tusko ze Svojšic, Beneš de Zyep, 
Velflín, m�š�an z Hory Kutné, Lala, ú�edník mince.  

Dne 6. �ervence došlo potvrzení na fundací od Kláry Trope-
rové v Ho�e Kutné k oltá�i sv. apoštol�v Petra a Pavla v kostele 
Matky Boží na Nám�tí založené. Tato odkázala 10 kop groš�
�eských na ten sp�sob, aby kaplan toho oltá�e každý týhoden 
�tyry mše odbýval. Kdyby však n�kdy kterou zmeškal, aby po 
každé 1 groš fará�i hlavního kostela sv. Jakuba pokuty složil, a 
on fará� zanedbalou mši skrze jiného kaplana nahradil. - Pano-
vala� téhož �asu taková láce všech v�cí v království �eském, že 
se jeden kn�z mohl osmi kopama groš� ro�n� vyživiti, jak sta�í 
létopisci udávají.  

V ned�li po narození Panny Marie vyznal Václav z Truho-
nic, spolum�št�nín Kutnohorský, p�ed rychtá�em a šepmistry, že 
na sv�j d�di�ný dv�r poplužní se vším p�íslušenstvím upisuje 6 
kop groš� ro�ního a v��ného platu �inže Ambrožovi, synu po 
slovútném m�št�nínu Jind�ichu Nazovi, jeho d�dic�m a potom-
k�m za 60 kop dobrých pražsk. groš�, jichžto Vojt�ch z 
Truhonic od Ambrože byl p�ijal.82  

1408 Po návratu krále Václava do �ech musela mince Kut-
nohorská siln� vypomáhati, aby pokladnici královské nahražena 
býti mohla utrpená ztráta. Za tou p�í�inou museli mincé�i práci 

                                                          
80 D�je university Pražské. 
81 Archiv kapitoly Pražské. - Sternberg: Geschichte der böhmi-

schen Bergwerke. 
82 Archiv m�stský. 
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svou zdvojnásobniti. Aby tato jejich píle n��ím odm�n�na byla, 
vydal král Václav IV. p�ed odjezdem svým do Lužice a Slezska, 
když v Ho�e Kutné meškal, zvláštní tento majestát na práva a 
díla mincé�ská a na plat mincé��m: My Václav IV., Boží milostí 
�ímský král, rozmnožitel �íše k�es�anské, a �eský král, známo 
�iníme zjevn� tímto listem všem s dobrým rozmyšlením, úmyslem 
a dobrou radou, a jistým v�domím jmenovit� starších tyto �asy 
mezi mincé�i naší mince tudíž u Hory Kutné, našich v�rných 
milých k po�adu a k pravému usazení té naší mince, k obecnému 
pohodlí a požitku, u�inili jsme a sp�sobili i z�ídili o t�ch jistých 
našich mincé�ích, všech jich budoucích, aby v��n� pevno, celo a 
bez pohnutí bylo zachováno v té mí�e, jakož jest podepsáno. 
Nejprvé ustanovujem a sp�sobujem mocí tohoto listu a králov-
ským vlada�stvím v �echách, aby každá šmitna (l�n mincé�ský)
na našem dvo�e v Ho�e Kutné m�la p�i nejmenším t�i �ádné 
knapy, kte�í by tu um�li dob�e d�lati, a na tom díle byli dob�e 
zkušeni, a na mincé�ském �emesle byli dob�e rozumní. A kteráž 
by šmitna takových knap�v nem�la, tehdá mincmeistr, který nyní 
jest neb potom bude, má d�íve �e�ené naší mince s verkmistry 
plnou moc a vládání míti, a jiné hodné knapy do té šmitny vsadi-
ti, když toho bude pot�ebí. - Item: Mají mincé�i d�lati rovné plá-
ty v jedné ší�i a váze, a rovné p�ísad�, a nemají takových plát�v 
ani širších ani menších d�lati nižádnou m�rou, a dva p�ední 
mincé�i od vorsucher�v (zkoumatel�) k tomu ustanovení mají 
vzorné pláty vydávati do šmiten, aby se druzí po nich spravovali. 
Také každá šmitna má míti jeden široký kámen nebo dva, na 
n�mž by ty pláty prost�ovali, a nemají v šmitnách nižádného 
popela ani tvrdého olova míti; a zvlášt� když kve�ují (razejí), 
nemají míti žádného piva ani starého ani mladého v šmitnách, 
krom� samé �isté vody. - Mají také pláty �isté i ne�isté do mince 
vydávati v té ve vší mí�e a oby�eji, jako jim vydávají v cánech 
(prutech) z mince. - Item: Každý mincé� na každých patnáct 
h�iven toliko jednu h�ivnu ost�ižk�v u�initi a nic víc, a kterýž by 
jich více ud�lal, tomu mají na jeho lon� (mzd�) dvakrát tolik 
sraziti od h�ivny tak �asto, jakož se stane. - Item: Prach a okuje 
mají p�ed šmitnou vypírati, a nižádného pištného popela ani 
tvrdého olova v to nevm�šovati, ježto by mince m�lo poškvrniti. 
A kohožby v tom popadli, tomu jistému celý m�síc nemají 
odvažovati. A kohož by po druhé zastíhli s jistinou, ten jest sv�j 
l�n (právo mincovati) ztratil; a ten jistý l�n mincmeistr, kterýž v 
tu dobu jest, má s mincí�skými konšely podle vyvolení jich, a 
jiného listu, kterýž na to d�íve mají, mají dáti komu chtí. Item: 
Dílo porušené a zlomky, to mají zvlášt� vydati do mince, a jeho 
nevm�šovati v jiné dílo bez v�domí vyšších vorsucher�v a 
rozkázání a zvláštního povolení. Item: Když ti mincé�ové �erné 
pláty do mince vydávají, kteráž by šmitna více než patnáct 
plát�v újmy m�la, tomu mají mincí�i na každý plát dva /50/ pláty 
na jeho l�n� sraziti. Item: Ty srážky od desíti h�iven, 4 groše za 
l�j, k cán�m mají nechati aneb z�stati z milosti ve vší mí�e, 
jakož jsou d�íve až do této chvíle byly, bez odmlouvání. Item: 
Aby naše takové svrchu jmenované z�ízení potom v��n� držáno 
bylo, my jsme mincmisterské konšely zvláštní obda�ili milostí, 
aby tím piln�ji p�ihlédali, a svou pilnost p�i kve�ování u�inili, 
aby žádný popel ani které pivo ku plát�m nep�icházelo, ani která 
v�c jiná, ježto by mohla mince poškvrniti, ale toliko �istá voda, 
jakož svrchu psáno jest. Také mincé�ové mají takové pláty 
�erné, �isté ne�isté do mince vydávati; a p�ihodilo-li by se kdy, 
žeby mincí�ští konšelé pilni nebyli, a naší škody, jako svrchu 
psáno jest, s p�ísností neprom�nili, tehdá má i m�ž mincmeister, 
kterýž té doby jest na Horách Kutnách, jiné mincé�ské konšely 
usaditi, kolikrát se jemu bude zdáti dobré, a tak dlouho, až 
taková škoda naše bude nahražena: a proti tomu nemá se žádný 
postaviti pod hrdlem a zbožím. - Item: My také �iníme všem min-
cé��m vespolek tuto zvláštní milost, aby, když jim ty cány p�eva-
žují, tehdá mají každé šmitn� k váze jeden lot p�iložiti z milosti, 
a když oni ty pláty do mince nesou, tehdy mají jim ten lot nap�ed 
zase vrátiti, aby jim to k užitku p�išlo na každém verku tolikrát, 
kolikrát se to dostane. Item: Aby d�íve jmenovaní kusové a arti-
kulové v celosti držáni byli v budoucích �asích, my svrchu psa-
ným mincé��m �iníme tuto zvlástní milost, aby jim od h�ivny 
groš�v 2 groše, a od h�ivny pen�z a halé��v 3 groše dány byly 
za l�n, a mincí�ským konšel�m z milosti p�l h�ivny od každého 
verku aby dáno bylo na hotových pen�zích, 28 groš� za p�l 

h�ivny po�ítajíc, a posledního z každého verku 3 ffl. na hotových 
pen�zích, jenž �ini 42 gr. - A protož p�ikazujeme mincmeistru 
Hory Kutné, kterýž nyní jest neb potom bude, našemu v�rnému 
milému, p�ísn� a pevn� tímto listem, aby on proti �e�enému na-
šemu po�adu a sp�sobu ne�inil ani jeho rušil žádným oby�ejem, 
ale je pevn�, cele a bez p�erušení držal a vedl ve všech m�rách a 
oby�ejích, jak svrchu psáno stojí, jakož milo jest jemu život a 
zboží zachovati s v�domím listu tohoto zape�et�ného majestátem 
královským. Dán u Weršveser (?) léta tisíc �tyry sta a osmého 
fer. III. ante Bartolomei.83  

D�íve nežli zapo�íti možno bude vypravování další o d�ji-
nách Kutnohorských, zapot�ebí nevyhnuteln� pohlédnouti na 
d�je ve vlasti naší se sb�hlé, jelikož bez v�domosti toho by 
ostaly další d�je místní jen matné a nesrozumitelné.  

Již po delší �as žehráno bylo na zlo�ády, jakéž v l�n� církve 
katolické byly povstaly, a které vrchole svého dosáhly nesvor-
ností mezi kardinály �ímskými, jejichžto vinou dva papežové 
Benedikt XIII. a 
eho� XII. najednou zvoleni byli. Jeden i druhý 
hled�l udržeti se na stolci apoštolském, a protož vyhledávali 
jeden jako druhý po veškerém k�es�anském sv�t� mocných pod-
p�rc�. Mezitím dostalo se do Prahy z Anglicka u�ení Wikle-
fovo, které proti oprav� v církvi sm��ovalo. A� u�ení to na 
mnoze od university Pražské zavrženo bylo, nicmén� mnohé za 
prosp�šné uznané opravy nutné došly svých obranc�. Toho �asu 
vystupoval mistr Jan Hus, kazatel Betlémský v Praze, mezi 
všemi u�enými �echy na universit� Pražské svým p�sobením na 
obecné smýšlení mezi svými krajany vždy víc a více v pop�edí, 
ano jeho ú�inkování na kazateln� bylo tak mocné a neodolatel-
né, že své bývalé p�edch�dce daleko za sebou nechával. Osobní 
jeho povaha byla výte�ná, ve všem jednání jeho jevila se p�ísná 
opravdovost, jeho mysl byla nábožná, jeho víra živá a pevná, 
obcování jeho doma a mimo d�m tak bezúhoné, že mu i nejzary-
t�jší nep�átelé s té strany ni�eho vytýkati nemohli, a nade všecko 
byla jeho horlivá snažlivost o ušlecht�ní národa �eského a o na-
pravení všeho, co tehdejší katolickou církev kazilo a jí škodlivé 
bylo. Tato snažlivost jej však i k tomu zavád�la, že byl proti 
nep�átel�m snah svých neoby�ejn� sm�lým, neustupným a neše-
trným, veden jsa k tomu v�domím, že jinak by proti nim nic 
nepo�ídil. Král Václav sám na nadšeného a horlivého kn�ze 
laskav� pohlížel, a nemén� sob� ho vážil a více jemu než jiným 
d�v��oval arcibiskup Zbyn�k Zajíc z Hazenburka.  

Kázaním, jakéž byl Hus a s ním stejn� smýšlející držívali, 
vystupovali údové národa �eského na universit� Pražské vždy 
mocn�ji na vrch, a tím více celý národ �eský k nim p�ilnul, 
kdežto cizinci na u�ení Pražském, kterýmž ovšem na stavu 
církve �eské nic nezáleželo, ve všem tom horlení žádného ú�as-
tenství nem�li. Všickni cizozemci na universit� Pražské, kte�í 
takto ve svém požívání moci nemile byli znepokojováni a ve 
svém posavadním pohodlí burcováni, urputn� proti všem 
novotám, jichž �echové žádostivi byli, se stav�li, a stala se tím 
roztržka na universit� mezi nimi a �echy kone�n� nezhojitelná. 
S cizinci souhlasili všickni N�mci jak v Praze, tak i po klášte�ích 
a po venkov� v �echách ode dávna usedlí, kte�í vždy více k �íši 
n�mecké nežli k v�cem domácím a vlasteneckým se klonili. S 
�echy drželi na universit� jen Poláci a jiní Slované.  

/51/ Bylo� proti u�ení Husovu a jeho stoupenc�v od nep�átel 
národa �eského rozk�ikováno, že hlásají u�ení kací�ské, a proto 
král Václav na�ídil arcibiskupovi pražskému vyzkoumání a 
zkoušení v�ci té. I svolal arcibiskup na den 17. �ervence 1408 
synodu kn�žstva, a tu slavn� vyhlásil, že po u�in�ném pilném 
ú�edním vyšet�ování žádný bluda� ani kací� v zemi se 
nevynachází.  

Král Václav jsa uspokojen ve�ejným sv�dectvím Pražské 
synody, že v �echách kací�stva není, s d�v�rou vyjednával s 
kardinály a se dvorem francouzským, doufaje, že nyní tím snáze 
bude moci skrze n� za pravého �ímského krále uznán býti.  

Po odstran�ní posavadní dvojice papežské stal se již r. 1408 
rozhodný krok, nebo� kardinálové obou papež�v, odstoupivše 
od nich, sešli se v m�st� Livorn� a vydali v �ervenci 1408 pro-
hlášení celému k�es�anstvu, že se má dne 25. b�ezna 1409 v 
m�st� Pise sejíti všeobecný sbor církevní, kterýž má oba papeže 
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eho�e XII. v 
ím� a Benedikta XIII. v Avi	on� ssaditi a 
jediného papeže zvoliti.  

Do té doby všecky vrchnosti duchovní a sv�tské m�li z 
poslušenství obou dosavadních papež�v vystoupiti a nestrann�
se chovati, až nový papež zvolen bude.  

Král Václav si dal na tom velmi záležeti, aby jeho poddaní 
vystoupíce z poslušenství 
eho�e XII., kterého se posud p�idržo-
vali, nestrannost zachovali, až by sbor Pisánský v�c tu rozhodl. 
Arcibiskup odep�el a vyjád�il se, že nem�že odstoupiti a zrušiti 
poslušenství svého papeži 
eho�ovi p�ísahou slíbeného, a p�i 
universit� Pražské jenom národ �eský projevil ochotu svou 
nestrannost zachovati k papež�m, až církev zase jen pod jednou 
hlavou sjednocena bude. Arcibiskup uslyšev o tom, kterak �e-
chové a mezi nimi p�edn� Jan Hus svou ochotnost osv�d�ovali, 
že by z poslušnosti papeže 
eho�e vystupovali, proti Husovi v 
mysli zanev�el, a jemu další kázaní zapov�d�l. Avšak Hus v�da, 
že král i celý dv�r jeho s ním souhlasí a jej podporují, odvážil se 
tu ponejprv arcibiskupa neposlouchati, a kázal jako dosud dále.  

Byla� universita Pražská p�i všech záležitostech jí se 
týkajících ve �tyry národy a tolikéž hlas� rozd�lena, takže p�i 
každém hlasování �ech�m jen jeden hlas p�ipadal, a tím �asto 
p�i odhlasování p�ehlasováni bývali, což �ech�m velmi nemilo 
bylo. Od oné sch�ze university, kde se m�lo usnešení státi o ne-
strannosti k ob�ma papež�m, a toliko �eský národ svou ochotu k 
tomu osv�d�il, a druzí t�í národové se protivili, vzrostlo záští 
mezi �echy a N�mci netoliko na universit�, ale i v obyvatelstvu 
Pražském na nejvyšší stupe	. Tito cizí národové vzali si nyní z 
toho vyjednávání novou p�í�inu k najíždkám na �echy, spílajíce 
jim podez�elých kací��v. Tu se �echové úzce mezi sebou 
spojili, a k Husovi a p�átel�m jeho p�idali se i ti údové �eského 
národa, kte�í posavad náhled�m Viklefovým a všem novotám v 
u�ení odporovali; jemu též v�rn� po boku stál u�eností a 
zkušeností svou proslulý Jeroným z Prahy. Hus jako zpov�dlník 
královny Žofie, maje p�íze	 p�i dvo�e královském, podával 
dobrou nad�ji, že nastávající boj proti t�em cizím národ�m u 
dvora š�astn� bude rozhodnut. I obnovili �echové své dávnoleté 
stesky o svém neprosp�šném postavení na universit� naproti ci-
zinc�m. Byli od N�mc�v vždycky p�ehlasováni, když se o ud�-
lování akademických ú�ad�v, všelikých nadání a míst v kollejích 
jednalo, a museli dotud v�tším dílem za vd�k p�ijímati u�itel-
stvím po venkovských m�ste�kách ba i vesnicích, kdežto zatím 
cizinci pod�lovali se nejvíce mezi sebou o �estná a tu�n�jší 
místa v samé Praze; protož vznikla v �eších spravedlivá žádost, 
aby se to nyní obrátilo, tak aby p�i všem jednání na universit�
napotom �echové t�í hlas�v užívali, a cizí národové, jakožto 
p�espolní, aby se spole�n� jedním hlasem spokojili, kdežto 
posavad naopak bylo. - Tolik o v�cích p�edcházejících za nutné 
uznal jsem v krátkosti pov�díti.84  

Král Václav IV., vraceje se z Lužice a Slezska, kdežto mno-
hé spory byl narovnal, usadil se v prosinci r. 1408 dvorem na 
n�kolik ned�l v Ho�e Kutné, kamžto k n�mu p�išlo slavné posel-
ství od krále Francouzského a od Pa�ížského u�ení v záležitosti 
dvojice papežské. Tedy povolal k sob� král rektora a jiné mistry 
university Pražské, aby jemu kone�né mín�ní své oznámili. Tu 
mezi nimi vypukla bou�e, dávno prvé se p�ipravovavší, nebo�
cízí národové obávajíce se n�jaké sob� škodlivé prom�ny, skrze 
posly své v Ho�e Kutné samy v�c p�ed krále p�ednesli, o 
ochranu p�i svých posavadních t�ech hlasech žádajíce.  

Král, a�koliv zprávu m�l toho, že k neposlouchání papeže 

eho�e jediný národ �eský jemu byl povolný, m�l rovn�ž i toho 
zprávu /52/ o vzniklé rozep�i mezi Husem a arcibiskupem, která 
jemu p�i kardinálích Pisánských (kdež od nich v hodnosti 
pravého krále �ímského potvrzenu býti si usiloval) k žádnému 
rozmnožení p�ízn� sloužiti nemohla, byl nad tím nejprvé mrzut; 
a když p�ed n�j Hus jakožto jeden z posl� p�edstoupil, vytýkal 
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t�ch seznati cht�l (a kterýž pravý �ech by si toho nep�ál?), toho po-
ukazuji na nejvýte�n�jší spis pán� Frant. Palackého D�jiny národu 
�eského díl III.; a pak pán� Karla Vlad. Zapa: �esko-moravská 
kronika. - Jeden i druhý spis nem�l by v žádné rodin� �eské chyb�ti. 
Z t�chto dvou a pak z pán� Tomkova spisu: D�je university Pražské
sestavena tato �ást d�jin Kutnohorských. 

jemu zle, že mu spolu s Jeronýmem zbyte�né zaneprázdn�ní 
�iní, a samé rozep�e p�sobí; jestliže jiní toho nep�etrhnou, 
kterým na tom záleží, že chce on sám se v to vložiti, a t�eba 
ohn�m v�c rozhodnouti. Mistr�m n�meckým p�ipov�d�l, že je v 
tom, �eho žádají, dob�e míní opat�iti.  

Hus opustiv Horu Kutnou tém�� bez nad�je, upadl brzy 
potom v nemoc tak t�žkou, že mu již ani netušeno. Zatím ale 
získal byl jednoho z p�edních rad královských pro v�c svou a 
národa svého: byl to tehdejší písa� urbury královské v Ho�e Kut-
né Mikuláš z Lobkovic. Ten ujav se p�i králi krajan�v svých ve 
sporu o hlasy na universit�, došel brzy podpory v poslech krále 
Francouzského a Pa�ížské university, zdržujících se u krále 
Václava v Ho�e. Václav zajisté uslyšev, že p�evaha on�ch t�í 
národ� ve hlasování nezakládala se na zákonu, alebrž jen na 
oby�eji, dal se tím snáze navésti k obrácení pom�ru toho mocí 
královskou naopak, když ho ujistili poslové university Pa�ížské, 
že u nich práv� opá�ný pom�r panuje; zvlášt� an Karel IV. p�i 
zakládání university Pražské úmysl sv�j byl ohlásil, že chce, aby 
ona z�ízena byla na sp�sob Pa�ížské. Výsledek jednání bylo 
kone�n� psaní královské k rektoru a universit� dne 18. ledna r. 
1409 v Ho�e Kutné prošlé, jehož obsah byl asi následující: 
A�koliv�k každý �lov�k každého �lov�ka povinen jest milovati, 
p�edce� pot�ebí jest, aby toto milování pocházelo z lásky z�íze-
né; protož cizinci p�ednost dáti proti domácímu, že není pravé; 
nebo pravá láska že za�íná vždycky sama od sebe, a tak na 
p�átely podle posloupnosti p�irozeného p�átelství dále se rozši-
�uje. Pon�vadž pak hodnov�rná zpráva dochází krále, že národ 
n�mecký, v království tomto �eském žádného obyvatelského prá-
va nemající, ve všech v�cech, o kterých se p�i u�ení Pražském 
jedná, t�i hlasy sob� p�iosobil k užívání, ježto národ �eský, 
pravý této zem� d�dic, toliko jeden má a ho užívá: pro�ež 
považuje to král za nespravedlivé a velice neslušné, aby prosp�-
chu obyvatel� zemských cízí a p�espolní lidé v hojnosti m�li 
požívati, oni pak škodlivým nedostatkem cítili se sklí�eny; i 
na�izuje rektorovi a universit� a naskrze míti chce, aby napotom 
národ �eský p�i všech radách, soudech, zkouškách, voleních a 
jakýchkoliv�k jiných nadáních a zakládáních, podle toho z�ízení, 
kterého národ Francouzský v universit� Pa�ížské a též i jiní 
všickni národové v Lombardii a v Italii užívají, ke t�em hlas�m
všemi sp�soby p�ipustili a jej p�i tomto privilegium na budoucí 
v��né �asy zanechali v pokoji a bez p�ekážky.  

Král�v p�ední ú�el p�i v�ci této nebyl jiný, než toliko 
napomáhati, aby v zemích jeho dle žádosti kardinál�v a posl�v 
Francouzských poslušenství papeži 
eho�ovi XII. odep�eno, a 
neutrálnost prohlášena i zachována byla; jakož pak po n�kolika 
dnech (22. ledna) z Hory Kutné rozeslal skute�n� rozkazy, aby 
od té chvíle pod t�žkou pokutou nikdo více 
eho�e XII. ani za 
papeže nem�l, aniž jeho co papeže poslušen byl.  

Téhož roku p�išla obec Kutnohorská ve p�i se svým spolu-
m�št�nínem Zdenkem z Postupic, bydlícím na Božím dom�, od 
n�hož vesnici Bylany byla odkoupila, a pon�vadž mu obec v 
právo u�initi necht�la, vybízí ji listem daným v Libenicích fer 
VI. post scti. Martini, by v�c p�i nich samých v brzce vy�ízena 
byla, sice že by musel po Jeho Milosti králové na Hory p�ijíti o 
vy�ízení žádati.  

1410 Sigmund, král uherský, m�l ješt� po otci svém ur�ené 
právo d�di�né na veškeré p�íjmy rychty Kutnohorské; listem 
daným v �áslavi v pond�lí po povýšení Svatého K�íže se všemi 
užitky a d�chody postoupil rychtu úpln� Kutnohorským, a tak 
rychtá�e m�stského, jenž p�ed tím nad šepmistry sedal, jim 
podrobil, a primaství do m�sta uvedl.  

Není událost tato tak nepatrná, jak se na první pohled býti 
zdá, neb dle mého náhledu spo�ívá v tom rozhodná politická 
d�ležitost. - Spor mezi královskými bratry, a� zdánliv� odložen, 
veden byl potají neustále, jelikož Sigmund stále se namáhal 
vlády v �echách se zmocniti a bratra svého Václava z panování 
sesaditi. To zvlášt� tím úsilovn�ji, co známým již dekretem 
Kutnohorským n�mecká strana v �echách velmi uraženu býti se 
cítila, a za tou p�í�inou siln� jak z Prahy tak z �ech se st�hovala. 
V Sigmundovi m�la tato n�mecká strana silného zastance. A jak 
po�ínáním si v Praze národnost �eská vždy ku p�edu se 
dostávala, hled�la se tak zachovávati i jiná m�sta �eská, zvlášt�
Hora Kutná, tato až posud vždy v�rná sestra Prahy. Že však v 
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�ele správy obecní mezi šepmistry a staršími v Ho�e Kutné na 
v�tším díle byli N�mci, ti však v politickém ohledu pod�ízeni 
byli rychtá�i, který snadn� i rozhodným �echem býti mohl, cht�l 
Sigmund této možnosti p�edejíti odevzdáním i politické správy v 
ruce primator�. Jak daleko to toto n�mectví v Ho�e Kutné 
p�ivedlo, ukáže nám doba nejbližší.  

Spor o jurisdikcí fary Pn�vické a Malínské trval neustále, 
takže ku kone�nému rozhodnutí /53/ vyslán byl Olomúcký biskup 
Kunrad. Býval� tentýž biskup Kunrad z Vechty, rozený N�mec 
z Vestfálska, také d�íve za krále Václava as r. 1404 
mincmistrem v Ho�e Kutné, a protož domnívalo se, že on s 
veškerými pom�ry místními dob�e seznámen jsa, nejlépe v�c tu 
vy�íditi moci bude; i u�inil on r. 1410 toto p�átelské porovnání 
mezi opatem, klášterem a fará�em Malínským s jedné a fará�em 
Pn�vickým s strany druhé.  

Ve jménu Pán�. Amen.  
My Kunrad, z Boží milosti volený biskup kostela 

Olomúckého, mocný sml�vce, ubrman a prost�edník. Jakož jsou 
na nás nábožní muži a páni, opat a celý konvent kláštera 
Sedlckého blíž Hory Kutné ležícího, a pan Kunrad, hlavního 
kostela Malínského správce, s strany jedné, a ctihodný muž pan 
Linhart, fará� kostela v Pn�vici (P�ov�) a správce v nové kapli 
T�la Božího za zdmi Hory Kutné, a proz�etelní muži brat�í, aneb 
bratrstvo téhož nového kostela neb kapli s strany druhé složili a 
vložili, o �emž „in instrumenta compromissi“ rukou Mikuláše, 
n�kdy Dilbiše z Prachovic, Litomyšlského biskupství kn�ze, „et 
auctoritate imperiali publici notarii“, o tom u�in�ným ší�eji se 
nachází a spat�uje. A protož k stálé a trvanlivé žádosti pán�v 
Kunrada Malínského, a Linharta Pn�vického fará��v p�ed nás 
p�edstoupených ve jménu Pán� a mocí tohoto listu vyhlašujeme, 
na�izujeme a oznamujeme:  

A nejprvé vyhlašujeme, na�izujeme a oznamujeme, že každý 
obojího pohlaví k�es�an, z osady Malínské jinak Hory Kutné, 
když k lét�m rozumným a rozvážlivým p�ijde, nejméné jednou v 
roce z h�ích�v svých se vyznati, a zpovídati povinen jest a bude 
svému vlastnímu kn�zi, a p�i své vlastní fa�e, totižto Malínské 
aneb Hory Kutné, a uložené sob� za h�íchy pokání vší mocí a 
silou svou povinen bude vykonávati, jako i velebnou oltá�ní 
svátost též nejmén� jednou v roce p�ijímati.  

K tomu všickni kn�ží nové kaply, a jedenkaždý obzvláštn�
nemají, a náležeti jim nebude v Ho�e Kutné; aneb v jurisdikcí 
fary Malínské, kostel�v navšt�vovati, k nemocným p�icházeti a 
jim svátostmi posluhovati bez obzvláštního povolení fará�e na 
týchž Horách Kutných z�stávajícího, aneb bez obzvláštního a 
zjevného dovolení toho, kdo plnomocenstvím a právem v tom 
dovolovati má.  

Zase žádný z obce Malínské aneb Hory Kutné pochovávati 
se nemá p�i novém kostele, le�by zjevn� a po�ádn� poh�eb p�i 
n�m sob� vyvolil.  

Op�t, kdykoliv zjevn�, jakž oznámeno jest, poh�eb sob� p�i 
novém kostele vyvolil, ano i jejich dcery a synové ješt�
nedorostlí, aneb pod mocí obojích rodi��v, matky totižto a otce, 
aneb jednoho z nich z�stávající, jako i z poddanosti ješt�
nepropušt�ní m�že a mohou p�i témž novém kostele poh�beni 
býti. Mohou také i všickni k�es�ané, aneb kdokoliv z nich po 
smrti kn�ží a žák�v nového kostela, aby od nich s procesí, zp�vy, 
aneb bez zp�vu vyprovázeni byli, požádati. Však tak, aby fará� v 
Ho�e Kutné v práv� svém oby�ejném zleh�en nebyl, ale rad�ji, 
aby vedle chvalitebných a až posavad trvajících oby�ej�v, právo 
jeho celé a neporušené z�stávalo.  

Kdyby kdo k vyprovázení t�la mrtvého cht�l míti kn�ží a 
žákovstvo obojího kostela, nového totižto a starého p�i jedné 
procesí, takoví nemají žádnému, když se jim toliko náležitá 
náhrada u�iní, odep�eni býti.  

Kn�ží nového kostela, a kte�íkoliv jiní vespolek, i každý 
zvláš�, nemají žádného k smrti pracujícího, v obmezení fary 
Malínské z�stávajícího, nižádným vymýšleným sp�sobem k tomu 
nabízeti, aby p�i novém kostele místo k poh�bu sob� vyvolil, 
aneb vyvolené zm�nil, aneb n�co poru�il z p�í�iny smrti aneb 
kšaftu, jako každodenní mše, aneb n�co jiného, jakýmkoliv 
jménem to nazváno býti m�že.  

Zase naproti tomu všickni i každý zvláš�, svrchu jmenované 
fary Malínské aneb kostel�v jí p�ipojených kn�ží, žádného 

nemají odvraceti a odvozovati od svobodného poh�bu volení, 
aneb dobrovolného kšaftu �in�ní, ku kterým by se koliv míst�m a 
osobám jeho dobré a svobodné v�li líbilo.  

Obojí strana, tak dob�e nového kostela jako farního v 
Malín� i s kostely k n�mu p�ináležejícími, kazatelové slovo Boží 
a kázaní k lidem �inící, mají a povinni jsou každého v�tší 
slavností dne sváte�ního své napomínati a k tomu vésti, že podle 
práva každý p�i své fa�e z�stávati, aneb aspo� slovo Boží jinde 
vyslyšíc, do své fary se navrátiti, a fará�i svému právo 
povinované vyplniti, a tu poslušn� v�li a poru�ení biskupa svého 
vyslejchati povinen jest.  

Jestliže by kdo z bratrstva nového kostela žádal míti 
žákovstvo k zpívání žaltá�e p�i poh�bu, pod farou Malínskou 
aneb kostelích k jurisdikcí a obmezení její p�ináležejících 
z�stávající, té aby ze škol vyšších nazvaných, a ne od jinud vzíti 
a požádati mohl, kolikrát by pot�eba bylo. - Jestliže by však kdo 
cht�l, aby žáci nového kostela žaltá� zpívali p�i poh�bu, budou 
to moci svobodn� u�initi, však toliko v novém kostele, aneb v 
svém obmezení, kolikrát koli toho pot�eba ukazovati bude.  

Aby ruce almužny �initi cht�jících nijakž zav�eny a sev�eny 
nebyly, dovoluje se žákovstvu nového kostela choditi 
„recordatum“ do dom� obyvatelstva Hory Kutné, a zpíváním v 
jednom neb dvojím k�ru. Mládež pak, a /54/ mali�tí mohou také 
svobodn� po domích choditi „mendicatum,“ kdykoliv jim toho 
pot�eba ukazovati bude.  

Kn�ží nového kostela nemají více na št�drý den, nové léto, 
T�i krále na koledu choditi po domích obyvatel�v Hory Kutné 
ven z obmezení svého; jako ani kn�ží fary Malínské a kostel�v k 
ní náležejících choditi moci budou na koledu po domích k 
obmezení svému nep�íslušících škodu a k�ivdu druhé stran�
�iníce.  

V kamení lomu aneb, jak se oby�ejn� jmenuje „štanprochu“ 
a po skalách, ku klášteru Sedlckému náležejících, a na polích ke 
dvoru na „Sené ulici“ p�ed Kou�ímskou branou, plným právem 
ku klášteru Sedlckému p�íslušejících, d�lníci a zedníci nového 
kostela mohou svobodn� všelijaké kamení k vystavení téhož 
chrámu a v�cí k n�mu p�ináležejících, jak mnoho pot�ebují aneb 
pot�ebovati budou, lámati, kopati, tesati, aneb jakýmkoliv 
sp�sobem (na sv�j však náklad) vybírati a odvážeti, velký i malý, 
k tesání aneb jakémukoliv formování, a to až do vystavení 
kostela.  

Jest-li by se však p�ihodilo, že by skrze to nápotomní a 
budoucí �asy kamení lámání a kopání taková jmenovaného 
dvoru rolí k zkáze p�icházela, aneb k jakýmkoliv škodám se 
p�ibližovala, tedy brat�í nového kostela vedle usouzení a 
rozsouzení �tyr moudrých a opatrných a dobrého sv�domí 
muž�v povinni budou držitel�m téhož dvoru u�in�né škody 
nahražovati. Tu pak soudcové z obojí strany voleni býti mají.  

Pro v�tší uctivost a po�estnost Velebné Svátosti ten den 
památky Božího T�la, totižto ve �tvrtek mezi oktávem Svaté a 
nerozdílné Trojice, fará� nového kostela s svými kn�žími a 
náležitou procesí povinen bude Velebnou oltá�ní Svátost co 
nejhlu�n�ji a nejslavn�ji do kostela Vysokého p�inášeti, a tu 
poctiv� Boží drahé T�lo na oltá� postavíc, s fará�em kostela 
Vysokého a kn�žími jeho se spojiti a po ulicích Hory Kutné s 
náležitou uctivostí choditi. A když dvakrát ulice Hory Kutné 
podle oby�eje projdou, tedy se zas do kostela Vysokého navrátí, 
a tu z nového kostela, vezma monstranci svou s kn�žími svými a 
žákovstvem do kostela svého ji zase odnese.  

V ned�li pak mezi oktávem T�la Božího p�icházející fará�
kostela Malínského jakožto správce kostel�v v Ho�e Kutné, 
p�ipojiv sob� kn�ží a žákovstvo své, slavn� a uctiv� do nového 
kostela s procesí se vypraví, a odtud, p�íjma k sob� fará�e 
kostela nového a kn�ží jeho, s slavnou procesí po ulicích všeho 
m�sta choditi bude. Po vykonané pak procesí a navrácení se do 
kostela nového, vezma monstranci na místa „processionis“ s 
náležitou uctivostí ji donese.  

Než v oktáv Božího T�la, jestliže ob� z p�ed�e�eného �ádu 
vykonané budou, fará� nového kostela bude moci s svými (jest-li 
mu se však líbiti bude) po m�st� s procesí choditi, zachovávajíc 
ve všem z p�ed pov�d�ný sp�sob. Jest-li mu se však líbiti nebude, 
tedy fará� v osad� neb obmezení svém takovou procesí 
vykonávati moci bude. Nového totiž kostela ven z m�sta, a 
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Vysokého v m�st�, jak se jim lépe a užite�n�ji zdáti bude.  
Procesí pak sv. Marka a k�ížovou nech� vedle svého 

dobrého zdání, a jak se na tom snesou, vykonávají.85  
Z narovnání tohoto p�esv�d�ujeme se tedy, že veliký chrám 

sv. Barbory již se stavil, a� nejasno posud, jak daleko by byla 
stavba pokro�ila.  

1412 Ú�ad nejvyššího mincmistra v Ho�e Kutné zastával 
Petr z Svojšína a ú�ad nejvyššího písa�e Mikuláš z Egerberka, 
kte�í krále Václava siln� pen�zi podporovati museli. I povoláni 
byli na To�ník ke králi Václavovi, kdež ú�et z mince složen byl. 
Král jich z po�tu toho kvitoval, a po po�tu jim z�stává a jich 
erb�m 8705 h�iven a 24 gr. a ty jim slibuje slovem svým 
královským za se i za své budoucí krále �eské zaplatiti bez jich 
škody, jakž list jim na to daný, jenž dán na To�níku den sv. 
Alžb�ty 1412, sv�d�í.86  

1413 Jak dalece rozmíšky o p�ednost národností v celé 
tak�ka zemi panující i v Ho�e Kutné panovaly, nelze nám nijak 
pro nedostate�nost pramen� ur�it� udati; ale jako napo�ád ve 
všech královských m�stech N�mci vládu a vrch m�li, od ní 
upustiti necht�jíce, �echové pak s nimi stejná b�emena nesouce, 
tolik práva k sob� potahovali, kolik jim toho slušelo: po�aly se 
proto r�znice po celém �eském království, ve kterých N�mci 
všemi sp�soby nad �echy se vymstívali, kací��v a jiných jmen 
jim dávajíce, kdekoliv to bezpe�n� u�initi mohli. Nejzu�iv�ji 
však mezi všemi venkovskými m�sty n�me�tí horníci v Ho�e 
Kutné sob� po�ínali.87  

O rozpustilosti lidu horního mnoho se vypravuje, nejv�tšího 
však pychu svedli r. 1413, �ímž zhýralost jejich pov�stnou se 
stala. - Haví�i n�kte�í jdouce do blízkého Malína na posvícení, 
vešli na pole do hráchu na lusky, hrách pošlapali, odkudž je 
Malínští vyhnali, /55/ takže se tam na poli spolu servali. I 
rozhn�vali se haví�i, do Hory Kutné šli, a s sebou n�kolik set 
haví�� zbrojných p�ivedli, kte�í do toho hráchu sko�ili, tam 
tancovali a jej všecek pošlapali; a nemajíce na tom dosti, to 
m�ste�ko zapálili, a kdokoliv by tam b�žel, tomu zabitím 
vyhrožovali, ven také nikoho nepustili, takže velmi mnozí tam 
uho�eti musili. Tím Malín tak velice utrp�l, že se více 
nezpamatoval. Kteroužto hroznou v�c a nenabytnou kláštera 
Sedlckého škodu na stížnost kláštera král Václav mimo sebe 
pust� takové porovnání mezi spornými stranami u�inil: Kdo co 
dostal, ten to má; žádný z obojí strany Malínských i havé��v 
ni�ím zlým toho nevytýkej ani nevy�ítej, ale v lásce a svornosti 
mezi sebou na �asy budoucí z�stávejte. Takové porovnání kdoby 
koli p�estoupil, aby v pokutu dvou tisíc kop groš� mince pražské 
upadl, a polovici stran� neuct�né odvedl, druhou pak polovici 
do komory království �eského odeslal.88  

Téhož roku vypravili se kupci z Hory Kutné do Vratislavi o 
sv. Janu na jarmark, a lupi� pov�stný Leskova Noha z Moravy 
ude�il na n�, cht�je je zloupiti; ale oni se bránili a zabili toho 
Leskova Nohu. Tovaryši pak jeho zmordovali ty kupce, a 
n�kolik voz�v pobrali.89  

Jaroš, soukenník od Hory, vykázal se p�ed komisí zemskou 
listem kn�ze Jakuba Chorber opata a konventu kláštera 
Sedlckého, kterýž sv�d�il Kaufmannovi a jeho manželce a 
d�dic�m jeho na ves Pfaffendorf prodanou, krom� velikého 
dvoru s výminkami v tom listu u�in�nými.90  

1414 Podobné dva listy zápisní nacházejí se z roku 1414 a 
sice, první: Opat a konvent kláštera Sedlckého p�ipsali listem 
daným na sv. Vav�ince 30 kop groš� platu v��ného a d�di�ného 
Hanušovi Pískovi z Hory a jeho budoucím d�dic�m a ten plat 
zapsal jemu na novém dvo�e; a druhý list Jakuba opata a kláštera 
i konventu Sedlckého sv�d�ící prodáním na 10 kop platu na 
mlýnech a na zboží v Hrobích a pod Kamenem a pod m�stem 
Kolínem na Labi K�iš�ánovi zlatníkovi u Hory a Ann� jeho 
manželce i jich d�tem a budoucím.91  
                                                          

85 Eusebius Kapihorský str. 53. - Graf Sternberg: Geschichte der 
böhmischen Bergwerke str. 67. 

86 Archiv �eský II. str. 193. 
87 Zap: �esko-moravská kronika 
88 Archiv horního ú�adu. - Kapihorský. - Graf Sternberg.
89 Sta�í letopisové �eští st. 19. 
90 Archiv �eský II. str. 469. 
91 Archiv �eský II., str. 204, 205. 

Když se kostel sv. Barbory v Ho�e Kutné za zdmi 
m�stskými stav�l, Konrád arcibiskup Pražský poslal do Hory 
Kutné list, jímž se dávaly odp�stky neb indulgentiae za �ty�icet 
dní t�m, kte�í na vystavení chrámu toho bu� kámen lámali, 
vápno a písek vozili, neb jakoukoliv pomoc �inili.92  

Mezi tím �asem p�erozmanité se staly události, které tak�ka 
celé �echy v jediný proud d�jin zahrnuly, jichžto op�t v 
stru�nosti podotknouti t�eba. Na dolehání k�es�anských vlád 
museli kardinálové obou papež� 
eho�e XII. a Benedikta XIII. 
p�i koncilium v Pise 25. b�ezna 1409 jakožto schismatiky 
ssaditi, a se zavazati, že kdokoli by z nich za pravého papeže 
volen byl, sbor d�íve nerozpustí, až dokonáno bude skrze n�ho a 
pomocí sboru všeobecn� žádaná náležitá oprava církve ve hlav�
i v údech. Zvolen byl za papeže kardinál arcibiskup Milánský, 
který p�ijal jmeno Alexandr V. P�edešlí dva papežové majíce 
ješt� každý n�kterého krále na své stran�, necht�li se vzdáti 
d�stojnosti své. Pro pot�ebnou reformací církevní s p�ivolením 
sboru ustanovil nov� volený papež Alexandr V. nové koncilium 
v dubnu 1412. - Dle mín�ní onoho v�ku bylo nyní �ímskému 
králi pe�ovati o to, aby vyhlášená jednota církve se stala 
pravdou, a papež nov� zvolený jediný aby dosáhl uznání a 
poslušenství u celého k�es�anstva. Král Václav IV. znaje 
povinnost tuto, dal sob� mnoho na vykonání jejím záležeti a 
nepozoroval ani slabost svou, že toho ani ve své vlastní zemi 
dovésti nemohl. Když zpráva o zvolení Alexandra V. do Prahy 
došla, vypuklo proto ve�ejné záští mezi duchovenstvem a 
dvorem královským v �echách, nebo� arcibiskup a v�tšina 
duchovenstva �eského p�idržovala se posud 
eho�e XII. Václav, 
který od jakživa na duchovenstvo p�íliš laskav nebyl, popuzen 
byl tím k ho�ké nenávisti proti arcibiskupu Zbinkovi a proti 
kn�žstvu �eskému v�bec, a když arcibiskup a kn�ží mnozí na 
út�k se dali p�ed hn�vem královským, kázal král Václav vzíti 
n�které jich statky v plen, v �emž hlavn� dva milcové královi 
Voksa z Waldšteina a rytí� Racek Kobyla p�i�inlivostí svou 
vynikali. Teprv v zá�í 1409 p�istoupil arcibiskup a kn�žstvo 
Pražské k papeži Alexandru. Nejd�ležit�jší následek zpoury 
duchovenstva �eského byla posila, kterou brala z ní reformace v 
duchu mistra Jana Husa i p�átel jeho; i nalezal tím více pochvaly 
u lidu. I podána byla proti Husovi k arcibiskupovi žaloba (r. 
1409) od fará��v pražských: že popouzí lid proti kn�žím, �echy 
proti N�mc�m, /56/ a že u�í zhrdati církví a tresty jejími, a že 
prohlásil každého kn�ze za kací�e, který za p�isluhování svátostí 
dává sob� platiti, a že pochválil kací�ské u�ení Wiklefa ve�ejn�. 
Arcibiskup dal v�cí t�ch vyšet�ovati, Hus písemn� se 
zodpovídal, a žaloval arcibiskupa u papeže, však i arcibiskup 
vyslal posly své k Alexandru V. k tomu cíli, aby oznámili, 
kterak v �echách i na Morav� z kázaní v jistých kaplách rodí se 
všelijaké bludy a kací�ství zvlášt� co do u�ení o svátosti ve�e�e 
Pán�, �ímž dostal arcibiskup bulou úplnou moc k vyko�en�ní 
blud� a kací�ství; následkem �ehož zapov�d�l arcibiskup kázati 
jinde, krom� v kollegiatních, farních a klášterních kostelích, a 
rozkázal spáliti všech knih Wiklefových, jichž každý vydati 
musel, a vydal klatbu na Husa, že neustal kázati proti zapov�di 
vydané, jakož i p�átel�m jeho. P�ísné toto jednání nem�lo 
poh�íchu takových ú�ink�v, jakových arcibiskup sob� p�ál a 
o�ekával, a podráždilo a rozbou�ilo lid obecný, že se dal 
uchvátiti proudem náruživosti. Král Václav znamenaje nastalých 
bou�í a obávaje se horšího, zapov�d�l pod trestáním na hrdle 
každé další drážd�ní s obou stran. Hus nep�estávaje hlásati v 
kázání svých vady a poklesky p�edstavených církve, zapomínal, 
že pokora a poslušenství jsou hlavní ctnosti k�es�anské, a že 
odkrýváním p�ed lidem k�ehkosti duchovenstva usiluje o zni�ení 
autority, jejížto podání od v�k� k v�k�m náleží k samé podstat�
církve �ímské. - V dob� té p�išla do �ech zpráva z Bononie o 
zvolení papeže Jana XXIII. (r. 1410). K tomu p�idružily se též 
zmatky politické, že byli t�í králové �ímští. Kone�n� r. 1411 
smí�ili se oba brat�í Sigmund a Václav, jelikož slíbil král Václav 
dáti hlas sv�j Sigmundovi k �íši n�mecké, a Sigmund podvolil se 
pomáhati Václavovi ku korun� císa�ské. Po smí�ení Václavov� s 
bratrem šlo v patách smí�ení se také s ú�ady církevními, i stal se 
z usnešení rad královských a pán�v výnos, jemuž se všecky 
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strany podrobili, v n�mž hlavn� vy�knuto bylo: arcibiskup poko�
se králi jako pánu svému, a hledej milosti jeho; piš také a oznam 
papeži, že nezná žádných blud�v a kací�ství v �echách; naproti 
tomu král vy�is� a pomsti všecky bludy a ne�ády, jestli kte�í mezi 
duchovními nebo sv�tskými nalezeni budou, dej také postoupiti a 
navrátiti, cokoli odjato bylo kn�žím; dále zapomenuty bu
te 
všecky dosavadní ústrky s obou stran, a panujž pokoj a svornost 
bez p�erušení; kone�n� osta�te kn�žstvo i universita i páni p�i 
svých starodávných právích a svobodách, aniž sahejte jeden na 
druhého právy nov� vymýšlenými.  

Mistr Jan Hus vydal ve velkém shromážd�ní university 
ve�ejný po�et z víry své, prose p�i tom papeže zvláštním psaním, 
aby ho zbavil povinnosti dostaviti se osobn� na dvo�e �ímském; 
osv�d�oval se slavn�, že mnozí vinili ho ze �lánk�v, jimž on 
nikdy neu�il, a stíhali ho ze skutk�v, kterýmiž vinen nebyl, 
ujiš�uje spolu, že hotov jest stolici apoštolské ku poslušenství. - 
Roku 1411 zem�el arcibiskup Zbin�k a nástupcem jeho byl 
Albík z Uni�ova, ale za n�ho nové bou�e náboženské povstaly 
následkem ohlášení bully papežské o odpustkách, r. 1412. Král 
Václav mocí všelikou p�i�i	oval se o jich p�etržení. Rozdvojení 
v �echách po�até tužilo se tím více, an Hus a p�átelé jeho horlili 
tím usilovn�ji o opravu církevní, a fará�ové pražští snažili se o 
to, aby zhostili se protivníka svého, protož obžalovali jej u 
papeže. Vydána byla nová klatba na Husa, jížto již ani král 
Václav se neprotivil. I nastalo nové bou�ení se lidu za p�í�inou 
vypov�zení Husa z Prahy, a nejvyšší páni zemští po�ali se raditi, 
kterak by lze bylo staviti hádky mezi kn�žími ode dávna vzni-
klé, a zjednati zemi op�t pokoj a jednotu. Svolána za tou p�í�i-
nou r. 1413 synoda do Prahy, ale rozešla se op�tn� bez 
žádoucího výsledku. - Následkem usilování krále Sigmunda 
svoláno všeobecné koncilium �ili sbor církve do m�sta 
Kostnice (Konstancie) a Sigmund, který všeobecn� p�ál, aby 
žádanou opravu a jednotu církve uvedl ve skutek, vybídl též M. 
Husa, aby se dostavil v Kostnici, sliboval mu nejen bezpe�ný 
pr�vod, aby v�c jeho došla tam žádoucího konce, kdež však 
vzdor své obrany a hájení se, a vzdor slíbené ochrany 
Sigmundovy upálen byl v Kostnici dne 6. �ervence 1415. 
Všeobecné bylo pohnutí, jakéž následovalo zpráv� té. Výtržky 
všeliké, znamení to blížících se bou�í, po�aly se páchati všude 
po �echách i po Morav�. Zachování ve�ejného pokoje a po�ádku 
záleželo p�edevším na úmyslech a skutcích pán�v u nejvyšší 
vlády zemské postavených, a ta se nalézala tehdáž v rukou 
zjevných Husit�v.  

1416 V Ho�e Kutné byl nejvyšším mincmistrem Petr z 
Svojšína, p�ívrženec strany té, a i zde okázaly se brzo následky 
všeobecné nevole; nebo� když král Václav poslal služebníka a 
panoše svého Rá�ka Kobylu do Hory, aby jemu n�co z platu 
svého pen�z ud�lali (ud�lili), dozv�d�vše se toho haví�i, sebrali 
se velmi siln�, i u�inili útok na ten d�m, kdežto Rá�ek Kobyla 
hospodu m�l, i smecí všecky z domu okny, Rá�ka i jeho dvanáct 
služebník�v, je zmordovali, a ztepú je všecky, krom� Bo�ity z 
Ost�edku, že se ten byl skryl v n�jaké chýšce smrduté, a tak ušel 
toho, že zabit s jinými nebyl. Král Václav pohn�vav a postrojiv 
se tam jeti, a toho pomstíti, vzav dary od Horník�, i odpustil jim, 
a nechal /57/ toho tak. Toliko sami Horníci kázali dva z havé��v 
stíti, aby král �ekl, že jim toho žel.93  

Roku toho povstalo též z neznámých v�bec p�í�in hnutí 
pán�v a rytí��v proti králi Václavovi a škodu velikou páchali v 
zemi, takže musel král vojsko vypraviti proti t�mto šk�dc�m 
zemským.  

Však i sbor Kostnický nep�estal hroziti �ech�m, a nabyv 
toho zprávu, že v �echách pod obojí sp�sobou ve�e�e Pán� se 
p�ijímá, pro kterýžto sp�sob se universita Pražská rozhodn�
prohlásila, nemeškal vyhlásiti všechnu �innost university, 
všechna její duchovní privilegia za neplatná, a zapov�d�l všem 
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Václava IV. str. 624 p�ivádí událost tu k roku 1414, a dovozuje, že 
Rá�ek Kobyla svým p�ísným vystupováním proti kn�žím u veliké 
nenávisti stál, a že i zde na kn�žích poplatky úsilím vyžadoval, 
hroze spolu, že když kn�ží pen�z nedají, veškeré st�íbro a zlato z 
chrámu sv. Barbory vezme, �ímž Horníky na se nejvíce popudil, že 
se �inu toho dopustili. 

v�rným k�es�an�m študovati v Praze, a krom� toho usnesl se na 
tom, že nazna�í sp�sob, jakby se �echové k poslušenství 
navracovati m�li. I byli �lánkové sp�sobu toho do �ech posláni, 
dle nichžto se m�l král Václav zavázat p�ísahou, že šet�iti bude 
svobod církve �ímské, a že je od nikoho nedá rušiti; Husité že 
všickni mají donuceni býti, aby svých blud�v odp�isáhli; 
kostel�m že má navráceno býti, co jim bylo pobráno; vyhnaní 
kn�ží mají se k míst�m svým zas návrátiti, a za škody své 
náhradu obdržeti; Pražská universita má se napraviti, a p�ední 
u�itelé husitští p�ed papežem postaviti; všecky husitské knihy 
mají se spáliti, zpívání písní husitských zakázati, jakož i kázaní 
kn�ží p�espolních; �ádné církevní pokuty mají zas sv�j pr�chod 
míti; jednoty husitské mají se zrušiti, a kdokoli Husa neb 
Jaronýma za svatého vydávati bude, má se co kací� ohn�m 
spáliti.  

Král Václav se t�mi rozkazy ze své nerozhodnosti nedal 
vytrhnouti, a místo odpov�di dal 9. �ervna 1418 znovu prohlásiti 
zákon již v roce 1411 vydaný, kterýmž se zapovídalo a za ne-
platné prohlásilo každé pohán�ní jeho podaných stavu m�st-
ského p�ed jakýkoliv zahrani�ní soud duchovní; obrátil ale brzo 
smýšlení své, když mu bratr Sigmund psal, jak jeho ne�innost a 
shovívavost ke kací��m zlé následky míti bude, a že p�ísné a 
hrozné v�ci nastávají �ech�m ode všech zemí k�es�anských; 
�ehož Václav se zhroziv, obrátil jednáni své proti tak zvaným 
Husit�m.  

Ale z obrácení se Václava povstalo mezi lidem neslýchané 
posud kvašení; a mezi p�ívrženci strany papežské neb Sigmun-
dové, i mezi stranou �eskou neb utrakvistskou povstávaly �asto 
šr�tky až krvavé; a co se d�lo v Praze, d�lo se i na venkov�, a 
zakusila toho i Hora Kutná.  

1419 V �ervenci r. 1419 na�ídil král Václav podkomo�ímu 
zemskému Janovi Bechy	ovi z Lažan p�i obnovení konšel�v 
Novom�stských osaditi všecka místa horlivými protihusity; do 
Hory Kutné dosadil za nejvyššího mincmistra Mikeše Div��ka 
z Jemniš
, co nep�ítele Husit�v známého, a ten ve jménu krále 
u�inil i zde p�i obnovení rady to samé, maje k podpo�e své 
fará�e Augustina, profesa kláštera Sedlckého.  

Kn�ží pod obojí, vyhnáni byvše z Prahy, hlásali slovo boží 
po venku, a ke dni 22. �ervna 1419 ustanovena byla sch�ze lidu 
na ho�e Tábor, i sešlo se lidu na 42.000, a po držané spole�né 
porad� ustanoveno setrvati v svornosti, lásce a v�rné setrvalosti 
p�i kalichu posvátném. V rad� králové uznávali v mimo�ádných 
takovýchto výjevech velikou míru politické d�ležitosti a nebez-
pe�enství, a Václavovi namluvili, že v�dcové t�ch zástupc�v 
zamýšlejí svrhnouti jej s tr�nu. - Krom� toho událo se v Praze, 
že protihusitští obecní starší od rozlobeného lidu okny ven na 
ulici z novom�stské radnice vyhozeni byli. Král Václav p�ísahal 
se hrozn� za to mstíti, nedo�kal se však více pomsty a zem�el 
16. srpna 1419.  

Po úmrtí krále Václava po�aly se mysle obyvatelstva tím 
více kvasiti, a zástupové rozkvašení obo�ovali se na kláštery a 
kostely, kterýchžto kn�ží nejvíce byli v nenávist upadli.  

V �ase tom d�dic tr�nu �eského, již dávno uznaný, meškal v 
Uh�ích, k n�muž po smrti Václavov� mnozí šlechticové �eští 
pospíchali, že však se strojil Sigmund k válce Turecké, a nadto 
m�l boje s Benát�any, Poláky a �ádem Pruským, nemohl se 
vydati do �ech, a� mu k tomu rad�no s jedné strany pány 
�eskými a italskými; N�mci však a Uh�i byli pro to, by prvé 
Turek byl odstran�n od hranic uherských, a pak teprv s vít�zným 
vojskem ude�iti se m�lo na �echy, kdežto p�edc, jak se 
domýšleli, nikdo tak sm�lým nebude, aby se mu protivil. Tato 
rada zvít�zila a Sigmund prohlásil ovdov�lou královnu Žofii 
prozatímn� za vlada�ku království �eského, a aby m�la dosti 
síly ke skrocení bu�i��, kdyby se n�kde zjevili, poru�il jí nejen 
všecky d�chody zemské, ale i poklady po králi Václavovi v 
�echách zd�d�né k vypomožení v �as pot�eby, a všem ú�ed-
ník�m od krále Václava ustanoveným potvrdil ú�ady jejich.  

Stavové �eští k vyzvání nejvyššího purkrabí sešli se v 
obecný sn�m, a ustanovili /58/ se dle oby�eje starodávného na 
�láncích, ježto co žádosti zem� podány býti mají králi p�ed jeho 
p�ijetím do zem�, mezi nimiž bylo obsaženo: aby král Sigmund 
dal svobodu zákonu božímu a slovu jeho, a zvlášt� o p�ijímání 
t�la božího a krve boží všemu lidu k�es�anskému; aby han�ní a 
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kace�ování podobojích zakázáno bylo pod vypov�zením ze zem�; 
aby zjednáno bylo u papeže stavení klateb a povolení kalicha, 
neb aspo� odložení a odvolání té v�ci k budoucímu koncilium; 
aby kace�ování M. Husa a M. Jeronýma pro zastavení sváru 
mezi lidmi v celé zemi bylo zapov�zeno; aby p�i mši aspo�
evangelium a epištoly v �eském jazyku �ísti se mohly a p. v. - Na 
�lánky požadované nedošla dlouho odpov�d, a když op�t o ni u 
Sigmunda naléháno, oznámiti dal, že až p�ijde do �ech, poradí 
se o ty v�ci, a vážiti je míní s biskupy, preláty, mistry, knížaty, 
pány a m�sty, a to což �ádného bude podle rady a nau�ení, že je 
rá�í milostiv� zachovati.  

Tyto žádosti a odpov�� okazují, že nebylo k o�ekávání 
narovnání v pokoji, a tak utvo�ily se v zemi t�i strany trojího 
mín�ní: jedna shodovala se s králem z úplna v mín�ní jeho 
politickém i církevním; jiná cht�la jej sice poslouchati u v�cech 
politických, nikoli ale církevních; a t�etí neposlouchali ho v 
ni�emž a nižádným sp�sobem.  

První byla strana katolík�v, kte�í se k husitství neznali, v 
zemi nevelmi hojná; druhá nazvaná husitská, pozd�ji tak zvaní 
kališníci neb utrakvisté, rozší�ena již po celých �echách a 
Morav�, držíc se nového u�ení a �ízení, a �ízená mistry u�ení 
Pražského, nezamítala nikoli autority a tradice církevní, a p�ála 
sob� i doufala stále, že se s církví zase spojí, ji k oprav� pom�že 
a v poslušenství její se navrátí; t�etí strana byla Husit�v
horlivých, jichžto žádosti reformatorské p�esahovaly nálezy 
university Pražské, a ježto nap�ed jsouce p�esv�d�eni o nepro-
sp�chu každého mírného se Sigmundem vyrovnávání, necht�li 
ani o n�m slyšeti, tak zvaná strana Táborit�v.  

Množícímu se znamení nastávajících bou�í musela královna 
Žofie ohraditi se mocí vále�nou, aby d�razn� brániti mohla 
každému zmatku neb rozbroji v zemi. Též Hora Kutná pod 
�ízením mincmistrovým byla zbrojným lidem osazena, nebo�
hromady lidu scházely se po všech krajích, a tudíž bylo co 
st�ežiti hlavního pokladu zem� �eské; a v�dcem lidu zbrojného 
byl Petr ze Sternberka, mistr p�evorství Strakonického, p�ívr-
ženec strany protihusitské.  

Ku dni 10. listopadu rozepsáno bylo shromážd�ní lidu ze 
všech kraj� do Prahy a zástupové vedeni jsouce pány �eskými, 
ubírali se jako se všech stran v slavném procesí ku Praze. Jeden 
takový zástup as 300 osob z Oustí nad Lužnicí zavítal dne 4. 
listopadu do Knína, tu však p�epaden byl ozbrojenými žoldné�i z 
Hory Kutné, pak pán�v Petra Konopiš�ského ze Sternberku, 
Jana Ptá�ka z Pirkstejna na Ratajích a jiných, vysláni nejvyšším 
mincmistrem Div��kem z Jemniš� k pronásledování Tábor�v; i 
svedena tu bitva, a zajali jich 96, s nimiž k Ho�e se ubírali, 
kdežto zajatých k výslovnému rozkazu mincmistrovu a fará�e 
Augustina do šachet vmetali.94 - Byl to první krvavý po�átek 
válek husitských, jejžto mincmistr Kutnohorský zavinil.  

Rozho��enost proti Ho�e zrostla tím v Praze velice, i 
zvon�no na poplach, a zástupové ozbrojení sbíráni ku pomst�
brat�í svých, a ku potrestání Hory Kutné.  

Následk� �inu svého se Horníci jaksi nestrachovali, nebo�
již 6. listopadu Hora Kutná, �áslav, Kou�ím a Kolín a 35 pán�v 
�eských a rytí��v listy svými opov�d�li Pražan�m válku, a vtrhli 
s lidem svým do Prahy. - Dne 9. listopadu u�in�no tam p�ím��í, 
ježto až do sv. Ji�í p�íštího roku trvati m�lo, a v n�mž královna i 
páni se zavázali k hájení svobody v náboženství, zvlášt� co do 
p�ijímání pod obojí v celé zemi. Ale Žižka, v�dce Tábor�v, a 
jiní horlivci, kte�í takovému p�ím��í necht�li, opustili Prahu, 
táhnouce do Plzn�. - Král Sigmund, dotíraje skrze �asté posly z 
Uher na ztrestání kací��v, zmnožil tím ohavnosti již spáchané.  

Co však po tomto p�ím��í následovalo, bylo v nejedné 
p�í�in� ješt� horší nežli zjevná válka sama; nebo� jakmile 
jednou mezi stranami prolita byla krev, hned se domnívala 
každá z nich, že právo má mstíti se nad druhou.  

Nejúhlavn�jšími nep�áteli všech Husit� v �echách byli 
tehdáž Horníci, �ili obyvatelé Kutnohorští - píše Palacký ve 
svém spise: D�jiny národa �eského - v�tším dílem N�mci. 

                                                          
94 Kapihorský dokládá: A kn�ží jejich po kop� kupujíce, do šachet 

metali, život�v jich zbavovali, a tak Kutnohorští napomínáním 
up�ímného a horlivého pastý�e �isté a nepoškvrn�né náboženství 
zachovali.

M�sto jejich rudnictvím kvetoucí a po Praze v �echách nejv�tší 
a nejbohatší, stálo jako v p�irozeném odporu proti hlavnímu 
m�stu, a protož tím více horlila pro katolictví, �ím více Praha 
klonila se k husitismu. K�ivdu kostel�m a duchovním v Praze 
�in�nou opláceli Horníci sp�sobem tím, že kdekoli jakého 
Husity dopadnouti mohli, necht�l-li odp�isáhnouti se víry své, 
bez okolk�v jej usmrtiti dali. Mnoho jich upáleno, více ješt�
s�ato, aneb i za živa do nejhlubších šachet horních uvrženo. 
Oustští, jež Petr ze Sternberka u /59/ Knína zajal a do Hory 
dovedl, potkali se mezi prvními s osudem takovým. A jelikož se 
praví, že Horníci platili za každého husitského �echa po jedné, 
za kn�ze pak po p�ti kopách groš� Pražských, není se �emu 
diviti, že po�et p�ivedených ob�tí vzrostl brzy až hr�za;95 ano 
pro takový h�íšný peníz na mnoha místech v zemi pravé honby 
na lid prý p�edsebrány, a Kutnohorským kat�m tolik práce 
zavalováno, že �asto z unavenosti odpírali své služby. - Šacht�, 
která nejvíce ob�tí pohltila, u kostela sv. Martina p�ed 
Kou�ímskou branou, p�ezd�li Horníci Tábor, t�šívajíce tím 
jménem úsm�šn� Táboru chtivé Husity, jež tam metali. Za 
krátký �as p�ipraveno prý na tento sp�sob nemén� než 1600 
osob o život.  

Ješt� v témže m�síci listopadu zmocnili se Horníci také 
m�sta Kou�ím� a javše tam n�které konšely a starší obecní, též 
fará�e M. Jana Chodka s kaplany jeho, vedli je spoutané do 
Hory, kdež do v�zení uvrženi, a po n�kolika ned�lích také za 
živa do šachet vmetáni jsou.96  

1420 Král Sigmund po delším pobytu ve Vratislavi a 
Svidnici p�itáhl p�es Kladsko a Náchod do �ech s velikou mocí, 
maje p�i sob� papežova legata i n�kolik knížat slezských, a na 
po�átku m�síce kv�tna byl se zmocnil m�sta Králové Hradce, a 
ustanoviv tam Alše Holického ze Sternberku za svého 
hejtmana plnomocného, bral se odtud (12. kv�tna), s celým 
svým komonstvem dále k Ho�e Kutné, jemu zcela oddané, 
kamžto od Pražan�v mezi sebou nesvorných ku králi poselství 
stálá p�icházela, s nimiž však král hrd� a tvrd� nakládal, a jim 
rozkázal, aby jedouce dom� kázali všecky �et�zy po ulicích 
vybrati a šra	ky zbo�iti a vykopati. To když u�inili Pražané, král 
je op�t do Hory obeslal, rozkázav jim, aby všecka od�ní, kteráž 
mají v Starém m�st� na hrad� u sv. Václava, a kteráž mají na 
Novém m�st�, aby na Vyšehrad� položili. I svolával národy i 
knížata ku pomoci na vyko�en�ní a potla�ení kací�stva, svolával 
je do tábora svého u Hory Kutné.97  

První Sigmundovo podniknutí uvnit� zem� �eské neslibo-
valo mu mnohého št�stí. Hned po p�íjezdu jeho do Hory Kutné 
stalo se návodem Petra fará�e Lede�ského veliké shromážd�ní 
lidu na jedné Ho�e mezi Lipnicí a Led�í.98 Hrnuli se tam houfn�
i uhlí�i od Hory Kutné, cht�jíce také ú�astni býti ve�e�e Pán�
pod obojí sp�sobou. V�c ta zastrašila Horníky, ježto bez služeb 
uhlí�ských obejíti se ovšem nemohli; a protož �e�mi lahodnými i 
dary navedli mnohé z t�ch lidí, aby vrátíce se dom�, vozili jim 
uhlí zase. Po umenšení v takovémto po�tu shromážd�ných 

                                                          
95 Sta�í letopisové (ve Vratislavském rukopisu) praví o té v�ci: 

Biskup Litomyšlský s panem Petrem Konopiš�ským, s Horníky a 
jinými pány spikli se, aby všecky ty, kte�ížto p�ijímají t�lo a krev 
Pána Ježíše pod obojí sp�sobú, hubili. A tak mnoho chudých lidí 
jímajíce, kn�ží do Hory nosili. Neb za každého �lov�ka, kteréhož do 
Hory donesli, dali jednu kopu a za kn�ze p�t kop. A také sú brali 
pastevce po polích, a prodávali do Hory jako jiný dobytek. 

96 Archiv �eský, III., str. 211: Mezi p�í�inami, pro které páni �eští 
a Pražané Sigmunda za krále �eského p�ijmouti necht�jí, udává se 
též: Horník�m také p�ikázal, kteréhož by koli �echa ku p�ijímání 
boží krve p�íchylného dosáhli, aby stínali a do šachet metali; jichžto 
již n�kolikanádcet set �ech�v i duchovního i sv�tského stavu 
nevinn� jest v šachty vmetáno, k hanb� a veliké škod� jazyka 
�eského. - Be�kovský vypravuje str. 654: Kn�z Matouš Hradecký, 
n�kdejší d�kan Kutnohorský (v utrakvistické dob�) poznamenal, že 
t�ch Tábor�v, kte�í od Kutnohorských do šachet rozli�ných �as�v 
uvrhnuti byli, ze všelikých starých rejst�ík�v 5496 napo�ítal.

97 Martin Kuthen praví: Téhož léta císa� Sigmund, cht�je mocí v 
zemi �eské po smrti bratra svého se uvázati, s velikým lidem k Ho�e 
p�itáhl, a tu jsa u Hory, Pražany k sob� obeslal, kte�ížto když k 
n�mu p�ijeli, rozkázal jim, aby všecky �et�zy v Praze vybrali.

98 Nyn�jší vesnice Bojišt�. 
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po�ali ostatní bráti se ke bratr�m na Tábor do Hradišt�. Nena-
dále však obklí�eni jsou v širém poli velikými houfy jízdnými z 
Hory od krále proti nim vyslanými. Sedláci, nedavše se tím 
ustrašiti, postavili se srdnat� k obran�; sto�ivše se vozy svými, 
po�ali tak siln� kamením a st�ely lou�eti na nep�átely, že tito, 
jakkoli po�tem a od�ním p�ed�ili, však se neodvážili ani útokem 
na sedláky hnáti, ale ztrativše n�kolik mrtvých a ran�ných vrátili 
se s hanbou k Ho�e zp�t.  

Po dvanáctém kv�tnu vytáhl Sigmund se vší svou mocí od 
Hory Kutné ku Praze, rozloživ se táborem na polích u Litožnic, 
maje u sebe vojsko uherské, moravské a slezské, též n�které 
�eské šlechtice a Horníky se stroji k dobývání Prahy pot�eb-
nými. Ale vojska pražského nedo�kav se dne 24. kv�tna úprkem 
opustil ležení své, i množství špíže a zavazadel v n�m, sám s 
Uhry, jeda do Staré Boleslavi, kázal jiným vrátiti se k Ho�e 
Kutné se st�elbou a stroji vále�nými; však když mu koncem 
m�síce �ervna t. r. pomoc p�išla lidu k�ižáckého, tak�ka v celé 
Evrop� najatého, p�i�i	oval se o dobytí a osazení se Prahy. Hora 
Kutná byla mu hlavním st�edišt�m a spolu v d�ležité dob� té i 
pokladnicí. Listiny od krále Sigmunda toho �asu, co v Ho�e 
Kutné trávil, vydané mají v�tším dílem za p�edm�t zástavy 
všelikých zboží a /60/ d�chod� královských za služby a škody 
vále�né; když ale se zboží královského nedostávalo, odvážil se 
král zastavovati také zboží kostelní a klášterské v �echách.  

Z dluhopis� vyniká hlavn� úpis na pronajmutí mince v Ho�e 
Kutné rychtá�i kutnohorskému, jenž zní: Sigmund, z Boží milosti 
a t. d., pronajal t�žkou h�ivnu šest a padesáte groš�v na každý 
týden, aby dávali rychtá�i Horskému Václavovi z Donína, když 
rychtu m�l za to, že 500 kop groš� Pražských Jeho Mti. 
Královské p�j�il dotud, dokud by t�ch 500 kop dáno nebylo. 
Dán v �áslavi po Kristovu narození �trnácte set let a potom 
dvacátém lét� v nejprvn�jší úterý po povýšení sv. K�íže, 
království uherského v �tvrtém a t�idcátém, �ímského v desátém, 
�eského v prvním lét�. Z rozkázaní Pána a krále podepsán 
Michal, k�ížovník pražský.99  

Jediná listina v archivu m�stském z roku toho uchovaná 
podává nám jména osob, jimžto v dob� té osudné správa obecní 
sv��ena byla; byli� to: Venceslav z Donína, rychtá�, Hanuš 
Reinswerk, Hanuš Lemel šepové prví, mistr Hamann Alder, 
Mikuláš z Písku, Hanuš Spiesglas, Christian zlatník, Petr 
Chramninger, Franz Geyer, Hans Kammer, He�man Gros, 
Št�pán Zimmermann, Wenzlav Topler, Martin Naz, Hanko von 
Rosenthal, jiní šepové, a ti listem vystaveným v pátek p�ed sv. 
Magdalenou zapisují 1 kopu groš� pražských ro�ního platu 
Niklasovi Rotpartovi spolum�št�nínu za 10 kop groš� téže 
mince, kterých od n�ho k obecní pot�eb� byli obdrželi, a m�lo se 
mu platiti ½ kopy groš� p�i sv. Ji�í, ½ kopy groš� p�i sv. Havle 
na tak dlouho, až by mu p�j�ka zaplacena byla; a kdyžby úrok 
ten �ádn� placen nebyl, má se po projití �asu každý týhoden 6 
groš� pokuty platiti, jakož i v��itelovi vyhraženo, práva svého 
na dluh i úrok komukoli, k�es�an�m jako žid�m, prodati. - Úpis 
tento, jako i jiný na 5 kop groš� pražských zn�jící Prokopovi 
Kursnerovi prodán byl Norimbergskému kupci Hans Süsovi, 
který když ani úroky ani jistinu z Hory Kutné obdržeti nemohl, 
za tou p�í�inou ku králi Sigmundovi stížnost a žalobu na obec 
Kutnohorskou zadal.100  

Listem menší pe�etí vydaným v Ho�e Kutné na den sv. 
Barbory zapisuje král Sigmund vsi Zbyslav, Rohozec, Kounice 
klášteru Sedlckému náležející se všemi požitky etc. a zvlášt� s 
rybníky, lesy, s plným panstvím, pro obranu a zachování toho 
zboží a d�l ve 400 kop gr. Ond�ejovi rychtá�i a Václavovi Finder 
z �áslavi, jimžto tyto peníze dlužen byl.101  

Dne 28. �ervence dal se Sigmund skrze Konráda arcibiskupa 
Pražského v hlavním kostele sv. Víta v p�ítomnosti knížat a 
prelát�v cizích, avšak ne všech pán�v �eských, korunovati, p�i 
kteréžto smutné slavnosti chyb�li i representanti m�st a zvlášt�
hlavního m�sta Prahy. Tímto výkonem nalehly však na 
Sigmunda nové starosti, nebo� když dosáhl práva, že se stal 
dokonalým pánem a d�dicem celého království, a vydávati mohl 

                                                          
99 Pam�tní kniha Ka	kovská. 
100 Archiv m�stský. P. LVIII. �. 182. 
101 Archiv �eský II. str. 178. 

platné listiny, po�ali na n�ho dorážeti všickni, kdo jakéhokoli k 
n�mu m�l nároku, a cht�l-li vyhov�ti všemu požadování, sáhl až 
k olupování poklad� chrámových, a k zastavování práv, 
d�chod� a statk� královských, jak s vrchu pov�d�no.  

Výprava jeho veliká, tak dlouho a úsiln� chystaná a 
nákladn� vedená zvlášt� na n�mecké k�ižáky, nevedla k cíli 
žádanému, a král nezda�eným výsledkem zarmoucen opustil 2. 
srpna Prahu a táhl do Hory Kutné; zde se zdržoval od 7. do 22. 
srpna, od 26. až 31. srpna v �áslavi, a od 3. až 16. zá�í op�t v 
Ho�e Kutné. Dne 16. srpna p�i op�tném prohlášení bully 
papežovy od 1. b�ezna na k�íž proti Husit�m byli u Sigmunda v 
Ho�e Kutné p�ítomni krom� královny Barbory a Žofie, papežský 
legat Fernand, Ludvík Aquilejský patriarcha, Bartolom�j 
arcibiskup Milánský, Ji�í Pasovský a Šimon Trogirský 
biskupové, pak dále: knížata Vilém Bavorský, Jan Zaganský a 
Jind�ich Rumpold Hlahovský, hrabata Ludvík z Oetingen, Pipa z 
Ozora i Vilém de Prata, páni Jan a Old�ich z Bibersteina, �en�k 
ze Sydova, Vend z Ilburka, Brunorius de la Scala z Verony, Ji�í 
de Valperga a jiní mnozí, kone�n� n�kolik prelát�v a doktor�v 
cizích, mezi nimiž doktor obojích práv M. Petr Pavel de 
Vergeriis, pak Martin Talayer doktor theologie, Jakub de 
Spinolis doktor dekret�v a t. d. krom� rytí�stva a panoš�v tém��
bez po�tu.  

Boje Sigmundovy s Husity trvaly v zemi neustále, s nimižto 
Pražané se spol�ili, a 15. zá�í obléhli Vyšehrad. Nemoha král 
Sigmund s nimi nic svésti u Berouna, vytáhl odtud p�es Karl-
stein s jízdou svou ku Praze a dal v�kol domy páliti. Pak dodav 
n�co špíže na hrad Pražský, bral se do Hory Kutné, sbíraje a 
shán�je odevšad vojsko co nejrozhodn�ji. P�i strašlivé bitv�, 
kterou král Sigmund s Pražany p�ed Vyšehradem na Pankraci 
dne 1. listopadu svedl, byl ve vojšt� králov� jsoucí Mikeš 
Div��ek /61/ z Jemniš� mincmistr v Ho�e Kutné první, jenž s 
patnácti sty jízdnými na út�k se dal a tím osud bitvy rozhodnul, 
v nížto tak�ka kv�t šlechty �eské a moravské zahynul.  

Vypravuje se o králi Sigmundovi, že po své porážce, jakkoli 
ho�em sklí�ený do Hory Kutné se vrátil, snažil se ukazovati lidu 
tvá� veselou, ujiš�uje spolu, že ne on, ale Pražané utrp�li 
porážku. Na potvrzení toho musely nejen královny choditi 
ozdobené zelenými v�nci, ale i Sigmund sám kladl je sob� na 
hlavu n�který �as, okazuje se tak Horník�m.  

Co marným obležením Prahy až potud ješt� nejistého 
z�stávalo, rozhodnuto kone�n� bitvou Vyšehradskou: vrch moci 
v národu p�ipadl tém�� z nenadání m�stu Pražskému; a št�stí 
rozhodné p�álo stran� té.  

1421 Dne 14. ledna r. 1421 pan Jan M�stecký z Opo�na s 
Kutnohorskými a jinými m�sty královými vpadše u veliké síle 
náhle do m�ste�ka P�elou�e, kdežto houf Tábor�v byl v kostele 
se ohradil, pobili a zjímali je všecky, a p�ivedše odtud 120 
zajatých s kn�zem Valentínem do Hory, dali je vmetati do 
šachet. Brzy na to, když Hromádka z Jistebnice, hejtman 
Táborský, zmocnil se byl hrazeného m�ste�ka Chot�bo�e, 
Kutnohorští s mincmistrem svým Mikšem Div��kem a jiní 
položili se okolo Chot�bo�e, dobývajíce jí. Hromádka vzdal se 
3. února. Na dolehání zvlášt� N�mc�v kutnohorských vehnáno 
jest tu v Chot�bo�i asi 300 zajatých do stodol, a spáleno,102 jiní v 
Loších mezi Horou Kutnou a �áslavou podobnou smrtí utraceni, 
ostatní pak do šachet vmetáni jsou, takže asi 700 lidí zrádn�
zahynulo, Hromádka pak s dv�ma kn�žími Táborskými zaveden 
jest do Chrudími, a tam na nám�stí ve�ejn� upálen.  

Vít�zné byly boje vojska husitského v Plze	sku a všecko 
Sigmundovo usilování bylo marné, takže táhna k Rokycan�m, 
netroufal si již do�ekati polem tak valného na n�j se valícího 
vojska, rozpustil veškeren lid sv�j, sám pospíšil do Litom��ic, 
kdež však nedlouho se pozdržev p�ijel dne 26. února i s 
královnami do Hory Kutné, kdežto ale jen do konce m�síce 
pobyl; opustil pak �echy docela.  

Krátce p�ed odchodem Sigmundovým ze zem� stoupili 
Pražané se Žižkou ve spolek branný, z n�hož sami pro sebe 
o�ekávati mohli prosp�ch nejlepší, ana skute�n� teprv od spojení 
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muž její již ho�í, vsko�ila tam za ním do ohn�, a sho�ela s svým 
mužem. A na Horkách spálili jich 40 nahnavše jich v jednu chalupu.
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moci jejich s mocí Žižkovou p�evaha husitismu ve království 
nejen nepochybnou ale i neodolatelnou se stala. Pro Kutnohor-
ské, hlavní Pražan� protivníky, nastala nyní doba velmi 
nebezpe�ná. Ukrutné jich se zajatými Husity nakládání trvalo již 
na t�etí rok; osud Taborit�v podavšich se ješt� nedávno v 
Chot�bo�i na �est a na víru, a nicmén� šachtám nenasytným v 
ob�t povržených, zdálo se, že volá hlasit� o pomstu. I bojíce se jí 
Horníci, umínili nejprv brániti se zoufale.  

Dne 23. dubna vytáhl mincmistr královský Mikeš Div��ek z 
Jemniš� v �ele nemalého vojska proti Kolínu, (který již 22. 
dubna se byl vzdal na milost a nemilost, a osazen vojskem, 
krom� toho podaly se již i Nymburk a �áslav, a klášterové 
Skalický, Sedlcký, Sázavský a jiní, a p�icházeli k vít�z�m 
zemané celého kraje, umlouvajíce a zapisujíce se, že cht�jí býti s 
Pražany a Sigmunda již nemíti za krále). Ale spat�iv i velikost a 
sílu vojska pražského i málomyslnost m�st a zemanstva 
chvátajících se všech stran poko�it se jemu, vrátil se do Hory s 
ohromující zprávou, že již ne v boji jest nadíti se spásy, ale jen v 
milosti nep�átel. I vysláni tedy n�kte�í m�š�ané do ležení praž-
ského s pokornou prosbou, aby klenot ten �íše �eské ku prosp�-
chu vlasti zachován, a s obyvateli milostiv� nakládáno i dovo-
leno bylo vyst�hovati se bez úrazu života a jm�ní v ur�ité lh�t�
všem, kte�ížby ku stran� pod obojí p�istoupiti necht�li. Pražané 
svolili k tomu, a utvrdivše smlouvu téhož dne 24. dubna písem-
n�, ur�ili lh�tu ke dni 1. kv�tna, s tou však výminkou, aby celé 
obyvatelstvo Horské, muži, ženy i d�ti vyšli v procesí p�ed 
m�sto Pražan�m vst�íc, a prosili jich o milost za všecka 
provin�ní. Na zejt�í tedy v pátek dne 25. dubna brali se Horníci s 
kn�žstvem a množstvím lidu obojího pohlaví, velebnou Svátost 
t�la Kristova nap�ed nesouce, až ku klášteru Sedlckému; a když 
se p�iblížili ku Pražan�m, poklekli všichni na kolena, jeden pak 
z nich prosil na míst� všech Boha i Pražany za odpušt�ní vin 
jejich. Tu kn�z Jan jal se mluviti ve jménu Pražan�v, nejprv 
vytýkal jim ost�e nešlechetnosti, kterých se dopustili, potom ale 
pohnutelnou �e�í poprosiv jich, aby již toho ne�inili více, ohlásil 
jim pokoj a milost od Boha i od Pražan�v, jakož umluveno bylo. 
I davše se ob� strany do plá�e velikého, pozdvihli hlas�v svých 
k nebi, T� Boha chválíme st�ídav�, totiž Horníci jeden verš, a 
Pražané druhý, zpívajíce. Potom vedeni jsou s plesáním do 
m�sta ti Pražané, kte�í m�li uvázati se v Horu a vládnouti ú�ady. 
Horníci snažn� prosili, aby jim dán byl za nejvyššího správce 
Petr Zmrzlík ze Svojšína sed�ním na hrad� Orlíku, jenž již za 
krále Václava od r. 1406 do r. 1409 ú�ad nejvyššího mincmistra 
zastávav, nyní ku stran� Táborské /62/ se byl p�ivinul; do jeho 
zajisté hodnosti a šlechetnosti d�v��ovali se úpln�. I k tomu 
svolili Pražané, poslali hned o to k n�mu; on p�išed, �ídil op�t 
Horu pokojn� a spravedliv�, ale po nedlouhém �ase bohužel 
smrtí nenadálou uchvácen jest. Po vzdání se Hory vojsko 
pražské táhlo dále k dobývání dvou hrad� královských Žleb�v a 
Lichtenburku; však ty oba podaly se bez boje.  

Po vzdání se Hory jeden z kališnických pán� moravských 
dal p�átel�m svým tajnou výstrahu, že �echové, jak mile 
Chrudímska a Hradecka se zmocní, míní do Moravy vtrhnouti 
dv�ma stranama, a napomíná jich, aby se usnesli spole�n� o 
�tyry �lánky pražské, že je cht�jí držeti spole�n�. Jarom��ané 
též hnedle po pádu Hory Kutné dne 25. dubna rozeslali písemní 
ho�ekování do N�mec, a zvlášt� do Slezska, volajíce celý sv�t 
ku pomoci své, nebo� to bylo také zaryté místo nenávisti proti 
Husit�m a �ech�m v�bec.  

Vzdáním se Hory Kutné nastal hnedle tu i také hned p�evrat 
v smýšlení náboženském, a jak prvé byla Hora p�ísn� katolická, 
tak nyní stal se rychlý p�evrat, že stala se zcela p�ívržencem 
strany utrakvistské dle u�ení pražského, a dne 10. kv�tna u�inili 
Kutnohorští, písemní závazek, že ku stran� pod obojí p�istupují 
a že s Pražany i pány �eskými proti Sigmundovi bojovati cht�jí. 
Závazek u�in�ný zní takto: My rychtá�, šepové, konšelé, p�ísežní 
i všecka obec Hory Kutné jmenované i k tomu p�íslušející, 
vyznáváme tímto listem všem, kdož jej uz�í nebo �túce uslyší, že 
znamenavše p�i svatou a spravedlivou, a všem k�es�an�m spasi-
telnou, o kterouž jsou se opatrní páni purkmist�i, konšelé i obce 
velebného m�sta Pražského a hlavního koruny království 
�eského, s urozenými pány Hynkem, �e�eným Hrušinou z Lich-
tenburku, sed�ním na Kumburku, Janem z Kunstatu, �e�eným 

Puška, sed�ním na Kostomlatech, Viktorýnem z Kunstatu, sed�-
ním na Pod�bradech, a s slovútným Petrem z Svojšína, sed�ním 
na Orlíku, i jinými haubtmany obcí k zákonu božímu p�íchyl-
ných, i s jich se všemi zákona božího pomocníky, proti Sigmun-
dovi králi uherskému i všem jeho pomocník�m zasadili, jichžto 
my jsme vedle toho krále a jeho zavedením a ponucením byli 
nep�átelé odpov�dní; kterýchžto moci a té p�i spravedlivé, pro 
stavení záhuby koruny �eské, kterážto zvlášt� mimo jiné všecky 
klenoty na zachování toho klenotu horského a požitk�v k nim 
p�íslušících, jimiž jest dále po obloupení z poklad�v tohoto 
království tím králem Sigmundem u�in�ném obecné dobré téhož 
království opat�iti, dále se protiviti a sebe dále hubiti nechtíce, v 
takovúto smlouvu a v kone�né utvrzení jsme vnikli a vstoupili, 
tudy svému spasení, zachování statk�v i život�v našich opatrn�
poraditi chtíce. Najprvé, vedle té úmluvy u�in�né a námi 
dobrovoln� p�ijaté, svobodn�, dobrovoln� a bez p�inucení 
všelijakého jisté a utvrzené a stálé pravdy zákona božího po-
znavše, ke �tyrem kus�m hodným, spasitelným a spravedlivým a 
úpln� k�es�anským, o n�ž jsú se páni a obce svrchu psané 
zasadili, pro dojití odplaty blahoslavenství v��ného jsme p�i-
stoupili a p�istupujem mocí tohoto listu,103 slibujíce je v t�ch ve 
všech rozumích nám vydaných skute�n� vésti, zachovati a s 
pomocí boží neustupn�, beze všeho odpadení držeti, a jich ve 
všech jiných poctivých a obecnému dobrému koruny království 
�eského užite�ných v�cech, o n�ž by se kdy páni Pražané �ádn� s 
svými pomocníky zasadili, jim v�rn� a spravedliv�, vší up�ím-
ností i mocí naší hájiti a brániti pomocni býti proti každému 
živému �lov�ku do všelijakých statk�v i život�v našich, dokudž 
by t�ch nejdále stávati mohlo, beze všeho zpe�ení proti m�stu 
hlavnému Pražskému a ty �tyry kusy, ani oni proti nám, nikoli 
nebývajíc, nižádných t�m kus�m odporných a protivných used-
lých ani hostiných po �tvrti lét� v úmluv� jmenovaném mezi se-
bou netrpíce, /63/ na všelijakého, t�m kus�m odporného, pro n�ž 
by kterého k t�m kus�m p�íchylného han�l, nebo kace�oval, 
sáhnouti míníce pomstou z�etelnou, kterouž by pan mincmeistr s 
radou m�sta našeho uložil.  

Dále, toho krále Sigmunda uherského, jímž jsme proti všemu 
jazyku �eskému nad jiná m�sta zavedeni, všecko království jeho 
bezprávným ukrutenstvím škodlivosti došlo p�eveliké, za krále, 
ani za pána d�di�ného koruny �eské, již se jest tou nehodností 
sám znehodnil, nikoli nep�ijímati, ani držeti, ani jmíti; než jemu 
se vedle pán�v a haubtman�v i obcí svrchupsaných i všech jich 
pomocník�v protiviti, dokudž nás a jeho žívnosti najdále stávati 
bude, ani kterého jiného za krále této koruny budoucn� p�ijímati 
máme, bez svolení m�sta Pražského hlavního a jich pomocník�v, 
ani oni bez nás, kolikrát by se p�ihodilo tohoto království 
osi�ení.  

Také máme a slibujem k m�stu Pražskému se všemi ú�ady i 
                                                          

103 Artikulové tito, co ve�ejné vyznání národa, stanovili hlavní 
základ i povahu d�jin �eských v�ku tohoto, a sloužili také pozd�ji za 
pravidlo p�i každém jednání o mír mezi stranami; protož zapot�ebí 
poznati podstatný obsah jejich úpln� a krátce ve form� p�vodní, 
ježto zn�jí: Všem v�bec a každému k�es�anu zvlášt� bu
 to v�domo i 
oznámeno, že obec �eská v nad�ji boží stojí a s boží pomocí státi 
miní vším svým statkem i životem i smrtí, jakž najdéle budou moci, 
proti každému živému, jim v tom odpornému, nic o jiné se 
neposazujíc a vydávajíc, než o tyto kusy �tyry k�es�anské a v novém 
zákon� p�ikázané od pána Jesu Krista:  

Najprvé: aby slovo boží po království �eském svobodn� a bez 
p�ekážky od k�es�anských kn�ží bylo zv�stováno a kázáno.  

Druhé: aby velebná Svátost t�la a krve boží pod ob�ma 
sp�sobama chleba i vína všem v�rným k�es�an�m, jimž h�ích 
smrtelný nep�ekáží, svobodn� byla dávána.  

T�etí: že mnozí kn�ží a mniši sv�tským právem panují nad velikým 
zbožím t�lesným, proti p�ikázání Kristovu a na p�ekazu svému ú�adu 
kn�žskému a k veliké škod� pán�m stavu sv�tského: aby takovým 
kn�žím to ne�ádné panování odjato a staveno bylo, a aby podlé 
evangelium nám p�ikladn� živi byli, a navedeni byli k stavu Kristovu 
a apoštolskému.  
�tvrté: aby všichni h�íchové smrtelní a zvlášt� zjevní, a jiní 

ne�ádové zákonu božímu odporní, �ádem a rozumn� od t�ch, jenž 
ú�ad o to mají, v každém stavu byli stavováni a kaženi, a zlá i k�ivá 
pov�st o této zemi aby vy�ist�na byla, a tak aby se obecné dobré 
dálo království a jazyku �eskému.
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požitky, kterýmž by koliv�k mohly jmenovány býti, hled�ti a z�ení 
plné míti, a ú�edníka nižádného ani p�ijímati ani ssazovati na 
nižádný ú�ad, než toliko ty ú�edníky, kteréžto páni Pražané 
vydadí, p�ijíti bez všelijakého vymlouvání tak dlouho, dokudž by 
Pán B�h všemohoucí této korun� �eské pána a krále nedal, a ten 
s jednostejným svolením vší obce �eského království nedošel 
korunování �ádného skute�ného v této zemi oby�ejného.  

Slibujíce dobrou naší v�rou, beze vší lsti zlé a up�ímné, ty 
jisté kusy v úmluv� svrchu psané položené, i každý z nich vésti, 
držeti a skute�n� zachovati úpln� a docela beze všeho p�erušení, 
pod ztracením cti a víry naší, kteréž se tímto listem beze všeho 
na nás vyznání odsuzujem, jestliže bychom na �em, jehož bože 
nedej, který kus p�estoupili svrchupsaný, a to na nás o�it�
hodným a �ádným sv�domím bylo dolí�eno a sv�tle dokázáno. 
Tomu na sv�domí a jistší potvrzení pe�e� m�sta našeho svrchu-
psaného s naším dobrým v�domím a dobrou naší v�li k tomuto 
listu jest p�iv�šena. Jenž jest dán a psán v Praze léta od božího 
narození tisíc �tyry sta a jedenmecitmého, v sobotu p�ed 
Letnicemi (10. kv�tna).104  

Téhož dne Pražané a páni �eští strany pod obojí též smlouvu 
u�inili s Kutnohorskými, jenžto k nim p�istoupili, a povolují, 
aby ti, kte�í mezi nimi ke �tyrem artikul�m Pražským p�istoupiti 
necht�jí, za �tvrt léta pokojn� se vybavili; kterážto smlouva zní 
takto: My purkmist�i, konšelé i obce velikého a nového m�st 
Pražských, p�e dole psané první a hlavní p�vodcové; my Hynek 
z Lichtenburku, �e�ený Krušina na Kumburce, Jan z Kunstatu, 
�e�ený Puška�, sed�ním na Kostomlatech, Viktorýn z Kunstatu, 
odjinud z Litic, Jan z Lichtenburku, sed�ním na Hostiném, a 
Hynek z Kunstatu, sed�ním na Pod�bradech, a Petr z Svojšína 
sed�ním na Orlíku, haubtmané obcí k zákonu božímu a k m�stu 
Pražskému hlavnímu p�íchylných, vyznáváme tímto listem všem, 
kdož jej uz�í nebo �túce uslyší, že znamenavše záhubu koruny 
království �eského, jíž jest skrze Sigmunda krále uherského 
hubením a bezprávným pálením, i všech poklad�v k hájení 
obecného dobrého na rozli�ných klenotech, kostelních a 
pen�žitých dávna chovaných, rokotržným zma�ením a mnohých 
m�st oloupením došla, staviti a ukrotiti vší naší pilností žádajíce, 
s opatrnými pány, rychtá�em, šepmistry, konšely, p�ísežnými i 
vší obcí m�sta v Ho�e Kutné jmenovaného i k tomu p�íslušející, 
pro zachování toho klenotu mimo záhubu svrchu psanou 
ostaveného, a mezi t�lesnými požitky k rozší�ení zákona božího a 
opat�ení obecného dobrého nejužite�n�jšího, s nimi jsme 
svobodn� a dobrovoln�, vždy ku po�estnosti tohoto království 
osi�elého pat�íce a hledíce, v takovouto jsme smlouvu vnikli a 
vstoupili, v kteroužto vstupujeme mocí tohoto listu:  

Nejprvé: vedle té úmluvy kone�n� utvrzené t�m jistým pá-
n�m Horník�m a jich obcem i všem jiným, krom� našich vyb�h-
lých a ub�hlých m�š�an, pomocník�m a služebník�m, kte�íž jsou 
vedle nich kterakžkoliv�k zašli v té p�i vále�né, v níž jsou se z 
zavedení a popuzení toho krále proti nám pro pravdy boží sv�tlé 
a stálé a písmem svatým d�vodn� utvrzené pozdvihli a odpo-
v�dnými nep�átely našimi u�inili, všecky nechuti, nelibosti i 
škodlivosti nám kterak koliv�k a na �emž koliv�k u�in�né, pro 
pána boha míjíme a odpuš�ujem dobrotiv�, jich nižádnému na 
v�ky k nižádné hanb� ani pomst�, ani které nechuti v nižádné 
mí�e zpomínati nemíníce, znamenit� vymi�ujíce, jestliže by kdo z 
m�š�an usedlých nebo hostiných anebo kterých pomocník�v 
pán�v Horník�v a jich obce z svrchupsaných �tyrem kus�m 
spasitedlným a spravedlivým od nich p�ijatých a k nim p�ístup-
ných kterakkoliv�k odpíral, jim se protivil, jich za spasitelné a 
k�es�anské p�ijetí necht�, takový má jist a bezpe�en býti, a u 
Hory bez p�ekážky, všeliké na spasitelnou zprávu o t�ch �tyrech 
kusích se v�rn� ptaje a spravedliv�. Pakli by se komu nezdálo k 
t�m kus�m p�istoupiti, ten m�ž v tom �asu v smlouv� uloženém s 
svým se vším statkem movitým (nemovitého trhem nebo vzdáním 
odbuda) i svou se vší �eledí svobodn�, dobrovoln� a bezpe�n� se 
bráti a vyst�hovati, /64/ kamž by se komu z nich nejpodstatn�ji 
zdálo, za naším ubezpe�ením, dokudž by se moc naše a našich 
pomocník�v nejdále vztáhnouti mohla; kteréžto svobody v tom 
�tvrti lét� i naši m�š�ané pražští, k nim uteklí, v té ve vší mí�e 
mají podle pán�v Horník�v a jich obci; v kterémžto �asu toho 
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�tvrti léta nižádný sv�tský, ku p�ijímání velebné Svátosti t�la a 
krve pána našeho Jesu Krista jiným oby�ejem, ani kterou 
ukrutností p�ipuzen nikoli býti nemá, než dobrotivým a 
milostivým napomínáním a spasitelnou zprávou slova božího, a 
v�rnou radou na zpov�di od kn�ží v�rných námi vydaných 
dobrotiv� má býti navozován, až do sp�sobného a dobrovolného 
a žádostivého té svátosti velebné p�istoupení; toho znamenit�
p�i�iníce, kterýž by kn�z s jich strany za toho �asu v�rn� a 
milostiv� k t�m pravdám svatým p�istoupiti skute�n� mínil, ten 
od nás i od nich má milostiv� p�ijat býti.  

Také páni Horníci i jich obce od nás ani od kterých 
ú�edník�v, námi jim usazených, od svých svobod, práv, milostí, 
od kterýchžkoliv�k knížat a král�v �eských sešlých a minulých a 
k této korun� �ádn� korunovaných kterakkoliv�k p�j�ených, 
nikoli tiš�eni býti nemají, než ty jim zdržány a zachovány úpln�
a dobrotiv� zcela mají býti, le�by v kterých poškvrna h�íchu 
smrtedlného z�eteln� od nás aneb od našich ú�edník�v shledána 
a nalezena byla; taková poškvrna h�íchu vedle ukázání kusu 
t�etího, námi hájeného a nimi p�ijatého, nikoli nemá dopušt�na 
býti naším i jich i v�rných kn�ží opatrným vážením vedle 
ukázání písma svatého, v zákon� božím sv�tle utvrzeného; 
znamenit� p�i�i�ujíc, jestliže by jim od toho krále Sigmunda 
kte�í listové vyšli na dluhy sv�domé, ty jim mají držány býti 
vedle rozeznání mincmeistrova a jiných ú�edník�v.  

Kteréžto kusy svrchu psané tou úmluvou osazené jim zdržeti 
a úpln� beze všeho p�erušení zachovati a jim v�rn� a 
spravedliv� �tyr kus� svrchu psaných, k nimž jsou z milosti boží 
p�istoupili, i všech jiných svobod, práv a milostí, od nichž by je 
kdo tisknouti cht�l aneb mínil, proti každému živému �lov�ku, 
kterého by koliv�k stavu, �ádu aneb povýšení býti mohl, v��n�
hájiti a brániti dobrou naší vírou, beze vší zlé lsti slibujem do 
statk�v našich všelijakých i život�v, pod ztracením cti i víry naší, 
kteréž se tímto listem beze všeho na nás vyznání odsuzujem, 
jestliže bychom na �em, jehož bože nedaj, který kus p�estoupili 
svrchu psaný, a to na nás o�it� hodným a �ádným sv�domím 
bylo dolí�eno a sv�tle dokázáno. - Tomu na sv�domí pe�e� m�st 
svrchu psaných a naše s naším dobrým v�domím a s dobrou v�lí 
k tomuto listu jsou p�iv�šeny. Jenž jest dán a psán léta od 
Božího narození 1421 let�, tu sobotu p�ed svatým duchem.105  

V �ervnu téhož roku odbýván byl od vypuknutí války první 
valný sn�m v �áslavi: byl to první pokus veliký k obnovení na 
cest� zákonné �ádu, práva a pokoje v celé v�bec korun� �eské. 
Ú�ad m�sta Pražského pozval byl k n�mu svým i arcibiskupo-
vým a pán�v �eských jménem nejen všecky p�átely a nep�átely 
své v �echách a v Morav�, ale i Slezáky a Luži�any vesm�s, 
aby p�išli radit, kterak by rozbroje a škody v království vzniklé 
potla�eny a obyvatelé celé koruny zase ve svornost a pokoj 
uvedeni býti mohli. Král Sigmund napomínal p�ívržence své, 
aby šli na sn�m hájiti práv jeho. Za Horu Kutnou byl sn�mu 
tomu p�ítomen nejvyšší mincmistr Jan ze Svojšína.  

Král Sigmund nebyl však po odchodu svém ne�inným, a 
popouzen jak od papeže Martina V. tak i od jiných n�meckých 
knížat k vyhlazení zvaného od nich kací�stva, a již v kv�tnu a 
�ervnu zaplavila vojska k�ižácká z N�mec a Slezka pohrani�né 
kraje kolem Náchoda a Trutnova, ale záhy byli odraženi. Však 
op�tn� v srpnu ze všech kon�in n�meckých sehnáno p�es 
200.000 bojovného lidu proti �ech�m, však i tu s nepo�ízenou 
odtáhli a velikou ztrátu utrp�li.  

Nestejné smýšlení obyvatelstva Pražského p�sobilo však 
nové nepokoje a prom�ny ve správ� hlavního m�sta, i mnohé 
tedy nesnáze v obecných v�cech zemských. I ustanoven byl 
sjezd všeobecný na den 17. srpna do Brodu �eského, což ale 
p�sobením kn�ze Jana Želivského zrušeno, a zato k vyslyšení 
�e�í pán�v Kolín ustanoven byl; pán�m však vykázáno místo v 
Ho�e Kutné k rokovaní. Když ale poslové Pražští s pány se 
sjeli, od obce plné moci nemajíce, nedali se s nimi páni do 
vyjednávání, až teprv když p�ivedli do Hory nové vyslance, a 
sice Jana P�íbrama a mistra Prokopa Plze	ského. Dvouned�lní 
sn�mování v Ho�e Kutné nedovedlo k výsledku jinému, nežli že 
veliký kníže Litevský Alexandr Vitold za krále �eského p�ijat 
a požádán, a k n�mu znamenité poselství uloženo; druhé že 
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na�ízeno sebrati nové pole se všech kraj�v a stav�v království, a 
to na den 18. zá�í u Brodu �eského; t�etí že pan Old�ich Vavák 
ze Hradce ustanoven byl za nejvyššího mincmistra na Horách 
Kutných, který však jako jeho p�edch�dce velmi krátce ú�adoval 
a dne 22. zá�í na morovou ránu zem�el.  

/65/ Správa urbury a mince po úmrtí mincmeistrov� sv��ena 
byla Divišovi ze Srb�e, vrchnímu písa�i, jehož Pražané listem ze 
16. prosince úpln� za správce a vlada�e ustanovili, a to hlavn�
proto: že dot�ený svrchní písa� pro obecné dobré nám k pomoci 
a k vysvobození zákona božího a k obran� jazyka našeho 
�eského pen�z u rozli�ných osob a p�átel svých jesti dobýval a s 
prácí ujímal, a ješt� nep�estává dobývati a ujímati, a ty jisté 
peníze našim žoldné��m, i na jiné naše pot�eby vydával a v 
�asích budoucích vydávati nep�estane; mocn� mu p�i tom 
porou�íme urburu naši i m�nu neb veksl dolejší, by ty ú�ady 
jakožto nejvyšší správec m�l, držal, p�sobil, jednal i spravoval 
všemi oby�eji bez p�ekážky všeliké tak dlouho, dokudž by všech 
dluh�v, v n�ž jesti pro zákon boží pro nás a obecné dobré zašel 
a musil podstoupiti, úpln� a docela nezaplatil. - V témž roce 
za�ízena byla mince k ražení pen�z též v Praze a p�i ní 
ustanoven za mincmistra Jakub z Všerub a Martin ze Srb�e. 
Zárove	 byly v �echách i m�d�né peníze d�lány, nimiž mnoho 
lidí, jenž jsou své statky za n� vydali, ochuzeno bylo.  

Vojsko pražské dosud v okolí �áslavském leželo, kdežto 
Žižka s Tábory zatím v Plze	sku vít�zn� bojoval a 1. prosince 
slavn� do Prahy vjel. Když však zpráva došla, že Sigmund s 
novou ohromnou mocí, jižto z Uher, Sedmihrad, Srbska i 
Chorvat byl sebral, takže síla ta na 80 tisíc jízdného i p�šího 
vojska se �ítala, do �ech táhne, k n�muž i vojvoda Albrecht s 
dvanácti tisíci Rakušany p�idati se m�l, m�li hejtmané vojska 
Pražského o to velikou pé�i, pokládajíce sílu svou za nedosta-
te�nou, aby jemu odolati mohli. Tu konšelé Pražští rychlými 
posly volali snažn� všecky horlivé Husity k obran� vlasti, zvláš�
pak bratra Žižku s jeho Tábory.  

Horníci, poddavše se z jara toho roku Pražan�m a od nich 
ušet�eni byvše, s velkým strachem o tom slyšeli, že se Žižka s 
Tábory 8. prosince z Prahy vypravil a k jejich m�stu se blíží. 
Báli se vždy ješt� pomsty Tábor�v za své p�edešlé ukrutné 
nakládání s nimi. Pro�ež umluvivše se, vyjeli na koních vst�íc 
vojsku táborskému, vítajíce je sice slovy pokornými, s city však 
odpornými a zrádnými. Tábo�i uhostivše se v Ho�e Kutné, 
druhého dne do kostela sv. Jana K�titele 106 vešli, aby podle 
svého sp�sobu služby boží konali. Mnozí z obyvatel�v m�sta 
jsouce zv�davi také tam šli podívat se. A tu vid�li, kterak jeden 
z kn�ží táborských beze všeho roucha církevního a toliko v 
oby�ejném všedním od�vu k oltá�i p�istoupil, na kterém hostie a 
víno p�ipraveny byly, kterak p�ed tím hlavu k zemi sklonil, a v 
té postav� modlitbu Pán� od�íkav, hned slova žehnající chleb a 
víno vysokým a všem srozumitelným hlasem pronášel, a nap�ed 
sám t�la a krve Pán� požil; kterak potom p�istoupili ostatní 
kn�ží Táborští, tak jak byli s koní ssedli a v pláštích a ostruhách, 
n�kte�í i v šatech dosti obnošených a špinavých, kterak s oltá�e 
brali nalámané hostie a kalichy železné, cínové a d�ev�né, jež 
byl první kn�z d�íve vínem naplnil, a též sami nap�ed ve�e�e 
Pán� poživše, brat�ím a sestrám táborským beze vší p�ípravy a 
uctivosti totéž požívati dávali. To se ovšem n�meckým Horní-
k�m nelíbilo velice, a vycházejíce z kostela a na zem odply-
vujíce pravili prý mezi sebou: Nyní v��íme, co jsme dosavad jen 
doslýchali, že �echové jsou opravdiví a nejhorší kací�i, a že je 
každý v�rný k�es�an pronásledovati musí. T�šili se však jistou 
nad�jí, že král Sigmund brzy p�itáhne, a t�ch nemilých host� je 
zbaví. Služby Boží Pražan�v a kališník�v v�bec ovšem více s 
katolickými ob�ady se srovnávaly, a Horníci jsouce pod vládou 
Pražskou také sami ku kalichu se p�iznávati museli. Nyní však v 
nevoli své na Tábority v�bec zanev�eli. - Za Tábory p�itáhli brzo 
Pražané. Hora Kutná nebyla ani svým položením ani svými 
hradbami m�stem dosti pevným a bezpe�ným, pro�ež �echové 
nemínili se v ní držeti.  

Žižka, když královští skrze Humpolec a Lede� táhnouce, a 
nad obyvatelstvem �eským neslýchané ukrutnosti páchajíce, 

                                                          
106 Chrám ten zcela zašel, aniž lze ur�it� udati místa, kdeby byl na 

posavadním Svatojanském plácku stával. 

p�íliš se obmeškávali, jal se lidem svým opravovati hradby 
m�sta �áslavi, kdežto k n�mu také moravští páni, Hašek, Václav 
z Krava� a pan Bo�ek z Kunstatu se p�ipojili; teprv dne 20. 
prosince, když již vojsko královo blížilo se, osadiv �áslavu 
lidem dostate�ným vrátil se k Ho�e op�t.  

Na zejt�í v ned�li dne 21. prosince, po vykonání služeb 
Božích na Horách Kutných, ohlašovali kn�ží z kazatelen, a 
bi�i�em také provoláno jest po všech ulicích jménem pán�
�eských, Žižky a Pražan�v, aby všichni hotovili se k boji proti 
králi, a nedadouce se zastrašiti mocí jeho, aby z�stali v�rni 
zákonu Božímu a Pražan�m dle slibu svého; �echové že vystou-
píce z m�sta, nikoliv nemíní opustiti jich, ale že dají rad�ji i 
hrdla svá za n�, když jen zachovají poslušenství hejtman�m 
jejich. A u�inivše malé snídaní, z�ídili mincmeistra k opatrování 
Hory; i vytáhli p�i hlaholu zvon�v horských branou, kteráž 
vedla k m�stu Kou�ími. Ale sotva vzdálili se byli na dva hony 
od m�sta, již p�iblížilo se k vojsku pražskému vojsko královo, 
vedoucí ve p�edním houfu jízdném stáda vol�v a krav, na nichž 
tuším první síla �eského útoku ob- /66/ lomiti se m�la. �echové 
však, oto�ivše se rychle hradbou vozovou, z�ídili šiky své u 
vnit� táboru k obran�, a na krajní vozy rozestavili d�la svá u 
veliké hojnosti. Bylo� pak s �eským vojskem i mnoho Horník�v 
vozovou hradbou zav�eno, kte�í byli z m�sta s �echy vyšli, 
dílem aby jim v boji pomáhali, dílem aby zv�d�li a se dívali, 
zdali �echové neb král Sigmund pole obdrží. A ti všickni s 
ostatní p�chotou �eskou mezi vozy s cepy a jinými zbran�mi 
spo�ádáni jsou. Po krátkém pak napomenutí od kn�ží, padše na 
kolena všickni, modlili se na chvíli, a mnoho dobrých bojovník�
povýšeno jest na d�stojenství rytí�ské, aby tím udatn�ji stáli 
proti nep�íteli. I trvali tu až do noci, harce ustavi�né a krvavé, 
kdežto Uh�i, ztékajíce hradby vozové, st�ílením z d�l a cepami 
pokaždé odraženi jsou.  

Mezi tím ale, co tak potýkáno se krom� Hory, zrádou 
n�kolika obyvatel�v horských otev�ena jest králi Sigmundovi 
brána m�sta jejich Kolínská; i všedše královští s mnohými 
Horníky, kte�í z jara p�ed Pražany odtud byli utekli, jali se 
vražditi každého, kdokoli znamení nem�l a hesla jejich neznal. 
Spáchány tu ohavnosti a ukrutnosti, které v pozd�jších stoletích 
jen pov�stnou nocí bartolom�jskou ješt� p�evýšeny býti mohli; 
domové katolík�v rychlým vystr�ením obraz� svatých ochránili 
se krveprolití a drancování.107 Král uvázav se tedy v Horu beze 
vší ztráty, a maje vojsko mnohem v�tší nežli nep�átelé, oto�il 
téhož dne ješt� lidem svým i tábor �eský v poli tak, že podobal 
se ostrovu v mo�i nep�átelském. V soumraku teprv �echové, 
hnuvše se z místa svého, st�ílením z d�l dotírali na vojsko 
královské, a sehnali je ze stanoviš� jejich.  

Na zejt�í ráno dne 22. prosince položivše se �echové tábo-
                                                          

107 Kronika mistra Vav�ince z B�ezové vypravuje událost tu takto: 
Když tito do m�sta vešli, vylezli hned jiní Horníci a kovkopové, kte�í 
se dosud byli ve sklepích skrývali, a s uprchlými tajné srozum�ní 
m�li, ze svých skrýší, a jali se hned spole�n� s nimi všecky své 
spolum�š�any, kte�íkoli znamení nem�li, a hesla jejich neznali, po 
ulicích a domích jakožto kací�e, protože s Pražany drželi, ukrutn�
zabíjeti. Co byli v Ho�e tajní katolíci, honem obrazy svatých, jež u 
sebe skryté m�li, okny ven vystrkovali, a tím krveprolití a dranco-
vání se uchránili. Na jednu faru ve m�st� p�ib�hl jeden obzvlášt�
rozjit�ený kn�z, ptal se po fará�i mistru Petrovi, a když mu �e�eno, 
že s �eským vojskem z m�sta vyšel, tu se najedl a napil, a potom 
b�že, na královský lid zavolal, kterýž do fary vpadna, fará�ova 
nám�stka i ostatní kn�ží tam zastihlé do smrti ubil. N�kte�í z Horní-
k�v utekli se p�ed z��ivostí svých zrádných spolum�š�an�v na v�ž 
toho kostela; tam je však nep�átelé až na horu vyhnali, a pak s 
jedním kn�zem Mat�jem Slovanem s té v�že dol� smetali, takže se 
všichni zabili. Jednoho také kn�ze, kmeta šedivého a ctihodného u 
oltá�e p�ed svátostí kle�ícího nalezše, s velikou z��ivostí do smrti 
ubili. Také tabernakul �ili archu krásného díla podle kališnického 
sp�sobu nov� vyzdviženou, vynesše z kostela na n�kolik kus�v 
rozbili; s t�lem a krví Kristovou, co se p�i tom stalo, v pravd� se 
neví, pravilo se však, že jakýs p�ib�hna, kopím t�lo Pán� probodl. V 
kapli sv. Václava ve Vlašském dvo�e nalezli monstranci s t�lem 
Kristovým, kteréž prý pošlapali nohama. Tak se mstili katoli�tí 
Horníci nad spolusousedy svými, protože k Pražské a kališnické 
stran� p�ilnuli, a Hora Kutná této ned�le podavši se v moc krále 
Sigmunda, velikými ukrutnostmi a krve proléváním napln�na byla. 
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rem u nyn�jšího m�sta Ka	ku, obklí�eni jsou tam op�t vojskem 
královým; ježto však nedávajíc se více do boje, zdálo se, jakoby 
cht�lo pohyblivou pevnost kací�skou hladem toliko umo�iti; již 
zajisté �echové sev�eni jsouce na malém prostranství, po�ali 
velice strádati nejen zimou ale i nedostatkem potravy. Žižka 
nicmén� zdržev lidi své na uzd�, takže vojska celý den na sebe 
se dívala, odložil boj op�tn� až do temné noci. Tu pak za ticha 
dav z�íditi všecky vozy ku pochodu, po p�lnoci vyrazil náhle 
stranou ke Kolínu s velikým h�motem a st�ílením z d�l, takže 
vojsko královské u p�ekvapení svém ani jemu odpírati ani jeho 
stíhati se neodvážilo, ale davši mu volný pr�chod, beze vší 
škody jak na lidech tak i v zavazadlech odtáhnouti jej nechalo. 
Sigmund za to maje, že kací�i dali se na út�k, a spolehaje na sílu 
bojovník�v vojska svého, nedal pronásledovati �ech�v, dle 
mn�ní jeho již p�emožených, an celé dv� ned�le nepostavil se 
polem proti n�mu žádný jejich ozbrojený zástup; naproti tomu 
zdá se, že mezi ním a Pražany jednati se po�alo, aby se mu 
podrobili. Král Sigmund usadil se dvorem v Ho�e Kutné a tam v 
dobré mysli svátek Božího narození slavil, dovolil vojsku svému 
rozbíhati se po houfích do vesnic a m�ste�ek okolních na 
drancování a sbírání špíže.  

Žižka byl uznal, že vojsko to, které on i Pražané a pání �eští 
pohromad� m�li, slabé jest proti p�esile vojska králova; protož 
když jsa obklí�en na Ka	ku se tak š�astn� probil sp�sobem 
neo�ekávaným a mistrným až do Kolína, pospíchal hned do 
krajiny Ji�ínské a Turnovské, a tam nového bojovného lidu 
nasbírav s ním se po novém roce zase ke Kolínu vrátil.  

1422 Král Sigmund si zatím v Ho�e Kutné hov�l, a jeho 
vojsko rozbíhajíc se - jak již praveno - po celém okolí, páchalo 
p�i tom nelidské ukrutnosti a poušt�lo uzdu divoké prostopáš-
nosti své. Toho Žižka použil; vytrhna dne 6. ledna v úterý den 
T�í Král�v z Kolína ke vsi Nebovid�m, kdež Uh�i oby�ejné své 
ohavnosti páchali, takže Tábo�i i Pražané vidouce a slyšíce to 
mezi sebou pravili: Nám� jest toho pomstíti, aneb za to svá hrdla 
dáme! I kázal jim Žižka na Uhry ude�iti; a oni v prvním útoku 
hned množství /67/ Uhr�v pobili. Stálo však vojska královského 
na všech vršinách tak hust� v�kol, jako by na les hled�l; 
nicmén� první Žižk�v útok na Uhry tak náhlý a veliký strach 
uvalil, že všecko k Ho�e Kutné po�alo b�žeti, a samého krále a 
v�dce Pípu s sebou strhlo, takže král Sigmund leknuv se, aby 
neupadl v ruce kací�ské, ješt� téhož dne z Hory utíkati po�al. 
Vztek jeho nad náhlým a omra�ivým p�evratem nad�jí tak dlou-
ho chovaných a jistých vylévati po�al si pomstu na Hornících, 
že zjímav sob� podez�elé starší Horníky, k voz�m svým za 
provazy je p�ivázal, a když pod ve�er téhož dne z Hory ujížd�l, 
m�sto na n�kolika místech zapáliti dal. �eské vojsko dorazivši 
na rychlo do m�sta v té dob�, když ho�eti po�alo, samo ohe	
uhasilo, takže neveliký díl m�sta vyho�el. S králem utíkali 
cestou k N�meckému Brodu netoliko m�š�ané katoli�tí všichni, 
ale i ženy a d�ti jejich v takovém zmatku a nedostatku všech 
pot�eb, že útlejší mezi nimi na cest� zimou a všelikými svízely 
zahynuli. Žižka pronásledovav a dostihnuv jej u Habru, 
zšikovav lidu svého, ude�il na lid král�v, a tento dal se na út�k 
tak rychle, že tu korouhve a jiné v�ci pot�ebné �ech�m v ko�ist 
nechati musel.  

Že Hora Kutná p�i tomto pustošení mnoho utrp�la a že 
dolování p�erušeno bylo, dá se snadno domýšleti, nelze však 
udati v jakém rozm�ru. Smutný obraz života pospolitého a 
svornosti ob�anské objevuje se nám však již v tom, že zde 
vál�ili spolum�š�ané mezi sebou, vrch hledíce udržeti jedna 
strana nade druhou. A kdežto se Sigmundem dojista utíkali 
m�š�ané a obyvatelé jeho stran� p�íchylní, dostala od doby té 
p�evahu v Ho�e strana �eská, jížto jako prvé Pražané správu 
obecní spo�ádali, usadivše v ú�ady osoby jim naklon�né.  

Po vypuzení krále Sigmunda z �ech, obrátili se páni �eští 
pod obojí a Pražané k velikému knížeti Vitoldovi Alexandru 
Litevskému, žádajíce jej, by se králem �eským stal, který však 
na míst� svém dal jim synovce svého u n�ho vychovaného 
Sigmunda Korybuta, jehožto �echové zhola jen knížetem Kory-
butem nazývali, který p�ijeda s vojskem svým do �ech, dal svo-
lati valný sn�m do �áslavi ku konci m�síce dubna, a u�iniv tu 
slavný slib, hájiti zákona Božího v�bec, a �tyr artikul�v Praž-
ských zvlášt�, p�ijat jest od pán�v i m�st tam shromážd�ných za 

správce zemského svorn� a beze zmatku. Též i Žižka a Tábo�i 
uznali jej, a za tou p�í�inou vydal Žižka ku všem �ech�m list 
následující:  

Ve �tvrtek po sv. Trojici bratr Žižka, Chval, Buchovec i jiní 
správci lidu táborského oby�ejem dolepsaným kn�ze (kníže) 
Milost jsú p�ijali:  

S Boží pomocí, amen. Ra�tež slyšeti, páni a brat�í! že my i s 
brat�ími táborskými Domažlice, Klatovy, Sušice, Písek i jiní 
páni rytí�i, panoši i jiné obce, kteréžto dobrovoln� k nám hledí, 
a nám sebe sv��ili, kn�ze (kníže) Milost jsme p�ijali za pomoc-
níka a za správce nejvyššího této zem�. I chceme JMti rádi po-
slúchati, ve všech �ádných v�cech pomocni a rádi býti v�rn�
b�hdá; i vás také prosíme všech, abyste všichni vespolek po 
dnešní den v�rn� všecky nechuti, hn�vy, kyselosti, kteréžto jste 
mezi sebú jakž jste živi, od roka nebo nyní m�li kone�n� odpu-
stili, tak abyste mohli spravedliv� páte� p�ti, a �kúce: „odpus�
nám naše viny, jakož� i my odpúštíme“. A jestliže toho neu�iníte, 
a budete chtíti které bú�e neb které lži a sváry, rotíce se mezi 
obcemi, vésti po dnešní den: tehdy my s boží pomocí, s kn�ze 
Milostí, s pány konšely i jinými pány, rytí�i, panoši i se všemi 
v�rnými obcemi, chceme se k tomu p�i�initi a mstíti, bu
 kdož 
bu
, i žádné osoby nevynímajíc. Slibujete-li nám toho pomocni 
býti? A kdož by m�li s kým co �initi, bu
to o zboží nebo o jiné 
v�ci, abyste bez rocení, bez sbírání byli p�ed purkmistry, p�ed 
konšely, a p�ed rychtá�i �ádn� každý s svou p�í. A starší své, 
jakožto purkmistry, konšely obecné a rychtá�e, aby v �est m�li, a 
milovali se za jeden �lov�k. A tak pán B�h bude s námi i jeho 
svatá milost, a prosp�ch nám dá ke všemu dobrému. Bratr Jan 
Žižka z Kalicha.  

Jaký �ád a poklid v Ho�e Kutné uveden byl, pro nedostatek 
všech pramen� nemožno �íci nám, tolik však jisto jest, že ražení 
pen�z v minci kutnohorské stále se d�lo. Musely však i jinde 
peníze lehké a falešné raženy býti, které mezi lidem obíhaly, 
aneb d�lo-li se to i v minci horské aneb pražské, neví se, 
pohnutkou to však bylo králi Sigmundovi, že výsadou danou ve 
Skalici 8. b�ezna 1422 Old�ichovi z Rožmberka, v�rnému p�ívr-
ženci jeho, právo ud�lil peníze raziti dle obvyklého sp�sobu a 
zrna na svém hrad�, a vydávati je. To� bylo také p�í�inou, že i 
velká obec Pražská ve svém provolání dne 30. kv�tna 1422 proti 
tomuto Sigmundem ud�lenému právu oznámiti dala, že peníze 
ani groše v nižádném m�st�, na hrad� ani na tvrzi aby nebyly 
d�lány, než toliko v našem m�st� u Hory. A jestliže by které 
osoby z m�st k zákonu božímu p�íchylné, tudíž i k nám, st�íbro 
nebo zlato m�ly, to jim má ku polepšení v našich mincech 
zd�láno býti. Pakli by kdo mimo nás tento výnos kterou minci 
tajn� nebo zjevn� d�lal, k takovému má popraveno býti, jakož na 
falešníka pen�z záleží; a z tohoto vyhlášení nepochybn�
vyvozena byla pov�st, jako by p�ívrženci Žižkovi byli falešné 
peníze s /68/ opisem: groš �eského lidu raziti dali, jejžto nikdo 
nevid�l a nezná.  

Dne 7. srpna postupuje velká obec Pražská k ruce knížete 
Korybuta Litevského správce království �eského a markrab�te 
moravského Jakuba Všeruba za nejvyššího mincmeistra, zvlášt-
ním kvitováním z ú�adu jeho jej propoušt�je, kterýž se jest nám 
ctn� a šlechetn� i v�rn� v témž ú�ad� vždy zachoval, a užitek 
znamenitý nám p�inesl.108  

S jedinou osobností z Hory Kutné dle jména shledáváme se 
z léta toho, jest to jakýs Friduš od Hory, který zápisem svým, 
vystaveným dne 26. �ervence 1422, zapisuje rytí�i Janovi 
Chotou	ovi z Nest�jova 1000 kop na svém d�dictví, zejména na 
vsi Bojmanech, na Horkách na vsi, a na dvoru Druhonicích se 
vším plným panstvím i k tomu p�íslušenstvím, s lukami, s lesy, s 
luhy, s d�dinami ornými i neornými, s �ekú, potoky s poto�inami 
a k tomu s podacím kostelním v té vsi v Bojmanech a t. d. Dán a 
psán na Horách Kutných dne a roku výš udaného. Co sv�dkové 
p�iv�sili pe�et� své k listu tomu pánové Hašek z Walšteina 
(mincmistr v Ho�e Kutné), Chvala z 
i�an, Vítek z Žehušic, 
Mareš z Starkor�e a Tomáš z Vicemilic.109  

U št�drý ve�er r. 1422 vytáhl Korybut i s Poláky z Prahy, a 
z�ekl se všech nárok� na tr�n �eský, jelikož se i �eši od n�ho 

                                                          
108 Archiv �eský I. str. 215.  
109 Archiv �eský II. str. 55.  
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odvracovali, hlavn� ale za tou p�í�inou, že strýc jeho Vitold 
smí�iv se s králem Sigmundem, jemu toho byl na�ídil.  

1423 �echové mezi tím opušt�ni jsouce od sv�ta a nemajíce 
se co báti nep�átel zahrani�ných, zab�edli tím hloub�ji do r�znic 
a válek domácích. V Praze po Korybutov� odjezdu provozovali 
moc nejvyšší ne tak ú�adové m�stští jako rad�ji dva šlechticové, 
povýšení ješt� za Korybutovy vlády s p�ivolením veliké obce 
Pražské, na d�ležité dva zemské ú�ady: pan Hašek z Walšteina, 
nejvyšší mincmistr v Ho�e Kutné, a Vilém Kostka z Postupic, 
podkomo�í zemský; oba zajisté m�li hlavní vplyv na osazování 
ú�ad�v ve všech m�stách ku Praze z�etel majících. Oba pánové 
byli sice horliv�jší Husité a cht�li v obnovách církevních krá�eti 
dále, nežli v�tšina pražských mistr�v za dobré uznávala, i zdálo 
se tudíž, jako by sloužiti m�li za nové prost�edníky mezi Žižkou 
a kališníky pouhými: nicmén� dávná p�íze	 dala se tím mén�
obnoviti, �ím více Pražané v posledních dobách po�ali, se mí�iti 
a p�áteliti se stranou královou v �echách. A k této stran� králi 
p�íznivé p�idala se i Hora Kutná, jižto vládl pan Hašek z 
Walšteina; a tím povstal nový boj mezi stranami v �echách, 
nebo� Pražané se stranou králi Sigmundovi p�íznivou sebrali 
vojsko a po�ali vál�iti proti Žižkovi, neb stran� Tábor�v. Hradec 
Králové osazen byl Jet�ichem Bo�ekem z Miletínka, a lidem 
bojovným z Hory, jež tam byl bratr jeho Diviš Bo�ek z Miletín-
ka na míst� svém usadil. Tajní poslové vyslaní od Hradeckých 
vyzvali Žižku, by se Hradce zmocnil, �ehož když vál�ící 
�echové v Morav� dlevší se dozv�d�li, vrátili se rychle do vlasti 
své. Brzy na to pan Diviš spojiv se s Pražany a s pány Haškem z 
Walšteina, Hynkem Krušinou z Lichtenburka i Janem Puškou z 
Kunstatu táhl proti Žižkovi ku Hradci: a Žižka dne 4. srpna 
vytáhnuv se svými proti n�mu také do pole, svedl u Strachova 
dvoru nedaleko Hradce bitvu tím žalostn�jší pro �echy, že tu, 
jak dí starý letopisec: šla archa proti arše, �ili že jíž podobojí 
sami mezi sebou vražditi se po�ali. A Pražané poraženi jsou od 
Žižky na tom poli, a Diviš ujel se svými na Horu zp�t;110 Žižka 
odtáhl pak se svými do Moravy a do Rakous.  

Mezi tím co Žižka se svými za hranicemi dobrodružil, páni 
�eští a Pražané s obou stran o to usilovali, aby strany se smí�ili. 
Po mnohém rokování položen jest sn�m do Kolína a pak do 
Prahy ke dni sv. Havla, kterýž trval do Všech Svatých, a stal se 
v Kolín� spole�ný zápis o v�ci pospolité, který však teprv v 
Praze potvrzen byl; a sice: 1. Úmluvy sn�mu Kolínského p�ijí-
mají a potvrzují se, a hádání �ili slyšení tam uzav�ené ukládá se 
do m�sta Brna na den nového léta 1424. 2. Voleno jest 12 
mocných správc�v a hejtman�v; s jedné strany: Jan starší z 
Michalovic, �en�k z Wartenberka, Old�ich z Rosenberka, Aleš 
ze Sternberka, Hynek Hlavá� z Lipého a Bed�ich z Kolovrat; a s 
druhé strany: Hašek z Walšteina, He�man z Borotína, Hynek z 
Kolsteina, Hynek Krušina z Lichtenburka, Diviš z Miletínka a 
Jan ze Smržic, a dána jim spole�n� moc k �ízení a upokojení 
celé zem� �eské, a rozkaz�v jejich mají poslušni býti všickni bez 
výminky. 3. Všickni obyvatelé království �eského mají se 
p�iznati k zápisu tomuto, a kdo by to dobrovoln� neu�inili, mají 
k tomu mocí a násilím p�ipuzeni býti. 4. Úmluvy tyto a všeobec-
né p�ím��í v zemi mají nep�erušen� státi a zachovány býti až do 
sv. Martina v rok; statky a zboží vále�n� dobytá mají navrácena 
býti. Vzniknou-li jací sporové o zboží zápisná neb zádušní, mají 
správcové je rozhodovati. M�š�an�m pražským, r. 1420 z m�sta 
odb�hlým, nemá volno býti vrátiti se zase. 5. Silnice všecky 
bu�te zase otev�eny a svobodny, aby kupci a obchodníci bez 
p�ekážky mohli jednati /69/ a vésti koup� své. 6. Kování a d�lání 
pen�z krom� Hory Kutné zapovídá se pod ztrátou hrdla a 
statku, jediný groš a peníz horský rázu pražského s �ádnou 
p�ísadou bu� obecn� brán, jmenovit� v ourocích; po všech 
m�stech a tvrzích ustanoveni bu�te p�ísežní na rozeznávání 
mincí dobrých a p�est�ihování zlých; kdo z úmyslna vmísí 
m�d�né aneb olov�né mezi mince dobré, trestán bu� jak na 
pokláda�e náleží a j. v.111  

Dle toho vid�ti, že jak hornictví tak i mincovnictví v Ho�e 
Kutné v stálém trvání bylo, a že všeliké utrpené zhouby nep�-
sobily na n� škodliv�, a dle toho souditi m�žeme, že obyvatel-

                                                          
110 Sta�í letopisové �eští str. 57.  
111 Archiv �eský str. 240.  

stvo Horské ješt� dosti �etné bylo, anto udržoval se stále lid 
d�lnický p�i horách, nebo� nemáme p�íkladu, že by všemi až 
posud utrpenými nápady nep�átelskými dílo horní bylo 
zanedbáno bývalo.  

Z ustanovené na sn�mu Svatohavelském sch�ze do Brna na 
den nového léta 1424 sešlo, nebo� král uherský Sigmund, který 
až posud za krále �eského se považoval, ud�lil celé markrabství 
moravské zeti svému Albrechtovi Rakouskému, a také za d�dice 
koruny �eské po své smrti jej ustanovil, a tím veškery nad�je na 
smí�ení zhynuly. K tomu koncilium církevní v Pavii shromáž-
d�né vydalo dne 8. listopadu rozkaz, kterýmžto zapovídán nejen 
obchod kupecký s husitskými �echy v�bec, ale také všecko 
mírné s nimi obcování; ukládána církevní klatba i sv�tská poku-
ta na každého, kdoby dodával do �ech bu�to stravu, neb s�l, 
nebo zbra	 aneb jinou pot�ebu jakoukoli; každý takový m�l po-
važován a trestán býti co p�ítel kací�ství; naproti tomu podávány 
veliké odpustky každému, kdo by kací�e chytiv ku potrestání 
odevzdal, aneb nemoha snad jeho chytiti, aspo	 z bytu a ze 
jm�ní ho vyhnal.  

Tím domýšlíno se, že �echy poddati se musejí na milost neb 
nemilost.  

1424 Rok 1424 nazna�en jest v d�jinách �eských co Žižk�v 
rok poslední ale spolu nejkrvav�jší. Valným smí�ením stran na 
sn�mu Svatohavelském upadli u Žižky všichni kališníci v 
podez�ení neup�ímnosti a zrádného pokrytství.  

B�hem událostí neznámých octnul se Žižka po bitv� u 
Kostelce nad Labem svedené u Malešova nedaleko Hory 
Kutné dne 7. �ervna, a našed p�íhodné místo pro sebe k boji, 
umínil do�ekati nep�átel. Jeden z vále�ník�v popsal tuto, jednu z 
nejkrvav�jších bitev, slovy následujícími: I utekl se Žižka s 
svými vozy na jeden vrch (snad Vysokou?), a tam se zav�el a 
�ekal Pražan�v, kte�íž ho honili, pravíce, že p�ed nimi již b�ží. I 
stáhli sob� houfy, aniž se práv� všickni nes�ekavše, i táhli p�es 
ten d�l, kdež jich Žižka �ekal. A p�ipraviv se k boji, takto se 
strojil: vzal sob� vozy kolo na kolo, i spravil sob� houfy, nejprvé 
jízdné, potom také i p�ší, potom kázal n�kolik voz�v pícovních 
odd�liti, a kamením naplniti, a postavil je do prost�ed houfu 
mezi jízdné, aby oni jich nesez�eli. I p�epustiv Pražan�v polovici 
p�es ten d�l, kázal na n� svým jízdným se hnáti, a p�ší mezi 
jízdnými ty vozy to�ili. A když k jich houfu p�itáhli, jakoby se 
již potkati m�li, i kázal na n� ty vozy s vrchu pustiti, a tak jich 
šiky všecky t�mi vozy rozrazil. Potom kázal z d�l bíti a lidu 
svému na n� ude�iti. I že jich šikové a jich z�ízení nic jim k 
užitku nemohla p�ijíti, i obrátili se k b�hu; a tak když ty p�ipravil 
k b�hu, tehdy oni pojali s sebou ty, kte�í jsou za nimi táhli, takže 
jsou všickni b�želi. A tak jest tudy Žižka boj obdržel, a pušky, 
vozy a jinou zbra	 jim pobral, jsa slep na ob� o�i. - Prosp�chu 
tak nabytého užívaje rychle obo�il se Žižka hned po bitv� u 
Malešova na Horu Kutnou, kteráž dosavad stála v poslušenství 
Pražan�v, a opanoval ji bez nesnáze, aby odjal Pražan�m hlavní 
ješt� pramen d�chod� jejich.112 P�i tomto vpadnutí lehla 
popelem i ta �ástka m�sta, která dosavad nejlíp se byla 
zachovala, mnozí pak zav�eni v kostele zadusili se ohn�m. Žeby 
ale celé m�sto tehdáž na delší �as bylo dokonce spustlo, jak o 
tom psali mnozí, podobá se pravd� tím mén�, �ím jist�jší v�c 
jest, že po Žižkov� vpádu do Hory obec hornická sama uvázala 
se v požitky mincové, kte�í d�íve od Pražan�v užívány byly; 
jelikož pan Hašek z Walšteina, v ten �as nejvyšší mincmistr, 
musel se svými ú�edníky Horu Kutnou opustiti. Z Hory Kutné 
táhl Žižka dále na m�sto Kou�ím, kteréž jemu bez odporu 
poddalo se, jakož i Brod �eský a Nymburk.  

Konec dílu prvního.  

                                                          
112 S nejv�tší silou táhl Žižka k Ho�e Kutné skrze osadu Pn�vice, 

kterážto tak zni�ena byla, že snad kámen na kamen� nez�stal, a nik-
dy více se nezdvihla. Toliko dva tam�jší chrámy, sv. Václava a sv. 
Petra a Pavla, byly pozd�ji opraveny a službám božím odevzdány, k 
nimžto pak p�isluhovali již kn�ží Kutnohorští. Do Hory Kutné vpadl 
Žižka pozd�ji po n�m p�ezd�nou branou Žižkovou u potoka Vrch-
lice pod chrámem sv. Jana stávající, nížto býval vjezd do m�sta pro 
ty, kte�í �e�išt�m poto�ním z hutí strany okolí do m�sta p�ijíždívali.  
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Královské horní m�sto  
HORA KUTNÁ.  

Díl druhý.  
Od roku 1424 až do roku 1500.  

1424 Událostmi posledními, v prvním díle vypravovanými, 
zni�eno bylo m�sto Hora Kutná tak�ka úpln�, zni�en blahobyt 
ob�anský, zni�eno hornictví tak�ka v nejv�tším kv�tu jsoucí, 
nebo� vyst�hovalo se nejen zbylé zámožné m�š�anstvo, nýbrž i 
pracující lid: a nastal druhý p�esmutný úpadek hor zdejších. Že 
však stran� vládu a panování v zemi v rukou mající záležeti 
muselo na tom, aby úpln� nevyhynuly prameny, z nichžto užitek 
vycházel zemi celé, povoláváni byli jak obyvatelé tak též pra-
cující lid horní k m�stu zp�t, a slibováno i p�ipovídáno jim 
výhod znamenitých, pakliže se k sídlu a povolání svému op�t 
navrát�jí. Jisto jest, že se nevrátili ti, jichžto vinou hlavn�
nešt�stí m�sta zp�sobeno bylo, p�edce však ale o�ekávali i tito 
doby p�íhodné k navrácení se. Obec, uvázavši se v požitky 
mince, musela se� jí možno bylo, podporou pen�žitou vždy 
napomáhati k pokra�ování v válce ob�anské. V tom �ase první 
n�kdy v�dce kutnohorských žoldné�� a strašný mstitel Husit�v 
Mikuláš Div��ek z Jemniš� ješt� s jinými pány �eskými meškal 
u krále Sigmunda v Uhrách, t�šíc se z toho, že se strana 
kališnická a pražská se stranou �ímskou v úmluvy dává a proti 
Žižkovi bojuje, o�ekávajíc tedy bezpe�n� brzké jeho poražení a 
strany jeho zni�ení. Knížata n�me�tí vinili op�t krále Sigmunda, 
že proti �ech�m nic nepodniká, ano i v podez�ení jej brali 
tajného jím v kace�ování nadržování, �ímž král Sigmund 
popuzen /4/ byv, spojil se se ze�em svým Albrechtem 
Rakouským a Vladislavem králem polským, doufaje, že s jejich 
pomocí kone�n� sám sesláblé již �echy porazí. Král polský 
Vladislav Jagajlo vydal p�ísný rozkaz, nímžto veškerým 
poddaným svým jakékoli obcování s �echy nejen p�ísn�
zakázal, nýbrž i p�ísn� zapov�d�l jakéhokoli zboží do �ech 
dovážeti. Též veliký kníže Vitold dovršil ošemetnost svou a 
nep�átelsky obrátil se proti �ech�m, kte�í ho d�íve již 
dožádaným králem byli zvali.  

Jinak však smýšlel jich synovec Sigmund Korybutovi�, 
neb a�koliv byl jim slíbil, že se více do �ech nenavrátí, p�ijímal 
p�edc tajná poselství z �ech a s v�rným houfem svých 
p�ívrženc� zase do �ech táhl, mysle si, že jej co požadaného a 
voleného krále p�ijmou, a v �ervnu 1424 p�itáhl ku Praze. Avšak 
Pražané a šlechta považovali ho pouze za soukromou knížecí 
osobu, oblíbenou pro jeho ctnosti a zásluhy, a nejmenovali ho 
ani králem, ani nám�stkem, ani správcem zem� a moc jeho 
vztahovala se toliko na Pražany, na šlechtu a m�sta, kte�í s 
Pražany v jednot� stáli. Jak daleko vliv jeho na Kutnou Horu 
sahal a p�sobil, nelze nijak bezpe�n� ur�iti, to však jisté jest, že 
když se Žižka s Pražany v zá�í 1424 na Špitálském poli u Prahy 
smí�il, posláni byli jedin� již od Žižky komisa�i zvláštní k 
ohledání dol� kutnohorských a jakýsi Martin z Trnavy a Diviš
ustanoveni byli za urburé�e mince, která však vzdor tomu vždy 
ješt� pak pod vrchní dohlídkou šepmistr�v a obecních starších 
byla. Nelze však pro úplný nedostatek pramen� ur�iti a udati 
jména muž�, kte�í v tak osudných dobách správu obecní �ídili.  

Brzy po smí�ení se všech stran pod obojí u Prahy usjedno-
ceno /5/ se bylo na tom osvoboditi Moravu a veškeré tamn�jší 
p�átele kalicha, nebo� byl Albrecht Rakouský Moravu již obsa-
zenou m�l. Žižka se svými Tábory p�itáhl op�t do Hory Kutné a 
usadil zde mincmistrem Mikuláše ze Suchdola po krátkém 
�ase, zaopat�iv se zde podporou pen�žitou, odešel s lidem svým 
ku hranicím moravským, kdežto jej p�i obléhání hradu P�ibysla-
vi v ležení na poli u Schönfeldu smrt p�ekvapila. Neo�ekávaná a 
netušená smrt vojev�dce velikého p�ekvapila veškerých jeho bo-
jovník�v, takže mezi sebou pravíce, že jim otec zem�el, nazvali 
se pak Sirotky, a zvolivše si zvláštních hejtman�v, odd�lili se od 
ostatních Tábor�v, nebo� tito domáhali se vrchního panství v 
�echách obdržeti a pokoušeli se o dobývání hrad�v a tvrzí pan-
stva králi Sigmundovi oddaného. Ale s náhledy jejich, jak poli-

tickými tak i ohledn� náboženství, nesrovnávala se ani strana 
Pražan�v, ani strana Sirotk�v.  

1425 Kone�né však dne 18. �íjna 1425 stalo se p�ed tvrzí 
Ožicí úplné smí�ení se mezi Tábory a Sirotky s jedné a Pražany i 
jednotou jejich se strany druhé. Hora Kutná po novém se 
zotavení držela se dle prv�jšího slibu strany Pražské a dle 
d�ív�jšího p�ihlášení se k uznávání �tyrech artikul� Pražských 
ohledn� víry a uvedeno bylo již tím rokem náboženství pod 
obojí neb utrakvistické v m�st� a kn�ží vyznání toho dosazováni 
byli k veškerým chrám�m zdejším. Hlavním farním chrámem 
ostal chrám sv. Jakuba, který v obecné mluv� kostel vysoký se 
nazýval. Pak z�ízeny byly fary u sv. Barbory, u Matky Boží na 
Nám�tí a u sv. Bartolom�je. Obyvatelstvo navracovalo se vždy 
hojn�ji do m�sta zp�t, jakož i p�icházelo lidu se všech stran, 
v�douce, že zde sídla tak�ka opušt�na jsou, jichžto možno 
zdarma /6/ na pouhé se p�ihlášení obdržeti. A�koli nepokoje 
vále�né v zemi neustále trvaly, nedotkla se Hory Kutné již 
pohroma nijaká, takže hornictví, a� opušt�ním dol� mnoho bylo 
utrp�lo, p�edc brzy zase se pozvedovati po�alo: a toto zkvétání 
hornictví p�ivád�lo též jiných obyvatel�v. Není tomu nijak tak, 
jak n�kte�í kroniká�i tvrdili, že by byla Hora Kutná po zhoub�, v 
roce 1424 utrp�né, �tyry roky pustá ostala, nebo� dle našeho 
tak�ka p�esv�d�ení navracovalo se obyvatelstvo do m�sta t�eba 
spustošeného hnedle, jakmile nep�ítel v zu�ení svém proti 
obyvatelstvu ustál a první nával vášní se utišil. A pakliže mince 
v ruce a pod správu obce Hory Kutné odevzdána byla, musel tu 
tedy n�kdo býti, kdo obec �ídil a spravoval. Náhled ten 
opodstatniti lze tím, že se v archivu m�stském nachází listina z 
roku 1425, nížto Jan St�ela z Hradce Králové šepmistr�v a 
konšel�v žádá, by jemu kšaft po jeho v Ho�e zem�elé tetce 
Voršile vydán byl a k vyzdvižení téhož Jana Šatnýho, obyvatele 
v Ho�e Kutné, splnomoc	uje.  

B�h vále�ný trval ovšem neustále. Tábo�i se pokoušeli o do-
bývání hrad� a tvrzí panstva králi Sigmundovi oddaného, s p�e-
moženými nemilosrdn� nakládajíce. Katoli�tí pánové a šlechta 
kraje plze	ského a podbrdského, nemohouce se dovolati pomoci 
od krále Sigmunda, dávno slíbené, vstoupili též v p�ím��í s 
knížetem Sigmundem Koributem, arcibiskupem Konrádem a 
stranou pod obojí, z �ehož se král Sigmund tak velice rozhoršil, 
že op�tn� proti Husit�m do pole se vypravil. Boje vedly se 
hlavn� ve východních �echách a na Morav� a spojené vojsko 
�eské vtrhlo prvn� i do Rakous a dobyvše tam vít�zství, navrá-
tilo se do �ech zp�t a válka na n�jaký �as ustala.  

/7/ Husité kdykoli zvít�zili nad pronásledovníky svými, 
podávali vždy hnedle ruku k smí�ení a k úmluvám, ale strana 
�ímská po každé porážce nep�estávala své p�ívržence k novým 
boj�m až do vyhubení plemene kací�ského pobádati. Obrátili se 
v tom ohledu �echové skrze pana Old�icha z Rozenberka ku 
králi Sigmundovi, ten jim však v odpov�� dal, že o to k papeži 
psáti bude, aby jim ve Vídni slyšení p�áno bylo, kdež jest dosti 
mistr�v, kte�í by se s �eskými mistry ohledn� pochybných 
�lánk� mohli smluviti. Takového slyšení však �echové necht�li, 
nýbrž rozhodn� žádali, aby on mocí svou královskou svobodu 
náboženskou uznal. A když nešlo po prosb� jejich, svolali po 
Novém roce 1426 sn�m valný do Prahy. I stalo se tu 
dorozumn�ní mezi arcibiskupem Konrádem a vším kn�žstvem 
pod obojí, že tito slíbili poslušenství jemu a on zase jim pilné a 
v�rné zachování �tyr artikul� pražských, za�ež byl ale 
arcibiskup od papeže do nejvyšší kladby dán. Strana táborská 
m�la op�tn� sn�mování v Písku a zdálo se, že p�ilnou též ku 
stran� pražské. Po celé tém�� léto bojováno bylo spojen� o 
vypuzení posádek rakouských a míšenských z �ech, jimžto byl 
král Sigmund veliké kusy zemí koruny �eské, jako: Moravu, 
Lužici a n�která m�sta na pomezí severním v držení dal. A dne 
16. �ervna 1426 svedena byla nejstrašn�jší bitva v celé válce 
husitské u Ústí nad Labem, kde N�mci na hlavu poraženi byli. 
Jak dalece Hora Kutná v událostech t�ch se ú�astnila, nemožno 
ur�iti, lze však se domnívati, že krom� zaopat�ování strany 
vít�zící pen�zi z mince kutnohorské jiná úloha jí p�i�knuta 
nebyla. A proto podobá se tomu mnohem více, že již o zdar 
obecních záležitostí ší�eji pe�ováno býti mohlo, /8/ jelikož již 
roku 1427 purkmist�i, konšelé, p�ísežní a obecní kúpili d�m od 
Buká�e na Tarmarce pod masnými krámy k obci za 12 kop gr., 
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aby z domu toho obecné pot�eby na rathúze �inili.113  
Z toho vidno, že správa obecní již úpln� zavedena byla, jižto 

�ídili purkmist�i, konšelé, p�ísežní a obecní starší. Válek v zemi 
panujících, zdá se, že kutnohorští již málo si všímali a hled�li si 
hlavn� dokonalého upravení hor. Obyvatel�m do Hory Kutné se 
navrátivším jednalo se však hlavn� o nabytí vlastnictví v opušt�-
ném prve m�stu. V tom jim bylo brzy spomoženo, nebo�, když 
Tábo�i a Sirotci táhli ku potrestání Hynka Krušiny z Lichten-
burku, který byv prve v bojích v�dcem Pražan�v, stal se kone�-
n� jich odp�rcem a hrad sv�j Lichnici (Lichtenburg nedaleko 
�áslavi a Ronova) Janovi M�steckému z Opo�na byl postoupil, 
kdežto správce jeho Petr Liška Husit�m kde a jak jen mohl ško-
du p�sobil, usadili se na n�jaký �as v Ho�e Kutné a tu obdržela 
obec kutnohorská od v�dc�v vojenských pojišt�ní na všechen 
sv�j majetek listem tímto: 1428 My Jaroslav z Bukoviny haupt-
man, kn�z Prokop a jiní kn�ží vojska Táborského, a my Vítek z 
B�eznice, Jan z Královic, haupmané, kn�z Prok�pek a jiní starší 
vojska sirot�ího, vyznáváme tímto listem p�ede všemi, kdož jej 
�istí nebo �túcí slyšeti budou, že ze zdravé rady naší spole�né 
brat�ím naším, purkmistr�m, konšel�m a vší obci na Horách 
Kutnách, kte�íž jsú se znovu usadili /9/ u Hory Kutné po vypálení 
druhém, a mocí nám od Pána Boha p�j�ené, dali jsme a mocí 
tohoto listu dáváme plnou moc, aby všecka m�stišt� domová, 
zahrady, doly, mlýny, lázn�, vinice i což k tomu p�ísluší, k svému 
požitku mocn� drželi, tak jakož jest jim rozd�leno a rozdáváno 
bylo za dobré pam�ti Jana Žižky a Jana Hv�zdy, p�edk�v na-
šich a hauptman�v vojsk svrchupsaných, nižádnému nejsouce 
vinni t�ch sstupovati a navracovati z uteklých, kte�íž jsou d�íve 
od nich utekli s králem uherským, aneb kamžkoli, zákonu Boží-
mu protivíce se, jedno sami ty vymi�ujíc, kte�í jsau s brat�ími 
Pražany byli proti nám zašli. T�m jich statkové d�di�ní, domy, 
zahrady, atd. mají zase navráceny býti, jakož na slavném míru 
mezi námi a Pražany u�in�ném umluveno jest. A také, komužby 
oni z dobré v�le své co takového statku navrátiti cht�li, toho jim 
neodpíráme ani jinak jich k tomu mocí tisknouti míníme aniž 
chcem. A toho na potvrzení i pro lepší jistotu pe�etí svrchupsa-
ných obcí polních s pravým v�domím dobrovoln� k tomuto listu 
p�iv�sili jsme. Jenž jest dán od narození Syna Božího léta tisíc 
�tyry sta osummecítmého, ten pátek po sv. Janu, k�titeli 
Božím.114  

Tímto ujišt�ním, a� t�eba jen prozatímn�, uspokojen�, navra-
covalo se obyvatelstvo vždy hojn�ji do Hory Kutné a uvazovalo 
se v domy dílem zcela ješt� pusté aneb na n�žto n�jakých ná-
rok� dle listin dlužních v rukou majících míti se domnívalo, 
p�ihlašujíce se p�ed ú�adem šepmisterským, žádajíce o zanešení 
jim vlastnictví toho do kn�h m�stských. Ze zápisek t�chto mož-
no úpln� seznati tvrzení v prvním díle pronešené, že objem 
m�sta nikdy nebýval v�tší, než jaký až posaváde jest, a sezná-
miti /10/ jest se možno úpln� s tehdejší polohou m�sta i názvy 
míst a ulic, jichžto tuto podávám. Byli� trhové tito: Tarmark, 
který název až podnes udržen; Obilní trh, nyn�jší prostranství u 
Kamenné kašny; Ko�ský trh posavadní jméno podržel; Masný 
trh, nyn�jší �ást hrn�í�ského tržišt� z polovice, druhá polovice, 
jdouce dol� k levé stran� pod bývalými loubí, byl Zv��inový trh; 
Plát�né podloubí, jdouce nyní z Panského nám�stí Masokrám-
skou ulicí v pravo, kde hostinec u �erného kon�, a táhlo se 
celým po�adím dom�, naproti tomu z druhé strany byl Kurný 
trh; rink, a� v tehdejší dob� velmi nepravidelný a neúhledný 
byl, co nyn�jší Panské nám�stí sluje a zde na po�átku ulice, nyní 
Masokrámské, uprost�ed postaven býval praný�; Rybí trh, nyní 
prostranství p�ed horním ú�adem; D�ev�ný trh, na Dolejším 
m�st� v nyn�jší �áslavské ulici; z toho se šlo okolo Jelena na 
Chmelný trh, pozd�ji p�ezdíván Obrink (Hopfenring); Rudný 
trh bylo prostranství blízko chrámu Matky Boží na Nám�tí, a s 
tímto hrani�il Olov�ný trh; Zelný trh podržel název až posa-
váde, jenže jej myln� mnozí Zelený trh nazývají; Ovesný trh
prostranství u sv. Bartolom�je; Solný trh vedle radnice, nyn�jší 
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va realné školy stojí, který co radnice až do konce XV. století použí-
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ulice od kamenné kašny v pravo kolem realné školy vedoucí; 
Uhelný trh nad Zikhartem, prostranství na Kolmarku p�ed ny-
n�jší továrnou na cukr; Zikhart byl nazván rybník ležící pod sv. 
Lazarem tu kde nyní Tellerovy pole a zahrada U v�nce se na-
cházejí. Prút�ný trh býval u sv. Ji�í, a nedaleko toho Sený trh
p�ed Kou�ímskou branou. Na svatém Jan� potrvalo dosud. Z 
ulic bývaly: Sená ulice vedouc od Kou�ímské brány až k Obil-
nému trhu; Vinná ulice pod Obilním trhem /11/ až k rinku, nyn�j-
ší Kou�imská ulice; Mincí�ská ulice z Tarmarku k sv. Barbo�e 
vedoucí, nyní Jesuitská; �eská ulice uchovala jméno své posud; 
Prout�ná ulice od Kolínské brány kolem val� k Psímu rynku
vedoucí; Soukenická ulice pod rámy soukenickými u sv. Barto-
lom�je (nyn�jší Bartolom�jská); Provaznická ulice vedla z �es-
ké ulice až do ulice Soukenické mezi zahradami; Dlouhá ulice
od plát�ných podloubí ku brán� Klášterské vedoucí (nyn�jší 
Voršulinská); Leflé�ská ulice s brankou, uchovala se podnes; 
Peka�ská ulice z rynku k Dolejšímu m�stu vedoucí nyn�jší 
Tylova; Ševcovská ulice nyn�jší Haví�ská; �eznická ulice ny-
n�jší Šlachtatecká, Klášterská ulice s brankou, nyn�jší Sedlická; 
�áslavská ulice na Dolejším m�st� byla �ást až posaváde tak 
nazývané ulice, která však do ulice Špitálské kon�ila. P�ichází 
však v dob� té také Židovská ulice, o níž nemožno �íci, která z 
nyn�jších by to bývala, ale podobá se, žeby to byla ulice za 
�erným orlem, jakož též i p�ichází d�m pod jménam Židovská 
škola v Dlouhé ulici, což nasv�d�uje tomu, že zde v dob� té již 
židé usazeni byli. Domy z doby té, které až podnes jména svá 
podržely, jsou: d�m u Zlaté husy, na Vinné ulici, d�m u Zlatého 
kola nad leflí�i, d�m Benátky na valech v Peka�ské ulici, d�m 
Vorel na Zv��iném trhu; d�m Melhauz neb Pekárna na rohu 
Zelného trhu a uli�ky k rynku. Dále p�ichází pivovar pod Vos-
lem u lávky, kde se až posavád v sladovn� �íká, pivovar pod 
Páchem proti fortn� pod lázní Kuželovskou s chmelnicí na Rov-
ni, o n�mž nelze �íci kde by byl býval; pivovar pod Vlašským 
dvorem u fortny (nyní d�m pán� Otakara Breuera vedle jeho 
továrny); pivovary na „Hoprinku“; pivovar na Kolmarku /12/ se 
sladovnou nazvaný Šašatovský s chmelnicí (nyní d�m pán�
Panenk�v). Z mlýn� z doby té uvedeny jsou: Nové mlýny na 
vrchním Páchu p�ipsány byly za 28 zlatých uherských a 11 kop 
groš� �eských Thomovi mlyná�i pod úrokem platu ro�ního a 
odvád�ní dvou vep�� ro�n� do špitála; mlýn Hopmil prodán od 
obce Va	kovi z Vlašimi, a vedle mlýna byl pivovár a sladovna, 
Šmalcgrub zvaný; mlýn pod Meckasem ležící, po n�mž ani sto-
py není; mlýn pod hradišt�m u cesty k Bilejovu prodán byl Jíro-
vi mlyná�i (nyní mlýn Cimburk); mlýn pod hrází Šimk�v, nyn�j-
ší Šimák�v zvaný; mlýn u velikém trávníce, nyn�jší Zelenk�v 
mlýn. Hut� k tavení st�íbra co soukromé vlastnictví se upisují: 
hu� pod sv. Barborou na Bylanském potoku; hu� pod Bylany d�í-
ve Josova; hu� pod šibenicí u rybní�ka na Rovni; hu� u Grunty.  

1431 Že Hora Kutná ze spousty své sp�šn� se probírala a 
�etnými obyvateli osazovala vysvítá z toho, že Prokop Veliký ji 
sob� za oblíbené sídlo byl vyvolil a jelikož vliv jeho na veškeré 
�ízení vojenské tak i vládní nemalý byl, ustanoveno bylo m�sto 
to za místo sch�ze k odbývání sn�mu strany pod obojí, který na 
po�átku m�síce února 1431 se odbýval, a na kterém smí�ení se 
Sirotk�v a Tábor�v docíleno bylo.115  

Pod�lování opušt�nými domy a m�stišti neuspokojilo ovšem 
t�ch /13/ kte�í Horu Kutnou byli opustili, a mezi t�mito byl i jistý 
Glenzel, který, když doma k jakémusi domn�lému právu svému 
p�ijíti nemohl, co p�ívrženec krále Sigmunda k tomuto se o po-
tvrzení majetku svého utekl a od n�ho potvrzeným listem se 
p�ed šepmistry vykázal, který byl tohoto zn�ní: My Sigmund, z 
Boží milosti �ímský král, po všechny �asy rozmnožitel �íše, v 
Uh�ích, �echách, Dalmacii a Kroacii atd. král. Oznamujeme a 
známo �iníme zjevn� tímto listem všem t�m, kte�íž jej vid�ti neb 
�túcí slyšeti budou, že k nám p�išel jest náš milý v�rný Hanuš 
Glenzl a zpravil nás, kterak Jakub Wolgemut z Hory, sed�ním na 
Ko�ském trhu v m�st�, a což on tu m�l, i to zboží Radbo� se vším 
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jeho p�íslušenstvím, kteréž na zemi položeno, jemu svobodn� dal 
jest, jakož pak listové, kteréž nejpoctiv�jší Konrat, biskup ve 
Vratislavi, náš milý ujec a kníže na našem míst� vid�l, sv�tleji o 
tom sv�d�í, a prosil jest nás pokorn�, abychme my k takovému 
dání naši královskou v�li a p�íze� p�idati milostiv� rá�ili. I 
vzhledli jsme na službu prvé jmenovaného Hanúška, kterúž jest 
nám i korun� v �echách po všechny �asy dobrovoln� a rád �inil, 
a protož jsme s dobrým rozmyslem a pravým v�domím k 
takovému dání naši královskou v�li milostiv� dali, a to tvrdíme, 
dáváme a utvrzujeme mocí královskou v �echách a mocí listu 
tohoto, což My vedle práva máme a m�žeme, takže ten Hanúšek 
i jeho d�dicové takových zboží užívati mají bez všelikých 
p�ekážek s p�iznáním tohoto listu a p�iv�šením naší královské 
pe�eti. Dán v Norimberku ve st�edu p�ed sv. Jiljí po Kristovu 
narození 1431. léta, našeho království uherského 45, �ímského 
21. a �eského 12. léta.116  

/14/ Správa a �ízení obecní byla však až posaváde v rukou 
p�ednost� vojska táborského, ovšem že s p�ivzetím též osob v 
Ho�e Kutné usedlých, kte�í spole�n� jak horní a mincovní, tak i 
obecní záležitosti spravovali.  

1432 Od 31. srpna až do 6. zá�í 1432 držán byl op�tn� valný 
a d�ležitý sn�m v Ho�e Kutné, na n�mž hlavn� rokováno bylo o 
potvrzení námluv d�íve v Chebu r. 1431 usnešených, totiž o 
vypravení posl�v k rokování o ví�e do Bazileje a mimo to i �e�i 
byly o uzav�eném p�ím��í všeobecného se stranou �ímskou. A 
vybráni hned mužové p�ední ze všech stran v národu, kte�í by 
jménem království �eského i markrabství moravského m�li vy-
dati se ke sboru církevnímu do Bazileje. A hned po skon�ení 
sn�mu dne 8. zá�í vyšlo od Jana ze Sán a Otíka z Lozy jménem 
všech �ech� pod obojí psaní odpov�dné proti �ádu k�ižovník�
prušských a to zejména ku pomoci krále Vladislava i Polák�v.117  

1433 V jakém duchu a s jakou obez�elostí v�bec v �ase tak 
pohnutém a pobou�eném obecní správa vésti se musela a �eho 
všeho k udržení po�ádku v m�st� zachovávati t�eba bylo, sezná 
se nejlépe z usnesení obecních starších, jimžto r. 1433 správa 
obecních záležitost sv��ena byla. A bedliv�-li si povšímneme i 
jmen osob ve správ� obecní jsoucích, seznáme, že se v ú�adech 
t�ch nyní již s zcela jinými osobami setkáváme, nežli jsme se 
jich v p�edešlém a po�átkem tohoto století znáti se nau�ili. 
Kdežto jsme tam, jak v prvním díle na mnoha místech uvedeno, 
z�ídka s osobou �eského p�íjmení se seznámili, jest tomu nyní 
/15/ práv� naopak a �tená� se te� se zcela novým obyvatelstvem 
seznamovati bude. Usnesení to zní v úplném zn�ní takto:118

Ambrož z Prahy, Mikuláš z Suchdola, tehdy mincmistrové od 
obojích vojsk, sirot�ího i táborského na Horách Kutných, Šimon 
krej�í, toho �asu purkmistr, Mikeš hofmistr, Mat�j Krupský, Jan 
Barbo�in, Pecha �ezník, Petr O�ko, Pet�ík �ezník, Petr Chyba, 
Jan písa�, Blažek hrn�í�, Mrázek pivovar, Zv�st peka�, Vav�inec 
z Fremova domu, Havlík od Kú�imské brány, Petr Vladka, 
Pet�ík Tichý, Jan mincí� z Ferdinandova domu, konšelé p�ísežní 
tudíž na Horách Kutných a k tomu obecní konšelé Jan Halda, 
Tomáš Bilejovský, Zikel Neškaredický, Jan Múdrý i jiný všickni 
konšelé tudíž na Horách Kutných, vážíce a myslíce na to, kterak 
by budoucí �asy skrze z�ízené ú�edníky a správce tato obec 
mohla státi, a v dobrém trvající v lepším prospívati a budoucího 
zlého skrze neopatrné ú�edník�v sazení abychom mohli se uva-
rovati a vyst�íci, v dobré v�li svolili jsme a budoucí �asy slíbili 
jsme sob� a slibujem to, co dole psáno stojí držeti, zachovávati a 
v budúcích �asích naše nám�stsky t�ch ú�ad�v aneb ú�ad� k 
témuž napomínati, a což budem nejdál moci i na to vésti, aby 
kusové a svolení dole psaná od nás, od našich potomních i ode 
vší obce byli držáni a v celosti zachováni:  

Nejprv: Kdož žádají aneb žádati budou bytu aneb osazení v 
této obci, chcem a p�ikazujem pro poctivost této obce a pro �ád 
z�ízený, aby takový neb takoví prvé než do obce budou p�ijati, 
list�v sob� odkud jsú svého zachování dobývali.  

Druhé: Nyní i potom budoucí �asy bude-li kdo neb kte�í z 
cizozemc�v, Polák�v, Srb�v, Slovák�v, N�mc�v, Uhr�v neb kte-
réhokoli jazyku, /16/ aneb z d�evních N�mc�v Horník�v do této 
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obce p�ijat, chcem a p�ikazujem, aby takový neb takoví v knihy 
m�stské zejména byli napsáni.  

T�etí: Chcem a p�ikazujem, aby tato obec a konšelé, kte�í po 
nás budoucí �asy budou, cizozemc�m aneb lidem jiného jazyka 
než �ech�m žádné moci nedávali, ani kterého hlasu jim míti 
dopoušt�li v obci. Dále chcem a p�ikazujem, aby konšelství, 
rychtá�ství i jiných ú�ad�v znamenitých cizozemc�m nebylo 
dopušt�no. Také dále chcem a p�ikazujem v�bec všem p�ebýva-
��m v Ho�e Kutné, kteréhožkoli d�stojenství, ú�adu neb �emesla, 
i havé��m, aby sob� nižádných rot a šíbalstva ne�inili a 
nejednali. Pakli by nyní i potom budoucí �asy kdo neb kte�í v 
ne�ádném rození byli shledáni, my konšelé a rychtá� s pomocí 
boží a obce této takové rušiti, pomstíti umínili jsme a míníme.  

Naposledy ku pam�ti této obci toto napsati kázali jsme: Léta 
od narození Syna božího tisícího �tyrstého XXXII. ten týden po 
svatém Jiljí, všech obcí pán�v, rytí��v, panoší a zemani zákona 
Božího p�íchylných byl jest sn�m volný tudíž u nás na Horách 
Kutných a na témž sn�mu Jan �apek ze Sán haupman vojska 
sirot�ího a Otík hauptman vojska táborského vstúpivše do naší 
obce a mezi nás na Vlašském dvo�e, �ekli, vypov�d�li a nám i 
obci plnou moc dali a p�ikázali, aby nižádná osoba kteréhožkoli 
d�stojenství aneb ú�adu ježto jest s námi spolu usedlý aneb ješt�
v této obci živnost, obchody aneb ú�ady má neb mají, aby jinám 
z�ení nem�l ani m�li, než toliko k konšel�m a k této obci aby byli 
podáni. Actum Anno Millesimo CCCCo XXXIII fer III kathedra 
Petri.  

Usnesení to nazna�uje nám nejpatrn�ji smýšlení obecné /17/
m�st �eských a poukazuje k tomu, �eho se tato ze zkušenosti 
obávala a �eho se st�ežiti cht�la. Musela� však také Hora Kutná 
toho dbáti a �íditi se dle strany práv� v zemi panující, nebo� tou 
podporována byla hlavn� v hornictví, které, a� veškeré zemi 
znamenit� prospívalo, nicmén� pro m�sto samé nejprvn�jšího 
p�edc p�inášelo užitku. Proto také vždy, jak již d�íve poukázáno 
bylo, veške�í králové �eští k Ho�e Kutné a zdaru tamn�jšího 
hornictví první z�ení mívali a práv� z toho ohledu nad jiná m�sta 
ji vyznamenávali. Rovn�ž tak se dálo i v stavu tomto zem�
�eské bezvládném, že strana ta, která práv� vrch vlády m�la, 
nejprvn�ji k tomu hled�la, by výnos hor kutnohorských, které 
vydatností svou op�t byly prosluly, se uchoval a p�ed zkázou 
uchránil. Proto také když na památném sn�mu Svatomartinském 
v Praze odbývaném pan Aleš V�eš
ovský z Riesenburka za 
správce království �eského volen jest byl, uložil mu veškerý 
shromážd�ný sn�m mezi jinými království prosp�šnými povin-
nostmi též toto: A znamenit� má p�ikázati, aby groš dobrý rázu 
pražského s hodnú p�ísadú u Hory byl d�lán, jakož jest bylo za 
krále Václava dobré pam�ti a ten aby byl ode všech brán bez 
odpírání. Také jiné všecky mince falešné aby p�estaly, kdežby 
koliv�k byly v zemi naší, krom� té obecné u Hory. Pakli by kdo v 
tom byl nalezen, nad takým aby bylo pomst�no jako nad falešní-
kem zjevným.119 A že tento nov� volený správce zemský dle 
rozkazu toho k Ho�e Kutné z�etel sv�j obrátil, vysvítá z toho, že 
hnedle v první dob� svého zvolení Ho�e Kutné znamenité 
obdarování u�inil tímto ustanovením: 1434 My, Aleš z Riesen-
burka, nejvyšší správce království �eského, i /18/ se vší radou 
pán�v a rytí��v, zeman a m�st k zákonu Božímu p�íchylných, 
téhož království nám p�idanou, vyznáváme tímto listem p�ede 
všemi, kdež �ten nebo slyšán bude, že z zdravé rady naší spole�-
n� v�rným našim milým purkmistr�m, konšel�m i vší obci na 
Horách Kutných, t�m, kdož se znova sadili u Hory Kutné po 
vypálení prvním i druhým, všechna práva a �ády, kteréž jsú m�li 
a mají od slavných král�v a jmenovit� slavné pam�ti krále Vá-
clava II. a císa�ové milosti Karla IV. a krále Václava, syna jeho, 
navrátili jsme jim, jich v ni�em nemenšíce a mocí tohoto listu 
navracujeme a k tomu mocí od Pána Boha nám p�j�enou dali 
jsme jim a mocí tohoto listu dáváme plnú moc a svobodu, aby 
všecka m�stišt�, domové, zahrady, lázn�, vinice, doly, platy se 
všemi požitky m�li, drželi, požívali a u�inili s tím, jakožto svým 
vlastním d�dictvím toho žádnému nejsouce povinni stupovati z 
uteklých, kte�íž se zákonu Božímu protivíce, ze zem� neb jinam 
utekli. A my jim v to ižádnou mocí slibujeme nesahati, ani kterak 
jinák hýbati, le� by hodná p�í�ina byla a provin�ní, krom� le� by 
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komu sami od sebe aneb jeden z nich z dobré v�le co takového 
cht�li navrátiti, toho jim neodpíráme, než jinak žádnú mocí ne-
míníme jich tisknouti. Také svrchupsaný purkmistr i obec jedno-
stejn� s pilností prosili jsú nás, abychom jim N�mc�v a cizozem-
cuov na konšelství a na jiné ú�ady, což by se obce dotklo, nesá-
zeli a nedávali. A my milujíce �est a zvelebení našeho jazyka 
�eského, �ekli jsme jim to u�initi. Také od t�ch vojen �astých, 
jimiž jsú k záhub� toho klénotu mnoho byli trápeni, dáváme jim 
toho svobodu, aby k nim nebyli puzeni víc bezd��n�, krom�
le�by vší zem� proti cizozemc�m hnutí bylo, v tom jich nevyjí-
máme, aneb kdyžby toho piln� /19/ pot�ebí k obecnému dobrému 
v této zemi bylo, že mají podle nás vzh�ru býti, když bychom 
rozkázali. Dále zpraveni jsúce a znamenavše veliký nedostatek 
té chudiny špitálské u Hory na p�edm�stí, jakož na velikém 
sn�mu v Praze jest jim také k tomu svoleno, aby všichni platové, 
kte�í jsú z dávna k tomu špitálu nadáni, a kte�í ješt� spravedliv�
p�íslušejí, byli navracováni a stupováni. K témuž jsme jim 
svolili, aby svrchu psaní Horníci v ty platy k tomu špitálu se 
uvazovali a aby jim bylo stúpeno. To na každém žádajíce a 
prosíce, aby to u�inili pro Pána Boha a pro své spasení. A toho 
na sv�domí pevnosti a lepšímu tvrzení pe�e� naši vlastní 
p�irozenou k tomuto listu p�iv�sili jsme, jenž jest dán a psán léta 
po Božím narození 1434 v úterý na Duši�ky.120  

Ze stran vál�ících ve vlasti utvo�ily se b�hem �asu dv� hlav-
ní strany politické, sob� odporné. Ku první stran�, šlechtické, 
p�ilnuli nyní všichni šlechticové bez rozdílu náboženství, tedy 
katolíci, kte�í byli císa�e i papeže poslušni, i také nejhorliv�jší 
Husité, z m�st pak toliko Praha, Plze� a M�lník. Ku stran�
demokratické neb stran� obcí p�iznávaly se všecky obce 
Táborské a Sirot�í v�bec, mezi nimiž byla i m�sta královská, též 
i Hora Kutná. Ze strany stavu panského držel s demokraty 
jenom Jan Rohá� z Dubé, kterýž od samého po�átku až dotud 
p�i Tábo�ích vytrval. Takové dv� strany nemohly dlouho vedle 
sebe obstáti a musely se kone�n� potkati v zápasu rozhodném a 
posledním. A takové bitv� hled�li první vst�íc Tábo�i a Sirotci. 
Vojsko Táborské a Sirotci položili se v kv�tnu u Kunratic, Kr�e 
a Jiren p�ed Prahou, vyzývajíc k boji tranu šlechtickou, která 
však necítíc se k boji dosti silnou, aby rozhodný boj /20/ podstou-
piti mohla, vyjednávala se stranou protivnou, doufajíc se sesíliti 
pomocí od katolických pán�, a 30. kv�tna 1434 svedena byla 
nejstrašliv�jší bitva u Lipan, kdež sv�tu ukázáno bylo, že �echo-
vé toliko od �ech�v p�emoženi býti mohli a strana demokratická 
podlehla a v�dce její Jan Rohá� z Dubé upadl v zajetí. Hned po 
bitv� táhla se strana vít�zná ke Kolínu, v kterém se byl Jan ze 
Sán se zbytky Tábor�v zamkl, a po nedlouhém obležení m�sta 
stala se úmluva taková, že ob� strany m�ly šet�iti pokoje, roz-
pustiti vojska a nezbrojiti se více, až do konce m�síce �ervna, 
mezi kterýmž �asem obecný sn�m do Prahy svolán býti m�l.  

Tak utichl hluk zbran� a pokoj rozhostil se po zemi �eské. 
Není nijaké pochybnosti, že p�i té p�íležitosti též strana vít�zná 
Horu Kutnou si zabezpe�iti hled�la.  

Obecní správa m�stská v Ho�e Kutné ostatn� pe�ovala neus-
tále nejen o rozkv�t m�sta a hlavn� o pozdvižení hornictví, a 
snažila se odstraniti všeho, coby tomuto na újmu býti mohlo. 
Tak byli na p�íklad rudokupci Šuler, Ziwald, Hanúšek, Prekl a 
Havlík každý h�ivnou st�íbra pokutován, že do potoka Vrchlice 
(Páchu) škváry ze svých hutí sypali ku škod� obecní a vstoupiv-
še do rady, prosili za to, aby jim páni propustili ty peníze, ale 
páni bez milosti kázali pokuty složiti.  

Téhož roku byl v Ho�e Kutné držán sjezd strany pod obojí, 
na n�mž ustanoveno, aby v t�ch místech, kde kalich až potud 
panoval, i na v�ky budoucí hájen byl, kde však až posud jen pod 
jednou sp�sobou se p�ijímalo, tam že to i tak budoucn� m�že 
z�stati. Z té p�í�iny na�ízeno, aby se stalo sepsání všech m�st, 
m�ste�ek, hrad�v, tvrzí a vsí v celé zemi, kde se bu� pod /21/
obojí, bu� pod jednou p�ijímá. Dále stalo se unešení o volení 
arcibiskupa a dvou biskup�v, že mají býti voleni podle staroby-
lého oby�eje v �echách obvyklého, totiž od národu a od kn�ž-
stva, sbor neb papež má je potvrditi a oni že jim mají slibovati 
poslušenství. Tyto vrchní pastý�e poslouchati mají kn�ží pod 
obojí i pod jednou, avšak žádný cizozemec nemá na vyšší 
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duchovní ú�ad v 	echách a na Morav� býti dosazen.  
1435 Po tolikerých bou�ích v zemi pe�ováno kone�n� o to, 

aby trvalý mír se docílil, jehož však nabýti bylo toliko možno, 
když sbor církevní potvrdí svobodu vyznání náboženského po-
dle prvn�jšího usnešení se o �tyrech �láncích víry. A aby to tím 
snadn�ji docíliti se mohlo, hled�li �echové k tomu op�tn� císa�e 
Sigmunda nakloniti a pakliže on žádostem jejich povolným býti 
se ukáže, jej za krále �eského p�ijmouti. Za tou p�í�inou ku 
shodnutí se svolán sjezd do Brna, kde vyslanci �eští s císa�em 
vyjednávati m�li, mezi kterýmižto poslanci z m�st po Praze 
hned zastupovali Horu Kutnou Mat�j Kysela a Martin Kuše. 
Tu mezi jinými podmínkami, žádostmi a ohradami od stav�v 
království �eského císa�i Sigmundovi p�ed p�ijítím do zem� k 
p�ijmutí podaných nachází se též toto: Osmé. Mince dobrá a 
groš dobrý u Hory kován bu
, neb pro zlú minci tato léta zem�
naše p�išla jest k velké škod�.121  

Že �echové Sigmunda za krále p�ijmou, o tom již nebylo 
pochybnosti, jakmile kompaktáta �eská od sboru Basilejského 
p�ijata budou a o to m�l císa� Sigmund pe�ovati. Na po�átku 
�íjna r. 1435 sešel se sn�m v Praze, kterýž m�l stvrditi, co v 
Brn� umluveno, a 21. �íjna p�edsevzata byla volba arcibiskupa 
/22/ a dvou biskup� a mezi voli�i byli co vyslanci z Hory Kutné 
též Ambrož z Prahy, m�št�nín kutnohorský a mincmistr, a kn�z 
Vít, fará� od vysokého kostela, kte�í zvolili Jana Rokycanu za 
arcibiskupa, Martina Lupá�e z Chrudimi a Václava z Vyso-
kého Mýta za biskupy.  

Jaká káze	 mrav� v m�st� té doby panovala vysvítá z toho, 
že n�které ženy, ježto p�i jakési veselosti tancovaly, z rozkazu 
ú�adu konšelského v�zením a muži jejich po 10, 6 a 4 kopách gr. 
trestáni byli.  

1436 Na den Obrácení sv. Pavla (23. ledna) p�ibyl správce 
zem� �eské Aleš V�eš�ovský z Risenburku do Hory Kutné a tu 
dle starobylého oby�eje svolav celou obec, volil a sadil konšely 
k �ízení m�sta, a sice zvoleni byli: Martin Sudlice, Johanes 
Halda, Pecha �ezník, Pet�ík �ezník, Jan písa�, Petr pláteník, Jan 
Obro�ník, Vávra, Jan Vojn�v ze�, Filip Siecký, Martin lojovník, 
Jan Onomyský, Jošt rudokupec, Jakub sedlá�, Jind�ich krej�í, 
Petr provazník, Jan �erný, Jan Thas. Bylt� to poslední politický 
úkon tohoto správce zemského v Ho�e Kutné, nebo� v m�síci 
srpnu (14.o) po delším toho již vyjednávání p�ijat byl císa�
Sigmund v Jihlavi op�t za krále �eského, kdež po ukon�ení 
vyjednávání všichni páni i rytí�i p�ítomní, též poslové �tyrmecít-
ma m�st, mezi nimiž též poslové z Hory Kutné císa�i na d�kaz 
v�rnosti ruce podávali a 24. srpna slavil již Sigmund slavný 
vjezd sv�j do Prahy.  

Král Sigmund všemožn� se o to zasazoval uvésti op�t po�á-
dek v zemi �eské a toho docíliti hled�l nejprve získáním si Prahy 
a m�st královských. Za tou p�í�inou již �tvrtého dne po svém 
slavném vjezdu do Prahy po p�íkladu p�edešlých král�v �eských 
/23/ sadil nové konšely Starého a Nového m�sta Prahy a toto též i 
v jiných královských m�stech vykonati kázal. Tak i do Hory 
Kutné p�ijeli v ned�li po sv. Františku Silva Marcus, pan Jan, �e-
�ený �abelický, a Martin Lauda a oznamovali, že jsou v delega-
ci JMti královské, aby novou radu sadili. Však páni konšelé a 
p�ísežní s obcí celou dali jim v odpov��, že od starodávna oby-
�ej chvalitebný jest býval, že žádný jiný nesadil a nedosazoval 
konšel�v, jedin� sám král. Oni však odpov�d�li jim: JMt králov-
ská dal nám k tomu plnú moc a poru�il nám sem jeti k dosazení 
p�ísežných. Potom pak dala jim obec povolení, aby sadili 
konšely, jejichžto jména jsou níže zaznamenána: Ambrož, Mar-
tin Sudlice, Martin Ku�ka, Gallus, Pet�ík �ezník, Jakub selator, 
Filip Onomyský, Ond�ej Chojna, Šimon švec, Filip, Vav�inec z 
Libenic, Achník z K�ešic, Fridl, Sigmund Horout, Hanuš perni-
ká�, Mat�j�ek z Pokšuchova domu, Prekl rudokupec, Blažek 
fará�, Man písa�.122 Tak jako p�i volb� pražské vylou�eni byli i 
zde v�bec p�i volb� konšel�v horliví známí Husité a i p�i volb�
kutnohorské vid�ti jest vliv reakce proti demokracii, nebo kde 
prve na konšelství a v rad� zasedali toliko usedlí sousedé, uve-
deni byli již volbou touto mezi radu a konšely ú�edníci mince a 
osoby šlechtické, v Ho�e žijící, ale s obcí b�emen nesnášející.  
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Sigmund po�al hnedle k pot�ebám svým pen�z shán�ti a 
proto obraceli se k n�mu hnedle ti, kte�í jakýchkoli d�íve kn�žím 
pat�ících statk� v držení byli. Tak majestátem daným v Praze 
den sv. Matouše r. 1436 zastavil císa� Sigmund Mikulášovi Di-
v��kovi z Kladrub ves Veletov s luky, jezery a což k tomu p�í-
sluší za 200 kop gr., kteroužto vesnici nadzmín�ný Div��ek po 
/24/ spustošení kláštera Sedlckého v držení si vzal, a pojistil mu 
další úplné držení toho zboží.  

Jako v Praze tak i v jiných m�stech a krajinách nebyli spo-
kojeni s posavadními kroky a �iny krále Sigmunda a strana 
Tábor� od samého po�átku válek odpírala jemu práva k dosed-
nutí na tr�n �eský. Hlavou této strany byl pán �eský Jan Rohá�
z Dubé, kterýž, vystaviv sob� hrad nablízku vsi Chlístovic 
nedaleko Hory Kutné, nazval jej biblickým jménem Sion, se 
svými stejn� smýšlejícími p�ívrženci tam se usadil.  

1437 Císa� Sigmund co král �eský dal b�hem m�síce prosin-
ce po všech m�stech a m�ste�kách na trzích ve�ejn� provolati, že 
na Nový rok valný sn�m v Praze držán bude, na kterýž každý, 
kdo k tomu právo má, nemá obmeškati dostaviti se, nebo�
netoliko mají se církevní v�ci v kone�nou jednotu uvésti, ale 
také zemský �ád má zase podle práv starodávných, v království 
�eském držaných, nov� uveden býti. T�i hlavní v�ci na n�m se 
ujednaly: rozhodlo se totiž o sedání v lavicích,123

/25/ urovnaly se 
pom�ry mezi obyvatelstvem starým a novým v Ho�e Kutné a 
svolena jest všeobecná bern� na pot�eby království �eského. 
Hned téhož dne, kdy sn�m prvn� zasedal (26. ledna) byli od 
císa�e Sigmunda nejvyšší ú�edníci i kmetové nejvyššího soudu 
jmenováni a ohlášeni a veliký soud zemský pak hned t�etího dne 
pod osobním zasedáním císa�ovým otev�en.  

Výt�žky horní z Hory Kutné byly se b�hem války náramn�
zmenšily, aniž Horník�m ochuzelým a v díle svém prost�edky 
omezeným možno bylo zvelebení hor o své újm� podniknouti. 
Byla� Hora Kutná nyní m�sto �ist� �eské a arcihusitské. Císa�i 
Sigmundovi však na tom velice záleželo, aby tu hornictví brzy 
zase oživlo a stalo se op�t nejvydatn�jším pramenem d�chod�
královských, jako p�ed tím bývalo. Proto vešel v jednání s 
Horníky, žádaje od nich, aby staré kovkopy n�mecké, hor a dol�
v�domé, však p�ed léty z m�sta vypuzené, op�t k sob� p�ijali, s 
nimi za jedno byli a p�i zvelebování t�ch hor sob� spole�n�
radili a pomáhali. I p�ivolav p�ed sebe obojích Horník�v, to jest 
starých i nyn�jších (což se nepochybn� stalo na p�imlouvání 
n�kdejšího nejvyššího mincmistra Div��ka z Jemniš�, který po 
svém út�ku z Hory Kutné p�i dvo�e císa�e Sigmunda se zdr-
žoval), žádal a radil jim, aby jak k dobrému královské komory, 
tak k obecnému vší zem� a k svému vlastnímu prosp�chu ve 
smlouvu a jednotu ku spole�nému d�lání t�ch hor vešli, k �emuž 
�eští horníci se vší obcí svolivše dne 6. února 1437 p�ed císa�em 
a králem a obecním sn�mem vší zem� �eské v Praze se postavili, 
oznamujíce, že jsou se s n�meckými Horníky, kte�í navrátivše se 
tuto se také postavili, k�es�ansky se smí�ili a v tom /26/ se smlu-
vili, že všecko, co jest kdy v t�ch záštích a �asech vále�ných 
pro�koli a kterakkoli mezi nimi se stalo, ze srdce sob� a na v�ky 
prominouti a sob� slíbiti cht�jí, ve všech v�cech �ádných a 
spravedlivých a zvlášt� což by se jich práv a svobod týkalo, 
v�rn� sob� a up�ímn� i za jeden �lov�k radni a pomocni býti. I 
tak potvrzena jest ta smlouva od krále i od sn�mu zemského a 
jakož Hora Kutná dala n�kdy první krutý p�íklad nesnášenlivosti 
n�mecké, tak p�edešla nyní op�t co �eská obec jiná m�sta 
zákonného narovnání a pokojného spolubydlení obou stran ná-
boženských a národních.124 Majestát na porovnání toto císa�em a 
                                                          

123 Sedání v lavicích nazývalo se právo zasedati v nejvyšším sou-
du zemském. Zemský soud zasedal �tyrykráte do roka vždy o Su-
chých dnech na hrad� Pražském pod p�edsednictvím bu� samého 
krále aneb jeho nám�stka. Jemu po boku sedávalo dvanáctero kme-
t�v, co rádc�v a pomocník�v jeho p�i vlád� zemské, jichžto sob�
vybíral ze sn�mu dle žádosti sn�movní. Tito kmetové nebyli tedy 
pouze soudcové, ale spolu nevyššími ú�edníky p�i správ� zemské, 
tak�ka prost�edníky mezi králem a národem. V jakém po�ádku, kdy 
a kte�í p�i soudu v lavicích zasedati m�li, stanovil zvláštní /25/
zemský zákon. 

124 Mylné jest tvrzení mnohých, že by p�i té p�íležitosti chrám sv. 
Barbory výhradn� k službám Božím strany pod jednou postoupen 
býval, nebo� doby té již v Ho�e Kutné náboženství od obojí všeo-

králem Sigmundem Horník�m daný zní takto: My Sigmund z 
Boží milosti �ímský císa�, vždy rozmnožitel �íše, a uherský, 
�eský, dalmatský, charvatský etc. král, vyznáváme tímto listem 
p�ede všemi, kdož jej uz�í aneb �túcí slyšeti budú, že z p�irozené 
nám dobroty povinni jsme jakožto král p�íbuzný a d�di�ný v 
�echách ku prosp�chu té koruny a k tomu, jímž by se naši a 
téhož království poddaní v�rní milí, lepšiti mohli, ústavn� a 
všelijak vždy opat�ili, však mnohem více a piln�ji zavázáni jsme 
k tomu snažnost naši p�i�initi, aby to m�sto Hora Kutná, v 
n�mžto nejv�tší a nejužite�n�jší poklad a klenot našeho králov-
ství jest a záleží, bylo /27/ vyzdviženo a dolové zase po tak dáv-
ném a vší zemi p�íliš škodném zapušt�ní mohli k užitku toho tak 
zašlého království býti navedeni a d�láni. Neb jakož dílo t�ch 
hor užitek p�eveliký a prosp�ch našemu královtsví p�ináší, také i 
mnohem vejše zapušt�ní jich škody nenabyté v zemi mohlo by 
p�ivésti. Takž tedy mnoho na to rad a potaz�v m�vše o lidi nyní 
v Ho�e bydlející u velikých a mnohých nedostatcích válkami od 
drahn� p�edešlých let v �echách trvalými znamenavše, jiné jsme 
cesty lepší nev�d�li, kudy by to podobn�ji mohlo jíti, než navrá-
cením starých horník�v, kte�ížto hor a dol�v jsú v�domi, aby s 
t�mi nyn�jšími horníky za jedno jsúc, t�ch hor vyzdvíhati spole�-
n� sob� radili a pomohli. I p�ivolavše ku p�ítomnosti naší obo-
jích horník�v, to jest starých i nyn�jších, žádali jsme i radili jim, 
aby k našemu poctivému i ku obecnému vší zem� i také svému 
vlastnímu dobrému hledíce, v smlouvu spolu podobnou a v jed-
notu vnikli, žeby se nám jinak na ty Hory nakládati nehodilo, ani 
kterú mocí zase jich vyzdvihnouti. A tak oni obojí za jeden 
�lov�k se svolivše, p�ed námi a obecným sn�mem vší zem� �eské 
v Praze, den svaté Doroty, zjevn� jsú oznámili, že jsú k�es�ansky 
se smí�ili a smluvili, všecko, co jest kdy nap�ed v t�ch záštích a 
�asích pro�koli a kterakkoli se mezi nimi stalo, z srdce 
pomíjejíc, i kone�n� sob� a v��n� odpoušt�jíc a slibujíc již ve 
všech v�cech �ádných a spravedlivých a zvlášt� což by se jich 
práv a svobod dotýkalo, v�rn� sob� i up�ímn� a za jeden �lov�k 
radni a pomocni býti. Než toto samo pro lepší vymínili jsú, že 
sta�í Horníci své kn�ží a kostela svaté Barbory i s tím kostelem 
mají míti, kte�ížto kn�ží na svých kázáních žádného z obyvatel�v 
Horských nemají /28/ od p�ijímání T�la Božího pod obojím sp�-
sobem vedle kompaktát rozpakovati a ti ani druzí také žádných 
bú�í ani r�znic jednati a �initi nemají, jedno z písma svatého na 
h�íchy lidské kázati a k lásce a k jednot� i svornosti lid obojí 
strany vésti. Pakli by který z nich kterékoli strany se v �em vytr-
hl, takový má konšely m�sta Hory a mincmistrem, kte�í nyní jsú 
nebo ty �asy budou, býti naveden až do arcibiskupa budoucího. 
Též i sv�tských, kdož by úmluv svrchu a vespod psaných v �em 
nedržel, má také konšely a mincmistrem podle velikosti viny a 
zasloužení bez jiných lidí všelikých výtržk�v trestán býti. Pak o 
ty statky starých Horník�v, kteréž nyn�jší Horníci drží, mají 
každý z obou stran po p�íteli vydati a jestli by se ti smluviti o�
nemohli, tedy toho slovutný Jan z Sútic, mincmistr, aneb jiný, 
kdož by na témž ú�ad� byl po n�m, má býti nejvyšší rozdílce, 
vždy hled� k obojí stran� vedle milosti. A toho z obou stran �ekli 
jsú a mají poslušni býti. Také jestliže by kdo z starých Horník�v 
od dání listu toho po�ád �túc do zem� do roka k svému statku se, 
když by mu to bylo oznámeno, nevrátil, ten potom právo své na 
tom ztratí a to všecko vedle práv a list�v tomu m�stu od našich 
p�edk� daných na obec má spadnouti. Žádajíce obojí, abychom 
k t�m a takovým jich dobrovolným smlouvám svolili a je ku 
práv�m a svobodám i list�v starodávných navrátiti rá�ili milos-
tiv�. Protož, vidouce i v tom obojích povolnost a poslušenství, 
dobrým rozmyslem a radú naší pro vyzdvižení toho klenotu tím 
sp�šn�ji Horníky oboje a všecky svrchupsané již jakožto znova 
za jednu a jednostejnou obec spole�n� vysazujem, ke všem je 
práv�m jich, svobodám a list�m našim slavné pam�ti p�edky jim 
z starodávna vysazeným a daným, kterýchž jsú dosaváde 
požívali a chvíle této požívají /29/ navracujíc tímto listem. Ne 
a�by pak i v �asích budoucích kterých práv a svobod svých se 
doptali, jichžto nyní pro svou záhubu snad nepamatují neb dojíti 
nemohou, a je dckami, listmi neb �ádným sv�domím okázali, 
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ochranou mincé��v a pregé��. 
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t�ch jim také chcem i naši budoucí králové �eští mají potvrditi 
milostiv�. A nad to nade všecko vždy k tomu hledíc, aby m�š�ané 
Hor tím spíše a snáze stav�ti a hory vyzdvihovati mohli, všecky 
dluhy minulé a platy sv�tské i duchovní, k�es�anské i židovské v 
Ho�e aneb v p�edm�stích Horských, kte�íž jsú koli na vší obci 
aneb na jmenovitých domích, zvlášt� zdvihli jsme a zdviháme, 
umo�ili jsme a tímto listem mo�íme. A to ve dsky zemské s radou 
panskou chcem vložiti, když budou otev�eny. Také chcem, aby 
verk grošový neb pen�žný d�lán byl pro pot�eby t�ch hor a 
firdu�k a š�oury aby každý týden byly dávány tak, jakož se nám 
a mincmeistrovi bude zdáti. Též pregé�e, mincé�e, prenary a jiné 
k jich lun�m a práv�m navracujem a kteréž na Vlašském dvo�e 
m�li jsú a mají i budou míti. A všecky platy a zboží jich i jiných 
Horník�v, krom� toho, co svrchu psáno stojí, propouštíme a jim 
mocí svrchu dot�enou dáváme tímto listem a tvrdíme, bu
to na 
sv�tských neb duchovních, kteréž jsú m�li na zemi neb m�stech 
okolních, a též platy a zboží, kteréž jsou k jich kostel�m neb 
špitálu slušely, všecky jim navracujem i t�m všem, kdož to drží, 
postoupiti p�ikazujem, chtíce toho všeho, což se svrchu píše, 
radni a pomocni býti, jakožto král a pán jich milostivý vší snaž-
ností. A toho na sv�domí a potvrzení náš císa�ský majestát ká-
zali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Jenž jest dán v Praze od naro-
zení Syna Božího MCCCCXXXVII ten úterý p�ed svatým Bene-
diktem, let království našich uherského v padesátém, �ímského v 
sedm /30/ a dvacátém, �eského v sedmnáctém a císa�ství ve 
�tvrtém lét�.125

Skv�lým výsledkem osv�d�ilo se býti narovnání toto odm�-
n�no, nímžto, hlavním p�sobením tehdejšího nejvyššího minc-
mistra Jana 	abelického ze Soutic starým Horník�m navraco-
vány byly statky d�ív�jší. Sta�í Horníci, kte�í se byli z ciziny do 
Hory Kutné navrátili, m�li sami ur�iti cenu dom� svých. Noví 
držitelové jejich m�li bu�to polovici této ceny od starého 
majetníka v pen�zích vzíti a tomu za to d�m postoupiti, anebo 
starému majetníku polovici ceny domu dáti a za to d�m d�di�n�
obdržeti. Za p�í�inou nyn�jší již probuzenosti �ech�v v Ho�e 
Kutné stalo se pak, že N�mci do Hory Kutné nov� p�ibylí neb se 
navrátivší v druhém pokolení s �echy v jedno splynuli a 
n�m�ina z m�sta zmizela.  

Po urovnání v�cí kutnohorských dal �ísti císa� na sn�m� tom 
vyzvání k stav�m, aby mu byla povolena bern� všeobecná, 
protože po rozzastavení všech statk�v korunních král nem�l 
ješt� jiných p�íjm�, leda plat� komorních z m�st královských a 
n�která cla. Hora Kutná m�la pak teprv novým nákladem 
oživnouti, m�la-li se op�t státi hlavním pramenem d�chod�
královských, ku kteréž berni byl sn�m svolil. A když královna 
Barbora dne 11. února co královna �eská korunována byla, upsal 
jí král Sigmund s v�domím sn�mu v�no královen �eských oby-
�ejné, totiž m�sta Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Po-
li�ku, Jarom��, Dv�r, Trutnov a M�lník, a m�lo se jí odvád�ti 
každý týhoden z d�chod�v mince kutnohorské 60 h�iven st�íbra.  

Co takto se podobalo, že mír a poklid zemi úpln� již navrá-
cen bude, p�ihodila se v nejbližším okolí Hory Kutné událost /31/
tak d�ležitá, která, a� k d�j�m m�sta výhradn� nenáleží, nicmé-
n� p�edc tu o ní poml�eti nelze, jelikož událost ta dojista na oby-
vatelstvo m�sta nemalého vlivu míti musila. Vypisuje� ji p. Pa-
lacký126 takto: Spáte�nické po�ínání si císa�e Sigmunda v �e-
chách vzbudilo již z po�átku ned�v�ru a nespokojenost �ech�v 
velikou, avšak jenom pan Jan Rohá� z Dubé, po všechen �as 
války táborské hejtman, na svém hrad� Syon ješt� zjevný odpor 
jemu kladl. Vyhlásiv císa�i válku, zajímal a p�ejímal mu stáda 
vol�v a náklady vína, kteréž mu z Uher do �ech hnány a vezeny 
byly a hled�l mu všelikým sp�sobem škoditi co nejvíce. Hrad 
jeho Syon stal se úto�išt�m mnoha jiných bojovník�v a straník�v 
táborských. Císa� vyhlásil dne 15. února 1437 ve�ejnou hotovost 
zemskou proti Rohá�ovi ke dni sv. Ji�í nejprv p�íštímu a vyslal 
již dne 3. kv�tna svého nového hofmistra Hynce Ptá�ka z 
Pirkštejna s n�kterými dvo�any, s pražským lidem a pány zem-
skými k dobývání hradu Syona. Obležen byl na svém hrad� za 
�ty�i m�síce. Ale že zámek na vrchu hory byl postaven a valem, 
p�íkopy a zdmi dostate�n� byl ohražen, nesnadné bylo jej p�e-
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moci a dobýti. A protož Ptá�ek nastav�l v�ží, kteréž by pevnosti 
a zdi zámku p�evyšovaly, z nichžto rozkázal st�íleti do zámku. 
Mnozí s obojí strany padli, ale více dobývajících, proti nímž 
z�ídka které vyst�elení daremné a na chybu bylo. P�istoupiti 
blíže ke zdem bránil p�íkop hluboký, v n�mžto, a�koli nebylo 
vody, však pracné a nebezpe�né bylo voják�m do n�ho se pustiti 
a zase nahoru na valy, kteríž byly okolo zdí, vylézti, pro množ-
ství husté st�elby, kteráž z hradu šla. Štolami tedy podzemními 
p�ístup sob� ku p�íkop�m d�lali, zanechavše /32/ p�ed p�íkopem 
n�co málo zem�, ku podobenství dve�í, aby lest jejich poznána 
nebyla. (A že k dílu takovému zkušených kovkop� kutnohorských 
použito bylo, jest tak�ka nade vší pochybnost.) To sp�sobivše 
�ekali na vítr, kterýž by z ležení na hrad vál. Ten když se prudký 
zdvihl (dne 6. zá�í), vojáci vzavše na se od�ní, do štoly vešli, 
zatím jiní st�elbu k zámku pustili a všecka d�la pojednou zapá-
lili, aby dým od prachu a ohn� na hrad se obrátil. V tom onino 
štolu prorazivše, do p�íkopu sko�ili a p�istavivše žeb�íky na 
valy, útokem je slézti usilovali. P�ihodilo se, že toho �asu Rohá�
ob�dval, nemnozí, ježto zdi st�áhli, pok�ik u�inili, z toho vznikl 
h�mot, že odevšad obležení b�želi k brán�ní val�v. Rohá� také 
nechav jídla a uchvátiv zbroj, pospíšil z hradu, aby své ubránil. 
Bili se jednoho �asu na mnoha místech velmi ukrutn�, zvlášt�
kde Rohá� p�ítomen byl. Mezi tím s jiné strany nep�átelé val�v 
se zmocnili a mnohé povraždivše, do hradu se tiskli. Rohá�
chvátaje navrátiti se k hradu, obsko�en jest a jat v p�edhradí se 
šesti svými bojovníky. Ješt� drželi se lidé Rohá�ovi na hrad�, ale 
v temnu no�ním po�ali utíkati odtud a schytáno jich šest a �ty-
�idcet. V pond�lí dne 9. zá�í 1437 spat�ila Praha popravu do té 
doby nevídanou: udatný v�dce táborský, n�kdy pán korouhevný, 
kázáním císa�ovým veden jest se všemi dva a padesáti spolu-
v�zni svými k šibenici a ob�šen uprost�ed nich nejvýše na �et�z 
zlatý v panské úprav� se zlatým pásem, jako pro �estné 
vyzna�ení. Avšak takového nakládání s muži n�kdy v národu 
váženými, kte�í válku byli vedli pro své p�esv�d�ení a nikoliv pro 
loupež, chybilo se dokonce cílem svým. I bylo to velmi veliký 
plá� v lidu za dlouhý �as a vždycky lidé plakali, když /33/ byla 
zmínka o tom, dí starý letopisec.127  

Takové bezohledné a nešlechetné jednání se svými osobními 
odp�rci a pak nedržení slib�, jichžto p�i nastoupení králování v 
�echách byl p�ipovídal, p�isp�lo k tomu, že v zemi op�tn�
známky nespokojenosti a vzpoury povstávaly, které by snad 
nepochybn� proti králi Sigmundovi z�ejm� vypukly, kdyby ne-
byla smrt jeho tomu p�edešla. Zem�el ve Znojm� dne 9. prosince 
1437 a ním vym�el po me�i v �echách panovni�í d�m Lucem-
burský. Poslední pé�í Sigmundovou bylo zet� svého Albrechta 
Rakouského z rodu Habsburgského na tr�ny ním opušt�né dosa-
diti a protož listy velmi úslužnými stavy království uherského i 
�eského o to byl žádal. Vypln�ní žádosti té potkalo se však s 
dosti tuhým odporem, nebo� národ �eský rozdvojil se op�tn� ve 
dv� strany, tak zvanou rakouskou, která m�la nejvíce p�ívržen-
c�v ve stavu panském, druhá strana národní, zastoupena stavem 
rytí�ským a m�stským. Hora Kutná držela se s Prahou p�i 
stran� prvn�jší. V artikulích stížných, jichžto stavové �eští proti 
císa�i Sigmundovi vedli, že závazk�m svým dosti ne�iní, praví 
se: Osmnácté: Slíbil Horu opat�iti, aby zvelebena byla. Již jest ji 
nezvelebil a tém�� na nejvýše zavedl a zapustil k veliké škod� a k 
hanb� korun� �eské a dopouští v�dom� na mnohých místech 
peníze falešné d�lati. Z té p�í�iny také v artikulích, jichžto sta-
vové králi Albrechtovi p�i volení jeho za krále �eského k p�ij-
mutí p�edložili, uvád�jí: prosíme, aby /34/ JMt rá�ila Horu
opat�iti a vyzdvihnouti a to pro své i této koruny i jiných zemí 
dobré, poctivé a užite�né.128 A z toho patrno, že veškeré zemi na 
pozdvižení Hory Kutné, �ili vlastn� dolování tamn�jšího, 
záleženo bylo.  

1438 V lednu r. 1438 držel Hynek Ptá�ek z Pirkšteina na 
Ratajích a Polné, který se byl v �elo celé strany pod obojí posta-
vil, se svými p�ívrženci sjezd v Ho�e Kutné, na kterém uzav�eno 
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dodává, že Rohá� neplenil zem� v�bec, nýbrž jen císa�i a dvo�an�m 
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128 Archiv �eský III. str. 458 a 460. 
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bylo vyjednávati s králem polským o dávném u Sirotk� oblíbe-
ném návrhu, kterak by koruna �eská a polská mohly spojeny 
býti, z �ehož však sešlo a Albrecht, co volený král �eský, v 
�ervnu p�es �áslavu, Horu Kutnou a Kou�ím do Prahy jel a dal 
hnedle Horu lidem svým obsaditi a tak si ji i užitky její pojistiti. 
Však ješt� roku toho utrp�la op�tn� Hora Kutná všechny strasti 
války, kterou zde byl Ptá�ek z Pirkštejna s vojskem Albrech-
tovým svedl a ji vydobyl, ale dlouho v držení jejím nebyl, nebo�
již na den památky sv. Timotea (24. ledna) 1439 voleni a dosa-
zeni jsou konšelé níže psaní skrze pana Zdenka z Postupic, toho 
�asu nejvyššího mincmistra v Ho�e Kutné, u�inivše jemu p�ísa-
hu JMti králi, jakož níže psáno: Jan hofmistr, Mikuláš Libák, 
Jan Kožka, Jan zlatník, Jan K�iš�an, Toma Pecolt�v, Mat�j fará�, 
Mat�j Melhúzký, Václav Vlasátk�v, Mat�j Vl�ek, Jan Weis, 
Petr Krupka, Petr T�žký, Ji�í muž Heskové, Mat�j ze� Bilejov-
ského, Prokop syn Hurtové, Fran�k krej�í. Z toho vid�ti, že 
Hora Kutná op�t v rukou krále byla, a� nemožno �íci, zdaž po-
stoupení jí novou válkou neb uzav�eným mírem se stalo.  

Král Albrecht zem�el dne 27. �íjna 1439, aniž možno �íci, /35/
zdaž aneb co byl pro Horu Kutnou u�inil.  

1440 Po smrti Albrechtov� octlo se království �eské v 
mnoholetém bezvládí, jehož d�jiny zem� posaváde neznaly a 
hlavní závada po�ádku a práva pocházela v nemožnosti nalézti 
oprávn�nce k vlád� sp�sobilého i ochotného. Že v takové dob�
blahobyt Hory Kutné zkvétati aniž hornictví pozdvihnouti se 
mohlo, dá se snadno domýšleti, nebo� nebylo jistoty pro náklad-
níky, aby jim výt�žk�v horních �ádn� placeno bylo, jelikož moc 
vládní sv��ena byla pouze hejtman�m, pro každý kraj zvoleným. 
Že však Hora Kutná p�i tom všem postavení svého co první 
m�sto po Praze nepostrádala, vysvítá z toho, že p�i všech sn�-
movních vyjednáváních poslanci svými se ú�astnila a že práv�
tito poslanci její se mocn� op�eli tomu, když páni bez stavu 
rytí�ského a m�stského k volb� nového krále p�istoupiti cht�li. A 
když k jednání takovému došlo, tu za voli�e ustanoven byl též 
Ambrož z Hory Kutné a od d�v�rník� zvolen byl za krále 
Albrecht Bavorský, který však zvolení to nep�ijal. Tím nastaly 
v �echách pak �tyry strany politické, z nichž hlavou strany 
táborské byl Bed�ich ze Strážnice na Kolín�, a strany té 
p�idržovali se i Kutnohorští.  

1441 Ke dni 4. �íjna svolán byl sbor kn�žský do Hory Kutné 
k tomu konci, aby tam veškeré duchovenstvo �eské zavázáno 
bylo poslušenstvím M. Rokycanovi co zvolenému arcibiskupo-
vi. Sbor ten byl d�ležitým netoliko hojností svých ú�astník�v, 
ano do t�í set kn�ží tu pohromad� bylo, ale také položením zá-
klad�v k ústrojí budoucímu církve pod obojí.129

/36/ M�li� téhož 
roku také sjezd v Ho�e Kutné hejtmané spojených kraj� �áslav-
ského, Chrudimského a Kou�ímského (fer IV post Elizabeth), 
aby se umluvili proti vládychtivosti Old�icha z Rosenberku, z 
kteréhož sjezdu jemu výhružný list odeslali a jemu vytýkali, že 
on sn�movní usnešení ruší a úklady proti celé zemi kuje.130  

1442 Praveno bylo již v díle prvním, že za panování císa�e 
Karla IV. na vršinách kolem Hory Kutné vinice zakládány byly, 
ztvrzení toho nacházíme již v knihách m�stských. Tak vinice v 
položení pod kostelem Všech svatých nad Hlúškami koupil 
Ond�ej Sanctus, post�iha�, mezi vinicemi Jana Šlaucha, fará�e, 
Mat�jkovou a Špalkovou. Jiné vinice byly na površí u Neškare-
dic, kterých v držení byl rudokupec Jošt, pak pod Gruntlíkem u 
Ka	ku držela obec kutnohorská, p�iberouc si jich od spušt�ného 
kláštera Sedlckého.  

Krále Sigmunda narovnání zna�n� p�isp�lo k oživení m�sta, 
nebo� se nejen noví obyvatelé zde usazovali, zakupujíce si opu-
št�né domy, ale málo starých Horník�v navracovalo se zp�t, jeli-
kož ned�v��ovali posud, žeby záští proti uteklým bylo minulo. 

1443 Ku dni 14. kv�tna 1443 svolána byla op�tn� synoda 
kn�žská do Hory Kutné a zvlášt� vyzvány byly kraj Táborský, 
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130 Archiv �eský III. str. 33. 

Žatecký, /37/ Písecký a Klatovský, aby z každé obce jednoho 
kn�ze i n�kolik obecních vyslali k urovnání r�znic, �ehož však 
Tábo�i zdráhali se uposlechnouti, pravíce, že byvše kací�stvím 
zjevn� na��eni, nemohou se ú�astniti. Teprv na sn�mu 16. �erv-
na v Praze odbývaném v�c jaksi uspo�ádána byla a dne 6. 
�ervence sešel se umluvený tento sbor v Ho�e Kutné, k n�muž 
se sjelo drahn� osob duchovních i sv�tských. Byla� to poslední 
disputace Táborských. Za p�edsedy a �editele sboru toho voleni 
byli Mist�i Václav z Dráchova a Petr Payne, Angli�an.  

Že sbor tak d�ležitý a pro dobu tehdejší velevýznamný do 
Hory Kutné svolán byl, sv�d�í rovn�ž o d�ležitosti a proslulosti 
m�sta. A jelikož p�i d�jinách m�sta nelze p�ejíti a nepodati též i 
toho, co d�ležito ve zdech jeho jak pro m�sto samo, tak i pro 
veškerý národ usnešeno bylo: protož nebude nijak od místa, 
když zde jednání sboru toho zcela uvedu:131 Po dvoudenních 
p�ípravných pracích po�alo hádání o v�cech náboženských ve 
farním chrám�, ležícím uprost�ed m�sta. Mistr Rokycana 
p�edeslav �e� obšírnou ku shromážd�ným, formuloval hned 
vyznání své o svátosti oltá�ní v tato slova: A. V��eno má býti, že 
ve velebné svátosti t�la a krve boží jest Kristus pravý B�h a 
pravý �lov�k. B. Svým vlastním p�irozením a podstatou svého 
p�irozeného bytu, kterou podstatu jest vzal z Marie Panny a 
kterou podstatou sedí na nebi na pravici Boha Otce, - i žádal, 
aby Tábo�i p�iznali se k tomu také. Tito ale ohlásili, že 
nep�ijímají než první �ástku a o druhou �ást vedlo se hádání 
mnohadenní a ukon�eno tím, že p�i rozchodu od Ptá�ka z /38/
Pirkštejna i od mistra Rokycany ohlášeno bylo, že mají ob�
strany podati v ur�itém �asu p�e své napsané ú�adu 
kutnohorskému, aby dochovány byly k budoucímu obecnému 
sn�mu a mezi tím aby strany ob� chovaly se tiše a nepronášely 
v�bec v�cí na sporu postavených.  

Praveno již z p�edu, že ve statky opušt�ného sousedního 
kláštera Sedlckého, nem�vši nikoho k spravování a opatrování, 
usazovaly se osoby neoprávn�né dle libosti. Tak i obec 
kutnohorská a mnozí z obce uvázali se v n�které majetky 
kláštera toho. Že však v dob� této klášter Sedlcký op�t novými 
�eholníky osazovati se po�ínal a tito statk�v klášterních 
n�kdejších zp�t míti žádali, povstala mnohá p�e mezi 
Kutnohorskými a klášterem Sedlckým, takže k vy�ízení té p�e 
smír�í soudcové povoláni býti museli, kte�í o v�ci té následující 
výrok u�inili: Já Bolek z Drahotína a Augustýn z Týnce, 
ubrmanové zvolení od múdré opatrnosti pán�v šepmistr�v, rady 
a obce na Horách Kutných s strany jedné a od poctivého kn�ze 
Bed�icha ze Strážnice s strany druhé o tu p�i, kterouž jsou m�li 
mezi sebou o klášterství Sedlcké, tak jakož se dále vypisuje. 
Protož porozum�vše jich p�em s obú stranou mocí naší 
ubrmanskou a mocí tohoto listu vypov�d�li jsme a vypovídáme, 
aby všeckna nesnáze hn�vavá a nelibosti mezi stranami již 
psanými, kterakkoli o tu p�i d�íve psanou vzniklé, pominuly a 
t�ch sob� nikdy víc nevzpomínaly žádným oby�ejem. Item: Jakož 
Petr Polák m�l majestát od císa�ovy milosti slavné pam�ti na 
klášte�e Sedlc, tak jakož týž majestát ší�e ukazuje, ten kus takto 
vypovídáme: aby páni Horníci kn�zi Bed�ichovi na to nesahali, 
pokud Petr Polák v držení byl právem /39/ císa�ského majestátu, 
z �ehož jest poplatky bral. Než tento kus jest p�i tom znamenit�
vymín�n: jakož páni Horníci praví, že mají list od Petra Poláka 
na n�které kusy, jakož ten list v sob� zavírá a dále, jakož Petr 
Polák od pán�v Horník�v m�l list pod jich pe�etí také na 
úmluvy, kterýžto kn�z Bed�ich od Petra Poláka má, o to tak 
vypovídáme: aby ta oba dva listy již psaná s obou stranou byla 
položena v moc urozeného pána Jana z Sútic a slovutných 
panoší Old�icha Me�ihuba z Královic a Otíka z Losi a na 
Ratajích od prvního pátku postního v témdni plném. A my již 
psaní ubrmané prosíme jich, aby rá�ili mezi nimi u�initi konec 
spravedlivý bez prodlévání o to, což listové v sob� zavírají. Pakli 
by k tomu všech pospolu osob již psaných nemohlo býti, ale 
dv�ma z nich dána jest plná moc od nás, aby o ta dva listy 
kone�nou výpov�
 u�inili, kteréžto všecky kusy v tomto listu 
popsané a každý zvlášt� vypovídán, a strany již psané k držení 
jich mocí tohoto listu zavazujem pod základem dvou sto kop�v 
groš�v dobrých st�íbrných rázu pražského, tak jakož jsou pod 

                                                          
131 Palacký: D�je národu �eského IV. �ást 1. str 85. 
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tím strany již psané mocn� na nás zaru�ily, kteráž by strana z 
svrchupsaných této naší výpov�di v �em nezdržela, na takovou 
stranu nezdrženlivou seznáváme tímto listem již psaným základ 
200 kop gr. že jest spravedliv� propadla k nám svrchupsaným 
ubrman�m a k svrchupsaným osobám t�em v tomto listu 
jmenovaným, jakož jsme na n� podali rozd�lení spravedlivého o 
již psaná dva listy základu, polovici jednu, a k stran� poslušné 
druhou polovici. A ten základ pln�n býti má v m�síci od 
propadení po�ítajíc po�ád sb�hlém listu obecného právem 
podloženým. Toho na sv�domí i pro lepší jistotu pe�et� naše 
obou ubrman� vlastní p�itišt�ny jsou k tomuto listu s /40/ jistým 
naším v�domím i s p�iznáním. Jenž jest dán a psán na Ratajích v 
první �tvrtek v p�st� léta Božího tisícího �tyrstého �tyrycátého 
t�etího.  

A rozhodnutí od volených nestranných soudc� zn�lo: My 
Jan z Sútic v ty �asy hauptman kraje Kú�imského, Old�ich z 
Královic a Otík z Losi oznamujeme tímto listem zjevn� p�ede 
všemi: jakož slovutní panoše Bolek z Drahotína a Augustýn z 
Týnce, jsouc ubrmané zvoleni a mocn� vydáni od múdré opatr-
nosti šepmistr� a rady i obce na Horách Kutných s jedné a od 
poctivého Bed�icha ze Strážnice s strany druhé o p�i, kterouž 
m�li o klášterství Sedlcké, tak jakž v jich výpov�di na to vydané 
ší�e se vypisuje, kte�ížto d�íve psaní ubrmané jeden kus poz�sta-
vivše o dva listy, jeden, jenž od Petra Poláka sv�d�í Horník�m a 
druhý od Horník�v Petrovi Polákovi na úmluvy obapolné u�in�-
né. T�ch list�v z moci své ubrmanské na nás jsou podali k rozd�-
lení a konci p�ivedení spravedlivému, zavázavše d�íve psané 
strany k držení pevnému, což bychom o ty listy vypov�d�li pod 
ztracením základu dvou sta kop groš�v, jakož výpov�
 již psa-
ných ubrman� sv�d�í. A my spat�ivše a uváživše oba dva svrchu 
psané listy i smlúvy u�in�né mezi stranami t�ma ob�ma listoma, 
totiž Petru Polákovu a Hornícímu, ježto sv�d�í ta na úmluvu o 
klášterství Sedlcké, dali jsme moc i plné právo a tímto listem 
dáváme, aby od obou stran držány byly i v celosti zachovány, 
tak jakož sv�d�í slovo od slova a v sob� zavírají, i budoucí kn�zi 
Bed�ichovi, kte�íž by majestát Petrovi Polákovi od císa�ovy mi-
losti daný m�l nebo m�li, k témuž zavazujeme, aby svrchu psaný 
list Petr�v Polák�v Horník�m drželi, jakož sv�d�í. Také mocí 
tohoto listu rozkazujem ob�ma stranama /41/ p�edepsanýma pod 
svrchupsaným základem, aby kn�z Bed�ich pe�e� svou a Horníci 
také pe�e� svou p�iložili k tomuto listu. Toho na potvrzení a pro 
lepší jistotu pe�et� naše p�irozené s naším sv�domím p�itišt�ny 
jsou k tomuto listu dobrovoln�. A my šepmist�i a rada i obec na 
Horách Kutných a kn�z Bed�ich ze Strážnice výpov�
 v tomto 
listu psanou up�ímn� p�ijímáme, slibujíce ji svou dobrou vírou 
držeti a v celosti zachovati, a na sv�domí toho pe�eti naše k 
tomuto listu p�itiskli jsme. Jenž jest psán na Ratajích v úterý po 
sv. Stanislavu léta Božího MCCCCXLIII.132

Tímto rozhodnutím potvrzeno bylo tedy Kutnohorským 
držení a užívání pozemk�v, jichžto od klášterství Sedlckého si 
úmluvou s Petrem Polákem p�ivlastnili, a sice polnosti a vinice 
na Gruntlíku a zahrady a pole s obou stran kamené stezky ležící.  

Jak a kterakou mocí týž kn�z Bed�ich ze Strážnice, který byl 
sed�ním na Kolín�, si klášterství Sedlcké p�ivlastniti cht�l, nelze 
nám pov�díti, máme však p�ed rukama listinu Mikuláše Div��ka 
z Kladrub, danou p�ed sv. Mat�jem 1441, jížto tento kn�zi 
Bed�ichovi ze Strážnice a bratru jeho Šimonovi právo své na ves 
Veletov i se vším p�íslušenstvím postupuje. A kdežto ta vesnice 
prve majetkem kláštera Sedlckého bývala, možno, že i ostatní 
zboží, témuž klášteru n�kdy p�ináležející, sob� p�ivlastniti mínil.  

Že ostatní šepmist�i a rada v dob� té pe�liva byla jak nabýti 
tak i upraviti všeliký movitý majetek obci a ústav�m místním 
p�ináležející, vysvítá také z toho, že se mocn� o to /42/ zasazo-
vala nabýti ku špitálu m�stskému n�kdejší poplatek ze dvoru 
n�kdy špitálského v P�ítoce, nadací tomu p�íslušícího, jejžto 
nyn�jší držitel odvád�ti se vzpouzel, k �emuž však po zavedené 
proti n�mu žalob� p�im�n byl výrokem tímto: Já Jan ze Sútic, 
mincmistr a nejvyšší sml�vce mezi stranami dole psanými vyzná-
vám, jakož jest byla p�tka a r�znice mezi opatrnými šepmistry a 
konšely i obcí na Horách Kutných s jedné a Hanuškem Ferida-
nem z P�ítoky s strany druhé o dvatceti kop groš�v platu ro�ního 

                                                          
132 Archiv m�stský. 

na tom dvo�e Hanuškov� v P�ítoce k jich špitálu Horskému p�í-
slušících, jejž jsú v p�edešlých �asích Hanúšek nap�ed psaný a 
jeho p�edkové k tomu špitálu Horskému platili a potom Hanúšek 
se proti tomu zpé�il, prav�, že jeho platiti nemá ani jest povinen, 
a Horníci v t�ch mírách pro záhubu toho špitálu a pro potracení 
list�v �as�v t�chto vále�ných nemohouc toho jinak té chudin�
špitálské vyvédsti a zpraveni jsúce lidmi starožitnými, jenž jsú 
jim to seznávali, že jest tak z toho dvora Hanuškova od 
starodávna k tomu špitálu Horskému vždy dvatceti kop groš�v 
placeno na každé léto úroku ro�ního, i uvázali se Hanúškovi v 
ten dv�r a v ty lidi, kte�íž od toho dvora jeho od n�ho d�diny 
drží, a z nich úroky k špitálu svému brali jsú a zápis ten, kterýž 
Hanúšek na ten dvúr má, stavili právem a vzali. Také tedy já 
svrchupsaný Jan z Sútic znamenav záhubu a chudobu velikou 
Hanúška již psaného, i u�inil jsem mezi nimi úmluvu takovouto: 
aby Hanúšek i jeho budúcí, neb ti, kdož by toho dvora nebo 
d�din jeho byli v držení, platili k již psanému špitálu 10 kop 
groš�v platu ro�ního a v��ného a to rozdíln�, to jest p�t kop 
groš�v na sv. Ji�í nejprv p�íštího po�núce, a druhých p�t kop 
groš�v na sv. Havla ihned potom /43/ budoucího. A tak vždycky v 
�asích budoucích nap�ed psaný Hanoušek aneb toho �astopsa-
ného dvora vlada�i a d�din jeho osedlí, v��n� úro�iti mají a 
dlužni budou beze všech odporností v �asích budoucích na ty 
�asy svrchupsané úro�ní bez prodlévání všelijakého. A ten plat 
Hanúšek �asto psaný má jim ujistiti a list na to ud�lati a Horníci 
Hanúškovi zápis jeho na ten dv�r, kterýž jsú jemu vzeli, aby 
vrátili a lidi, jenž toho dvora d�diny drží, z nichž jsú úrok brali, 
aby postoupili a z �lov��enství je propustili. Toto však znameni-
t� jest vymín�no a vymluveno: jestliže by Horníci ve dvú létech 
od daní tohoto listu které právo na ten dv�r svrchupsaný a 
d�diny jeho výše, mimo t�chto 10 kop gr. mnou umluvených a od 
stran obapoln� svolených a p�ijatých okázali, z toho jim Hanú-
šek nebo ti svrchupsaní toho dvora a d�din jeho vlada�i a osedlí 
právi býti mají, t�mito desíti kopami p�edepsanými mnou umlu-
venými, ižádnou mírou sebe nehájíce ani sob� toho k obran� a 
ku pomoci proti nám berouce. Pakli by Horníci v t�ch dvú létch 
práva dalšího nad t�chto 10 kop gr. úro�ních svrchupsaných ne-
okázali, tedy potom v��n� oni i jich budúcí na �asto psaného 
Hanúška i na jeho budoucí toho dvora a d�din jeho vlada�e 
jménem chudiny toho špitála jich naho�e psaného výše nad t�ch 
deset kop gr. plat� svrchupsaných mnou umluvených v��n� sa-
hati nemají po všechny �asy. A tuto úmluvu ob� strany svrchu-
psané jménem svým i svých všech budoucích p�ijali jsú a k ní 
svolili. Jenž jest dán od narození Syna Božího 1443. léta v ten 
úterý den sv. 	eho�e papeže.  

Jakým sp�sobem majetek k nabytí vlastnictví v knihy m�st-
ské zapisován býval, ukázati chci tuto jedním p�íkladem: Jan /44/
Písa� z Veselé sob� i svým budoucím koupil jest mlýn veliký, 
jenž slove „nový mlýn“, kterýž leží nad Pachem133 proti fortn� a 
proti pivovaru Petrovu �e�enému Chyba ob potok od Thumy 
mlyná�e za 400 kop gr. dobrých st�íbrných rázu pražského a 
zavdav jest jemu 300 kop pen�zi hotovými a 100 kop gr. ostat-
ních má jemu dáti a splniti ve dvou létech od sv. Jakuba nyní 
minulého po�ád zb�hlých a to právem pukrechtním, takže peníze 
zavdané na zaplacení pen�z posledních nedoplacených rukojmo-
vé jsou a býti mají. A Thuma již psaný prodal jest mu ten mlýn 
za svobodné a za �isté d�dictví a v týchž ve všech právech i s 
t�mi právy, k kterým jest a poku
 sám kterých m�l a v nich 
držal, jakož to na d�dice pravého sluší a záleží, zvlášt� však že 
Jan svrchupsaný i jeho budúcí z toho mlýna má a dlužen jest 
platiti a úro�iti ke špitálu zdejšímu p�ed branou �áslavskou na 
Kolmarku ležícímu 10 kop gr. platu ro�ního a v��ného po �tyry-
krát do roka, t.j. na každé suché dny p�l t�etí kopy a k tomu též 
špitálu chudin� na každý rok jednou dva vep�e vykrmiti, a ty 
krmiti t�inácte ned�lí, a mimo to nemá žádných poplatk� více 
platiti, krom� coby se dotýkalo m�sta a obce, to Jan svrchu-
psaný má vedle obce trp�ti a zastati, jakož to i jiný soused. 
Actum v úterý p�ed sv. Jakubem 1443.  

                                                          
133 Název Pach potoka kutnohorského na míst� starého názvu 

Vrchlice p�išel tak v oby�ej, že všeobecn� se jména toho užívalo a 
až posaváde užívá. Protož p�i listinných významech i mn� jich 
podržeti t�eba. 
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Živnosti a �emesla v m�st� doby té byly již pat�i�n� uspo�á-
dány a pod zvláštní dohlídkou šepmistr�v a konšel�v držány. 
Protož toho spo�ádání postrádali havé�i a uznávali, že jim /45/ též 
t�eba jakéhosi soust�ed�ní a spol�ení, jakož i podpory pro zne-
š�astn�lé a ochurav�lé, jakž jiné živnosti pro své údy již za�íze-
no m�ly, nebo�, pon�vadž jsú havé�i cechu nem�li, na n�, když 
se který chudý z nich roznemohl, žebrávali u kostela. Protož 
sebravše se, i vydali ze sebe starší n�které havé�e, aby vstoupili 
p�ed pány na rathúz do rady a prosili pán�v, aby jim toho rá�ili 
p�íti, aby také cech m�li jako i jiná �emesla v obci mají, kladou-
ce toho p�í�iny tyto, pro které toho žádají a prosí: Na první 
p�í�inu toho položivše, aby také k chvále boží a obci té ke cti i 
svému �emeslu svíce i jiné pot�eby do kostela mohli a m�li na�
jednati a kupovati. 2hé: Aby m�li z �eho chudým pro jméno boží 
udíleti. 3tí proto: Jestliže na n�kterého z nich Pán B�h dopustí 
nemoc, aby jemu z toho pomáhali a žebrati na n�ho nedopustili 
pro svou i budoucích svých tovaryš�v hanbu a pro ustrkání, když 
by se který z své nemoci zhojil, aby mu tu almužnu nebylo o�í 
vystrkáno k jeho a jiných havé��v hanb� a aby o to svár�v a roz-
broj�v nebylo. 4té proto: že havé�i noví a jiní neum�lí lúny sob�
osadí vysoké, a zasloužiti jich neum�jíce, a také že mnozí z nich 
p�ijímají lehenšafty v dolech u perkmistr�v134 a lidi na to zved-
nouc, aby s nimi pavovali, potom od toho kradmo zb�hnouc a na 
jiné obchody se dadí a lidi o náklady bez studu p�ipravují a tím i 
jiné havé�e lidem v mrzkost a v ohyzdu uvodí, že lidé, bojíce se 
téhož od jiných, neradi pavují a /46/ tím p�evelmi hory hynou a 
scházejí. A aby nad námi páni usazovali cechmistry a starší, lidi 
usedlé, rozumné a up�ímné, ježto by tu práv� a v�rn� spravovali 
k chvále Boží a k obecnému i t�ch hor dobrému, ižádných rocení 
ani kterých bezpráví vznikati nedopúšt�li. Pakli by kdy v budou-
cím �asu páni a hofmistr135 skrze ten cech znamenali která 
srocení a spiky od havé��v k obt�žování nákladník�v, ježto by to 
horám k zkáze a k zhoršení p�ijíti mohlo, tehdá aby ten cech jim 
hned po ten den moc m�li zase zdvihnouti a zrušiti a zavinilé 
trestati, jakž by na takové vinou slušelo, aby se jimi jiní kázali.  

Páni pak pováživše té jich žádosti a povolavše jich zase i 
mluvili jsú k nim takto: Jakož tuto p�í�iny pokládáte, pro které 
pravíte, že toho cechu pro n� míti žádáte, te
 vám chceme pov�-
díti úmysl sv�j, budete-li chtíti v tom se tak zachovati, tehdá�
vám bude dopušt�n ten cech již k vaší prosb�. Nejprv: Lén�v
(mzdy) abyste sob� vyšších nesadili nad 12 gr. bez v�le náklad-
ník�v kdež rudy nemají. A kdež ruda jest, by pak byla dob�e hoj-
ná, tu nad 18 gr. výše nestíhn�te bez jich v�le. Item: Svátk�v ji-
ných aby nesv�tili, krom� hod�v a svátk�v Pána Krista a matky 
Boží a svátk�v apoštolských. Item: Aby havé�i u nižádného peníz 
nezajímali a za to jim pen�z nákladnických nedávali, ani rudo-
kupc�m na kupích co spoušt�li pro vyrychtování pen�z bez v�le 
kverkovské. Pakli by to kte�í havé�i �inili, /47/ ti to �i�te na svou 
škodu, ale ne na kverkovskou. It. Díla ižádný havé�ové aby ne-
skládali u nižádného lénu (výplat�) bez opov�di a povolení hof-
mistrova a panského. It. Šichty své plné abyste d�lali jakož na to 
sluší a sobotní šichty poslední abyste do dvatceti hodin drželi, 
ale p�ed jinými svátky celé a plné až do konce jako jindy.136 It. 
Bumbal�v ani kterých jiných handštan�v sob� abyste nevysazo-
vali ani dávali bez v�le kverkovské. It. Kterýžby havé� sám lézti 
nemohl pro hodnou p�í�inu, aby místo sebe hodného d�lníka 
zjednal. Pakli by toho neu�inil, bu
 mu ta šichta úpln� s�ata, 
což se na ni dostane z lónu. It. Aby havé�i ižádných nádobí neb 
želez, které nákladníci mívají, od dol�v pry� nenosili, když lén-
šaft opustí, ale aby jich nechali u hutmana,137 aby se nákladní-
                                                          

134 Hormist�i (perkmist�i) prop�j�ovali nákladník�m (kverk�m) 
léna horní (lehenšafty), kde by pavovati zamýšleli. Povinností jeho 
bylo také k díl�m t�m aspo	 jednou týhodn� z ú�adu dohlížeti. 

135 Hofmistr neb urburé� rozsuzoval v�ci sporné toliko v horních 
záležitostech a k hornímu soudu p�íslušící na míst� mincmistra, však 
i soudu takovému p�edsedati museli vždy dva z konšel� obecních. 
Právo horni�né krále Václava II. 

136 Práce horní trvající 24 hodin rozd�lena byla ve �tyry �ásti neb 
šichty, dv� denní a dv� no�ní, znamená tedy šichta práci v dolech po 
6 hodin trvající. Nastávání nové šichty po všech horách zvláštní 
zv�stova�í (anklopé�i) oznamovali. Dv� šichty po sob� pracovati 
bylo havé��m zakázáno. 

137 Hutman nazýván strážce hor, kte�í od nákladník�v voleni 

k�m od nich stalo spravedliv� v tom p�ed perkmistrem. Pakli 
p�jdou od dolu, ty nádobí tu osta�te. It. Kte�íž p�ikládají želez, 
aby je hutmanu ukazovali nebo i jiného nádobí pro zlé domní-
vání do havé��v. It. Kterýž havé� chce odjíti z n�kterého lénu, 
aby vzal �ádné odpušt�ní a �asem slušným. Pakli kterého složí s 
hodnou p�í�inou, aby ten ižádnému /48/ nehájil zjevn� ani tejn�
na též místo lézti, ani kterých pohr�žek proto �inil. A odejda od 
lénu, neb byl-li by složen skrze kverky lénšaftními, nem�l-li by s 
nimi doloví nákladníci díl�v.  

A to jsou havé�i ti jménem všech jiných zachovati všecko 
slíbili pod složením toho cechu a k tomu pod trestáním jakž by 
se zdálo pán�m za slušné. A páni ud�livše jim práva k držení 
cechu, kázali vepsati toho v registra r. 1443. Z ustanovení toho 
vysvítá patrn�, že lid horní u v�cech obecních zcela pod právo-
mocností ú�adu m�stského byl a že práva ú�adu hornímu v obec-
ní záležitosti se míchati nep�ipoušt�ly, neb ten jedin� horní zále-
žitosti �ídil a spravoval a k nim dohlížeti m�l, vyjmouc toliko 
osobu nejvyššího mincmistra, který rozhodoval i u v�cech obec-
ních v odvolání se z rozsudku ú�adu šepmisterského v stolici 
druhé a který i na �ád a správu obecní na míst� krále nejvyšší 
dohlídku m�l. Protož mu také p�íslušelo na míst� krále každo-
ro�n� radu saditi a ustanovovati.  

1444 Roku 1444 v m�síci zá�í sjeli se nejvyšší ná�elníci 
všech stran politických v Ho�e Kutné, zejména Ji�í Pod�brad-
ský, Jan Zajíma�, �abelický, Hertvík a Bed�ich Kolínský, kdež 
rokováno bylo o správ� zem� �eské, jelikož posaváde se nebylo 
poda�ilo krále zvoliti. A tu ustanovili Ji�íka z Pod�brad a 
Kunštátu za nejvyššího hejtmana všech kraj�v bez rozpak�v, 
ustanovivše jej v�dcem svým.138  

/49/ 1445 Doby té byli již mnozí obyvatelé Kutnohorští velmi 
zámožní a že zvlášt� dolování hor se zna�ným ziskem se potká-
valo, vysvítá z toho, že veškerá mysl ob�anská obrácena byla k 
velkolepému úkolu svých p�edk�, na dostavení chrámu Svato-
barborského který vyveden býti m�l v délce dvojnásobn� tak 
veliké, nežli pozd�ji v nyn�jším sp�sobu jej ukon�iti možno 
bylo. A nebyly to žádné zvláštní odkazy a legaty, z nichžto by 
stavba ta nákladná provád�na byla, byly� to toliko dobrovolné 
místní p�ísp�vky a týhodní sbírky, žebroty zvané, nimiž se ve 
stavb� pokra�ovalo. A to sv�d�í nejlépe o ob�tovnosti obyvatel-
stva tehdejšího. Jeden z hlavních podporovatel� stavby chrámu 
toho doby té byl m�št�nín a rudokupec Jan Hanúšek z Písku 
(Piesek), muž zámožný a ob�tavý, který maje sob� od Jind�icha 
Náza, n�kdy m�št�nína kutnohorského, a d�tí jeho postoupené 
právo d�dické na Koší�, toto právo slovutnému Jind�ichovi Kob-
lencovi, ú�edníku desk zemských, listinou danou dne 25. ledna 
1445 postoupil a postupní cenu tu na stavbu chrámu Svato-
barborského vynaložil.139  

/50/ Marné bylo až posaváde všeliké vyjednávání o zvolení 
krále a strana stranu vinila, že krále míti nechce. Aby této liché 
d�mince nejvyšší hejtman zemský Ji�í z Pod�brad p�edešel, svo-
lal ku dni 24. �ervna 1445 sn�m valný do Hory Kutné, na n�mž 
zasedali Ji�ík z Kunštátu a z Pod�brad, Aleš ze Šternberka, Ji�ík 
z Dubé a Visenburku, Petr ze Zvie�etic, Jan z Rousínova, hejt-
man kraje �áslavského, Jan ze Soutic, hejtman kraje Kou�ím-
ského, Bohuše z Postupic, hejtman kraje Chrudímského, Miku-
láš Tr�ka z Lípy a jiní páni, rytí�i a m�sta spolu sebráni i ti, kte�í 
k jednot� Pod�bradské náleželi a pod správou pana Ji�ího z 
Pod�brad stalo se usnešení toto: V jméno Boží, amen. Léta Boží-
ho tisícího �tyrstého �ty�idcátého pátého na sn�mu na Horách 
Kutných den sv. Jana K�titele uloženém stalo se svolení od pá-
n�v, rytí��v, panoší, m�st, zeman kraj� rozli�ných zem� �eské o 
artikule dole psané. Znamenajíce kompaktáta s koncilium i s cí-
sa�em smlúvy u�in�né, že jsou naší zemi p�í�ina veliká a pomoc 
                                                                                             
bývali z osob nejspolehliv�jších a p�ísahu skládali urburé��m. 

138 Palacký: D�je národu �eského IV. �ást 1. str. 103. - Eusebius 
Kapihorský dodává: p�ipovídajíce se jemu nejiná� než králi podda-
ností. Hertvíka p�idali jemu /49/ na pomoc a �abelického u�inili 
mincmistrem. - Sta�í létopisové �eští str. 137 o tom praví: a to se 
stalo proti v�li Pražan�v. Toho �asu pan Petr mladý Holický a pan 
Fridrich Kolovrat s bratrem jeli jsú skrze Staré m�sto s svými slu-
žebníky k tomu sn�mu do Hory, i necht�li zastaviti se v m�st�, a to 
na potupu a k hanb� Pražan�v, nebo nebyli spolu dob�e. 

139 Liber heredit. v archivu m�stském. - Archiv �eský I. str. 291. 
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k dojití pokoje a p�estání válek a mnohých nesnázek, potom po 
smrti krále Albrechta list mírný vší zemi u�in�ný uvedl nás v 
svornost a poklid. Protož dle spravedlnosti, kteráž chce, aby 
smlúvy �ádné, obecnému dobrému hodné a užite�né byly držány 
a zachovány a pro uvarování svár�v budoucích svolili jsme se, 
abychom ze spolka o zachování skute�né svrchu�e�ených v�cí 
stáli a toho sob� radni a pomocni byli proti t�m, ktož by nám to 
rušiti cht�li. It. Znamenáme, že n�kte�í, chtíce na nás zlú pov�st 
uvésti, mluví, že bychom pána a krále míti necht�li. I oznamu-
jem, že prve byla a ješt� jest a bohdá i v budoucích �asích bude 
v�le naše, abychom krále m�li, jakožto jest na nás na sn�mích 
shledáváno, /51/ a dá-li B�h, vždycky bude shledáno, kterýž by se 
hodil k naší korun� �eské a ježto by nás hájil a bránil v našich 
spravedlnostech a v úmluvách �ádn� u�in�ných a každého p�i 
svobodách a právech jeho zachoval. Jinák, cht�li-li by kte�í 
krále kterého strann� a svévoln� uvésti, proti takovým svolili 
jsme se, abychom sob� radni a pomocni byli do t�ch hrdel i stat-
k�v, rozum�jíce, co by zlého z takového stranného uvedení této 
korun� pojíti mohlo, jakož se jest to d�íve vskutku shledalo, co 
jest zlého z takového b�hu této zemi pocházelo. It. Že n�kte�í 
naše hlasy a rady na sn�mích nám zle a nepráv� vykládají a 
snad i do jiných zemí nás jinak než jest ohlašují, zdálo se nám, a 
na tom jsme z�stali, abychom tak, jakož v pravd� jest, svú nevi-
nu, kdež a kolikrát toho pot�ebí bude, oznámili a k králi �ímské-
mu poselství u�inili. It. O sn�m bu
 odpov�
 takováto dána, že 
k sn�mu obecnímu den sv. Bartolom�je svolujem, jakož jsme i v 
p�st� svolili. Ale do Prahy k n�mu jíti nechceme pro p�í�iny 
hodné, kteréž jsme p�ed tím na podzim z Nymburka po panu 
Petrovi Zvie�etickém a po jiných poslech do Prahy vzkázali, i 
pro jiné hodné p�í�iny, kteréž jsme na tomto sn�mu nedávno 
minulém skute�n� shledali. Než bu
 o m�sto k sn�mu podobné 
uloženo �ádn� a tu bohdá míníme býti. It. Svolili jsme se, aby-
chom poselství u�inili k Pražan�m, že ti kn�ží, ježto se kapitulou 
nazývají, nám kompaktát nedrží, ale je ruší, když takové kn�ží, 
ježto pod jednou rozdávají, na ta místa uvodí, kdež jest prvé pod 
obojí sp�sobou dáváno a že na kn�ží naše sahají, pohonie a 
klatby na n� vydávajíc, v�douce, že jsme my M. Janovi, volené-
mu arcibiskupovi, /52/ podle svolení vší zem� své kn�ží poru�ili k 
správ�. I v jiných v�cech jsú nám vinni. Protož žádáme, a� to 
páni Pražané, že ta kapitola jest v jich moci, opat�í a opraví. 
Pakli� toho neu�iní, bylo by nám toho líto. It. Svolili jsme se, 
jestliže by kdo z této naší jednoty mimo rovné moci tišt�n byl, 
takovým máme radni a pomocni býti. Pakli by kdo z též jednoty 
naší cht�l svévoln� války aneb které výtrže �initi aneb po�ínati, 
takovému nebudem povinni pomáhati. - A pro další konání a 
skutku vedení t�ch v�cí svrchupsaných prosili jsme urozeného 
pána pana Ji�íka z Kunštatu a z Pod�brad, aby on rá�il tu práci 
na se vzíti a ty v�ci i jiné k tomu kterékoliv�k té jednot� pot�ebné 
jednati, �íditi a spravovati. A my jemu všichni toho všeho máme 
a slibujeme radni a pomocni býti.140

/53/ 1446 V den sv. Valentína (14. února) r. 1446 stala se jest 
dobrovolná a p�átelská smlouva mezi Ambrožem, synem nebož-
ce Laurencovi s jedné a mezi pány a obcí z strany druhé o d�dic-
tví a právo d�di�né téhož Ambrože, kteréž jest on m�l po otci 
svém Laurencovi k tomu domu na pr��elí na Tarmarku ležícímu, 
z n�hož jsú páni a obec rathúz sob� ud�lali, takováto: takže 
páni a obec mají dáti a vyplniti Ambrožovi za to právo a d�dic-
tví 10 kop gr., zavdavše jemu 4 kopy a 20 gr. pen�z hotových a 
dále platiti mají na tyto úroky 3 kopy a 20 gr. na den Matky Boží 
na nebevzetí nejprv p�íští a ostatní 3 kopy 20 gr. na sv. Valentí-
na, vše v rok na ty roky po�ád p�icházejíce a za to jest za pány a 
za obec k Ambrožovi rukojmím Havlík z Tarmarku, aby jemu tak 
                                                          

140 Archiv �eský I. str. 291. - Palacký: D�je národu �eského IV. 
str. 120. - Bude� snad mnohému �tená�i divno, pro� toto sn�movní 
jednání v d�jepis místní doslovn� uvádím? �iním toho z toho p�e-
sv�d�ení, že tím nejpatrn�ji na d�ležitost m�sta, jaké Hora Kutná v 
dob� té zaujímala, poukázati možno jest a proto budoucím po nás 
dojista milo bude zv�d�ti všeho toho, o �em v m�st� tom v dávných 
dobách jednáno a rokováno bývalo. A když Hora Kutná u správc�v 
zemských takové d�v�ry požívala, že pro rokování svá, celé zemi 
prosp�šná, ji za místo sn�mování volili, d�kaz nejpatrn�jší nám po-
dává i o tom, že i sama správa obecní tak spo�ádána býti musela, že 
d�v�ry v m�sto od p�edních muž� vložené zasluhovala. 

a na ty roky již psané bylo pln�no. A Ambrož jest pán�m a obci 
ten d�m a to své i svých všech p�íbuzných právo, kteréž jsú tu 
m�li, mocn� a dobrovoln� odevzdal jest a žádného práva nepo-
zustávaje, kterúž smlúvu podepsal Johanes Onomyslský, starší 
šepmistr.141 Zdaž by byla obec hnedle po vypálení m�sta v dob�
válek husitských nazna�ený d�m ten za radnici byla používala 
aneb teprv nyní za�ídila, nelze nám udati. Divno však p�i tom, že 
obec doby té tolik hotovosti nem�la, aby d�m ten najednou 
zaplatiti mohla.  

Dne 29. dubna šepmist�i a konšelé i všechna obec Hory 
Kutné postupují purkmistr�m, konšel�m i obci m�sta �áslav�
dobrou v�lí právo špitála svého i list nebožtíka Ond�eje Radbo�-
ského /54/ na 10 kop platu ro�ního na Druhanicích. Tomu sv�d�í 
pan Ji�ík z Pod�brad, pan Ji�í z Dubé a Vismburka, Jan z Rusí-
nova a na Lichtenburce, pan Chval z 
í�an a Jan ze Sútic, sed�-
ním na Janovicích.142  

Dne 30. dubna 1446 sjeli se op�t �lenové jednoty Pod�brad-
ské do Hory Kutné, jelikož prvn�jší uzav�ení v jednotu a opravu 
ve správ� zemské a náboženské u Pražan�v a kapitoly Pražské 
zdárného ú�inku nem�la. Sjeli se zvlášt� Ji�í z Pod�brad, Aleš ze 
Šternberka, Ji�í z Dubé a Vismburku, Petr ze Zvie�etic, Mikuláš 
Tr�ka z Lípy a hejtmané kraje �áslavského, Kou�ímského a 
Chrudímského a vydali tu psaní stížná ku všem p�edním pán�m 
�eským, oznamujíce, že k�ivd, kteréž tak dlouho snášeti museli, 
již litovati (t.j. spláceti) cht�jí a žádajíce k tomu netoliko schvá-
lení, ale i pomoci.143 A poslali spolu list pán�m sebraným kraje 
Plze	ského, nímžto se osv�d�ují, �eho k dobrému žádají.144  

Mlýn Štolec pod Sedlcí ležící, jejžto od dávna obec kutno-
horská ve vlastnictví mívala, který doby té od Polák�v zkažen 
byl a jejžto d�ív�jší držitel Chyba více opravovati necht�l, dali 
šepmist�i a konšelé Materkovi peka�i, aby jej vystav�l, k �emuž 
mu dali lh�tu do t�í let. A po t�ech letech, když by dostav�no 
m�l, by se otázal u obce o vlastnictví, jež mu bude dáno se vším 
p�íslušenstvím pod úrok ro�ní 3 kop 20 gr. k placení p�i sv. Hav-
le a sv. Ji�í bez povýšení kdy toho úroka, a on sob� bude moci k 
svému požitku kol což chtíti a pot�ebovati /55/ bude ud�lat.145

Páni a obecní prodali jsú ten kout, kterýž leží od v�žky kato-
vy podle zdi m�stské a za zahradou Jana Onomyslského témuž 
Janovi Onomyslskému, aby on ji sob� p�ihradil k své zahrad�, a 
to proto, že jsou se jemu tady do zahrady škody �asté dály.146  

O svatém Martinu téhož roku sešel se valný sn�m v Praze u 
velikém po�tu, k n�muž i poslanci z Moravy, Slézska, Lužice a 
Šesti m�st se dostavili. Jednáno bylo na n�m hlavn� o p�ijmutí 
Ladislava, syna pohrobního po králi Albrechtovi, který u strýce 
svého arciknížete Rakouského a krale �ímského Fridricha cho-
ván byl. A pon�vadž všeliká dosavadní poselství o vydání krále-
vi�e Ladislava marná byla, vedeno bylo k tomu, aby stavové 
sami v po�tu co možná nejv�tším se sjeli do Vídn� k vyjedná-
vání s králem Fridrichem, by již všem odklad�m a úskok�m 
konec u�in�n byl. Potom u�in�no jest poselství k papeži Eugeni-
ovi o potvrzení M. Rokycana za arcibiskupa, v kterémžto 
poselství byl z Hory Kutné Martin K��ka, šepmistr a spolu 
hofmistr hor st�íbrných dol�.  

1448 Od té doby, co Ji�í Pod�bradský v �ele jednoty Pod�b-
radské stál, stav obecný zem� �eské ukazoval se mnohem klid-
n�jším. Nemalou p�í�inu toho hledati bylo též v okolnosti té, že 
strana táborská hned z po�átku poddala se byla také pod správu 
jeho, nijak však srovnati se nemohl se stranou Pražskou. A to 
bylo hlavní p�í�inou, že Ji�í Pod�bradský ku všem d�ležit�jším 
sch�zím politickým Horu Kutnou, co m�sto po Praze nejprv-
n�jší, volil. Byla� Hora Kutná také stran� Pod�bradské úpln�
p�íchylna /56/ a ohledn� vyznání náboženského pouze stran� pod 
obojí oddána, takže chrámy sv. Jakuba, sv. Barbory, sv. Bar-
tolom�je a Matky Boží jedin� kn�žími strany pod obojí osazeny 
byly a pod jednou již nikde v m�st� nepodáváno. P�ísn� hled�no 
                                                          

141 Liber heredit. z téhož roku d. 2 v archivu m�stském. Byla�
tedy na míst� po vypálení m�sta op�tn� radnice z�ízena. 

142 Archiv �eský III. str. 534. 
143 Palacký: D�je národu �eského IV. str. 127. 
144 Archiv �eský I. str. 292. 
145 Lib. hered. k. 4 v archivu m�stském. 
146 Tamtéž. Jest to posavádní kolem h�bitova dol� k potoku se 

táhnoucí zeliná�ská zahrada. 
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v obci na zachovávání �ty� artikul�v Pražských a kompaktát 
sborem Basilejským ztvrzených a to sice tak bezohledn�, že 
nikdo do obce za spoluobyvatele p�ijat nebyl, kdo by se ku 
stran� pod obojí byl nep�iznával.  

Již dne 24. �ervna 1448 setkáváme se op�t se sn�mem strany 
Pod�bradské v Ho�e Kutné, na kterém po osmidenním rokování 
ustanoveno se na tom, aby, seberouce pole ve�ejné po krajích 
svých, zmocnili se p�edevším Prahy, tudíž i nejvyšších ú�ad�
zemských, bez kterýchžto nemohli provozovati v�le své. K 
tomu cíli zavázali se p�ítomní statky i životy pomocni býti panu 
Ji�ímu. A již v m�síci srpnu všickni �ty�i krajové Hradecký, 
�áslavský, Chrudímský a Kou�ímský a mnozí z Boleslavska a 
Litom��icka položili se nejprvé u Kutné Hory na Kolmarku a na 
Ka�in� v po�tu devíti tisíc�v braných, odku� teprv ku konci 
srpna s Ji�ím z Pod�brad ku Praze táhli a 3. zá�í jí dobyli.147  

1449 Pokladna obecní nemusela býti až posaváde v dobrém 
stavu, nebo� ve �tvrtek po sv. Vítu r. 1449 prodali šepmist�i, 
konšelé i všecka obec vinici obecní na Neškaredických horách 
Janovi Bradatému z Mez�í�e za 20 kop gr., kteréž peníze 
obrátili /57/ na upravení rathúzu, postúpivše m�stišt� vedle 
rathúzu mezi zd�mi kus Jankovi Radkovi ševci a kus Jankovi 
Slavíkovi ševci, že oni tu stav�ti mají a osaditi jako jiní súsedé k 
držení, jm�ní a požívání jich i d�dic�v.148  

1450 V úterý po sv. Petru a Pavlu dali kutnohorští šepmist�i 
a konšelé i všecka obec od sebe list, nímž p�istupují ku p�ím��í 
u�in�nému mezi pány jednoty pán� Ji�íkovy s strany jedné a 
pány jednoty pán� Old�ichovy s strany druhé.149  

1451 Otázka o uznání správce zemského prom�nila se 
posledními událostmi v zemi v otázku o uznaní za	 pana Ji�ího 
Pod�bradského, nebo� bylo na jev�, že nemohlo se ani jednati o 
zvolení koho jiného, ana jednota Pod�bradská již jej byla 
uznávala a jednota Strakonická po odstoupení pana Old�icha z 
Rosenberka nem�la nikoho, jehož by proti n�mu byla postaviti 
mohla.  

Když na sn�mu Svatokate�inském m.r. jednáno bylo o vy-
slání posl�v ku králi Fridrichovi, aby Ladislav �ech�m za krále 
vydán byl, ustanoveno bylo v instrukci posl�m t�m dané dne 6. 
ledna 1451 též, by Jeho Milost rá�ila Horu opat�iti a vyzdvih-
nouti a to pro své a této koruny i jiných zemí dobré a poctivé a 
užite�né.150 Mezi posly byl též kutnohorský primátor Mikuláš
p�íjmím Frenifex a šepmistr Nerl a když poslové králi Frid-
richovi poselství své p�ednášeli a tento jim odpov�d�l, že jistou 
toho zprávu má, že veškeré korunní statky v �echách zastaveny 
jsou, takže by král od �eho živu býti nem�l, odpov�d�li mu 
poslové: že tomu /58/ nijak v pravd� není, že by m�sta pod 
komoru královskou p�íslušící zastavena byla, k tomu že náleží 
však také poklad, nejv�tší klenot zemský, st�íbrné doly 
kutnohorské, nimiž zem �eská nade všechny zem� požehnána 
jest a který do rukou Jeho Milosti krále odevzdán bude.151  

Ovšem� že v dob� té v Ho�e Kutné tak�ka jako loupežn� se 
pavovalo, nesoustavn� a nepravideln�, pon�vadž nikdo jist ne-
byl, jak dlouho bude moci svým nákladem a ve sv�j prosp�ch 
pavovat. Veškerých na povrchu ležících a s malým namáháním 
dosáhnouti mohoucích rud se nákladníci zmocnili a jich zd�lali a 
tím p�íští další pavování velice ztížili.  

1453 Kone�n� roku 1453 p�ijel Ladislav co volený král 
�eský do �ech a tím ukon�eno bezkrálování a bezvladí v �e-
chách, kteréž takm�� �trnáct rok� trvalo, a tím po�al se i 
dokonalejší stav bezpe�nosti majetku a vlastnictví v �echách, 
nebo� již hned na prvním sn�mu za vlády krále Ladislava 
držaném provoláno bylo, by kdož jsou koli od svých statk�v 
odešli anebo odjeli, jestliže chtí své právo obdržeti do ur�eného 
a jmenovaného �asu mají se navracovati a kdož by se nenavrátil 
a v tom se obmeškal, právo své že ztratí. I zapisovali se pak 
mnozí na opušt�né domy a statky, vykázavše se listinami a 
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zápisy, že na domy a statky ty práva mají.  
1454 Pom�r mezi osazenými novými a starými obyvateli v 

Ho�e Kutné vzdor ustanovení krále Sigmunda nebyl posaváde 
upraven. I protož u�in�na byla následkem oznámeného sn�mov-
ního provolání úmluva narovnací nová mezi novými a starými 
Horníky, tato: Ve jménu božím Amen. Léta Božího tisícího �tyr-
stého padesátého /59/ a �tvrtého, v ten úterý p�ed sv. Stanislavem, 
stala se jest p�átelská a dobrovolná smlouva a kone�né svolení 
p�ed panem Janem ze Soutic, tehdy mincmistrem, a mezi novými 
a starými Horníky tudíž na Horách Kutných o ty statky, o kteréž 
jsú za císa�e Sigmunda, slavné pam�ti krále �eského, pana své-
ho milostivého, majestátem JMti a potom i výpov�dí ubrman-
skou pod�leni byvše, do té doby mezi sebou pro rozli�né p�e-
kážky místa a konce nemohli míti, takové toto se upravuje tak, 
jakož doleji se vypisuje. Nejprve o domech v m�st� i v p�edm�s-
tích takto jest smluveno a svoleno, že ti a takoví všichni domové, 
na n�ž se sta�í Horníci po d�dictví neb nápadem d�dickým vedle 
práva m�stského táhnouce, spravedlnost svou k nim prokáží, 
kteréž jsú noví Horníci po smrti svrchupsaného císa�e Sigmunda 
slavné pam�ti drželi, v též povaze, jakž jsou ti domové zd�láni 
byli za živnosti císa�ovy Milosti, náklad�v znamenitých na opra-
vu u�inivše na n�. K kterémuž z t�ch dom�v d�dic spravedlnost 
svou hodn� provede, má jej sám šacovati a ten, kdož jej nyní 
drží, má volení toho míti toho šacunku polovici od d�dice vzíti a 
domu jemu popustiti, neb d�dici též polovici dáti a d�m d�dicky 
míti a to na roky dole psané. Pakli jsú kte�í z nových Horník�v v 
tom �asu po smrti císa�ovy Milosti na své domy náklady zname-
nité, opravujíce a lepšíce je, u�inili a od kterého z d�dic�v k to-
mu domu spravedlnost provedena �ádn� bude, takový d�m též, 
jakož svrchu psáno stojí, tím d�dicem šacován bu
 a ten, kdož 
jej drží, v�li m�j dva díly toho šacunku od d�dice vezma, domu 
postoupiti aneb t�etinu toho šacunku dada, d�m d�dicky obdrže-
ti. O mlýnech, kte�íž by znovu po spálení vystaveni byli a zd�lá-
ni, též jako o domech bu
 z�ízeno a zd�láno. /60/ Ale o zahradách 
a vinicích a o lúkách, k kterýmž by byla od d�dic�v okázána 
spravedlnost a provedena, kteráž by od téhož d�dice v �emkoli 
byla šacována, bu
to kupována neb darmo osáhnuta, též ten, 
kdož ji drží, v�li m�j od d�dice šacunku toho t�etinu vzíti a vini-
ce a zahrady nebo lúky postúpiti, nebo d�dici dva díly dáti a p�i 
držení d�dickém ostati. O lúnech pak na Vlašském dvo�e, též o 
všem, jakž to o zahradách, vinicích a lúkách, bu
te dány a ku-
povány, aby bylo ucházeno a jednáno, ale o hutech prosto na 
polu d�líce sumu prošacovánu, touž povahou, jakož o domech 
svrchu se píše, bu
 p�estáno a splacováno. A na kohožkoli se u 
placení v�cí svrchu psaných dostane, bu
 z nových Horník�v 
neb z starých, takový má tomu placení tyto roky míti: což té 
sumy šacunkové, kteráž na n�ho p�ijde, koli bude, bu
 jí mnoho 
nebo málo, to od toho �asu, když se mezi nimi smlúva stane, t�e-
tinu, jemuž platiti má, v m�síci aby dal. A ten, kdož úplatek bé�e 
p�i témž závdavku toho statku, o n�jž se smlúva stane, tomu, od 
kohož závdavek bé�e, postup. A druhú t�etinu potom v p�lletí a 
ostatní t�etinu op�t od toho �asu v p�lletí, aby se dokonalo ve 
dni a v roce vedle práva m�stského to splacení stran� od strany, 
na kterúž se dostane a to aby šlo právem purkrechtním. Toto 
také znamenit� jest smluveno a svoleno, aby ti všichni sta�í Hor-
níci, kte�í jsú p�i t�chto smlúvách p�ítomni byli osobn� tudíž na 
Horách Kutných, k �emuž by právo m�li, toho cíl a rok m�li k 
dovozování své spravedlnosti do sv. Václava po t�ch smlúvách 
nejprve p�íštího kone�n�, a ti, kte�í osobn� p�ítomni jsú nebyli, 
do vánoc ihned budoucích. Pakli by již kterýkoli z nich do toho 
�asu svrchu psaného vedle p�ítomnosti p�edpov�d�né neb nep�í-
tomnosti v tom se zmeškal /61/ a svého práva a spravedlnosti na-
�ež by se táhl, neprovedl a nedokázal, jakož právo tohoto m�sta 
jest, ten potom i jeho budúcí v��n� k tomu se nemá táhnouti ani 
k tomu kterého práva míti, ale to má na obec Horskou, o �ež jest 
stál, spadnouti vedle práv starodávních, tomu m�stu a té obci 
daných, plným právem. A tohoto všeho smluvení a svolení svr-
chu psaného na jistotu a na pevnost držení my svrchu psaní 
Horníci obojí, noví i sta�í, z jednostejného spojení pe�e� naši 
m�stskou na Horách Kutných k tomuto listu p�idati kázali jsme a 
pro lepší sv�domí prosili jsme snažn� svrchu psaného pana Jana 
ze Soutic, mincmistra, aby také podle nás svou pe�e� k témuž 
listu rá�il p�itisknouti. Jenž jest dán a psán léta a dne svrchu-
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psaného.152

Z úmluvy této nabýváme nejpatrn�jšího p�esv�d�ení, že 
pom�ry vlastnictví v m�st� posaváde nebyly uspo�ádány a že, a�
léta mnohá již byla ušla, posud vlastníci dom� a statk� opuš-
t�ných se úpln� byli nenavrátili.  

Král Ladislav potvrdil majestátem daným v Praze šestnáctý 
den m�síce �ervna 1454 m�stu Ho�e Kutné nadání krále Karla o 
svobodném kupování statk� pozemských z roku 1371, pak maje-
stát krále Václava na volné odkazování a d�d�ní po rodi�ích a 
p�átelích z roku 1386, jakož i majestát téhož krále, nímžto Hor-
níci nemohou obstavováni býti, z roku 1392.153  

Na základ� toho p�ivlastnila si obec kutnohorská mnohých z 
opušt�ných a posud neosazených statk� a rozdávali je bu�to pod 
úrok ro�ní aneb odprodávali jich zcela. Tak již hnedle v úterý po 
ned�li jenž slove Jubilate r. 1454 páni šepmist�i a konšelé /62/ i s 
pány obecními dali jsú Václavovi Strýcovi z nového neb dolejší-
ho m�sta zahrádku, kteráž leží v Me�kasu okolo toho halté�e 
obecního tudíž v Me�kasu i s tím halté�em i jeho budoucím a to 
takovou mírou, že Ji�ík i jeho budoucí tu zahrádku mají míti a 
požívati jakž nejlépe a nejslušn�ji moci budou a za to Václav a 
jeho budoucí ten halté� spravovati mají zdmi, cízením toho hal-
té�e i té studnice nad ním a ižádnému se v tom halté�i koupati 
poctiv� a bez škody i jiných pot�eb neškodných jemu i obci �ini-
ti nemá brániti. Pakli by Václav a jeho budoucí tohoto halté�e a 
té studnice neopravovali hodn�, tak jakž by páni pochválili, 
tehdy páni moc sob� ostavují Václavovi a jeho budoucím tu 
zahrádku zase vzíti a jinému dáti neb u�initi s tím co by se jim 
zdálo lepšího obecního.  

Jiný zápis roku toho sv�d�í o dobro�innosti ob�anské, nebo�
druhý den po narození Pán� r. 1454 Petr Vidlák vstoupiv do 
plné rady, i odevzdal jest a dal mocn� a dobrovoln� lázni svou 
d�di�nou, ležící na Páchu, jenž slove na Písku, konšel�m min-
cí�ským a pregé�ským na Vlašském dvo�e a jich obci, nyn�jším i 
budoucím, v��n� sob� i svým budoucím tu více žádného práva 
zvláštního nepoz�stavuje, pod takovouto však výmluvou: takže 
svrchu psaní konšelé a jich obec, nyn�jší i budoucí, v��n� tu 
lázni majíc a držíc, tak to z�ídili, aby v��n� v té lázni chudin�
topeno bylo a jí hodn� slúženo bylo mytím pro Pána Boha 
mytím, holením i jinými všemi pot�ebami. A dále oni sob� tu 
lázni mohou a budou moci zvésti ku požitku což nejdéle a 
nejvýše budou moci jakožto své vlastní d�dictví a z t�ch požit-
k�v v��n� jinam ani jich budoucí ižádných požitk�v neb pen�z 
odtud p�icházejících nemají obraceti, jedin� na opravu a okrasu 
kaply mincí�ské u sv. Barbory /63/ tudíž u Hory blíž zdí m�st-
ských ležící a jinam nic.154  

Ze zápisuv do desk zemských zanášených uvádí se též list 
opata a konventu kláštera Sedlckého, v n�mž upisují Václavovi 
Prenarovi, m�št�nínu od Hory, a jeho d�tem a budoucím, 14 kop 
gr. platu ro�ního na dvo�e a d�dinách ov�áreckých.155  

1456 Není nijaké pochybnosti, že nyní nový �ilejší život v 
Ho�e Kutné nastal, živnosti a zvlášt� hornictví se zvelebovalo a 
zkvétalo. Sv�d�í tomu zapisování dom� v knihy m�stské, jakož i 
dol� v knihy horní, by si každý majetek sv�j pojistil.  

Také do kláštera Sedlckého, až posud spustlého, navrátili se 
op�t �eholníci, kte�í ovšem teprv poznenáhla shledávati museli 
n�kdejší majetek klášterní, nebo� jak se podobá, kdo co ze stat-
k� klášterních v držení m�l, ten se toho více zbaviti necht�l. Tak 
i mezi obcí kutnohorskou a konventem uzav�ena byla úmluva o 
statky a pozemky obcí držené, tohoto zn�ní: My kn�z D�t�ich 
opat a konvent kláštera Sedlckého, známo �iníme tímto zápisem 
všem, kdož jej �ísti neb �túcí slyšeti budou, že s opatrnými šep-
mistry, konšely a staršími obce na Horách Kutných u�inili jsme 
smlouvu a svolení p�átelské o ty zahrady Hloušecké a na „Ka-
menných stezkách“ a o d�diny, kteréž sousedé jich drželi jsou a 
drží od našeho kláštera, a jim z nich tyto léta p�edešlé k obci 
úro�ili jsou a platili a ješt� platí, takovou, takže oni ty jisté 
zahrady a d�diny mají držeti, jakož jsou je i prvé drželi, bez 
p�ekážky naší i našeho konventu a to dosavád, dokudž králova 
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milost král Ladislav, pán náš nejmilostiv�jší, sám zem� spravo-
vati nebude bez správcí, a /64/ do stvrzení arcibiskupa k arcibis-
kupství pražskému, a oni z toho nám, opatu a konventu svrchu-
psaným, mají vydávati na každý rok, po�nouce na sv. Havla nyní 
nejprv p�íštího, 6 kop gr. a tak vždycky na každé léto na každý 
svatý Havel po 6 kopách vydávati nám mají, dokudžkoli tak se 
nestane o vlada�ství a o správ� královy Milosti a o stvrzení arci-
biskupa, jakož se nap�ed píše. A když by se koli to stalo, že již 
bude králova Mt sám spravovati zemi a arcibiskup stvrzen bude, 
tedy oni mají tak s t�mi zahradami a d�dinami u�initi, jakž jim 
jejich Královská Mt rozkáže. Actum fer V ante festum bti Lau-
rentii Anno Domini MCCCCLVI.156

/65/ Poukazuje se listinou tou 
z�ejm� na dobu, kde král Ladislav posaváde pod spoluvládou 
Ji�ího Pod�bradského byl a samostatn� ješt� vládnouti nemohl.  

Byla� však doba panování Ladislava p�íliš krátká, než aby 
byl po tak trudných �asech již mnoho p�sobiti mohl. A mimo 
potvrzení zp�ed uvedených majestát�v a ud�lení práva na odbý-
vání dvou výro�ních trh� nedosáhla Hora Kutná od n�ho žád-
ných jiných zvláštních výsad neb milostí. Ani o zlepšení a pozd-
vižení hor, jak v nastupující listin� stav�m p�ipov�d�ti musel, 
nebylo mu možno pé�i vésti.  

1459 Jinak již po�ínal si Ji�í Pod�bradský, který po smrti 
krále Ladislava za krále �eského zvolen byl. On, který již co 
správce zemský o d�ležitosti dol� kutnohorských pov�domost 
m�l, znal také co král oceniti tento nevysychající pramen d�cho-
d� královských. Však vnit�ní i zevní nep�átelé, s nimiž Ji�ímu po 
celou dobu vlády co jednati bylo, nep�ipustili k tomu, aby byl 
hornictví kutnohorskému té pozornosti v�novati mohl, jak by 
snad si byl p�ál. A že si král Ji�í Hory Kutné vážil, sv�d�í již to, 
že hned p�i nastoupení vlády potvrdil všech privilegií a práv
m�sta tímto majestátem: Ji�í, Boží milostí �eský král, moravský 
markrab�, lucemburský a slezský vojvoda a lužický markrab�, 
všem na v�ky. Mezi t�mi v�cmi, které slavného království stav 
nad jiné zvelebují, nemalý dar nám od Boha nesmrtelného daný 
býti známe, žil a rudy drahé hojnost na Horách Kutných zvlášt�, 
kde skála st�íbrem dme se, bohatství /66/ nám a poddaným našim 
i dala i slibuje, protož ne nadarmo místo to nebeskou dobrotou 
vzez�elé nes�íslnými privilegiemi p�edkové naši obda�ili jsou a 
milostmi mnohými osvobodili. Nám také nemenší pé�í jest jich 
št�stím aby všecko bylo a hojností hor vyzdvihnutí zapušt�né. 
Pon�vadž pak z n�které strany od poctivých šepmistr�v, konše-
l�v p�ísežných a vší obce m�sta Hory Kutné, v�rných našich 
milých, velebnosti naši snažn� bylo jest prošeno, abychom všec-
ky milosti, svobody, rychtá�ství m�sta, privilegia a práva všecka 
od slavných p�edk�v našich jim daných a p�j�ených dána a 
p�j�ena mají, mocí královskou obnoviti, prop�j�iti, schváliti a 
potvrditi rá�ili. My, jenž hory, jich užitky, našemu království 
vždy užite�né št�drotou jich v�rné býti, též také i m�š�an�v jich 
ustavi�nýma i v�rnýma službama a našim p�edk�m hotové býti 
skute�n� uznali jsme, tím svobodn�ji prosby jich uslyšeli jsme. 
Protož né omyln� a neopatrn�, ale dosp�lým rozmyslem, zdra-
vým úmyslem a radou urozených a v�rných našich milých, z 
jistého našeho v�domí, mocí královskou všecky milosti, svobody, 
privilegie a obdarování a práva všecka od slavných p�edk�v 
našich �e�eným m�š�an�m a obyvatel�m Hory Kutné dané, 
p�j�ené se všemi jich punkty, �lánky, klausulemi a rozumy tak, 
jakoby jich slovo od slova v tomto listu našem vepsáno bylo a 
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Sedlcký velmi mocn� o navrácení pozemk� t�ch, které proti placení 
ro�ní �inže p�i obci a ob�anech kutnohorských ostaly, uvád�jíce v 
žalob� nepravdivost listiny té i úpisu, jelikož dle klášterních knih 
opat v �ase tom sám apoštolský život vedl a od almužen živ byl, 
nebo� když po vypálení kláštera týž t�i a t�idcet rok� pustý ostal, ani 
drobet vlastního chleba nem�li a obec že si mocn� a bezprávn�
pozemky ty p�ivlastnila. A kone�n� praví žaloba: By� i úmluva ta 
pravá byla, tedy byla jen na krátký �as uzav�ena, který již dávno 
pominul, a pak že úpis ten nestal se dobrovoln�, kdežto doby té 
žádný katolický kn�z v �echách nikde pomoci a p�isp�ní o�ekávati 
nemohl, když krále nebylo, a že klášter Sedlcký od Kutnohorských 
o ty grunty oloupen byl. Nadávek šeredných na loupeživé husitství v 
žalobách /65/ t�ch jen se hemží. Vzdor tomu od�vod	ování a nepra-
vému oso�ování klášter žalobami t�mi ni�eho nepo�ídil. Co bylo 
jednou upsáno, to tak z�talo. 
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rozší�ily se, pokudž �ádn� a rozumn� pošla, též rychtá�ství m�st-
ské, kteréž jim v��n� k jm�ní, vládnutí a užívání nejjasn�jší p�e-
dek náš Sigmund dal jest, obnovujeme, p�ijímáme, schvalujeme 
a mocí listu tohoto milostiv� potvrzujem, ustanovujíce a chtíce 
všecky a všelijaké v�ci ve p�ed�e�ených obdarováních, privile-
giích a právích jich zav�ené plnou moc i pevnosti bez pohnutí 
obdržeti.  

/67/ Nad to potvrzujeme p�ed�e�eným m�š�an�m Hory Kutné 
erbu, kterýž š�astné pam�ti Václav, p�edek náš, jim dal, totižto 
štít v jehožto polovici stojí orel císa�ský v poli svém, v druhé 
polovici lev království našeho, ale v prost�edku císa�ská koruna, 
kteroužto lev i orel pravým a drží nohama, ale levýma nohama 
dva šlegle (pemrlice), jimiž skála st�íbrná lomí se a m�k�í. Kte�í 
zajisté císa�ské a královské komo�e drahými kovy p�isluhují, 
nebylo nehodné ty císa�skými a královskými erby poctíti. Proto 
nižádnému z lidí nesluší tohoto našeho listu obnovení, p�ijetí, 
potvrzení, ustanovení a zhájení p�erušiti, ani jemu se všete�nou 
sm�lostí protiviti, jakkoli našeho rozhn�vání p�et�žkého a poku-
ty vedle v�le naší vzložené umínili se vyvarovati. T�ch v�cí k 
v��ení list tento náš kázali jsme ud�lati a p�iv�šením naší pe�eti 
královské ohraditi. Dán v Praze patnáctého dne m�síce prosince 
léta Pán� 1459, kralování našeho léta druhého.  

Praveno bylo již v díle prvním, že císa� Karel IV. rychtá�ství 
kutnohorské jistému Endrlínovi a d�dic�m i budoucím jeho v 
600 kopách gr. až do vyplacení zastavil, dluh ten pozd�jším 
�asem Ji�ímu Pod�bradskému (jak a kdy neví se) p�ipadl, jejž on 
op�t svému synu knížeti Viktorínovi Minsterberskému a brat�ím 
jeho postoupil. Zápis ten i s právem rychtá�ství navrátil král Ji�í 
op�t Kutnohorským následujícím majestátem: My Ji�í z Boží 
milosti král �eský, markrab� moravský, lucemburský a slezký 
vévoda a lužický markrab�. Oznamujem tímto listem všem: 
Jakož n�kdy dobré pam�ti Karel, císa� �ímský a král �eský, 
p�edek náš, zapsal jest Endrlínovi, v ty �asy mincmistru na /68/
Horách Kutných, rychtá�ství m�sta Hory Kutné v šesti stech 
kopách groš�v, kteréžto právo na to rychtá�ství potom na nás 
p�ešlo a to právo od nás majíc osvícený kn�z (kníže) Viktorýn, 
vévoda Minsterberský, hrab� Kladské a hauptman v Moravi etc., 
syn náš milý, a urozený Bo�ek, Jind�ich a Hynek, brat�í jeho z 
Kunštatu a z Pod�brad, oni pak u�inili jsú úmluvu a sm�nu o to 
své právo na to rychtá�ství s v�rnými našími šepmistry a konšely 
m�sta Hory a jim to své právo dali jsú za ten list a právo jejich, 
kterýmž nejjasn�jší císa� Sigmund, král �eský, p�edek náš, 
m�š�an�m Horským dal a zapsal jest dv� a padesáte h�iven 
groš�v t�žkých na každý rok vydávati, za každou h�ivnu padesát 
a šest groš� po�ítajíc, tak aby z mince na Horách Kutných od 
n�ho i od budoucích král�v �eských, jimž k tomu rychtá�ství na 
každý týden h�ivna groš�v t�žká byla vydávána dotu
, doku

toho on neb budoucí králové �eští od nich p�ti sty kopami 
groš�v nevyplatí, jakož ší�e ten zápis to v sob� drží a zavírá, 
kterýžto zápis m�š�ané m�sta Hory Kutné svrchupsaným syn�m 
našim za právo jejich svrchudot�ené dali jsou a s nimi se 
sm�nili. A prosili jsú nás obojí, abychom k té sm�n�, mezi nimi 
u�in�né, milostiv� svoliti a ji potvrditi rá�ili. My znamenavše 
jich prosbu slušnou a hodnou, s dobrým rozmyslem a radou 
v�rných našich, mocí královskou k té sm�n� o ta práva mezi 
nimi s obou stranou u�in�né povolení naše plné dáváme a jim 
toho milostiv� dopouštíme a tímto listem potvrzujeme, ovšem 
tomu chtíce, aby ta smlouva a sm�na, kterouž mezi sebou jsou 
u�inili, v t�ch ve všech artikulích pevná a stálá byla a moc u 
obou stran m�la a obdržela. Tomu na sv�domí pe�e� naší 
královskou kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán v Praze v 
ned�li po sv. Lucii /69/ léta od narození Syna božího 1459, 
království našeho léta druhého.  

1460 Náchylnost a p�íze	 krále Ji�ího k Ho�e Kutné z dvo-
jího ohledu pocházela: jeden nacházíme krátce zaznamenán v 
zápiscích Mikuláše Da�ického, kde praví: Král Ji�í na Horníky 
vždy jen „p�j�te! p�j�te!“ volával, až je tím dlužením omrzel, a 
v n�kolika slovech t�ch objas	uje se nám celý pom�r mezi pa-
novníkem a obcí, o jejíž dobro a povznesení a zvlášt� pozdvi-
žení hornictví neúnavn� pe�oval. Ustanoviv slovutného Zdenka 
Kostku z Postupic na nejvyššího micmistra, urovnati kázal hor-
nictví i mincovnictví. Posledn�jšího bylo však také na nejvýš za-
pot�ebí, nebo� neblahými pom�ry p�edešlých let stal se náramný 

úpadek v minci a tak�ka ne�ád mincovní, �ímž se dála škoda 
nejen veliká, nýbrž tak�ka nenabytná v celé zemi, takže moud�í 
lidé pravili, že by
 polovice �eské zem� vypáleno bylo, nestala 
by se tak veliká škoda, jako od t�ch pen�z �erných, které 
hlavn� z Rakous do 	ech uvedeny byly. Nebo� mincí�i rakou-
ští a spekulanti m�n�ním nové špatné mince za starou dobrou p�i 
nuceném ob�hu obojím bohatli naramn� a rychle, ale lid obecný 
utrp�l v mí�e nenadálé. Nejen že nastala drahota neslýchaná, 
takže i zdesateronásobnila se cena všech v�cí prodajných, ale 
ú�ední výsada nových mincí potáhla i to za sebou, že p�estal 
kone�n� veškeren obchod nejen zahrani�ný, ale i domácí, ba i 
nádeni�ení za mzdu, ježto brzo necht�l nikdo bráti pen�z �er-
ných, ano jiných nebylo v ob�hu. Král Ji�í hned po�átkem r. 
1460 cht�je tomu odpomoci, novou minci dobrou, groš devítilot-
ní, u Hory raziti rozkázal a provolati dal po všech m�stech po 
n�kolik dní trhových, že nižádný domácí ani cizí nemá žádné /70/
mince cizí, �erné ani bílé, drobných pen�z do zem� naší, ani 
také naši minci, totiž �eských pen�z, ven ze zem� nositi a to 
pod ztracením hrdla a zboží. A u�iní-li to kdo, aby to jist�
v�d�l, že bez milosti tu pokutu trp�ti bude.157 A krom� toho 
rozeslal své ú�edníky pen�zom�nce (Wechsler) takm�� po všech 
m�stech �eských, aby dobré peníze �eské m�nili za rakouské 
�erné, �ímž se vyplen�ní cizích mincí poda�ilo.  

V témž roce dva bohatí Horníci: Jošt rudokupec a Kryštofor 
�e�ený Sysel, dali vystav�ti zcela nový d�m a p�i n�m kapli 
podle domu mincí�e Bartoše na rohu ležící, do kteréhožto domu 
jakési panny uvedli, aby v n�m pánu Bohu sloužily a dcerky 
horské cvi�ily. 
íkali jim Bekvínky.158 Po nich má nyn�jší 
Panenská ulice jméno. Jak dlouho v Ho�e Kutné potrvaly, aneb 
kdy a kam odešly, nelze nám udati.  

/71/ 1461 Spor Kutnohorských s klášterem Sedlckým, o po-
zemky v držení mající, vzdor stávajícím úpis�m byl neustálý. Za 
tou p�í�inou vid�li se Kutnohorští nuceni krále Ji�ího o potvrzení 
svých držebností prositi, který jich také tímto majestátem ob-
da�il a majetek ten jim potvrdil. Zní� takto: My Ji�í z Boží milo-
sti král �eský atd. atd. Oznamujem tímto listem všem, že p�ed-
stoupivše p�ed nás opatrní m�š�ané m�sta našeho Hory Kutné, 
v�rní naši milí, jménem šepmistra, rady i obce téhož m�sta pro-
sili jsú nás, jakož n�které platy duchovní oni tyto p�edešlé �asy 
až do této chvíle drželi jsú a držejí, kteréž p�íslušejí klášteru 
Sedlckému a n�které kostelu Pražskému, zejména na p�edm�stí 
horském, �e�eném Hloušky, na lidech na Rovni a na dvou mlý-
nech a na zahradách na Kamenné stezce i jinde kdekoliv na kte-
rýchžkoli v�cích ti platové záleží, kteréžto platy praví, že dávají 
kn�ž�m k sv. Barbo�e a Vysokému kostelu, ježto jim k t�m koste-
l�m od kostela Pražského a kláštera Sedlckého kn�ží za dávných 
�as�v dáváni jsú bývali. P�i t�ch platech abychom jich nechali, 
dokudž kn�ží u t�ch dvou kostel�v nebudou posazeni a opat�eni 
pot�ebami vedle �ádu a oby�eje starodávního. My jich proseb 
oslyšeti nechtíce a vidouce jich úmysl, pro které p�í�iny ty platy 
kn�žské, od nich až do této chvíle držané, míti a držeti žádají, a 
že jen na duchovní a kostelní v�ci obraceti a dávati chtí, s 
dobrým rozmyslem a radou našich v�rných mocí královskou jim 
k tomu svolili jsme a tímto listem povolujeme a chcem, aby již 
psaní šepmistr a rada v Ho�e Kutné, nyn�jší i budoucí, ty 
svrchupsané platy kn�žské, na kterýchkoli v�cech záleží, kteréž 
oni do této chvíle drželi jsú a drží, drželi budoucn� bez všeliké 
p�ekážky naší a /72/ budoucích král�v �eských i všech jiných a je 
obraceli a dávali na ty kostely a kn�žím, kterých v t�ch kostelích 
mají neb míti budou, dotud toliko, dokud by ti kostelové tak 
opat�eni nebyli, jakž od starodávna opat�eni jsou. P�ikazujíce 
všem poddaným našim, aby jim na t�ch zbožích a platech až do 
                                                          

157 Palacký: D�je národu �eského IV. �ást 2. str. 124. - Pam�ti 
Mikuláše Da�ického. - Eusebius Kapihorský. - Sta�í letopisové �eští 
str. 173. 

158 Lib. Hered. Q 6 archiv m�stský. - V knize: Libro de Clero 
Ecclesiæ Romanæ takto se o nich píše: Bekvínky byly panny svobod-
né, žádným slibem Bohu nezavázané. Která pak mezi n� se dala, ve 
spole�nosti jejich po t�idcet let trvati musela, takže prvních 10 let v 
oby�ejích toho tovaryšstva se cvi�ila, druhých deset let v rozli�ných 
svého povolání povinnostech ztrávila a posledních deset let jiné 
panenky cvi�ila. Po t�ch létech na v�li jí bylo se vdáti aneb s jinými 
z�stati.
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takového z�ízení a sp�sobení nep�ekáželi ani p�ekážeti dopou-
št�li. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou dali jsme p�iv�siti 
k tomuto listu. Dáno v Praze den sv. Filipa a Jakuba apoštol�v 
Božích, léta 1461, království našeho t�etího.159

Po tolika bou�livých �asech nastala kone�n� m�stu doba po-
kojná a tím také po�al zkvétati blahobyt m�sta. K dosažení toho 
bylo dojista p�edevším zapot�ebí rázného, �inného a horlivého 
zastupitelstva obecního. Okázalo se toho pot�ebí již hned p�i ob-
novení m�sta po neš�astném zhubení a spustošení jeho ve vál-
kách husitských. A pakliže se m�sto rychle zvedalo /73/ a obec 
zvelebovala, byla toho hlavní zásluha správy obecní, do kteréž 
dojista volívali si jen muž� nejzasloužilejších, vzd�laných a v 
dobré pov�sti jsoucích, v pé�i o dobro m�sta osv�d�ených, ne-
hledíc k stavu a povolání. Proto spat�íváme mezi šepmistry a 
konšely m�š�any �emesla rozli�ného, vedle královských ú�ední-
k�, jichžto d�v�ra ob�anstva mezi zástupce své povolala. P�išli�
pak ale tito posledn�jší, t.j. královští ú�edníci, jen tenkráte na 
místa obecních starších, když mimo ú�adu svého též usedlými 
sousedy byli a co takoví s m�stem dobré i zlé i b�emena všeliká 
snášeli.  

Nevztahovala se však povinnost šepmistr�v a konšel�v pou-
ze k záležitostem obce se týkajícím a její správ�, nýbrž šepmist�i 
a konšelé tvo�ili též radu, jižto p�íslušelo všech sporných v�cí 
�íditi, souditi, a o nich nálezy vydávati. A jak d�ležitý a platný 
byl soudní nález ten ve v�cech sporných, posouditi se dá z toho, 
že z nálezu takového nebylo odvolání, le� ku králi samému po 
složení d�íve pen�žitého základu. Sv�domitost a nestrannost mu-
sely� býti hlavními zásadami každého soudce a k tomu je vázala 
nejen povinnost jakož i slib složené p�ísahy, jižto každý p�i na-
stoupení ú�adu svého byl složiti musel, a protož také již v právu 
soudním, Horník�m od krále Václava daném, r�eno jest hnedle 
v kapitole první: súdcové a p�ísežní p�estoupí-li ustanovení se 
všemi statky svými i osobami královské podléhají pomst�, neb�
hodné zajisté jest, aby t�ch, jichžto k našeho práva zachování 
královský strach nevzbuzuje, aspo� léka�ství trestání p�ipudilo, 
aby všickni pokutou u�íce, nau�ili se, kterak se sluší vyst�íhati a 
kterak nehodné jest ustanovení královská han�ti neb tupiti.  

/74/ Po p�edeslání toho nebude od místa promluviti o sp�sobu 
volby obecních zástupc�, šepmistr�v, konšel�v a obecních star-
ších, nebo� tím seznati možno nejlépe, jak obez�etn� p�i tom 
jednáno bylo, jakož i p�isp�je to k tomu, vniknouti lépe v ducha 
�asu doby d�evní a obeznámiti se s oby�eji doby té, jakož i 
spat�iti veškeré jednání a p�sobení dávných p�edk�v našich.  

Rada obecní, šepmist�i, konšelé a obecní starší obnovováni 
bývali každým rokem hnedle po Novém roce a k volb� té a 
sazení rady dle z�ízení zemského a práva m�st královských p�i-
jíti m�l vždy král sám a v nep�ítomnosti téhož vykonával úlohu 
tu nejvyšší ú�edník zemský, v Ho�e Kutné vždy nejvyšší minc-
mistr. A d�lo se to tímto sp�sobem: Nejprvé a p�edevším každý z 
rady staré (t.j. odstupující) piln�, vážn� a velmi rozmysln� mysli-
ti a voliti má. Když by k spisování k osazení rady šlo, místo sebe 
dv� osoby v m�st� usedlé jmenovati a zapsati dá, hodné, múdré 
a zachovalé a beze všeho škodného úrazu, a jen takové osoby 
voliti mají, jimiž by tak jisti byli (jsouc pod správou jich), jako 
by sami spravovali, a takové volení ani pro p�íze�, ani pro ne-
p�íze�, ani pro jiné p�ípadné v�ci býti nemá, než toliko s strany 
hodnosti a povahách výš psaných. A když k tomu p�ijde, že by 
osoba jmenovaná byla od kohožkoli z radních a na túž osobu 
v�domosti skrz kteréhokoli z p�ísežných byla by u�in�na zpráva 
d�vodná, že by n�co u�inil neslušného aneb jímžto by se urážeti 
bylo, tedy zjevn� to má v rad� oznámeno býti, p�íze� ani nep�í-
ze� tu nic ne�iníc. Avšak to v rad� zachováno býti má v tajnosti 
a od nižádného vznešeno k osob� té, kteréž by se dotýkalo, ani k 
žádné jiné. A v takovéto oznámení od�vodn�né neb po zpráv�
                                                          

159 Relací královská ab Anno 1461 �ís. 53 str. 23 - Eusebius Kapi-
horský str. 50. - V žalob� Sedlckého konventu v XVIII. století o na-
vrácení t�chto hloušeckých grunt� a zahrad na Kamenné stezce uvá-
dí týž konvent, že Kutnohorští na grunty ty nijakých úpis� nemají, 
ani na odkoupení, ani na darování. A jelikož platy z nich vycházející 
na vydržování svých kací�ských (rozum�j utrakvistických) kn�ží p�i 
chrámu sv. Jakuba a sv. Barboty obraceli, tedy, když nyní op�tn�
katoli�tí kn�ží vrch opanovali, že mají Kutnohorští zase jako d�íve 
kn�ze od kláštera Sedlckého dostávati a grunty ty jim navrátiti. 

žádnému za zlé jmíno byti /75/ nemá, ale všecko v lepší obráceno, 
pon�vadž úmyslem dobrým k obecnému dobrému to se �iní a 
milování �ádu starožitného. Avšak jako nejv�tší a všecky v�ci 
p�ítomné i minulé v tajnosti zachovány býti mají, tak tato nanej-
výš, aby nep�ízn� a nelásky odnikudž k žádnému p�í�iny nem�ly 
k vzejití, má v tajnosti a v ml�ení v��n� tu p�i tom a potomn�
zachováno býti, takže v témž volení a osob radních vyhledávání 
nic jiného se obmýšleti nemá, než hodnost osoby a bez úrazu, tak 
aby skrz žádného ú�ad újmy a lehkosti nem�l, než aby osoby by-
ly hodné, zachovalé, rozšafné, vážné, tajnosti rady držené, st�íd-
mé, tak aby správce lidu, jsouc výš psanými povahami ozdobeni, 
lid poddaný v též spravovali spravedlnosti. Neb právo ukazuje, 
že k tomu ú�adu lepší, spravedliv�jší, kte�íž jsou ze všeho lidu 
mohou jmíni býti, mají se �íditi, z p�í�iny té, kterouž právo uka-
zuje, že s nešlechetným �lov�kem a proh�ešilým spravedlnost ne-
m�ž míti spole�nosti, tak jakž na mnohých místech právo ukazu-
je. A tak v výš dot�eném sp�sobu a rozvážení osoba každá radní 
po�ádn� jakž sedí v lavicích voliti bude místo sebe osoby dv� a 
zapsati rozkáže. Jestliže by pak která osoba radní zem�ela neb 
nemocna byla, tedy primas místo té volení má. A když z úplna 
rada místo sebe volení u�iní a spíší se osoby, ten spis hned 
pe�etí m�stskou zape�etí se, jdouc ku panu mincmistru a za to 
pána žádají, aby vedle oby�eje, �ádu a zvyklosti je zachovati 
rá�il, že osoby tu sepsané ty obmýšleli, kteréž k tomu hodné jsou 
a mimo ty osoby aby jiní posazeni nebyli, neb z týchž osob 
sepsaných a ne z jiných ú�ad osazen býti má. Pakli by se proti 
tomu stalo a jiné osoby mimo psané sazeny byly, že by toho JMti 
pánu netrp�li.  

/76/ Dne pak toho uloženého pánem JMti všickni radní 
sejdouce se, napomenuti budou od primasa, aby to všecko, co v 
rad� bylo, v tajnosti z�stalo, a potom budou se spole�n� žádati, 
jestliže co se p�imísilo odporného neb nelibého proti komužkoli 
z týchž osob radních, aby to minuto bylo a odpušt�no a že dobrá 
v�le a p�átelství zachováno býti má, jakož zvyklý oby�ej toho 
jest.  

K témuž pak dni, když rada má obnovena býti, obecní páni a 
starší i všichni usedlí i neusedlí cedulemi jménem JMti pána 
mincmistra, pán�v šepmistr�v a pán�v po kostelech na kázání 
povoláni bývají, aby se pro pilné pot�eby sešli na radní d�m. 
Tehdy když pan mincmistr p�ijde, d�kování �iní páni šepmist�i a 
páni, že rá�il k jich žádosti to u�initi a k obnovení ú�adu povoliti 
a že rá�il na n� laskav býti, je v pot�ebách obecních milostiv�
vyslýchati, raditi i pomáhati a tak d�kování to vztahuje se, 
poku
 který pan mincmistr jedná skute�n�, a dobré obce 
obmýšle a podle �ádu a práv se zachovává.  

Potom obecním a starším a všem soused�m tu p�ítomným 
d�kují z poddanosti, z volnosti a snadnosti scházení k obeslání a 
radám. Potom JMti žádají za propušt�ní. A primas m�sta hned 
pe�e� a klí�e v moc panu mincmistrovi dá, jakž jich z ú�adu pro-
pustí. Tu pan mincmistr pán�m d�kuje, že se voln� k n�mu za-
chovali a cožkoli u�inili, že jest rád radil a pomáhal. Též obecní 
a starší že t�ch, kte�í na rad� byli, poslouchali, a že vedle �ádu 
ú�ad od nich p�ijímá na míst� krále Milosti a propouští a kdož 
budou jmenováni, aby se nevymluvili, a jakž propušt�né pány 
jmenovati bude, ihned z lavic vystoupí, též obecní písa� z místa 
svého. Tu pan mincmistr rozkáže písa�i volené a /77/ sepsané 
jmenovati a ti op�t po�ádn� do lavic vstupují a primasovi pak 
pe�e� s klí�i dá, jakž p�ísahu u�iní, kterouž písa� pán� minc-
mistr�v jemu vydává. A tehdy žádají páni šepmist�i a páni pana 
mincmistra, aby na n� rá�il laskav býti, v pot�ebách obecních 
milostiv� vyslýchati, raditi i pomáhati. Též ke všem p�ítomným 
soused�m, aby se zachovali poslušn�, že v jich pot�ebách jed-
noho každého rádi opat�iti chtí.  

Tu pan mincmistr napomíná pány osazené, aby k spravedl-
nosti obecné s pilností p�ihlédali, k obecnému dobrému, k potra-
vám, k chudin�, aby pod jich spravováním �ád m�stský a všickni 
obyvatelé slušn� živiti se mohli a k spravedlnosti lidem dopo-
máhali. A k p�ístojícím všem, aby v poddanosti a poslušnosti se 
zachovali, že to na míst� JMKé p�ikazuje a porou�í.  

A tak to všecko když se skoná a pán odejde, hned na to 
hodné osoby a rozšafné z staré rady neb prvních osob obecních 
a starších šest osob volí se za pány obecní a závazek jim dají, 
slib na míst� p�ísahy p�ijmou a je, jdouc k JMti, oznámí, aby je 
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rá�il znáti. Za takové volení m�l mincmistr z obecních d�chod�
10 kop gr. a písa� jeho 1 kopu gr.  

Potom dne druhého sami radní k ranému sjití budou napo-
menuti, aby slyšeli artikule z práv, kterak se zachovati mají v 
svých ú�adech, a to pro vnov� p�isazené. A primas podle zvyk-
losti a jakž na osobách zná, je na �tyry lavice rozd�lí. Na první 
místo a lavici k rad� dostate�n�jší, výmluvností dosp�lejší a tu 
prve bydlé, však toho podá na spoluradní všecky, kterak se p�i 
tom zachovati chtí, takli podle jmenování od pana mincmistra, 
�ili vedle �ádu zvyklého a starodávného, jakž primas to rozd�lil, 
však vždy vedle primasa obmyslnosti a oby�eje /78/ zachovává se. 
A tak jmenováni budou a do stolic vejdou a místo své obdržují. 
Potom s kým �ád šepmisterství kdo držeti bude po�ádn� budou 
jmenováni, aby každý v�d�l. A ihned artikulové z práv �teni bu-
dou po�ádn�. A když se to všecko dokoná, napomenutí u�iní pri-
mas k radním všem, zvláš� vnov� usazeným, kterak se zachovati 
mají. P�edkem a nejvýš tajnosti v rad�, v pilném poslouchání 
�e�í od stran, vážn� v obcování i poctiv� aby se chovali a pama-
tujíc na závazky své, každý k spravedlnosti se p�imluvil, zvláš�
což by bylo proti Pánu Bohu a proti spravedlnosti aby žádný 
nezaml�el. Též šept�v a všelikých rozprávek a všete�ného oska-
kování, p�edmlouvání p�ed staršími aby se vyst�íhali. Než jest-
liže by se kdo cht�l k �emu p�imluviti, vyslyše starší, žádal za 
vyslyšení aneb poctiv� se v tom ohradil. A tak napomenutí, jakž 
závazek a práva ukazují, u�iní a aby jsouc obsíláni, k radním 
dn�m se scházeli a když by koli obsíláni byli pro pot�eby obecní.  

Potom k obzvláštním ú�ad�m, jako: k oh��m, v�z��m, chle-
b�m, k m�rám a ke všem obchod�m m�stským z sebe radní volí, 
aby k tomu p�ihlédáno bylo, jakž to všecko níž z�eteln� se 
pokládá. A z obecních pán�v neb z starších též k tomu p�idávají 
se, zvláš� k chleb�m atd., neb práva to z�eteln� ukazují, že k 
tomu ke všemu, což se naho�e píše, s pilností mají p�ihlédati, 
aby slušná cena všeho byla uložena.  

Též potom špitálmist�i, hospodá�i obecní, k soli z radních 
neb z obce kdož k tomu rozšafn�jší jsou a hodni, se ustanovují. 
Též z obce starší lidi rozumné, zachovalé, k rad� schopné, po�et, 
který se zdá pán�m, volí, a ty osoby k pond�lku aneb hned k 
nejprvn�jšímu dni, když starší nad po�ádkem haví�ským sazeni 
budou, /79/ mají se obeslati, jakož o tom níž se píše.  

Konšelé mincí�ští a pregé�ští dvoru Vlašského hned v sobotu 
po obnovení rady bývají sazeni JMtí panem mincmistrem a 
ú�adníky z mince, tak jakž oby�ej jest. P�i tom páni obecní 
nebývají, neb k nim závazek jich se nevztahuje.  

V ned�li nejprv p�íští po obnovení rady starší po�ádku 
rudokupc� (erckaufe��) spis pán�m dají a tu pán (mincmistr) 
rá�í s hofmistrem ú�edníky mince voliti a to prve ssadí se, nežli 
starší po�ádku haví�ského. A p�i týchž starších erckaufe�ských 
páni šepmist�i nebývají, le� by JMt pán to rá�il míti pro radu. A 
to oboje ssazení pán�m nenáleží.  

Než když starší již psaní usazeni budou, tedy starší po�ádku 
havé�ského volí se sp�sobem níže psaným: Nap�ed cedule z roz-
kázání pana mincmistra, pán�v šepmistr�v a pán�v do kostel�v 
od pán�v šepmistr�v dávají se k tomu rozumu, aby se všickni 
haví�i obojích hor sešli na dv�r Vlašský pro pilné pot�eby, 
usedlí i neusedlí, to na kázání velikém po kostelích oznámiti se 
má. Potom páni šepmist�i atd. p�ijdou k panu mincmistrovi do 
domu JMti k tomu ssazení a starší po�ádku havé�ského z sebe 
osoby dv� nebo více vyšlé, spis majíc vedle zvyklosti, a toliko 
pán�m šepmistr�m a pán�m dají nebo podle starodávního 
zápisu pro poctivost po�ádku toho pana mincmistra p�i sazení 
starších dožádali se, neb tíž starší po�ádku havé�ského p�ed 
jiným žádným závazku ne�iní, než p�ed pány šepmistry pán�m v 
rad�. A tak když k tomu osoby podle po�tu níž psaného vyvolené 
sepsány budou tak a v té rad�, jakž se naho�e píše, tehdy podle 
JMti pana mincmistra jdou do sv�tnice velké havé�ské a tu starší 
p�edešlého roku pánu JMti a pán�m šepmistr�m d�kují, že v 
pot�ebách /80/ jich a tovaryš�v rá�ili milostiv� vyslýchati a k p�i-
daným starším i ke všem havé��m mluví, že se poddan� a po-
slušn� zachovali tak a tím vším sp�sobem, jakž zvyklost mají od 
starodávna. Též pan mincmistr p�edkem, potom páni šepmist�i 
d�kování �iní, že jsou pokojn� své tovaryše spravovali, tak jakž 
dobrým lidem p�ináleží, a že JMt z ú�adu je propouští. A ihned z 
místa svého odstoupí a jiné osoby se jmenují, skrz písa�e 

radního sepsané, a volené osoby žádají pána a pán�v šepmist-
r�v, aby rá�ili v jejich, tovaryš�v i toho všeho po�ádku pot�e-
bách milostiv� vyslýchati a opatrovati, též hory aby opatrovány 
byly atd. K tovaryšstvu pak žádost �iní, aby se voln� zachovali k 
nim, že podle nich v pot�ebách jich rádi státi chtí, kdež JMt pán 
to všecko potom p�ikazuje, kterak se zachovati ke starším mají, a 
aby láska i svornost byla. A tu starším t�ch obojích hor rozkáží 
páni šepmist�i a JMt pán, aby hned ráno zítra na rathúz p�išli k 
p�ísaze i s t�mi, kdož jsou jmenováni, nejsouc p�ítomni.  

Dne hned p�íštího obesláni starší, jakž se naho�e píše, 
budou pušt�ni a ze jména jmenováni a p�edloží se jim od pán�v 
šepmistr�v a pán�v, že jsou zvoleni k rad� pro obecné pot�eby, 
kteréž p�icházejí, a aby se scházeli k obeslání a tajnost rady za-
chovávali, a�koliv�k razeno by bylo a kterak mnoho na tajnosti 
rady záleží. A slib u�iní na míst� p�ísahy.  

Potom kostelníky (správce chrám�) volili ke všem záduším a 
�asem zavoláni bývají a napomenuti, kterak se zachovávati p�i 
spravování záduší, zvláš� p�i vydávání a v útratách st�ídm� aby 
�in�ny byly a s uskrovn�ním.  

Též jiné ú�edníky oznámí, kdo k kterým d�chod�m neb živ-
nostem /81/ p�ihlédati mají, a jsou po�teni jak z rady, tak z obec-
ních a starších. A jestliže by kdo co v�d�l p�i kterém obchodu 
nepo�ádného, aby vznesl na ty pány a ti aby to opat�ili. Pakli by 
�emu dosti u�initi nemohli ti volení, tehdy páni to opat�iti rá�í.  

Co se osoby rychtá�e dotý�e, p�edkem starý rychtá� odpuš-
t�ní bé�e od pán�v a pán�v obecních a starších a d�kování �iní, 
že jsou na� rá�ili laskavi býti. Tehdy na pány obecní a starší 
podají páni, koho by cht�li míti, i že vždycky páni rá�í prve o to 
rozmluviti, kdo by p�íhodný k tomu ú�adu byl, neb na rychtá�i 
jim veliké poleh�ení jest, také že rychtá�em pilným a rozšafným 
mnohé v�ci �asn� p�etrženy býti mohou a že lidé obecní, zvláš�
chudí, k n�mu úto�išt� mají v nedostatcích a pot�ebách svých. I z 
t�ch p�í�in i z jiných náleží slušn� a povinn� pán�m rozmyslnost 
míti a osobu hodnou, pilnou, rozšafnou, lidem p�íjemnou, pá-
n�m volnou, což by �initi a rozkázati rá�ili. Však a� takové roz-
myšlení že mají, vždy proto podávají na pány obecní a starší, 
pon�vadž jest ú�edník vší obce, aby s jich v�lí volen byl. Ale 
obecní páni s staršími, znajíc, že pán�m to p�edkem náleží a že o 
tom radu m�li a že zvyklost jest i poctivost, podají na pány 
šepmistry a pány, aby jim oznámili úmysl sv�j. Páni pak sestou-
pivše se, jmenují osoby t�i neb �tyry, aby vystoupili. Potom 
úmysl sv�j k jedné osob� z t�ch, které vystoupily, vy�knou. Však 
tak, a� by se pán�m obecním zdálo, to na v�li jich poz�stavujíce 
a p�í�iny oznámí, z kterých zdá se hodná k ou�adu tomu. Jestliže 
pak osoba hodná, p�í�iny slyší, tehdy k hlasu panskému povolují 
a jednu osobu jmenují, kteráž ihned to k sob� p�ijmouti má beze 
všeho vymlouvání a povinna /82/ jest, a p�ísahu u�iní.  

Dne op�t jiného rychtá�e i konšely p�edm�stské i ka�kovské 
saditi se mají, jakž od dávna bylo, tak a v tom po�tu, jakž se níže 
podpisuje p�i ú�adech, a závazek p�ísahy u�iníc, napomenuti 
bývají, aby ne�ád�m pr�chodu nedali, zápis�v pilni byli, aby 
spletkové žádní se nep�ihodili, peníze lidské opatrovali, zvláš�
sirot�í, aby z práva hýbány nebyly, tak aby �asy svými každý své 
najíti mohl.  

Op�t jiného dne cechmist�i nad �emesly všem mají usta-
noveni býti, aby v �emeslech ve všech �ád byl skrz ty p�ísežné 
uveden a v �emesle nic zlého, falešného neb ne�ádného netrp�li. 
A p�ísahu u�iní, tak jakž od starodávna na to vydána jest.  

Když se to tak všecko a tím sp�sobem, jak naho�e se píše, 
z�ídí, potom hned v ned�li nejprv p�íští cedule mají po kostelích 
rozdány býti, co se sazení nad hašplé�i a trejví�i dotý�e, a to 
jménem pán�v šepmistr�v a pán�v a pana hofmistra, aby se 
všickni hašplé�i obojích hor sešli na dv�r Vlašský pro pot�eby 
pilné pod pokutou. Tehdy páni šepmist�i rá�í z sebe pana šepmi-
stra mladšího vydati a n�které pány radní k panu hofmistrovi do 
sv�tnice rajtunku a tu sadí starší hašplé��v a trejví��v obojích 
hor v p�ítomnosti ú�adu horního, a potom když jmenováni a osa-
zeni budou, hned nazejt�í aby p�išli k p�ísaze na rathúz, kteráž 
jednostejná jest s haví�skou, toliko tím se odd�luje: což starší 
havé�ští �iní šichet svých, to starší nad hašplé�i �íkají: „lozunky 
spravedliv� bráti“. Že pak mnozí ze starších hašplé�ských jsou 
šmelé�i, jenžto i toho vyst�íhati se má, pokudž možné jest, a ježto 
by lidé jiní d�lní mohli k t�m ú�ad�m hodni nalezeni býti, tehdy, 
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což m�ž nejmén� /83/ z šmelé��v sazeno býti, aby to zachováno 
bylo. Protož p�ikazuje se, aby tovaryš�m svým v slušné cen� po-
travu dávali, jich nep�esahovali, aby tím d�lník�v neobt�žovali. 
A to napomenutí �iní se vedle oby�eje. P�i té pak p�ísaze star-
ších již psaných bývá i hofmistr a k nim �e�, rozkáží-li páni, 
u�iní a napomene, což se naho�e píše. Neb pon�vadž pan hof-
mistr první místo p�i sazení drží, jest i podobné, že p�i p�ísaze 
býti má, a� chce-li, a také že jsou d�lníci královští horní, k 
hornímu ú�adu víc náleží, než kde jinde.  

Potom po�tové mají �in�ni býti panským po�ádkem a což 
m�ž nejspíš po obnovení rady aby u�in�n byl p�ed pány novými, 
a dál, když obecní a starší budou, má to oznámeno býti, že jest 
po�et pohotov�, chtí-li jej slyšeti, a že pán�m novým jest u�in�n. 
Však prve jest a bývalo, že jsou obecní n�které a starší z sebe 
vydávali a po�et zavrouc, kvitována rada bývala. A to nejlepší 
jest a nejbezpe�n�jší každé rad�. Ale na �em se svolí, to jest za 
�ád a právo. Hned z d�chod�v k obci, z hospodá�ství, z soli, 
potom špitálmist�i, kostelníci atd. aby potomn� žádná omyla a 
pochybení, jakž se p�icházelo, nebylo, ale z práva dávného 
�ízení toho všeho.  

P�ísahy pak, kterých skládáno bylo, zn�ly dle dávného 
usnešení a p�edpisu takto:  

P�ísaha šepmistr�v a konšel�v neb radních. P�ísaháme a 
slibujeme nap�ed Pánu Bohu, matce Boží i všem svatým a nej-
jasn�jšímu knížeti a králi, pánu (jméno), pánu našemu nejmilo-
stiv�jšímu, v�rn� a up�ímn� poslušenství a poddání. A vedle toho 
urozenému pánu panu mincmistrovi království �eského (jméno) 
také vedle ú�adu jeho v�rné a pravé poslušenství /84/ a že tento 
ú�ad konšelství našeho od JMKé p�ijatý v�rn�, spravedliv� a 
stále spravovati chceme a v n�m cti a chvály Boží a JMti Ké 
dobrého všemi oby�eji hled�ti, každému v�rn� a spravedliv� se 
zachovati, chudému i bohatému k spravedlnosti dopomáhati, si-
rotk�m i vdovám, hostem jako domácím spravedliv� �initi, ortele 
a výnosy mezi stranami spravedliv� vy�íkati a toho jinak ne�initi 
pro p�íze� ani pro nep�íze�, ani pro který strach a báze�, ani 
pro dary, ani pro kterou koliv jinou v�c. Tak nám dopomáhej 
B�h a všichni svatí.  

Slib obecních pán�v a starších obecních. Slibujeme Pánu 
Bohu, pán�m šepmistr�m a pán�m konšel�m, že v t�ch ve všech 
v�cech, pro které povoláni budeme k rad�, práv� a v�rn� k jich i 
k obecnému dobrému raditi a pomáhati chceme se vší pilností, 
jich všech i obecné cti v tom v�rn� hled�ti a což spolu raditi se 
budeme a rozmlouvati, v tajnosti míti a zachovávati, jako dob�í 
lidé. Toho nám B�h dopomáhej.  

P�ísaha rychtá�ova. P�ísahám Pánu Bohu, matce Boží a 
všem svatým, pán�m šepmistr�m, pán�m konšel�m, pán�m mým 
i vší obci, že tento ú�ad rychtá�ství mého v�rn�, práv� a sprave-
dliv� spravovati a vésti chci a v n�m každému, chudému i boha-
tému, hosti i domácímu, práv� a spravedliv� �initi a souditi, 
toho jinak ne�initi ani pro p�íze�, ani pro nep�íze�, ani pro 
nenávist ani pro dary, ani pro strach a báze� ani pro kterou 
jinou v sv�t� v�c. Tak mi Pán B�h dopomáhej i matka Boží.  

P�ísaha ú�edník� obecních. P�ísaháme atd. pán�m šepmi-
str�m a pán�m konšel�m i vší obci, že v t�chto ú�adech našich 
jak milostem práv� a v�rn� �initi /85/ chceme všemi oby�eji, 
nižádnému v tom nenakládajíc ke škod� panské a obecní pro 
zachování p�ízn� k sob�. Tak nám atd.  

P�ísaha konšel p�edm�stských. P�ísaháme atd. pán�m 
šepmistr�m, pán�m konšel�m, pán�m našim, že tyto ú�ady kon-
šelství našeho v�rn�, práv� a up�ímn� vésti a spravovati chceme 
a v nich každému, chudému i bohatému, pravdy a spravedlnosti, 
což na nás sluší, dopomáhati bez p�ijímání osob, pravdu velebiti 
a k�ivdu tupiti, toho jinak ne�initi pro p�íze� ani pro nep�íze�, 
ani pro dary anebo pro nenávist, ani pro strach a bažení. Toho 
atd.  

P�ísaha starších nad havé�i. P�ísaháme atd. pán�m šep-
mistr�m i rad�, pán�m našim, v�rnost a up�ímnou poddanost a 
poslušenství, že tento ú�ad nad tovaryši našimi, nám od jich mi-
lostí poru�ený, v�rn�, spravedliv� vésti a spravovati chceme, v 
tom sami nap�ed každému, chudému i bohatému, spravedlnost 
�initi, šichet svých spravedliv� vyhledávati, díla pilni jsouce, k 
témuž nám poddané vésti a držeti chceme bez p�ijímání osob, 
žádnému v tom nenakládajíce ke škod� jich milostí a náklad-

ník�v. Tak nám atd.  
P�ísaha cechmistr� �emesel. P�ísaháme atd. že tento ú�ad 

náš cechmisterství nad �emeslem a obchodem našim nám od jich 
milostí poru�ený v�rn�, up�ímn� vésti chceme, v tom sami na-
p�ed každému, chudému i bohatému práv� a spravedliv� �initi a 
jiné nám poddané a poru�ené k témuž držeti bez p�ijímání osob. 
Tak nám atd.  

P�ísaha písa�e. P�ísahám atd. že v tomto ú�adu mém jich cti 
a dobrého chci hled�ti, což hanebného neb škodného v�rn�
vyst�íhati, /86/ pokudž nejdéle rozum m�j postihnouti moci bude. 
Tak mi atd.  

P�ísaha písa�e ve váze. P�ísahám atd. že v tom ú�adu svém 
písa�ském ve váze, v kterýž jsou mne rá�ili povolati, práv� a 
v�rn� se chci chovati a jednomu každému bez p�ijímání osob, 
chudému i bohatému, domácím i p�espolním, váhu spravedlivou 
vydávati a v tom ve všem obecného dobrého v d�chodech 
obecních spravedliv� a up�ímn� vyhledávati. Tak mi atd.  

Z toho zde podaného, ježto souv�ký písa� obecní byl 
zaznamenal, doufám, že každý z�ízení obecní posouditi m�že. 
Protož zbývá nám toliko pov�díti ješt�, jak rozli�n� ú�adové ti a 
povinnosti obecních starších rozd�leni byli a na p�íklad toho 
podávám volbu neb obnovení rady v roce 1462 vykonanou:  

1462 Nejvyšší mincmistr pan Kostka z Postupic obnovil 
radu m�sta Hory Kutné na den obrácení sv. Pavla a zvoleni byli 
do rady: Blažej mincí� �e�ený Fará�, Jodokus, Mikuláš Libák, 
Jan Weis, Jan Ku�e, Petr Vidlák, Mat�j Fará�, Jakub �ezník, Jan 
Kocka, Mat�j Melhauz, Tomáš Percht, Václav Svatba, Ond�ej 
Na�eradský, Filip Gall, Vav�inec Kamejk, Petr T�žký, Martin 
Hu�e. Konšelé obecní: Václav Houžvi�ka, Mat�j Bilejovský, 
Šimon Brabec, Ji�í Hesek. Primas zvolen: Mikuláš Libák. Pak 
bylo zvoleno dva a t�idcet obecních starších.  

Ze šepmistr� ú�adovali vždy dva st�ídav�, jak zvoleni byli, 
každý m�síc, z nichžto starší p�edsedal a pe�e� obecní choval, 
mladší zastupoval jej a choval u sebe klí�e obecní pokladnice. 
Po skon�ení m�síce odevzdáno obé i s po�tem obecním nastupu-
jícím. Konšelové �ídili p�e, vypracovávali rozsudky a vynášeli 
jich /87/ ve sporných v�cech u p�ítomnosti šepmistr�v, jakož i 
povolovali zapisování koupí, dluh� a podobných m�n�ní neb 
obtížení majetku v knihy obecní.  

Obecní starší scházívali se toliko tenkráte, když k vy�ízení 
obecních záležitostí svoláváni bývali. Krom� toho byli p�id�leni 
ku pomoci šepmistr�m, kte�í m�li povinnost dohlížeti k v�z	�m, 
k mas�m, k chleb�m, k oh	�m, k mírám, k �išt�ní m�sta, k bra-
nám a val�m. Z obecních starších voleni bývali též špitálmist�i 
ku správ� záduší špitálského. A jaké d�ležitosti k povolání tomu 
se kladlo, vysvítá nejlépe z p�ísahy, jakou tito skládati povinni 
byli, která takto zn�la: P�ísaháme Bohu všemohoucímu, pán�m 
šepmistr�m a pán�m i vší obci slibujem, že v tom našem povo-
lání a služb�, v kterou nás k opatrování špitálu zde v Ho�e Kutné 
se vším k tomu p�íslušenstvím, tolikéž i všech chudých a neduži-
vých lidí, v n�m obývajících, povolati rá�ili, se up�ímn�, v�rn� a 
spravedliv� chovati, ze všech d�chod�v a užitk�v, k témuž špitá-
lu odkudžkoliv p�ináležejících a se zbíhajících, toliko samé chu-
dé do oznámeného špitálu jménem almužny od pán�v šepmistr�v 
a pán�v spoluradních p�ijaté, i také vedle nadání náležit�
chovati a opatrovati chceme a toho nikam jinam bez jistého v�-
domí a povolení pán�v šepmistr�v a pán�v radních, jakožto 
vrchn�jších správc�v téhož špitála, obracovati, ani pod žádným 
vymyšleným zp�sobem o své újm� straniti a rozdávati, ani také 
jinému k tomu v�dom� povolovati a sumou ni�ehož toho, co by 
na ublížení a škodu téhož špitála býti mohlo, p�ed se bráti a p�e-
hlídati nechceme. Toho nám dopomáhej Pán B�h všemohoucí.  

Dále voleni byli z obecních starších tak zvaní kostelníci. /88/
Nebyli to dle smyslu nyn�jšího posluhova�i v chrámích, nýbrž 
opatrovníci chrám�, jimžto p�íslušelo jak jm�ní chrámové v�bec 
opatrovati a ú�tovati a o pot�eby chrám� pe�ovati. Jelikož každý 
chrám pro sebe spravován byl, m�l také každý svých dvou 
kostelník� neb opatrovník�, a sice byli opatrovníci chrám� sv. 
Barbory, u Vysokého (sv. Jakuba), u Nám�tí (Matky Boží), u sv. 
Bartolom�je a u Všech svatých.  

Téhož roku uvádí se patero p�edm�stí. Pro každé z nich 
volen byl rychtá� a p�t konšel� a sice pro p�edm�stí �ech, také 
Holcmark zvaný, Pách a Rove�, Kolmark, Nové m�sto a 
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Hloušky, a Ka�k.  
Jak rozli�ná �emesla v dob� té již v Ho�e Kutné zastoupena 

byla, ukazuje �ada cechmistr�v. P�i �eln�jších �emeslnických 
spolcích voleno jich bylo po p�ti, p�i mén� �etných po t�ech a 
byli to: havé�i (5), hašplé�i (5), �ezníci (5), peka�i (5), pivovární-
ci (3), ková�i (5), kraj�í a kraje�i (5), post�iha�i a rejfí�i (3), 
soukeníci (5), kramá�i (5), zlatníci (3), konvá�i (3), kožišníci (3), 
koželuzi (3), ševci (5), truhlá�i (3), bedná�i (3), kolá�i (3), 
šenký�i (3), kobližníci (3), provazníci a olejníci (3), lojovníci 
(3), hrn�í�i (3), tkadlci (3), pláteníci a tandlé�i (3), lazebníci (3).  

Nejlépe p�esv�d�iti se lze o vedení správy obecní a pé�i o 
všeobecné dobré, pozorují-li se všeliká usnesení obecních zá-
stupc� k zlepšení místních pom�r� sm��ující, jak jich pot�eba 
�asu požadovala. Proto doufám, že mi nikdo nezazlí, uvedu-li 
takovýchto usnesení. Vždy� i ty náležejí k d�jinám a z nich po-
znati možno nejlépe ducha �asu, který �astokráte mocn� p�sobil 
na zm�ny a p�evrat nejen míst, nýbrž i �asto zemí.  

/89/ S podobným obecním usnesením shledáváme se hnedle 
po nastoupení této svrchu uvedené rady a obecních starších, 
kte�í, sejdouce se v den sv. Doroty, u�inili usnesení následující: 
Páni šepmist�i s pány konšely znamenajíce mnohé nedostatky 
škodné obci této a cht�jíce, aby napraveny byly, svolavše obecné 
pány a starší obce a s nimi ze spolka ty v�ci piln� uváživše, tyto 
v�ci dole psané z jedné v�le jsou ustanovili a zjednali a tomu 
chtí, aby ode všech bez p�erušení všecky kusy zachovávány byly 
pod pokutou od pán�v usazenou bez milosti. A nejprv toto jsme 
z�ídili, znamenavše v obci veliký jako loupež ne�ád od p�ekupní-
k�v, hokyná��v, hoky�, rybá��v, aby žádný z nich nesedal ani 
prodával co naho�e v trhu mezi hostmi (cizími), sedláky a sedl-
kami, ale aby všichni sedali a prodávali po�nouc od rohu domu 
Petrova Feistova a dále dol� ku prané�i a žádný z nich hoky-
ná��v ani hoky� nic nekupuj, ani p�ed trhem jakožto v pond�lí a 
ve �tvrtek, ani v trhu, dokud vích stojí, než když si obec (domácí) 
nakoupí a vích bude svržen, a to sta�í toliko hokyna�i a hokyn�
aby do trhu šli a kupovali a mladší aby chodili do jiných m�st, 
m�ste�ek a vsí a sem nosili a fedrovali, pod pokutou složení 
obchodu svého. Také žádný rybá� ani rybá�ka aby žádných ryb 
�í�ních v m�st� ani blíž míle od m�sta nep�ekupovali, krom na 
rybnících. A kdožkoli u�iní p�es toto ustanovení a zápov�

panskou, takovému páni obchod jeho složiti chtí.  

It. Aby žádný hospodá� nep�echovával ležák�v a zahale��v, 
ani žádných ne�ádných lidí, ježto nic jiného nehledí, než nešt�stí 
lidského. Pakli u koho budou nalezeni a kdo je bude p�echová-
vati, takový bude trestán a takový ležák a zahale� zdvižen /90/
bu
 v m�st� neb p�ed m�stem, a otázán, �ím se obchodí.  

It. Aby žádný se zbraní kterakúžkoli nechodil do kr�em ani 
jinam po m�st�, zjevn� neb tajn�. Pakli kdo bude nalezen aneb 
usv�d�en, ježto by s kteroukoli zbraní chodil, aneb v noci tajn�
na koho stál, takový, bude-li se zbraní nalezen, bude jemu zbra�
vzata a trestán. A pakli kdo na koho zbra� obnaží, bude jemu 
ruka u�ata. Pakli koho raní, takový hrdlo ztratí.  

It. Žádný hospodá� aby nedopoušt�l v domu svém v žádnou 
hru hráti, ani sám hrál v kostky, v vrhcáby, v karty ani v jinou 
hru o peníze malé neb velké.  

It. Jakož na po�átku p�i sazení rady a pán�v konšel�v všem 
cechmistr�m všech �emesel pov�díno a rozkázáno od pán�v jest, 
aby v svá �emesla nahlédli a je tak opat�ili, aby se spravedliv�
obci dálo, i ješt� páni p�ikazují, aby cechmist�i v svá �emesla 
nahlédli, aby každý obchod bez obtížení obce vedl a šenké�ky 
aby míru spravedlivou dávaly.  

It. O pivech mladých na tomto jsou svolili, aby mladá piva 
zdejší horská na halé� va�ená byla dávána od šenké��v na 
d�ev�ném mázu v t�í žejdlík� ven z domu a na �ady, a hostem 
aby dávali mázu. Starého piva pražského aby dávali pintu ven za 
p�t pen�z a doma na �ád žejdlík za t�i halé�e. A kdo by maje 
pivo doma, i zap�el jeho, necht� ho ven z domu dávati, než toliko 
na �ád, a bude usv�d�en, takovému páni šenk složí.  

It. Všickni hospodá�i aby se m�li �ist� p�ed svými domy, 
žádných ne�istot ani smrad�v nevylévajíce ani nevypoušt�jíce 
p�ed domy, ani na pot�ebu p�ed domem choditi ani dopoušt�li 
choditi, ale aby sob� zp�sobovali prevety a ty pot�eby k tomu 
slušné, nebo takové ohavnosti p�ed domy se d�jí, že mrzko jest 
hled�ti /91/ a zvláš� když kn�ží s T�lem Božím chodí, i jinde jiné 

�asy chodíce. Protož abyste takových ne�istot p�ed domy býti 
nedopoušt�li pod pokutou trestání panského.  

Ty nadepsané kusy všickni z jednostejné v�le s pány obec-
ními a staršími ustanovili jsou, p�ikazujíc, aby ode všech tak 
zachovány byly bez p�erušení, a oznámili jsou to, svolavše obec 
valnou v ned�li masopustní. A k tomu všecka obec svolila.  

Na tom jsou se páni v plné rad� také svolili, což který pán, 
kterému jest poru�eno o hokyná�ích i o rybá�ích, pobe�e proti 
zápov�d�m svrchupsaným, a který šepmistr káže zase vrátiti bez 
rozkázání rady, aby to sám zaplatil bez odpušt�ní.  

O kladení do kn�h takto bylo usneseno, aby každý soused i 
host, který sob� v této obci d�m koupí a v knihy m�stské zapsati 
chce, aby pán�m od každé kopy groš dal a písa�i od zápisu �tyry 
groše. Ale soused, jenž prve m�l d�m a nevyhostil se ven odtud a 
koupil by sob� jiný d�m, ten nemá dáti než písa�i �tyry groše.  

Dále svolili jsou, znamenajíce veliký nedostatek v obci, po-
n�vadž ševci velmi draho obuv dávají, aby z jiných m�st a m�-
ste�ek obuv vozili na trh na prodej a v tom aby jim nebylo p�e-
káženo. Též i chléb aby k m�stu vezen byl od okolních sedlák�v i 
jiných. Také svolili jsou, aby sukna z okolních m�st na krájení 
vozili a je krájeli a prodávali na loket. Na kramá�e též aby v 
trhový den vezli ko�ení i jiné v�ci a na loty prodávali a v tom 
aby kramá�i jim toho nehájili. Aby všecka železa k obci kupová-
na a prodávána byla. Skladišt� k skládání slane�k�v a štik i ji-
ných ryb slaných aby ud�láno bylo a tu aby formané skládali.  

Podobá se tomu, jakoby tímto usnesením zcela zanedbaný 
/92/ tržní �ád byl znovu upraven býval.  

Že p�ísnosti v zachovávání obecních zákon� t�eba bylo a že i 
té používati se muselo, vysvítá z toho, že doby jedné, když 
peka�ští a mlyná�ští proti právu u�inili, chtíce právu v�zn� ode-
jíti, kterýž veden byl do káznice panské do klády, pro ten ú�inek 
znamenitý páni je vazbou trestali jsou. I m�vše jim podle práva 
u�initi, k prosb� snažné a ustavi�né mistr�v peka�ských páni 
jsou jim to odpustili a ten skutek znamenati kázali a každého 
zejména zapsati, jestliže který z nich téhož anebo k tomu 
podobného se dopustí, že takovému má to novo býti. 

Dále i p�íklad tento: Jakož jest Manda kotlá� mluvil po kr�-
mách �e�i neslušné a nepodobné o pánech a hanlivé, to jsou 
sv�dkové víry hodní na	 provedli, že jest takto �ekl: Co jest 
šepmistr lepší nežli bi�ic? A když jsú mu, kdož to slyšeli od 
n�ho, �ekli: Mando, co to mluvíš, bu
 múdr! k tomu ješt� dodal: 
A já ješt� pravím, co jest šepmistr lepší než kat? Pro ty �e�i 
neslušné a nepoctivé páni jsú jemu kázali pardus u prané�e dáti a 
vypov�d�li jsú jeho z m�sta, aby prázen v��n� m�sta byl. A 
podobných p�ísných p�ípad� zaznamenáno více.  

Téhož roku byl jakýs cihlá� z Brna do Hory Kutné povolán a 
dovoleno jest jemu, aby na sv�j náklad v obecní cihelnici cihly 
d�lal a jich prodával, a po p�l lét� bude-li chtíti si najmouti pan-
skou cihelnu, mají mu toho páni pop�íti. Pakli bude chtíti sám 
stav�ti v slušném míst�, toho mají jemu páni p�íti na jeho ná-
klad. A také, kdež by sob� hlínu k dílu hodnou nalezl, bez sú-
sedské a obecní škody, aby bral a z ní d�lal anebo stav�l. A má 
cihly prodávati p�i �emž bude moci obstáti a s pány se smluviti.  

/93/ Jakým zp�sobem d�ly se dlužní úpisy a závazky doby té, 
by jistoty nabyly, z mnoha zaznamenaných p�ípad� uveden 
budiž jeden p�íklad: Stala se jest p�átelská smlouva a jednostej-
né svolení mezi Johanesem �e�eným Gebhart kupcem a m�št�ní-
nem Starého m�sta Pražského s jedné a mezi panem Va�kem 
Komorá�em m�št�nínem Hory Kutné z strany druhé, takže Va-
n�k Komorá� p�iznal se jest svobodn� a dobrovoln�, že Johane-
sovi Gebhartovi a jeho d�dic�m a budoucím dlužen jest dv� st�
kop groš� dobrých pen�z horských a z nich slíbil jest jménem 
úroku a platu ro�ního Johanesovi a jeho d�dic�m i budoucím 20 
kop gr. každý rok rozdíln�, t.j. na sv. Havla po tomto zápisu 
nejprv p�íštího po�na 10 kop gr. a na sv. Ji�í ihned potom bu-
doucího tolikéž 10 kop a tak i jiná léta má a povinen jest i bude 
úrok ten platiti a vydávati bez upomínání a zadržování všeli-
kého. K tomu také nad to týž pan Van�k Komorá� p�iznal se jest 
zvláštním jiným dluhem témuž Johanesovi Gebhartovi a jeho 
d�dic�m a budoucím povinen býti v sedmi stech a v osmdesáti 
zlatých uherských na zlat� a rázu i na váze dobrých p�j�ených 
sob� hotových na m�
 horskou. Ale že králova milost nedala jest 
ven z zem� tu chvíli m�d� voziti a sám JMt zaplatiti ji rá�il, 
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smlúvu s Johanesem pan Komorá� takovou u�inil, že má, chce a 
slíbil jest a slibuje z t�ch všech zlatých témuž Johanesovi a jeho 
d�dic�m i budoucím platiti a vydávati platu a úroku hned na 
dání tohoto zápisu po�na každý týden jednu h�ivnu pen�z 
horských bez zadrhování všelijakého. A v tom obém dluhu, t.j. ve 
dvou sto kopách gr. a zlatých výš pravených s úroky již vypsa-
nými, zapsal jest pan Van�k Komorá� svobodn� a dobrovoln�
mocí tohoto zápisu nejprv mlýn sv�j vlastní /94/ d�di�ný, jménem 
Nový mlýn, kterýž leží na svrchním Páchu, s tím se vším, což k 
n�mu p�ísluší, tak v cele a úpln�, jakož on jej sám drží a má, nic 
nevymi�ujíc ani co poz�stavuje, právem pukrechním d�dicky 
Johanesovi Gebhartovi a jeho d�dic�m a budoucím a k tomu i 
jiný všeliký statek sv�j movitý i nemovitý, kterýž má a míti bude 
v huti a na tálech (horních podílech), tak aby m�l pan Johanes k 
tomu ke všemu první právo p�ed všemi jinými sv�j dluh na tom 
postihnutý. A já svrchupsaný Van�k Komorá� mám a slibuji tu 
svrchu psanou sumu 200 kop gr. a sedm set a osmdesát 
uherských zlatých se svrchu psaným úrokem dáti a zaplatiti 
�asto jmenovanému v��iteli, jeho d�dic�m a budoucím, hned na 
dání tohoto zápisu, po dvou letech nejprv p�íštích, bez zadrhová-
ní všelikého. A jestliže bych mu na ten �as nedal anebo mne B�h 
neuchoval, jakož pane Bože nedej, tehdá svrchupsaný Johanes 
Gebhart, jeho d�dicové i budoucí mají uvedeni býti mocn� v m�j 
mlýn i v jiný statek právem purkrechtním, jakož se svrchu píše, 
až do vypln�ní všeho toho dluhu. Act. fer III ante Urbani.  

Školy m�stské, které doby té již znamenitou proslulostí 
vynikaly, obdržely v roce tom první posud nám známou nadaci, 
nebo� Jan ze Zho�e upsal na lázni své Crlíkové zvané 2 kopy 
platu ro�ního a sice k vyplácení 1 kopy po 15 gr. p�i svatém Ji�í 
a 15 gr. p�i sv. Havle ke škole p�i Vysokém kostelu a tolikéž na 
školu u sv. Barbory.  

Jak již doby té n�která �emesla v opovržení byla, pou�uje 
nás tato událost: P�ihodilo se jest v jedné chvíli, že cechmist�i 
lazebni�tí vstoupivše p�ed pány do plné rady se vším svým 
cechem, i žalovali jsou na Hertvi�ku krej�ího, že by nedal u�iti 
�emeslu krej�ovskému syna Va	kova lazebníkova, a prav�, že 
toho /95/ oby�eje není, by lazebníky p�ijímali v jich �emeslo. A 
páni je vyslyševše, takto mezi nimi jsou vy�kli: Aby kdožkoli z 
lazebník�v chce syny své dáti k �emeslu krej�ovskému, aby 
krej�í jeho p�ijali a u�ili a aby je m�li za hodné lidi, jakož i páni 
mají je za dobré lidi a sousedy své, a aby se sousedsky snášeli. 
Spolu se lazebníci vykázali i dv�ma listy od Pražan�v a od 
Kolínských, že �emeslo lazebnické poctivé jest, kdežto Pražané 
mezi jiným píší: Milí p�átelé! Nám se zdá, že ten obchod lazební 
nepoctivý není a �emeslníci jeho z rozli�ných d�stojenství tém��
obecn� se sbírají, jakožto s císa�i, králi, knížaty, hrab�mi, pány i 
obecn� se všemi jinými, ježto by to tak zavržený neb ohyzdný 
skrze to obchod ten býti m�l, snad by se jich lidé jinak liknovati 
m�li, aniž by cht�li takového obcování s nimi míti. V krátce na 
to, když v�c již utišena se býti zdála, vznikla op�t nesnáz veliká 
a postrk hanlivý mezi lazebníky a mezi Mat�jem Kolbou a 
Skesem a Matesem provazníkem, sousedy usedlými, skrze �e�i 
rozli�né, takže jeden z nich nazval lazebníky �i�omyje a druhý 
�ekl, že by lazebníci m�li sedati u dve�í, jako jinde kdež bi�ici 
sedají, ale ne na �adech mezi dobrými lidmi, a t�etí �ekl 
lazebník�m, aby mu tu na pití nebývali, kdežto bývá, až to p�išlo 
p�ed krále milosti, když v Ho�e byl. A králova milost toho 
pováživ, skrze pana mincmistra rozkázal pán�m šepmistr�m a 
konšel�m, aby rozkázali Mat�jovi a jiným soused�m svrchu 
psaným, jakož jsou �e�i proti lazebník�m provinili, aby také �e�í 
jim to opravili, tak �kouc: Což jsme mluvili, tak jsme sklamali. 
Prosíme vás pro B�h, pro Matku Boží, abyste nám to odpustili.
A páni šepmist�i a konšelé z rozkázání krále milosti a pana 
mincmistra u�inivše, smí�ili jsú je. /96/ A p�itom králova milost a 
pan mincmistr rozkázali, aby to znamenit� bylo zapsáno a 
nejmén� mezi staršími oznámeno toto: Jestliže by se kdo téhož 
dopustil a lazebník�m takovými hanlivými �e�mi utrhal, že 
takový trestán bude, jakož se králi JMti a pán�m vid�ti bude. 
Toho JMt Ká p�idati rá�il, aby d�ti lazebnické do �emesel byly 
p�ijímány bez odporu všelijakého královským p�ikázáním.160  

P�ítomnosti krále Ji�ího v Ho�e Kutné, který jí velmi naklo-
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n�n byl, použili též rudokupci, vedouce si stížnost na ú�edníky 
mince ohledn� nespravedlivého vážení p�i odvád�ní st�íbra, což 
za výsledek m�lo, že jak v p�epalovárn� (prengadu ?) na Vlaš-
ském dvo�e tak i p�i hutech posavadní váhy staré a nem�rné
zkaženy a zni�eny a nové váhy, které by se s váhou mincovou 
úpln� srovnávaly a za spravedlivé z rathúzu pražského se 
vydávají, objednány byly.  

Také d�di�nost l�n� mincí�ských neb tak zvaných stolic 
pregé�ských potvrdil a ur�il mzdu od ražení pen�z tímto 
majestátem: My Ji�í z Boží milosti král �eský atd. Oznamujem 
tímto listem všem, že p�edstoupivše p�ed velebnost naši v�rní 
naši milí konšelé pregé�ští od Hory Kutné svým i všech pregé��v 
z Hory Kutné jménem, zpravili jsú nás, kterak z dávných �as�v 
svolení a ustanovení mezi nimi se stalo a to že do této chvíle 
mezi nimi trvalo a trvá, že knap�v pregé�ských d�ti neb nejbližší 
p�átelé d�dili jsú a nápady m�li k t�m l�n�m v preghauze (stolici 
mincí�ské v mincovn�) našem v Ho�e Kutné po otcích nebo 
p�átelích svých a prosili nás pokorn�, abychom My je v tom p�i 
jich starodávném oby�eji a zvyklosti milostiv� z�staviti /97/ a ten 
jich oby�ej za právo v��né jim ustaviti a upevniti rá�ili. My jich 
prosbu jakožto slušnou znamenavše a úmysl ten majíce, aby 
poddaní naši a zvlášt� ti, kte�í v našich a obecných službách 
pracují, tím lépe mohli se míti, s dobrým rozmyslem a radou 
v�rných našich, mocí královskou toho oby�eje svrchu psaného 
m�niti nechtíce, již pravé knapy pregé�ské p�i tom oby�eji za-
chováváme, a chcem a ustanovujem, aby po v��né �asy od nás i 
budoucích král� �eských byli zachováni, totižto, aby d�ti a 
p�átelé knap�v pregé�ských nejblíže po smrti otc�v a p�átel 
svých k t�m l�n�m v preghauze našem v Ho�e Kutné nápady m�-
li d�dické, a toho jich oby�eje tímto listem jim milostiv� pojiš-
�ujem a za právo jim i jich budoucím to znovu ustanovujem, ob-
novujem a milostiv� potvrzujem. P�ikazujíce s p�ísností mincmi-
stru našemu v Ho�e Kutné, který nyní jest neb potom bude, aby 
p�i tom jich oby�eji a naší této milosti je zachovali a jich mimo 
to netiskli ani utiskati dopoušt�li, jakož milost naši chtí zachova-
ti. A jakož ti knapi pregé�ští za prvních �as�v, dokudž ty hory 
naše st�íbrné v Ho�e Kutné lépe a užite�n�ji šly, konšelského a 
posledního po sedmdesáti groších brali jsou na týden: že pak 
tyto hory nyní sešly jsou, chcem, aby toho nyní tak nechali, 
dokudž ty hory zase v svých užitcích nepopravily by se. Než 
potom, když by ty hory hojn�ji se otev�ely a opravily, toho jim 
neodpíráme, aby podle prvního oby�eje v tom se jim dálo. Též 
také zdá se nám a chcem, aby do opravení t�ch hor lepšího od 
pregování (ražení) h�ivny groš�v po jednom groši a od h�ivny 
pen�z neb halé��v po dvou groších toliko pregé�i m�li a brali. 
Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou kázali jsme p�iv�siti k 
tomuto listu. Dán v Praze /98/ v pond�lí den sv. Františka, léta od 
narození Syna božího tisícího �tyrstého šedesátého druhého, 
království našeho léta pátého.161

1463 Jelikož pom�ry hor vždy víc a více se zlepšovaly a 
hojnost rudy op�t vydávaly, které nyní opat�eny byly dostate�n�
vším pot�ebným lidem horním, zmáhal se též blahobyt v m�st� a 
ten podporoval obchod, �emesla a pr�mysl. Jedno odv�tví 
pr�myslu kutnohorského z doby té p�isp�lo tak�ka k ozdob� a 
oslav� všech chrám� nejen v okolí, nýbrž i v místech od Hory 
Kutné vzdálených. Bylo to zvona�ství, které zde proslulý zvona�
Prokop Ptá�ek velmi skv�le za�ízené m�l. Bydlel na Tarmarce v 
dom� nyní pod �ís. 38, kdež dílnu konvá�skou m�l, hu� však 
zvona�skou m�l p�ed m�stem, kde nyní tak zvaný Králík�v mlýn
na Bylanském potoku se nalézá. Byl� on v oboru svém um�lec 
té doby nejznamenit�jší a nejproslulejší a zvony ním lité až po 
dobu naši zdobí na sta chrám�. Protož záhodno jest muže tak 
proslulého v d�jinách m�sta památkou oslaviti. Jeho stoupencem 
a též tak dovedným um�lcem zvona�ským byl pak syn jeho 
Ond�ej, jehož jméno rovn�ž proslulo.162  

Pakliže kdy konšelé a šepmist�i p�i rozsudcích v neoby�ej-
ných p�ípadnostech bu�to v pochybnostech bývali, neb jak by si 
v p�ípadech takových po�ínati m�li, nev�d�li, obracívali se v po-
dobných p�ípadnostech k sousedním m�st�m, zdaž by podob-
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ného pádu na jich soudu se kdy bylo p�ihodilo a soudilo a jaký 
výrok /99/ o n�m vynesen byl, aneb obracívali se též v pádech 
podobných k osobám u v�cech podobných zkušeným, by vždy 
co možno nejspravedliv�jšího rozsudku vydati mohli. Tak se v 
dob� té p�ihodilo, že paní jedna ztratila prsten v m�st�, kterýž 
p�išel jest pak do krámu jednoho ze zlatník� m�stských, �e�ené-
mu Eloy, a ten koupiv jej, potom jej zase dále prodal. A u toho 
soukupa jeho ta paní, jejíž byl, poznavši ten prsten, i jala se jest 
jeho. A ten soukup vystavil toho zlatníka Eloy, že jej u n�j 
koupil, ale Eloy soukupa svého nemohl vystaviti a cht�je vší vi-
ny prázden býti, �ekl: že to oni zlatníci za právo mají, což k nim 
p�inesou, že to mohou koupiti, když jim to není prve oznámeno 
od nižádného, p�išla-li by taková v�c k nim, aby stavena byla, 
tehdy to oni potom za svobodné prodati mohou a z toho žádné-
mu odpovídati nemají. Poukázav spolu, že taký sp�sob též mezi 
zlatníky pražskými panuje. Proto obrátili se šepmist�i a konšelé 
k zlatník�m pražským o ponau�ení, že by rádi v�d�li, zdali to 
utvrzeno a vysazeno královským obdarováním, �ili by se tak 
dálo jen ze svolení a usnesení téhož �emesla. I odpov�d�li zlatní-
ci pražští, že oni toho práva mají, co jim kdo do krámu p�inese 
koupiti a zase prodávati, nep�išlo-li by opov�d�ní d�íve, že se 
taková ztracená v�c má staviti. Kdo však prodá v�c opov�d�nou, 
má ji i peníze za ni tratiti.  

Vypovídání z m�sta stávalo se pro neslušné chování i used-
lým m�š�an�m a to sv�d�í nejlépe o tom, jak p�ísn� se na zacho-
vávání ob�anských i obecních zákon�, udržení kázn� a slušnosti 
hled�lo, nebo� roku toho jistý Baltazar post�iha�, protože pálil 
kosti v klášte�e Sedlci, vzat jest do panské vazby. A když jest 
sed�l v klád�, došla pán�v �e� skrze rychtá�e Achníka, /100/ že 
jest n�které �e�i mluvil o pánech kn�zi opatovi. A páni, chtíc 
toho dojíti v pravd�, vyslali jsou pana Franka konšela a Achníka 
ku kn�zi opatovi do Sedlce a ten jim vyznal, že Baltazar jemu 
pravil, že páni v rad� se uradili na klášter uhoditi a mnichy 
vyhnati a ješt� jiné hanlivé �e�i o pánech že mluvil, ježto opat 
pro své kn�žstvo nemohl promluviti. A páni pro takové neslušné 
v�ci kázali jsou Baltazara bi�icem z m�sta vyvésti a p�ikázali mu 
m�sta v��n� prázdna býti.  

Rada m�sta horního Jílového musela v každé p�i vydaný 
rozsudek, taktéž o potvrzení kšaft� šepmistr�m a konšel�m 
Hory Kutné, jakožto k vyššímu právu p�edkládati a rozhodnutí 
toho vyššího neb odmršt�ní p�ijmouti.  

Nelze mi pominouti nezmíniti se o zvláštní p�íhod� roku to-
hoto v m�st� se událé. Nejvyšší mincmistr Zd�nek Kostka z Pos-
tupic, svolav mincí�e a pregé�e, kázal jim peníze d�lati na den 
sv. Vav�ince, �emuž když oni odpírajíce pravili, že veliký mu�e-
dlník sv. Vav�inec byl, jehož svátek vždy sv�tívají dle dávného 
�ádu, a proto že na jeho svátek d�lati necht�jí. Hn�vem velice 
rozpálený po�al pan Zd�nek jak Pánu Bohu tak sv. Vav�inci zlo-
�e�iti. V tom nenadále hrom ude�il a ubohého mincmistra tak 
popálil, že šestý den zem�el.163  

/100a/ 1464 Brzy po novém roce p�ijel král Ji�í i s královnou 
do Hory Kutné a v úterý p�ed sv. Valentýnem (13. února) obno-
vil radu m�stskou dle starobylého oby�eje a p�ísahu od nich p�i-
jímal. I zvoleni byli do rady za šepmistry: Prokop Alder z Lo-
šan, Mat�j Plebanus, Vav�inec Opavský, Jan Domašínský, Jodok 
Markus, Burian, Ond�ej Na�eradský, Jan Mlýnek, Martin V�r-
dunk, Mat�j Melhúzský, Ji�í �ezník, Filip švec, Mat�j Bilejov-
ský, Ji�í Hesek, Václav Bzenecký, Mikuláš Štolar, Martin Ha-
merník. Za konšele zvoleni byli: Václav Houžvi�ka, Mikuláš 
Libák, Mikuláš Sázavský a Jan konvá�.  

Ostatní volba obecních starších a jiných ú�edník�v a cech-
mistr�v dála se pak oby�ejným zp�sobem, jak zp�edu pov�díno, 
a ú�ty obecní, špitálské i chrámové byly od lo	ských správc�
záduší t�ch složeny. Na to páni konšelé s pány obecními dali 
jsou Michálkovi �ezáku ú�ad trubného s takovou výminkou, aby 
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toho ú�adu vyhledal piln�, aby obec skrze n�ho meškána nebyla. 
A páni a obecní mají jej lesem (d�ívím pot�ebným) a puškama 
fedrovati. A trouby aby kladl v zemi a kde kládsti bude, aby 
zase v m�st� zadláždil. A jestliže se tak bude zachovávati a pilen 
toho tak bude, jakož na ten ú�ad jeho sluší, že páni jemu toho 
p�íti chtí. Pakli by se tak nezachoval, že páni ten ú�ad opat�í 
jiným dle opatrnosti své tak, aby na nižádné dílo nechodil z 
m�sta bez odpušt�ní panského. Pakli by jej páni lesem neb 
jinými pot�ebami meškali, to jeho vina nemá býti.  

Slovutný Oneš Tluksa p�ijat jest od pán�v do obce, slíbil 
pán�m dobrovoln� v�rnost a poslušenství a slíbil, že se /101/ chce 
snášeti slušn� v obci a což by se koliv pán�m do n�ho nelíbilo a 
bude na	 pov�d�no, že chce rád opraviti. Bylo� toho slibu v 
dob� té tím více zapot�ebí, jelikož šlechtici v Ho�e Kutné se 
usazovavší ne vždy povolni se býti prokazovali zákon�m a roz-
kaz�m obecním, a to hlavn�, když na obecní a zemské pot�eby 
se sousedy jinými p�ispívati m�li.  

1465 Hora Kutná dojista s nejv�tší v�rností oddána byla 
králi Ji�ímu a odporovala všem pokušením k svedení jí proti 
n�mu statn�, protož také král Ji�í �asto a rád býval na Horách, 
odkud komo�e královské tak zna�né dostávalo se podpory. P�i-
hodilo se roku toho, že velmi bohatý rudokupec Jošt zem�el, o 
svém statku p�ed tím u�iniv poru�enství p�ed sousedy a dobrými 
lidmi, nad statkem svým poru�níky ustanoviv Havlíka Bylanské-
ho, Mikuláše Libáka a Nikláska �áslavského. Po jeho smrti v 
st�edu vstúpili jsou poru�níci s Anežkou, dcerou jeho, p�ed pány 
šepmistry a konšely, žádajíce, aby kšaftu tomu místo dadouce, 
rá�ili je p�i tom poru�enství zachovati vedle práv m�sta tohoto. 
A ty �asy králova milost p�ijel do Hory a šepmist�i, páni a kon-
šelé, majíce tu jich žádost p�ed sebou, p�edstoupili p�ed JMt, 
žádajíce pokorn�, aby je i tuto obec rá�il milostiv� zachovati p�i 
jich právích, svobodách a obdarování p�edk� JMti, kterých jest 
nám JMt Ká rá�ila milostiv� potvrditi, p�edloživše v tom kšaft 
nebožce Jošt�v a žádost poru�ík�v jeho, kteréžto žádosti odpo-
v�d�l JMt Ká, �ka: Pon�vadž jsme vám práv vašich a obdaro-
vaní p�edk� vašich potvrdili, chceme� to u�initi a p�i tom vás 
zachovati, jakožto král a pán váš milostivý.  

Tehdá tázal se jich JMt, mnoho-li jest statku toho? A páni
/102/ šepmist�i se pány �ekli jsú: Milostivý králi, jest toho u nás 
12 set zlatých a bez dvou 90 kop gr. pen�z zape�et�ných a st�í-
bra jakéhos �tyry h�ivny bez v�rdu�ku. Králova milost otázal se: 
Jaké jest to st�íbro? K tomu Hamerník �ekl: Milostivý králi, ve-
dle rozumu mého, jakož m�
 ženeme, zdá mi se, že jest st�íbro 
hutní, hertovní (níst�jní). Ká Mt kázal sob� je okázati a spat�iv 
to, �ekl jest pán�m šepmistr�m a konšel�m: Jakož jste nás 
prosili, abychom vás zachovali i obec tuto p�i vašich právích a 
my jsme to �ekli u�initi, téhož� i my na vás žádáme, jakožto na 
svých poddaných, abyste nás také zachovali p�i našem spraved-
livém, pokudž na nás p�ísluší. A tyto v�ci opat�íce piln�, pokudž 
také k nám p�ísluší, abyste nám také o to spravedlivý nález vedle 
práv svých z plné rady ú�inili. I stalo se jest, když jsú páni 
šepmist�i a konšelé sešli se na rathúz, tehdá králova milost vy-
slal jest k nim pana mincmistra na míst� svém, žádaje, aby se o 
to králové milosti spravedlivé stalo. A páni šepmist�i s konšely v 
plné rad� to opat�ivše, majíce také mezi sebou rudokupce, kte�íž 
tomu rozum�jí, znamenali jsou a shledali kone�n�, že jest to 
st�íbro hutní, ke dvoru (Vlašskému do mincovny) p�íslušné, na 
zlod�jství jsou to položili. A nahlédnuvše v práva horní i m�st-
ská, u�inili jsou výpov�
 takovúto p�ed poru�níky statku toho a 
p�ed Mat�jem, zet�m Joštovým, i p�ed Ani�kou, manželkou jeho, 
i p�ed �áslavskými: Pon�vadž Jošt, jsa rudokupcem a maje 
všechno st�íbro hutní ke dvoru nésti, toho jest sob� zachoval a 
do jiné obce vydal, jakž jest to shledáno, tehda jest v zlod�jství s 
jistotou postižen a skrze to, kdyby živ byl, on by musil králi 
milosti odpovídati a vedle práva hrdlem trp�ti, jakož na zlod�je
/103/ sluší, le� by JMt Ká rá�il s ním o to milostiv� naložiti a hrd-
lo jemu zachovaje, statek jeho v tom p�ijíti. Ale pon�vadž jest 
zem�el, již on z toho JMti odpovídati nem�ž, než toliko statek 
jeho a ten, komuž je ten statek poru�en, a� ne hrdlem, ale tím 
statkem JMti Ké má odpovídati. A protož jestliže kdo, bu
to 
poru�níci anebo d�dicové toho statku anebo kdožkoli jiný proti 
JMti Ké a proti tomuto právu i proti této panské výpov�di co 
mluviti chce, to nyní pov�zte. Ty �e�i slyšíce poru�níci a Mat�j s 



67

ženou svou a pány �áslavskými, �ekli jsou, že o tom ni�eho 
nev�dí, by on to bral z hutí a pravíce, že jim toho líto, což jest on 
nebožtík u�inil, a skrze to že oni nic proti tomu právu ani proti 
výpov�di panské nemluví, než králi milosti i s tím se vším na 
milost se dávají, prosíce pokorn� pro Pána Boha, jakž jest koli 
nebožtík u�inil, aby s nimi o to JMt Ká rá�il milostiv� naložiti, 
žádajíce v tom pana mincmistra i pán�v, aby se za n� p�imluvili 
p�ed JKou Mtí, k jichžto žádosti jsou to u�inili. A králova milost 
k snažné prosb� pán� mincmistrové a pán�v šepmistr�v a konšel 
i jiných dobrých lidí vrátil jest a dal hu�, domy i jiné svrchky, 
což jich jest, jenž vedle práv a spravedlivého p�ísudku skrze 
provin�ní Joštovo na Jo královskou Mt byly jsou spadly, ty jest 
navrátil a dal jest Ani�ce, dce�i jeho a d�tem jejím, kteréž nyní 
má neb míti bude, takovým však sp�sobem, aby ona svých d�tí 
chovající požívala toho statku do jich let, jistiny však neutrá-
cejíc. A když d�ti k lét�m p�ijdou, aby m�la rovný díl s d�tmi 
svými královským rozkázáním. Pakli v tom dít� které um�e, díl 
jeho spadni na druhé. Pakli B�h všech d�tí neuchová, ten statek 
spadni na Ani�ku a na Mat�je, muže jejího. /104/ A poru�níky 
ustanovil pana mincmistra, pány šepmistry a konšely, nyn�jší i 
budoucí, aby k t�m v�cem p�ihlíželi, aby se d�lo t�m d�tem vedle 
JMti Ké rozkázání a jinak nic.164  

Podal jsem p�íkladu tohoto za tou p�í�inou, aby se ukázalo, 
jakým sp�sobem se soudové provád�li a jak p�ísné tresty ulože-
ny byly na zatajování a neodvád�ní zd�laného st�íbra do mince 
královské. A jelikož o samospráv� obecní z doby té jedin� z us-
nesení obecních zástupc� pravý pojem nabýti m�žeme a pon�-
vadž jen tyto nám pravý obraz jak obecního z�ízení, tak i pé�e o 
udržování �ádu v m�st� podati mohou a sociální život v m�st�
nám nejpatrn�ji objeví, podám i nadále vždy všeliká taková us-
nesení, by se z toho poznati mohlo, �eho �as tehdejší k zlepšení 
jak hmotných, tak duševních pot�eb požadoval. P�estaly již ryky 
vále�né, nimiž Hora Kutná u svém se vyvynování tak �asto a 
krut� byla trp�la, protož nám nyní zapot�ebí v�d�ti, jak používa-
la �asu míru a pokoje a k �emu snaha její obrácena byla.  

Po usazení rady nové páni šepmist�i s obecními a staršími na 
tom jsou se jednostejn� svolili, aby šenké�ky, kteréž jsou živy 
poctiv� a muže mají své, mohly pití šenkovati a dávati dom�v v 
nádoby, než na �ady aby nedávaly, než muži aby dávali a ženy 
aby pohotov� byly a byla-li by toho pot�eba, mají sob� pacholky 
sklepní zjednati, aby ti pití lidem nesli a �ady sbírali. A zvlášt�
ve�er aby šenké�ka s hospodyní sed�la a muž s pacholky aby 
šenk vedli. Pakli by která šenké�ka muže nem�la, té šenk skládá-
me všech pití, prom� piva bílého.  

Když skrze branku Páchovskou cla hosté (cizí) i n�kte�í /105/
domácí jsou projížd�li a pán�m se to doneslo, páni, chtíc obecní 
škody se uvarovati, rozkázali jsou ji zamknouti s povolením 
obecním. I p�istopili do plné rady Van�k Komorá�, Ducho	 a 
Prokop rychtá� z Páchu a jiní sousedé a žádali jsou pán�v, aby 
jim ku pot�eb� pr�jezd tudy zase byl propušt�n do mlýna a ku 
pivovár�m. Páni, jich škod� nechtíce a obecní škod� také chtíc 
se uvarovati, k jich žádosti toho jsú jim dopustili, aby každý z 
nich m�l sv�j klí� od té branky a každý z jich �eledi aby projeda 
brankou hned zase zamkl, aby clo obecní nehynulo. Pakli kdo 
projede a nezamkne, hospodá� jeho daj pán�m pokuty 5 gr. 
kolikrátkoli toho by se dopustil. Pakli by ten, kdož nezamknul, 
nemohl usv�d�en býti, tehdá kolikrátkoli by se stalo, všichni 
svrchupsaní mají ze spolku tu pokutu dáti 5 gr., jakož se dobro-
voln� v plné rad� podvolili.  

Jakou lásku a oddanost ku králi Ji�ímu ob�anstvo kutnohor-
ské osv�d�ovalo, p�esv�d�uje o tom tento p�íklad: Jakož Šimek z 
val� koupil jest sob� a svým budoucím dv�r a pivovar Malškrub, 
týž Šimek vstoupiv do rady odevzdal jest ten dv�r se vším 
p�íslušenstvím panu Mikulášovi Libákovi k ruce králi milosti 
pána našeho nejmilostiv�jšího a knížat�m165 d�dicky, sob� a 
svým budoucím žádného práva nepoz�stavuje. A Mikuláš Libák 
p�ijem ten dv�r s p�íslušenstvím od Šimka rozkázáním králov-
ským ve 134 kopách, rozkázal jest to k ruce krále milosti a knížat 
v registra m�stská vepsati, neb jest Šimek všecko své právo, 
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bývaném od císa�e Fridricha do po�tu knížat �ímských p�ijati byli. 

kteréž jest m�l p�i tom, JMti d�dicky odevzdal, /106/ žádného 
práva tu sob� ani svým budoucím nepoz�stavuje.166  

Však i proti vlád� krále Ji�ího tvo�ili se v zemi strany a stíž-
nosti jimi p�ednesené m�ly na sn�mu valném v Praze ve st�edu 
p�ed sv. Václavem (25. zá�í) 1465 odbývaném vyrovnány býti. 
Praví� se v stížných �láncích jednoty panské proti králi Ji�ímu: 
11té O minci, jakožto VKMt d�íve sám �íkal, že v té zemi nem�ž 
více škody býti, než kdež lehká a nedobrá mince jest a to se zde 
nyní d�je, neb v nižádných okolních zemích bráti ji nechtí. A 
tak zlatí proto velmi vysoce vzešli a tudíž všecky v�ci p�íliš 
drahý k škod� vší zemi, pán�v a rytí�stva, jako by polovici svých 
d�chod�v ztratili. Neb což prve kúpili za groš, to již za dva. 
Na�ež král odpov�d�l: Jakož praví, že ji nechtí v jiných zemích 
bráti, to m�ž dovedeno býti, že mince naše srovnává se se zrnem 
se všemi zem�mi okolními a ješt� výše. Také na sn�mu o 
Hromnicích, kterak jest bylo, to také m�žete pamatovati. A p�i 
tom jest rada naše tém�� všecka byla, kterak jsou o to obesláni 
m�li býti císa� i míšenský i jiní o srovnání mince a to jest námi 
nikdy nescházelo, ano ješt� sjíti má.167  

1466 Páni šepmist�i a páni, jsouce v ú�adech svých obnove-
ni, svolavše starší, o tyto v�ci s nimi se rozmluvili: Jestliže by 
kdo slyšel neb znamenal které v�ci, kteréž by byly ke škod� nebo 
k hanb� králi milosti nebo panu mincmistrovi /107/ nebo pán�m, 
aby toho netajil, než aby to na pány vznesli.  

It. Jakož n�kte�í m�š�ané nebo m�štky navedli sedláky, aby 
ptáky, zv��inu a jiné v�ci k nim do domu nosili a ne na trh a oni 
na�nouce což se jim zdá sob�, ostatek dadí p�ekupnicím na 
prodej. Toho aby nebývalo mimo pot�ebu k svému jídlu. It. Braní 
aby všichni v domech m�li. It. Piva svidnického aby dávali pintu 
za groš míru spravedlivou pod pokutou a t�ch aby nekupovali, 
le� špunt na sudu svidnického bude cejchovaný. It. Pintu piva 
pražského aby dávali po p�ti pen�zích míru spravedlivou pod 
pokutou. Pakliže postižen kdo bu
 po druhé neb po t�etí, tomu 
šenk má složen býti.  

It. Kdo nevezme peníze s p�ísadou horského, aby dal t�i 
peníze, pakli groš, aby dal t�i groše. Pakli bude host, aby uru�en 
byl, a potom ku právu svému anebo králi milosti poddán. U koho 
nalezeny byly by ve dvou neb ve t�ech groších t�i neb �ty�i 
peníze falešní, uru�en bu
 a veden jsa ku právu, bu
 tázán, kde 
je be�e.  

Divné velmi muselo býti doby té chování se Kutnohorských 
k sousedním m�st�m, nebo� nem�že se v�bec �íci, že by s nimi 
v sousedské lásce a svornosti byli žili. �áslavským nap�íklad k 
jich snažné žádosti necht�li povoliti pot�ebného kamene na stav-
bu farního chrámu svého v kutnohorském lomu na Ptáku lámati. 
Se Sedlckým klášterem žili v neustálé nevoli a kdežto o vlastní 
d�chody a hlavn� na placení cla v branách z v�cí do m�sta 
vezených, tak hlavn� cla pr�jezdného z povoz�, p�ísn� dbali, tak 
vzpouzeli se Kutnohorští téhož cla platiti v Kolín�. Bývali� ov-
šem mezi Horou Kutnou a Kolínem �asté p�tky o p�ekupování 
/108/ d�íví plaveného po Labi a protož ve �tvrtek po velikonoci r. 
1466, když král Ji�í p�ijel do Hory, tehdá nejvyšší pan mincmistr 
k snažné prosb� pán�v šepmistr�v a konšel, znamenaje pot�ebu 
t�chto hor a skrze tyto hory obecní dobro všeho království 
�eského, p�istoupiv p�ed krále milost, tyto v�ci mluvil jest: Jakož 
dáno jest clo znovu Kolínským pán�m a obci jich v Novém 
Kolín� od Vaší královské milosti, i že Horníci a nákladníci �asté 
jízdy do Brodu a ku Praze mimo Kolín �iníce pro fedrunk hor, 
tím clem bývali jsou obt�žování, žádali jsou na JKMti, aby na 
Horníky t�ch a takových obt�žování nerá�il dopoušt�ti. Jichžto 
žádost JMt skrze pana mincmistra propov�d�nou uslyšev, roz-
kázal jest obeslati pány kolínské a když jsou p�ijeli, JKá Mt tyto 
v�ci p�ed obojí stranou rá�il jest mluviti: Jakož jest vám dáno 
clo znovu, víte, že jsme vám to dali na opravování mostu 
takovou mírou, aby to clo platili ti, kdož p�es most jedou. I túžili 
jsú nám te
 Horníci naši, že by jste od nákladník�v zdejších 
téhož cla žádali. I zdá� se nám, pon�vadž Horníci p�es most ne-
jedou, než toliko vedle m�sta, a� by toho cla neplatili, nébrž by 
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pak všichni jiní to clo vám m�li platiti, cht�li bychom Horníky z 
toho vyníti a zvlášt� �ehož jest nebývalo od starodávna. A Kolín-
ští toto JKé Mti p�ikázání slyševše, �ekli jsou Horníky p�i tom 
zachovati i všechny jich obývající nyní i potom. Dále: Jakož 
Vaše Milost u�inil pod�lení majestátem svým mezi Horníky a 
Kolínskými o plavení lesu a poušt�ní k Novému Kolínu, aby 
plavci, p�iplynouce s lesem ku Starému Kolínu, p�i tom se 
zachovávali, aby p�i tom b�ehu, kdež Horníci les (d�íví) kupují 
anebo na Rodlandu vystály plné �tyry dny, toho dne kterýž /109-

110/ p�iplují nepo�ítajíce, ižádnému jinému krom Horník�v lesu 
neprodávajíce. I túžili jsou Horníci, že rormistr kolínský toho 
nezachovav, kázal jest pustiti n�které pololesí k troubám k 
Novému Kolínu d�íve, než ty �tyry dny vystály. Ale páni Kolínští 
pravili jsou, že o tom nic nev�dí. I rozkázal JMt Ká tak, aby toho 
více nebývalo, než aby plavci i Kolínští zachovávali se vedle 
pod�lení majestátem JKé Mti. P�i tom i rozkázal: Kterýžkoli 
plavec vystojí plné �tyry dny u b�ehu u Starého Kolína, tak jakož 
se svrchu píše, jestliže by v tom �asu lesu neprodal a cht�l-li by 
jej dol� pustiti, takový každý má vzíti jeden cejch od hajného 
horského a druhý od kolínského. Pakli kdo pustí lesu po Labi 
kudyžkoli, cejchu od obou hajn� nemaje, tomuto aby les byl 
pobrán i s plavcem a s ním aby u�in�no bylo, jakž by se panu 
mincmistrovi a Horník�m líbilo, bez odporu všelijakého pán�v i 
obce Kolínských.  

It. Králova milost p�i tom mluvil jest p�ed Kolínskými, kte-
réžkoli pololesí Horníci koupí, to mohou k svým pot�ebám 
kterakžkoli obrátiti i s tím svrškem, což na tom polulesí bude, 
bez odporu a p�ekážky Kolínských. A což se svršk� tý�e, aby 
Horníci mohli také mimo svou pot�ebu i jiným lidem v m�st� i do 
dvor� svých, komuž chtí, prodati, hydru�ku v tom od Kolínských 
ani od nižádného jiného netrpíce.  

A téhož �asu páni šepmist�i a konšelé žádali jsú krále JMti, 
aby jim hájeno nebylo toho, aby oni postavili d�m hajnému 
svému na svém trávníce na b�ehu, jakož jest bylo od starodávna 
a tu aby Horníci svého hajného m�li. A králova milost toho jest 
povolil i Kolínští také, �kouc: Pon�vadž jest to d�íve bývalo a 
pro� by ješt� nebylo, ud�lejte sob�. A Kolínští ani /111/ jich lidé 
ižádní nemají tomu hajnému, nyn�jšímu i budoucím, p�ekážeti 
ni�ehož. Pakli by oni nebo jich lidé jemu v �em p�ekáželi, takoví 
upadnou v pokutu, jakouž by pan mincmistr nyn�jší i budoucí 
uložil a k tomu jest král Ji�í povolil.  

A k tomu jsou byli vysláni z Kolína Adam rychtá�, Martin 
Slana�, Tomáš �apka, Marek Maišnar�v, Jan Hladký, Vít písa�
m�stský. Actum na Vlašském dvo�e v pokoji krále milosti. A 
hned pan mincmistr obeslal pány hradecké i kolínské, aby to 
provolati kázali, což se plavení les� dotý�e.  

1467 Po obnovení rady nové páni šepmist�i a konšelé se 
pány obecními na tom jsou se jednostejn� svolili a znamenati 
jsou to kázali: Aby žádný hospodá� nedopoušt�l v svém domu 
dávati píti ani pitel�m sedati p�es t�i hodiny na noc, v sobotu do 
dvou hodin (t.j. po západu slunce).  

Ustanovili a chtí míti, aby každý d�m šenkovní otev�en byl, 
doku
 hosté a pitelé sedí, aby právo mohlo svobodn� jíti. V kaž-
dém dom� šenkovním, doku
 hosté sedí, aby sv�tlo v síni ho�elo. 
It. Hry všelijaké koste�né stavují, p�ikazujíce všem hospodá��m, 
aby nap�ed sami her se varujíce, pitel�m aby také nedopoušt�li 
hráti. It. Strávníci mohou píti v hospodách svých poctiv�, hry a 
povyk�v nestrojíce. It. Sousedé sed�ti mohou s �eládkou svou, 
pití sob� neberouce dom�, a �emeslníci �emesla svá d�lajíce 
poctiv�, dokud se jim líbí. Svrchupsané v�ci ode všech v�bec bez 
p�erušení nejprv pod pokutou 1 kopy kolikrát by koli kdo proti 
které z svrchupsaných zápov�dí p�estoupil. Pakli by se kdo po 
druhé neb po t�etí téhož dopustil svévoln�, takový k�es�an bude 
tak, jakž se /112/ pán�m zdáti bude, jako neposlušný.  

Též pánové z plné rady na tom jsou se svolili, aby budoucn�
bylo zachováno: Kdožkoli p�inese vína sadit k pán�m šepmist-
r�m, aby hned po sazení toho vína poslán byl rychtá� s poslem k 
spat�ení, aby žádného vína neplného neb slevk�v nebylo v témž 
pokoji ležeti a aby ohledal, plno-li jest víno. A u kohožby to 
nalezeno bylo proti tomuto svolení, bu
to že by jiného vína k 
tomu vínu sazenému p�iléval, to má vytaženo býti a osekáno 
(obru�e sraziti) jako falešné a ten panskou vinu (pokutu) dada, 
bez milosti má toho obchodu zbaven býti.  

Velikou a �astou svízel p�sobovalo Kutnohorským p�i sou-
zení a ortel�v vynášení dle posud stávajícího dávného zákona a 
práv povinost k braní vyššího práva do Jihlavi posílati neb odvo-
lávati se, protož hled�li se této svobodu jich poutající povinnosti 
zbaviti a to hlavn� i za tou p�í�inou, že v Moravi odbojná strana 
proti králi Ji�ímu povstala a že Jihlava stala se sídlem hlavy od-
bojník�v t�ch, Zdenka Šternbergského, všeliké spojení s �echy 
odmítala. Hora Kutná vzdor té silné tak zvané stran� panské, 
proti králi stojící, setrvala a stála p�i n�m, podporujíc krále své-
ho jak pen�zi, tak i lidem branným. A proto cítíc obtíže, jaké jí 
braní vyššího práva v Jihlavi p�sobí, obrátila se prosebn� ku 
králi Ji�ímu, by toho pro p�íšt� zprošt�na byla. I vyslyšel král 
prosby té a vydal Horník�m následující majestát, který v 
knihách m�stských takto zaznamenán jest: Léta Pán� tisícího 
�tyrstého šedesátého sedmého nejjasn�jší kníže a pán pan Ji�í z 
milosti Boží král �eský a markrab� moravský atd. spolu s uroze-
nými pány, svou radou v�rnost a zasluhování nyn�jší i budoucí 
Horník�v nyn�jších i /113/ potomních uváživše, obt�žování také a 
práci i náklady, kteréž jsou Horníci trpívali pro ortele neb vyšší-
ho práva braní do Jihlavi jezdíce, p�ed se vzemše, povážili jsou 
také JKá Mt s radou svou nepravosti Jihlavských, kterouž jsou 
téhož léta u�inili proti JKé Mti i proti všemu království �eskému 
proti své p�ísaze JKé Mti pánu svému d�di�nému se protivivše a 
nep�átele ouhlavní JKé Mti i vší koruny �eské i k�ižovníky na 
m�sto pustivše. I cht�jíce JKá Mt s radou svou svým v�rným 
hodnou odplatu u�initi a nev�rným k jich potup� vedle jich zlého 
zasloužení se míti, z milosti své královské p�irozené Horník�m 
svým ke cti vedle jich slušné žádosti a Jihlavským ku potup�
vedle jich neup�ímnosti tuto zvláštní milost rá�il jest dáti i toho 
pe�etí svou královskou potvrditi: My Ji�í z Boží milosti král 
�eský, markrab� moravský, lucemburský a slezský vývoda a 
lužický markrab� atd. Oznamujem tímto listem, že p�istoupivše 
p�ed nás urození, state�ní a slovutní rada a v�rní naši milí spolu 
s opatrnými šepmistry a konšely m�sta Hory Kutné, v�rnými 
našimi milými, i p�edložili jsou nám kterak to m�sto Hora Kutná 
s obyvateli svými podle starodávného vysazení ortele neb vyšší 
právo, což se horských i m�stských práv dotý�e, v m�st� našem 
Jihlavi m�li jsou oby�ej bráti, a že této chvíle, když která taková 
p�e p�ihodila se, nemohli jsou do Jihlavi ku právu jezditi, 
protože Jihlavští sice naši poddaní, nepráv� a nešlechetn� nad 
námi, jakožto nad králem �eským a markrabím moravským, pá-
nem svým, jsou u�inili a �iní, nám se zprotivivše. I prosili jsou 
nás s pilností i s pokorou, abychom, hledíce na jich v�rnost, kte-
rak to m�sto Hora Kutná, jak k p�edk�m našim, král�m �eským i 
nám vždy v�rn� drželi /114/ jsou se a drží, abychom, jich v�rnost a 
zasloužení vážíce, milostiv� k nim se rá�ili míti a okázati a aby 
nyní ani v potomních �asích žádných takových nedostatk�v v 
soudech a �in�ní spravedlnosti míti nemohli. Protož s dobrým 
rozmyslem a radou v�rných našich milých, mocí královskou i ja-
kožto markrabí moravský, ty v�ci v rad� naší uváživše, pro v�r-
nost, kterouž od �e�ených šepmistr�v a konšel i obce na Horách 
Kutných shledali jsme, kterak k p�edk�m našim král�m �eským i 
nám v�rn� m�li jsou se a mají, nám v�rn� proti neposlušným na-
šim pomáhajíce, i také, když milostí naší zvlášt� pot�šeni budou, 
že mnohem v�tší užitkové z toho m�sta k obecnému království 
našeho dobrému pocházeti moci budou. Zvlášt� také že hodné 
jest dobré a zachovalé lidi pro jich ctnosti velebiti a zlé pro jich 
nešlechetnosti tupiti a nížiti, aby tudy ctnost beroucí odplatu 
množila se a zlost potupu trpící umenšovala se, �e�enému m�stu 
našemu Ho�e Kutné a obyvatel�m jeho nyn�jším i budoucím tuto 
milost jsme u�inili a �iníme, i mocí královskou ustanovujem: 
Aby od této chvíle po všecky v��né �asy a budoucí sprošt�ni byli 
ortelování a vyššího práva braní v Jihlav� v kterýchžkoli p�ech, 
co by se p�ihodilo bu
to v horských nebo m�stských, ale aby 
všecky takové p�e, kteréž by se kdy p�ihodily, šepmist�i a konšelé 
v Ho�e Kutné podle práv svých starodávných rozsuzovali a 
plnost práva u nich se konala. Pakli by v kterékoli p�i komu se 
zdálo, žeby tím právem byl obtížen, takový nejprv polože p�ed 
týmž právem patnácte h�iven groš�v, bude se moci odvolati k 
nám nebo k budoucím našim král�m �eským a ty p�e na nás od-
volané námi neb budoucími našimi králi �eskými anebo minc-
mistrem naším na Hrách Kutných, kterémuž bychom to poru�ili, 
souzeny býti mají vedle práv a �ád�v jejich /115/ jakž to rozsou-
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zeno bude, na tom kone�n� strany p�estati mají. Proto žádnému 
nesluší tomuto listu tohoto našeho zdvižení práv od Jihlavských 
a Horník�v obdarování rušiti, ani kterak jemu se protiviti oby�e-
jem nižádným. Pakli by kdo z sm�losti všete�né o to se pokusil, 
takový chceme aby v naši neb budoucích našich král� �eských 
nemilost a hn�v upadl. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou 
kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán v Praze ve �tvrtek po 
narození Panny Marie léta Pán� tisícího �tyrstého šedesátého 
sedmého, království našeho léta desátého.  

1468 Bylo to poslední dobrodiní, jakéhož byl král Ji�í Ho�e 
Kutné prokázal, d�ležitosti však nemalé, jelikož nim Kutnohor-
ští zbaveni byli mnohých náklad�v, jichžto pro dosažení potvr-
zování vyššího práva na jízdy do Jihlavy �inívati musili. A mož-
no, že by i jiných milostí od n�ho byli nabyli, kdyby král Ji�í v 
posledních letech svého vlada�ství jak vzpourou panskou v ze-
mi, tak i zevními nep�áteli, na zemi �eskou útok �inícími, jakož i 
hlavn� se stolicí papežskou pro v�ci náboženské tak mnoho-
strann� nebyl zam�stnán býval, kte�í vesm�s usilovali o to svrh-
nouti krále Ji�ího s tr�nu pro jeho v�rnost, s kterou ku stran� pod 
obojí stál a jižto vší mocí proti útok�m na ni �in�ným zastával. 
Hora Kutná stála též pevn� p�i stran� té a máme toho doklady, 
že nikdo ani za souseda ani do kterého cechu p�ijat nebyl, kdo 
by se byl ku stran� od obojí nep�iznával. Za tou p�í�inou podpo-
rovali Kutnohorští všemožn� krále Ji�ího, a to hlavn� když král 
uherský Matyáš, dav si titul obránce katolík�v v korun� �eské, s 
mocným vojskem proti �ech�m táhl. Tu hned o Kv�tné ned�li 
d�la se v m�st� sbírka na p�j�ku pen�z ku pot�eb� /116/ pán�m a 
obci a t�ch sebraných pen�z zap�j�ili páni s obcí králi JMti na 
Krychnov, když jel k Znojmu, p�idavše jemu krom� toho na 
obecní výlohy 30 jezdc� a 100 p�ších pod vedením Jana Zlého.  

1469 Král Ji�í, maje hlavní sídlo své v Ho�e Kutné, táhl od 
Hory Kutné s vojskem sebraným k �áslavi proti králi Matyášo-
vi, jenž ležel okolo vsi Semt�še, cht�je se s ním potkati, jakoby 
nejv�tší m�l starost o hájení pokladu svého, nebo� hned na první 
zprávu o vpádu tom usadil se byl v m�st� tom, kamž všechny 
v�rné svolával, aby p�isp�li se zbraní co nejrychleji. Vytáhna z 
Hory Kutné na den sv. Mat�je (24. února), obklí�il Matyáše u 
Vilémova, takže nikam se mu uhnouti nemohl. Nehledaje však 
výboje, podal mu ruku k smí�ení.168  

Že v takovéto dob� obez�elosti mnohé zapot�ebí bylo k udr-
žení po�ádku v m�st�, dá se snadno domýšleti. Protož tako�ka 
zdvojnásobena býti musela ostražitost v m�st�, nebo� i páni tak 
zvané jednoty panské nep�áli za tou p�í�inou Ho�e Kutné, /117/ že 
se v�rn� držela krále Ji�ího. Protož, když byl od Hory vytáhl, 
ponechal 60 pacholk�, jichžto �tvr� Bartolom�jská byla sebrala, 
k ost�íhání m�sta.  

T�mito zmatky vále�nými prodloužilo se také obnovení rady 
až do ned�le provodní a jelikož mnohý nepo�ádek v tržních 
v�cech op�t se byl uhnízdil, u�in�no bylo toto obšírn�jší usne-
sení k všeobecnému zachovávání: Jakož ustanovené jsou osoby 
k zvláštním ú�ad�m, jakož se p�edpisuje, že kdožkoli vydáni jsou 
k t�m v�cem, to jim páni mocn� k vyhledávání porou�ejí, aby jim 
v tom ižádný z pán�v nep�ekážel, než poku
 oni tu v�c napraví 
slušn�, mají jim páni ze spolku pomocni býti. Poru�ili jsou jim 
také v moc, aby p�estupníky a neposlušné trestali vedle jich 
zavin�ní, jakž by se jim a pán�m vid�lo. Pakli by kdo spurn�, 
jich trestáním pohrdaje, své v�le cht�l užívati, a to p�ijde p�ed 
pány, ten aby trestán byl dvojnásobnou pokutou od pán�v. A to 
jsú hned všem hokyná��m a jiným obchodník�m oznámili.  

Také jsou se svolili, kdož má více dom�, než jeden, aby je 
prodali, komuž ví, do sv. Havla nejprv p�íštího, aby hospodá��v 
p�ibylo a nájemník�v, jenž jsou více ke škod� obecní, než zisku, 
aby ubylo.  

Svolili jsú také, aby žádný za p�estupníky se nep�imlouval, 
                                                          

168 Palacký: D�jiny národu �eského IV. �ást 2. str. 488. - Eusebius 
Kapihorský str. 51 dokládá: Král Matyáš vida, že jest vojskem 
neroven, poslal k králi �eskému posly své, za pokoj ho žádaje, a 
velikou truhlu zlata mu p�ipov�d�l jako i poslal, avšak forteln� s ním 
zacházel, nebo první vrstvu dukát� narovnav, zespod písku nasypal 
a tak tím fortelem z �ech se vyloudil a v Moravi veliké škody d�lal. 
O kterémž forteli král Ji�í zv�d�v, p�íkré psaní králi uherskému 
u�inil, ale on mu odpov�d�l: aby žádnému Uhru nev��il, le� který by 
t�etí oko v �ele m�l. 

že uslyšen nebude.  
Téhož dne a hodiny vzemše p�ed se to, kterak p�ekupníci v 

m�st� drahotu všech v�cí �iní, pustili je spole�n� p�ed se, 
p�ikázali jsú jim skrze šepmistra Jana Mlýnka, nejprv: Aby 
žádný od sedlák�v a od selek nižádných v�cí nep�ekupoval co na 
trh p�inesou neb p�ivezou, než oni sami aby na svém trhu, /118/
kdež jim bude ukázáno, to prodávali, což k trhu p�ivezou neb 
p�inesou.  

Žádný také muž ani žena necho
 mezi n�, aniž jim trhu 
nesazuj (ceny neudávej), zvlášt� pak dokudž vích drží, aniž od 
nich co kupuj. Než chce-li p�ekupník co prodávati, cho
 po m�-
stech a po vsech a p�inesa k m�stu, prodávejž což na� sluší sed�
tu, kdež jiným bude místo vykázáno, ale ne mezi hostmi.  

Pro�ež také žádný na rušení aby nep�ekupovali, ani také 
vcele do hospod neprodávali, než pot�ebují-li hospodyn� co, jdi 
a kup sob� sama. Pakli kdo p�estoupí, bu
 jemu nap�ed bráno a 
potom sám trestán vedle zavin�ní.  

Páni šepmist�i a konšelé též drahotu a zadav chudiny vidou-
ce, a uváživše zápis starý o kuchyních, který zapsán v registrách 
starých ty �asy, ježto lidí nebylo tak husto u Hory, né jako jej ru-
šíce, ale k lepšímu napravujíce, znamenavše kterak obec sílí se a 
lidu mnohem více p�ibylo jest a p�ibývá, z�stali jsou na tom ze 
spolku, aby netoliko ta jedna kuchyn� obecní byla, ale aby jich 
bylo co nejvíce moci bude ku pot�eb� lidu d�lního, v kterýchžto 
kuchyních netoliko by dva vep�e bita byla vedle starého zápisu, 
ale aby kuchynníci bili dobytky �isté, což jim jich koli pot�ebí 
bude, aby d�lníci netoliko pe�ité, ale i va�ené maso, kúry i jiné 
v�ci k svým pot�ebám koupiti tu nalezli. �ezník�m jest téhož dne 
rozkázáno cechmistr�m, aby p�ikázali v svém �emesle, aby 
ižádný z nich žádného bravu ven živého z obce neprodával, 
bu
to krmného, neb hladového. Pakli kdo bude v tom usv�d�en, 
bude� trestán, jakž se pán�m zdáti bude. Masa také žádný z nich 
aby od hostí na sv�j krám nep�ekupoval, le� /119/ po trhu, pod 
týmž káráním. Peka��m a pivovárník�m aby vep��v z m�sta 
neprodávali žádnému, mimo �ezníky a kuchyníky domácí a sou-
sedy, pod panským trestáním, le� by domácí koupiti necht�li. A 
kdož by m�l prodajný dobytek, má cechmistr�m pov�d�ti �eznic-
kým, jestliže kdo z jich �emesla chce koupiti, že jemu bude slušn�
prodán. Pakli by žádný necht�l, teprv pán�m se opov�da, každý 
m�že prodati komuž chce. Kramá��m a kramá�kám, kte�í p�ed 
pány vstoupivše žádali, by páni nedopoušt�li, aby hosté (cizí) na 
n� nevezli a neprodávali, krom trhových dn�v. I není jim k tomu 
povoleno. Než pon�vadž na jiná �emesla svoboda jest pušt�na, 
aby se kramá��m též dálo, a to jest provoláno bylo. Provoláno 
jest také bi�icem ze svolení téhož dne pod pokutou 1 kopy bez 
milosti, když déš� prší, aby žádných hnoj�v a smetí neplavil na 
druhého a nesypal p�ed sousedy. Než má-li kdo hnoje neb smetí, 
chovej v domu a potom vez za m�sto.  

Svolili též spole�n�, aby p�t pán�v bylo vydáno k rychtá�i a 
ti aby m�li plnou moc všelijaké m�stské p�e souditi, jakožto o 
dluhy, o rány, o han�ní, o svády a o jiné rozli�né v�ci, které mezi 
lidmi v m�st� vznikají, bu
to mezi konšely, staršími, hostmi neb 
domácími, bez odvolání ku pán�m dvanácti. Než jak oni komu 
najdou, na tom aby každý p�estal.  

Dvanácte pak pán�v, kte�í se šepmistrami staršími poz�sta-
nou, ti toliko �íditi mají obecní dobré a horní v�ci, aby což se 
staršími obecními namluv�jí, to aby skute�n� bývalo vykonáno. 
P�ihodí-li se pak kdy p�e hlavní, ježto by šla k orteli, tehdá 
všech osmnáct sejdouce se, na to mají jednomysln� ze spolka se 
umluviti /120/ a podle práva nebo vedle milosrdenství konati.  

Písa�e také jsou páni �ekli zjednati rychtá�i a opat�iti tak 
rychtá�e i písa�e, o �em by m�li živi býti, a obecného dobrého 
hled�ti.  

Z�stáno na tom též ze spolku: kdož koli radu zmešká bez 
opov�di pana šepmistra, aby dal pán�m sedícím pokuty šest 
groš�v bílých.  

Býval pak oby�ej zaveden, že první šepmistr choval pe�e� u 
sebe m�stskou a první mladší šepmistr klí�e od ní. I p�ihodilo se 
jest, když Mat�j, �e�ený fará�, jinak Libák Radovesnický, maje 
býti starším šepmistrem a Nápravník mladším, i roznemohl se 
fará� a p�esko�en jest i Nápravník a p�išla pe�e� na Weisa a na 
Jandu klí�. Téhož léta Mat�j Podr, maje býti šepmistrem starším 
a Jan post�iha� mladším, i prodal jest d�m, pro n�jž mu není 
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jemu dána pe�e� a post�iha�ovi klí�. Než páni ze spolku zname-
navše, že by dvoje šepmisterství sešlo, i sp�áhli jsou ta dva šep-
mistry mladší a a�koli proti oby�eji, dali jsou pe�e� Prokopovi 
Nápravníkovi, jenž na kraji sed�l, a Janovi post�iha�ovi klí� bez 
pohoršení však toho oby�eje, že jiná léta na toho, kdo na tom 
míst� sed�l na kraji, pe�e� nep�icházela.  

Pou�uje nás usnesení toto, že ten ze šepmistr�v, který by 
domu nem�l, ztratil práva p�edsedati druhým, jelikož šepmist�i 
starší, majíce pe�e� m�stskou pod sebou, ru�iti musívali statkem 
svým za veškeré úpisy pe�etí tou opat�ené.  

Z mnohých usnesení obecních pozorovati jest, že rozpusti-
lost všeliká, hej�ení a oddávání se pití u n�kterých t�íd v ob�an-
stvu vko�en�no bylo, proti kterýmžto ne�estem dosti p�ísn� /121/
zakro�ováno býti muselo. Rozpustilosti podobné, od horního 
lidu páchané, seznali jsme již z mnohých událostí vypravova-
ných a zvlášt� podobá se tomu, že klášter Sedlcký od l�zy roz-
pustilé mnoho vystáti musel. Protož opat sedlecký Jošt v oktáv 
sv. Jakuba vstoupiv do rady oznámil žalostn�, kterak mnozí lidé, 
pomsty boží p�ed o�i neberouce a s nev�stkami ne�ádn� živi 
jsouce, chodí tam do kláštera a svou v�li majíce, bo�í a kazí 
beze vší pot�eby. Proto žádal pán�v, aby to provolati kázali a 
staviti rá�ili, �ka, že za to dává louku k užívání od kláštera a to 
na dv� léta, po�nouc léta 1470.  

Vznikla� jest také byla toho roku nesnáz mezi mlyná�i a pi-
vovárníky, že Van�k Komorá� v Nových mlýnech po�al bráti od 
mletí sladu po 3 gr. bílých a ty �asy šel groš po 14 pen�zích, 
dovod� n�kterým listem pod pe�etí Jihlavských, že to má za 
právo od starodávna. Proti tomu ukázali pivovárníci ceduli sta-
rou, na níž sepsána byla smlouva, kterouž jsou u�inili byli s Ko-
morá�em p�ed pány a p�ed panem Zdenkem, ty �asy mincmi-
strem, v tato slova: Nejprv, aby sladomle� byl obecný všech 
pivovárník�v, jakž by a na �em by mohli jej zjednati. Pakli by 
kdo cht�l sám neb svou �eledí sob� mleti, nedej nic sladomleci, 
než mlyná�i z každého korce má dán býti peníz. Pakli by 
sladomlec nebyl ani �í pacholek, ale mlyná� aby to opat�il, aby 
nebylo meškáno mletí a bu
 dáno za to sladomleci mlyná�i neb 
tomu pacholku mlyná�ovu. It. Aby vezen byl slad mírný. Pakli by 
kde bylo shledáno, že by v �em bylo sladu více, než jmenuje, aby 
na� byla pokuta složena s panskou radou. It. Pytlové aby mírní 
byli a né tak velcí pro pacholky i pro /122/ panský ungelt. It. Kdož 
prve do mlýna p�iveze, tomu prve bu
 semleno. A žádali jsou, 
aby p�i tom byli zachováni.  

A páni šepmist�i a konšelé s obecními i staršími kázali jsou 
pov�d�ti stranám skrze Prokopa Aldera takto: Žádost vaši a 
sv�domí páni všickni tuto s obecními a staršími p�ed se vzemše, 
pon�vadž svolení všeliké právo lomí, i pon�vadž ty, Komorá�i, i 
s jinými smlúvu máte s pivovárníky, že� mají dávati po 3 gr. od 
mlení sladu i s sladomelcem, zdá� se všem, že k�ivdy ne�iní. 
Protož abyste brali od sladu 3 gr. vedle úmluvy, groš bílý nyní 
ve 13 pen�zích vedle svolení sn�mu panského.  

V tom pak pivovárník�m páni p�ikazují, abyste slady mírné 
dávali po 16 korcích pro pacholky i pro ungelt. I zdá� se pán�m: 
abyste slady mlyná��m m��ili a bude-li kdo shledán, že dá mén�
neb více, bude� trestán.  

A když Komorá� s Hopmilským tomu odpírali, �kouc, nech�
sob� sami melí s svou �eledí, neb svého sladování mají a platí 
jemu sami a mn� také mé úpln� dadí, jakož bylo za starodávna 
vedle seznání a sv�domí a listu našeho.  

Pov�d�no jim od pán�v skrze Mlýnka šepmistra: Jakož se 
vždy p�ed smlúvy odvoláváš na sv�domí t�ch N�mc�v, pamatují�
to páni, kterak jest bylo za starodávna: že� jest nebylo placeno 
než po 2 gr. od sladu, potom po 16 pen�zích a potom jste teprv 
u�inili smlouvu po 3 gr. pro sladomelce. Protož což jste sob�
smluvili, to sob� obapoln� držte. Pakli byste mleti necht�li a 
pivovárníci sami budou mleti, ale snad budou dávati po 15 
pen�zích, ano z toho mlýna bylo dáváno k špitálu 20 kop do roka 
a ty dáváš jedin� 10 kop. Kterýmžto výrokem /123/ spor ten byl 
vyrovnán.  

Strana katolická pán�v �eských, králi Ji�ímu nep�ející, zvoli-
la na sn�mu dne 3. kv�tna 1469 v Olomouci odbývaném krále 
Matyáše uherského za krále �eského, a a� korunování se nestalo, 
volil tento v p�epychu osobním a ze záští proti králi Ji�ímu téhož 
ješt� dne nejvyšší ú�edníky zemské, a�koliv sám neuznával 

platnost volby té. Dojem, jaký zpráva o ošemetnosti té na krále 
Ji�ího sp�sobila, byl hluboký, bolestný a nezapomenutelný a od 
té doby pozorovati bylo velikou prom�nu ve smýšlení a jednání 
králov�. Pat�íval on již dávno s pravou lítostí na krvavý boj, 
kterýž p�inucen byl vésti pro svobodu sv�domí svého i svých 
poddaných a nejednou p�edstavoval sob�, že královská moc a 
d�stojenství nebyly dostate�nou náhradou za p�íko�í a ne�esti, 
které i s národem svým okoušeti musel. Protož umínil si dítkám 
svým pokojn�jšího dop�áti postavení, nežli sob�, a nepostoupiti 
jim tr�nu, nýbrž ješt� za živobytí svého usiloval o zvolení 
kralevice polského za nástupce tr�nu a tak potrestati zrady 
Matyášovy, za jakouž p�í�inou svolán byl sn�m valný ke dni 5. 
�ervna 1469 do Prahy, kterýž dvojím skutkem památným se stal, 
totiž radikální opravou mince a volením nástupce tr�nu.  

Opravu v mincovnictví požadoval již v nejvyšším stupni 
nastalý úpadek valuty pen�žní. Protož ustanoveno bylo raziti 
dáti v Ho�e Kutné peníze v cen� a zrn� tak, jak v zásad� již pod 
králem Václavem ustanoveno bylo, takže 24 groš�v �eských 
m�lo op�t státi za zlatý uherský (nyn�jší c.k. dukát) a 18 groš�
za zlatý rýnský. Drobných pen�z m�lo jíti 12 na groš a 2 halé�e 
na peníz. Na zrušení staré mince ustanoveny sm�nárny po všech 
m�stech královských a m�lo se p�ijímati 14 /124/ starých peníz�v 
za 12 nových �ili za nový groš. O vyrovnání se dlužník�v s v��i-
teli na p�j�ky p�ed tím u�in�né byly v m�stech zvláštní komise 
ustanoveny, které ohledn� splácení mezi stranami projednávati 
m�ly. Jakmile nová mince vydána bude, mají se veškeré platy, 
úroky a cla toliko novou mincí platiti. Staré mince p�epalovati a 
co st�íbro prodávati bylo p�ísn� zapov�díno, jakož i všeliké vy-
vážení st�íbra ze zem�. Kone�n� zapov�d�no bylo p�ísn� v celé 
zemi p�ijímání všech cizích mincí tak zvaných kerli�ky a orlíky
krom jediného groše milých p�átel králových knížat saských.  

D�ležitá prom�na ta provedena skute�n� a jest to znamenitý 
úkaz v letopisech mincovnictví, že oprava tak blaho�inná zroditi 
se mohla uprost�ed bou�í neslýchaných, kterými celá zen� zmí-
tána byla až do nejhlubších svých ko�en�. A povážíme-li, že ku-
pectví zahrani�né v �echách, stiženo byvši klatbami papežský-
mi, p�išlo tak na mizinu, takže pot�ebám obecným �asto st�ží 
sta�iti mohlo, protož nem�že nám divno býti, když jsme z usná-
šení se obecních tak zhusta pozorovati již p�íležitost m�li, že 
z�etel sv�j k cenám v trhu a po�ádku obraceli. Nebo� pé�e o lev-
né co možno opat�ování pot�eb potravních pro takový po�et lidu 
d�lnického v Ho�e p�i panující v zemi drahot� všeobecné poža-
dovalo všeobecnou obez�elost, by z nedostatku snad a klamu 
neb lichvy každému možnému se zbou�ení lidu se p�edešlo.  

Slavný n�kdy rod Ruthart�v po válkých husitských zmizel 
úpln� z d�jin kutnohorských, aniž udati lze, kam se byl aneb kdy 
vyst�hoval. Prvn� od té doby nachází se op�tn� stopa, že rodina 
ta v Ho�e Kutné žila, v listu krále Ji�ího, jejž byl v pátek po sv. 
Vítu 1469 z Prahy kutnohorským psal a v n�mžto praví: /125/ V�-
d�ti vám dáváme, že ten d�m Ruthart�v, kterýž byl Seky�ických, 
dali jsme vdov� n�kdy Kunše Od�radov� manželce. Protož vás 
žádáme, abyste ten d�m jí v knihy m�stské vložili.  

1470 Ve st�edu po sv. Mat�ji obnoven byl ú�ad šepmisterský 
a konšelský nejvyšším mincmistrem Ji�ím Vranovským. Opo-
mineme jmenování osob k ú�ad�m t�m volených. Zaznamenáno 
však p�i volb� té, že zavázání žádného páni ani obec panu 
mincmistrovi neu�inili, než toliko že jsou ho prosili, aby na n� a 
na obec tuto rá�il laskav býti a on pány zase za totéž žádal.  

Páni po zvolení z�stali jsou na tom, aby každý sám držel 
ú�ad šepmisterství svého �tyry n�d�le, le� by pry� cht�l odjeti 
neb co pilného m�l �initi, tehdá m�ž jinému poru�iti. A když bu-
de rok k sazení konšel nových, tehdá bu� kdo bu� šepmistrem, 
má však toho �asu dáti pe�e� zase panu hofmistrovi, aby ji pan 
mincmistr zase vzal od toho, komuž ji dal nejprve. 

K žádosti krále Mti na páních Ahník z K�ešic ú�ad rych-
tá�ství p�ijal od pán�v, jemuž je p�ikázáno, aby cti a dobrého 
jména pán�v a obce hled�l v�rn� a práv�. Pakli se dopustí které 
v�ci neslušné, tehdá toho ú�adu s hanbou zbaven jsa, má trestán 
býti, aby na žádném ú�ad� v��n� nebýval, a to, kdykoliv by na	
co zv�d�li neslušného. A na to p�ísahu složil.  

Mikuláš, ty �asy hofmistr, Bartoš rudokupec z Kúta, Petr 
Janovský, Jíra Chocenský, Janda, Martin Hu�ek jménem všech 
rudokupc� do rady vstoupivše, když páni obecní na rathúze byli, 
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i mluvili jsou skrze Mikuláše hofmistra: Jakož jsou jich p�edko-
vé rudokupci od starodávna suché dny z hutních pecí, každé 
suché dny po 2 gr., pravíce, že to bývalo obracováno na mostky 
a na opravy cest mezi hutmi, pak a�koli tyto �asy platiti /126/ jsou 
se zbra�ovali, již však jménem všech valtver�ník�v že se podvo-
lují z každé peci, aby ti, kdož d�lati budou, dávali každé suché 
dny po 2 gr. mince té, která u Hory bude d�lána. A páni šepmist-
�i, konšelé s obecními jich �e� p�eslyšavše, rozkázali jsou jim 
pov�díti skrze Prokopa Aldera takto: Jakož jste �ekli, že se pod-
volujete platiti suché dny z t�ch pecí, které d�lati budou, tak�
vám páni s obecními praví, že� to v�c není nová. Než pon�vadž 
to bylo od starodávna, že jsou platili k obci, jakž jest d�íve bylo, 
bu
 i nyní. Páni pak a obec budou-li míti opravovati mostky a 
cesty na to, jakož pravíte, v to nahlédnou a bylo-li jest to d�íve, 
bu
 i nyní, pakli jest to nebylo, nebývej i nyní, ale obrátí ten 
plat, jakž jest jindy byl obrácen a na�.  

Válka, jižto král Ji�í ješt� poslední rok svého života proti 
nep�átel�m svým a zem� �eské podniknouti musel, požadovala 
napnutí všech sil zemských a jemu v�rných a proto nálezem sn�-
movním ze dne 14. b�ezna 1470 ustanoveno jest po všech kra-
jích zem� �eské, kte�í drželi se v poslušenství králov�, by vojsko 
stálé pod zvláštními hejtmany krajskými, opat�ené všemi 
pot�ebami vále�nými a hotové na každou chvíli vstoupiti do 
boje, vydržovali. Krajové sami volili si své hejtmany, nejvyššího 
však velitele král. Menší pot�eby vále�né obstarával kraj sám, 
v�tší st�elbu a co k ní náleželo musila poskytovati m�sta králov-
ská dle rozm�ru a z�ízení podkomo�ího zemského. Kutnohorští 
za tou p�í�inou opat�ili nákladem svým dvacet žoldné��v pavéz-
ník�v a koupili dv� tarasnice železné za 17 kop gr.  

Král Ji�í po�átkem m�síce �ervna p�ijel do Hory Kutné a 
dekretem tu daným dne 7. �ervna 1470 zobsílal všecky kraje, 
pány, rytí�stvo /127/ a m�sta, aby ve�ejn� vzh�ru jsouce, p�itáhli 
vojensky dne 23. �ervna k N�meckému Brodu, cht�je táhnouti 
svým ku pomoci do Moravi. Již hned v pond�lí po sv. Filipu a 
Jakubu k žádosti JMti krále vysláno jest z m�sta Hory Kutné 
100 p�ších ku Po�átkám, ale tu, že páni žádných pen�z obecních 
nemajíce t�m pacholk�m dáti, položili jsou sbírku na �tvr�
Bartolom�jskou, z které výprava ta podniknuta byla.  

Králova Milost vida, kterak nep�átelé JMti i naše rozmáhají 
se víc a více, škodu �iní rozli�nými záhubami, znamenav také 
nedostatek sv�j, povolav šepmistr�v a konšel�v i obecních, 
požádal jich, aby svolajíce starších k žádosti JMti sbírku z sebe i 
z obce u�iníce, aby JMti toho p�j�ili, a JMt �ekl, že to chce z 
mince rozkázati pomalu platiti. I u�in�na jest sbírka ze všech 
�tvrtí i p�edm�stí a odevzdáno JMti 600 kop gr.�. Spolu i páni 
šepmist�i a konšelé zv�d�vše zde peníze nep�átelské pán� Krají-
cova �lov�ka z Da�ic. Byla suma p�l páté kopy a 10 zlatých 
uherských, to páni s povolením krále milosti zdvihše, dali je 
zlému Janovi (v�dci žoldné��v kutnohorských) na žold na 
Chot�bo�.  

Hora Kutná neustálými sbírkami velice byla soužena. Obá-
vajíce se šepmist�i, aby snad jednou o veškeré králi Ji�ímu �in�-
né podpory nep�išla, vyprosili na JMti úpis na poslední sbírku 
šesti set kop, k �emuž také JMt svolil a dal jim v zástavu vsi 
Zybohlav, Újezdec, Pe�ky a K�e�ho� tímto listem: My Ji�í král 
�eský, markrab� moravský, lucemburský a slezký vývoda a lužic-
ký markrab� atd. Oznamujem tímto listem všem, že jsme dlužni 
opatrným šepmistr�m a obci na Horách Kutných, v�rným našim 
milým, dluhu spravedlivého 600 kop gr. pen�z dobrých, /128/
kterýchž nám k naší žádosti a pro dobré obecné hotov� jsou 
p�j�ili a cht�je je t�mi pen�zi jisty u�initi, aby oni z toho p�j�ení 
žádné škody nem�li, s dobrým rozmyslem a naším jistým v�do-
mím, mocí královskou, již psaným m�š�an�m na Horách Kut-
ných v t�ch 600 kopách gr. zapisujeme a zastavujeme a tímto 
listem zapisujem a zastavujem lidi s poplatky a úrokami ve vsech 
dole psaných, totižto ve vsi Zybohlavích: Valeš 3 kopy 15 gr., 
H�l p�l t�etí kopy gr., Kú�imský 3 kopy gr. Ve vsi Újezdci: 
Vejd�lek bez osmi groš�v 5 kop gr., T�ma z K�e�ho�e p�l kopy 3 
gr. a 2 peníze, Van�k 3 kopy 20 gr., Sedlá�ek 1 kopu gr., Tobiáš 
15 gr. Ve vsi Pe�kách: 	íha 50 gr., Machek 40 gr. úroka Svato-
ji�ského a tolikéž Svatohavelského, se všemi a se všelikými d�-
chody a poplatky z svrchupsaných lidí pocházejícími, tak aby již 
páni šepmist�i, konšelé a obec m�sta Hory Kutné svrchupsané 

lidi se všemi d�chody a poplatky z nich pocházejícími m�li, 
drželi, jich požívali bez naší i budoucích našich král� �eských i 
všech jiných lidí všelijaké p�ekážky tak dlouho, dokud My neb 
budoucí naši králové �eští t�ch 600 kop gr.�. pen�z dobrých té 
chvíle v zemi naší �eské obecn� b�žných nedali bychom jim a 
úpln� nezaplatili. A kdož by tento list m�l z svrchupsaných šep-
mistr�, konšel�v a obce na Horách Kutných s dobrou volí a svo-
bodou, chcem, aby tomu p�íslušelo právo všech v�cí svrchupsa-
ných. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou k tomuto listu ká-
zali jsme p�iv�siti. Dán na Horách Kutných v úterý p�ed sv. 
Prokopem, léta od narození Syna Božího 1470., království 
našeho 13.  

Jak již praveno, hnul se král Ji�í z Hory Kutné s vojskem k 
Brodu N�meckému a již ve �tvrtek po sv. Prokopu píše Kutno-
horským /129/ z �áslavi: Poctiví, v�rní milí! Kažte forman�m od 
Hory chléb vézti i mouku za vojskem naším k prodeji, bude� jim 
placeno, a tím spíše a� se vypraví, aby nás brzo postihnouti 
mohli. Ten váš posel, kterýž list váš p�inesl o t�ch výstrahách, 
jakož jste nám po n�m psali, ujel sp�šn� pry�, nedo�kav od nás 
odpov�di na tak pilnou v�c, a rozpráv�l noviny zlé, lživé, že by 
král uherský p�ijel siln� na Jihlavu, p�ikazujem, abyste jej hned 
kázali vsaditi, tak aby on i jiní potom toho ne�inili aniž sm�li 
�initi.  

Naléhati musely na krále Ji�ího nemálo též starosti o budou-
cnost syn� svých, jichžto statky pro pot�eby zemské nemálo byl 
zadlužil. Pro�ež cht�je jich odškodniti a opat�iti, vydal téhož dne 
v �áslavi následující úpis, nímžto syn�m svým na požitcích 
mince kutnohorské 60.000 kop gr. pojiš�uje. Úpis ten zní: My 
Ji�í z boží milosti král �eský atd. Oznamujem tímto listem všem: 
Jakož n�kte�í naši poddaní nad svými p�ísahami a povinnostmi, 
jimiž nám povinni a zavázáni byli jsou, nám jakožto králi a pánu 
svému d�di�nému zprotivili jsou se a na království naše kteréž 
nejv�tší záhuby mohli p�ivedli jsou, cizozemc�v k tomu ponukše, 
naše v�rné poddané mordem, pálením i jinými záhubami nek�e-
s�anskými trápíce. My majíce nad královstvím i poddanými naši-
mi v�rnými lítost, s radou pán�v, rytí�stva, m�st i všeho sn�mu 
obecního zemského proti takovému bezpráví zasadili jsme se 
toho brániti a hájiti umínivše. A abychom to podle pot�ebnosti 
u�initi mohli, že požitkové a d�chodové království našeho k ta-
kové v�ci a náklad�m sta�iti jsou nemohli, musili jsme pro dobré 
obecné a obranu království našeho d�dictví n�která osvícených 
Viktorina, Jind�icha a Hynka, vévod Minsterberských, /130/ hrabí 
Kladských, knížat, a urozeného Bo�ka, brat�í pán�v z Kunštátu 
na Pod�bradech, syn�v našich milých, zastavovati a prodati a 
jmenované syny naše ve mnohých sumách pen�z v rukojemství 
zavadili jsme, kterýchžto pen�z k svrchupsaným náklad�m vy-
p�j�ovali jsme. I chtíce jmenované syny naše, jestliže by Pán 
B�h smrti nás neuchoval, opat�iti, aby oni toho škod p�ílišných 
nem�li, s dobrým rozmyslem a radou v�rných našich, mocí krá-
lovskou, týmž syn�m našim postoupili jsme a zapsali a tímto 
listem postupujem a zapisujem na požitcích a d�chodech mince 
naší na Horách Kutných ku komo�e naší p�íslušících šedesáte 
tisíc kop groš�v �eských dobrých rázu pražského, tak, aby jme-
novaní synové naši bez p�ekážky budoucích našich král�
�eských i všech jiných lidí odporu všelikého požitky a d�chody 
svrchupsané mince naší vybírali tak dlouho, dokudž by svrchu-
psané sumy groš�v nevybrali úpln� a docela, z toho nejsouc od 
nižádného utiskováni. Protož p�ikazujem mincmistru našemu a 
všem ú�edník�m jiným na Horách Kutných, nyn�jším i budou-
cím, v�rným našim milým, aby jmenovaným syn�m našim u vybí-
rání svrchupsaných požitk�v až do svrchujmenované sumy žád-
ným oby�ejem nep�ekáželi a v té v�ci aby se k nim m�li jakožto 
ku pán�m svým do vybrání svrchupsané sumy. Tomu na sv�domí 
pe�e� naši královskou kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán v 
�áslavi ve �tvrtek po sv. Prokopu, léta od narození Syna Božího 
tisícího �tyrstého sedmdesátého, království našeho léta t�inác-
tého.169

                                                          
169 Archiv �eský I. str. 299. - Opis též v archivu horního ú�adu. - 

A� znamenitá to suma upsaná na výnos mince, nicmén�, kdyžby os-
tatní pot�eby podpory z mince byly /131/ nevyhnuteln� neustále nepo-
t�ebovaly podpory, byla by mohla dosti brzy zapravena býti, jelikož 
byly hory nad míru zvelebené a výdajné, že výt�žek cen�n byl pr�-
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/131/ V m�síci srpnu t.r. král Matyáš s t�emi proudy vojska 
p�es Moravskou T�ebovou jako p�ed p�ldruhým rokem obrátil 
se do �ech a k �áslavi, Ho�e Kutné a Kolínu proudem širokým, 
v popel obraceje všechny vesnice a všecka stavení, kterýchž kol 
jezdci jeho dosáhnouti mohli. Následkem toho po�alo vojsko 
jeho brzy trp�ti hlad a žíze	 samo, když pálilo všecky vesnice a 
osady napo�ád se vším, co v nich se skrylo. K�ik a plá� ubohé 
chudiny rozléhal se na vše strany.  

Kutnohorští obávajíce se poznovu zni�ení m�sta králi Ji�ímu 
v�rn� oddaného, opev	ovali m�sto valy a zjednavše lidu bojov-
ného a ozbrojivše kovkop�, st�ežili m�sta dbale, p�ipraveni jsou-
ce k boji, k �emuž však nep�išlo.170 Ve kritickém okamžení 
tomto z�ízení obrany zemské po krajích ukázalo se býti skutkem 
proz�etelnosti. Co nevid�t bylo v Praze nové vojsko na nohou, v 
jeho �elo postavila se sama královna Johana, i táhlo proti nep�í-
teli. S druhé strany p�itáhl /132/ král Ji�í. Král uherský Matyáš 
vida nebezpe�í, obrátil se nazp�t chvatem ješt� úsilovn�jším, 
nežli byl p�íchod jeho.  

Nelze nám udati, s které strany v podzimu téhož roku Kut-
nohorští op�tn� nebezpe�í n�jakého se obávali. Nepochybn�, že 
op�tn� vpádu vojska Matyášova, které posaváde kolem Jihlavy a 
Polné rozloženo bylo a výpady tam �inilo. Tím ostražit�ji po�í-
nali si tedy Kutnohorští a dávali o všem, což jim v známost 
p�išlo, vyslanými od nich špehy rychlých zpráv jak králi Ji�ímu, 
tak knížeti Jind�ichovi Minsterberskému, a to nejlépe sv�d�í o 
v�rné oddanosti jich králi Ji�ímu a tak�ka o p�átelském pom�ru 
mezi králem a poddanými, což z t�chto dvou list� nejlépe sezna-
ti možno. Tak odpovídá král Ji�í Kutnohorským na obdržený od 
nich výstražný list takto: Boží milostí Ji�í král �eský a markrab�
moravský. Poctiví v�rní milí! Jakož nám píšete o t�ch výstra-
hách, v�d�ti dávajíce, že se siln� nep�átelé sbíhají, ale v�zte, že 
tak mnoho není, jako se vám praví, nebo� My tam také své špehy 
máme, kte�íž nám v�d�ti dali, že se ten zlý, nešlechetný Daniel z 
Mera (?) cht� n�kde škodu u�initi. Pak p�esto vy tam také své 
špehy v�rné a pilné m�jte, jestliže by jste �emu jistému srozum�-
li, abyste se slušn� opat�íce nám dnem i nocí v�d�ti dali a též 
známe-li co pravého, že by se k vám obrátiti cht�l, dáme vám to 
v�d�ti a lidem vás bohdá opat�íme, že jim s boží pomocí slušn�
bude moci odep�íti. Jedin� špeh�v nelitujte a vždy své tam m�jte, 
a� by vám pravdu pravili. Nebo� Pánu Bohu doufáme, pokusí-li 
se kdo, že� s hanbou musí zase utíkati, neb již naši poddaní 
všude hotovi jsou. Vy se doma p�ed ohn�m a zrádcemi piln�
opatrujte. Dán v Praze v st�edu p�ed sv. Václavem let božích 
1470 pod sekrétem naším.171  

/133/ Jind�ich kníže Minsterberský též na podobné výstražné 
psaní odpovídá v sobotu p�ed sv. Alžb�tou takto: Jakož nám jste 
poslali p�epis listu slovutného panoše Bohuslava z Leskovce a 
na Humpolci, i tomu jsme dob�e porozum�li, i již jsme my tam 
hned poslali. A vy také m�jte v tom pilné špehy a jestliže by jste 
co jistého prvé zv�d�li nežli my, dajte nám bez meškání v�d�ti, 
neb� se my pohotov� máme a k vám bez meškání p�itáhnem. A 
královské milosti dajte v�d�ti.  

Tyto poslední �ty�i roky draho velmi veliké panovalo v celé 
zemi a všechny v�ci tak byly zdraženy, jak pam�tník�v nebylo 
podobné drahoty, nebo� sedlák�m brán�no bylo orati, a proto 
celé osady neosety ostaly a tak, co si kdo d�íve byl nast�ádal, 
toho nyní vydati musel. Protož se stalo, že chléb byl vzácností 
k spat�ení mezi lidem obecným, z �ehož místy v zemi hlad a 
mor panoval.  

1471 Z rozkázání krále Ji�ího p�ijel kníže Jind�ich Minster-
berský brzy po novém roce do Hory Kutné a v den sv. Agatona 
(10. ledna) obnovil ú�ad šepmisterský a konšelský.  

Když již rada byla sazena vedle cedule od krále milosti po-
slané knížeti a vedle listu od krále milosti vší obci poslaného, 
                                                                                             
m�rn� každého týhodne až do 2600 h�iven v minci neb 13.000 
tehdejších zlatých �eských, což do roka �inilo 135.200 h�iven �ili 
676.000 zlatých tehdejších, skorem 2.800.000 nyn�jší rakouské 
m�ny. 

170 Pam�ti Mikuláše Da�ického na listu 30 udávají: Léta 1470 v 
sobotu okolo památky sv. Bartolom�je Matyáš král uherský vtrhl 
vojensky do �ech, pálil okolo �áslavi až k Ho�e Kutné, potom utekl 
p�ed králem Ji�ím.
171 Originál v archivu m�stském. 

tedy kníže vida, kterak rada stará d�kovala vší obci z poslušen-
ství a zase páni obecní od obce pán�m z práce, op�toval jest tu 
v�c p�ede vší obcí. A tím kníže jsa hnut, pod�kovav jim obapol-
n�, totiž rad� staré i obci, zavázal se jest slibem dobrovoln�, že 
pán�v a obce této nemíní opustiti svým hrdlem a statkem, do-
kudž jeho stává. A páni, nová i stará rada se vší obcí, takovou 
v�li knížete milosti slyše, pravili jsú jeho, pon�vadž pan minc-
mistr jest podál od této obce, aby kníže rá�il na /134/ n� laskav 
býti, slíbivše také vedle jeho milosti knížeti krále milosti v�rn� se 
p�idržeti a JMti radou nápomocni býti, pokudž jich hrdel a 
statk�v stává. A tak se rozešli.  

V tak tížící dob� všeobecné drahoty p�ichází nám krásný 
p�íklad ob�tavosti ob�anské zaznamenán, jejž budoucnosti nijak 
zaml�eti nelze, jelikož nejlépe sv�d�í o nábožnosti a spolu i p�í-
chylnosti k náboženství pod obojí sp�sobou, k n�muž, jak již z 
p�edu praveno, veškeré obyvatelstvo kutnohorské se p�iznávalo. 
List sám dá nám toho nejlepšího objasn�ní, jenž zní: My šepmi-
st�i a konšelé i všecka obec na Horách Kutných vyznáváme tím-
to listem všem v�bec, kdož jej �ísti neb �touc slyšeti budou, kte-
rak slovutný Alder z Lošan, ty �asy spoluradní náš, žádaje �asné 
a minulé v�ci za budoucí a v��n� trvalé s �ástmi svými sm�niti 
na poleh�ení a spasení duše své a p�edk�v i p�íbuzných svých, 
zvláštní p�íchylnost maje k záduší kostel�v zdejších, padesát kop 
groš�v �eských širokých st�íbrných, kteréž ty �asy 100 kop gr. 
na pen�zích jsou vážily, v moc a v ruce naše dal jest, žádaje, 
abychom za to 8 kop a 15 gr. platu ro�ního našeho zaplaceného 
v Ho�anech, kterýchž jsme k obci zdvihli a do špitálu našeho 
dávali, a toho abychom na víno k služb� boží k kostel�m našim 
postoupili. A my p�edepsaní konšelé i všecka obec, znamenavše 
takovou p�íchylnost a lásku nadepsaného Prokopa Aldera k 
takovému nadání, p�ijemše od n�ho t�ch 50 kop a 15 gr. platu 
ro�ního našeho d�di�ného tu v Ho�anech vedle žádosti jeho, aby 
obráceny byly na víno k služb� boží, jakož se p�edpisuje, jmeno-
vit� na Blažkovi 4 kopy 15 gr., na Machkovi 4 kopy, na jich 
gruntu a na potomních nám�stcích jich platu ro�ního a v��ného 
k zdvihání rozdíln� na sv. Ji�í polovici a na sv. Havel /135/ dru-
hou polovici po všechna léta budoucí a v��né. A ten plat máme 
jemu ve dsky vložiti což nejspíš moci budeme. Slíbivše se vší 
obcí pod naší ctí a v�rou k�es�anskou beze vší zlé lsti žádost p�e-
depsanou Prokopa Aldera naplniti a toho platu na žádné jiné 
pot�eby obecní ani kostelní neobraceti, než vedle žádosti a roz-
kázání jeho v tom jemu a tomu záduší v�rn� a práv� �initi a k té-
muž ke všemu nám�stky potomní naše listem tímto budoucn� za-
vazujíce, jakož jim jich �est a duše jsou milé. A zase svrchupsa-
ný Alder slíbil jest a má hned na témž míst� nám i obci naší ny-
n�jší i budoucí tentýž plat k tomu záduší tak obrácený ve dsky 
zase k témuž záduší složiti sp�sobem takovýmto, že o ten plat za 
své životnosti zdvíhaje obraceti má s naším i budoucích našich 
v�domím na víno k službám božím tak, jakož se svrchu píše. Ale 
po jeho smrti abychom my i naši budoucí neb kostelníci, jimž by-
chom to poru�ili s v�domím jeho budoucích zdvíhajíce, na žádné 
jiné pot�eby obecní neb kostelní neobraceli, než na víno k služb�
boží do našich kostel� budoucn� a v��n�, p�i tom sob� ani bu-
doucím svým k zdvíhání platu toho ani k výplat�, ani k žádnému 
zmocn�ní práva nepoz�stavuje ižádného. Máme také my i naši 
budoucí každý rok tu ned�li po sv. Martinu kn�žím kostel�v na-
šich rozkázati, aby lid obecný napomínali, by se Pánu Bohu po-
modlili za duše téhož Prokopa Aldera i manželky i p�íbuzných 
jich, aby Pán všemohoucí za jich toto �asné dobrodiní rá�il jim 
v��nou odplatu dáti. Toto sob� jest také svrchupsaný Prokop Al-
der poz�stavil, p�išel-li by kdy z dopušt�ní božího k takové chu-
dob�, že by almužny pot�eboval, tehdá aby m�l místo mezi chu-
dými špitálu našeho zdejšího. Na zdržení všech t�ch v�cí svrchu-
psaných pe�e� naši menší /136/ p�iv�siti jsme p�ikázali, prosíce 
slovutných pana Petra z Solopisk a na Klucích, ty �asy ú�edníka 
mince na Vlašském dvo�e, a Mikuláše z Sázavy, ty �asy spolu-
radního našeho, aby pe�eti své vedle nás na sv�domí p�iv�sili k 
tomuto listu. Jenž jest psán na Horách Kutných léta od narození 
Syna božího �tyrstého sedmdesátého prvního tu st�edu po novém 
lét�.  

Jiný zámožný m�š�an kutnohorský byl Václav Svatba z 
Tuchotic, který pro dobro�inné ú�ele toto po�ízení byl u�inil: Já 
Václav Svatba z Tuchotic s dobrým rozmyslem za svého zdravé-
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ho života, aby po mé smrti o mém statku svár�v a nesnází mezi 
lidmi nebylo, takto z�izuji a porou�ím: Nejprve žen� své paní 
Dorot� porou�ím a odkazuji 50 kop na pen�zích po�ítajíce a 
prve má 25 kop dskami zavázáno. A k tomu jí a dce�i své Kate�i-
n� p�idávám 50 kop gr., kterých jsem byl p�j�il králi Ji�ímu, 
vedle jiných soused. It. Dce�i své Kate�in� dávám d�m u Rak�
proti tomu l�nu mincí�skému, kterýž jest Jaroš, syn m�j, prodal 
k své ruce za 200 kop gr. a k tomu uveden jest v hospodá�ství do 
dvora (v Tuchoticích), toho pokládám za 100 kop gr. Tuto milost 
ješt� též dce�i své d�lám, že jí po své smrti dávám l�n sv�j 
pregé�ský na dvo�e (Vlašském) a k tomu d�m, v kterémž nyní 
sedím,172 ku pravému d�dictví, aby jí žádný na to nesahal, a 
zvlášt� syn m�j aby jí v tom ani v jiném p�ekážky a zmatk� ne�i-
nil. A v tom domu aby s ní matka její byla, dokudž by stavu své-
ho nezm�nila, a� by toho žena má zachovala najmén�. Op�t též 
dce�i /137/ své dávám v Tuchoticích polovici dvoru, vsi, les�v, 
rybník�v, luk, d�din i všelikých jiných požitk�v pravou polovici s 
takovouto výminkou: Bude-li Jaroš syny míti, tehdá aby s mou 
dcerou díl m�li. Tu milost �iním nad d�tmi jeho. A Jaroš aby 
také tu polovici k tomu p�iložil a pak teprv aby se z toho d�lili. A 
což se úrok�v dotý�e, to já dcerce své ukazuji na t�chto lidech: 
na rychtá�i 3 kopy gr. platu ro�ního, na Polákovi vedle n�ho též 
3 kopy platu ro�ního. A z druhé strany vsi na Machkovi p�l dru-
hé kopy platu ro�ního a na jeho sousedu platu ro�ního i s k�ra-
mi (slepicemi).  

It. Jestliže by dcerka má necht�la poslouchati a svévoln�
cht�la žíti nebo n��eho neslušného se dopustila, jakož B�h ra�
ost�íci, tehdá aby jí vydáno bylo toliko 50 kop. Pakli by ji B�h 
nezachoval a Jaroš syn�v nem�l, tehdá poru�níci to shromáždí-
ce, chci, aby ten statek prodali a za ty peníze plat d�di�ný koupi-
li a z toho platu ku kostelu Vysokému aby na víno t�i neb �ty�i 
kopy vydávali a na olej, na vosk, byla-li by toho pot�eba, než 
zvlášt� na víno. A ty peníze aby nebyly na žádné úroky nebo 
platy p�j�ovány.  

It. Ku kostelu na Vysokou k Matce Boží dávám 20 kop, aby 
za n� kopu platu koupili d�di�ného k tomu záduší anebo což by 
koli ty peníze mohly stihnouti a ten plat obrácen bu
 na víno, na 
olej, na vosk a na nic jiného.  

It. Mat�jovi, synu Jana a sest�enci mému, porou�ím 10 kop, 
aby jemu byly vydány když let rozumných dojde, a� by se poctiv�
vedl k dobrému a nebyl hrá�, zlod�j, marnotratec.  

It. Šest kus�v šlojí��v porou�ím k špitálu do Brodu �eského 
a nezdálo-li by se pán�m brodským nic k tomu p�i�initi, tehdy 
/138/ aby z statku mého p�idáno bylo, aby bylo 10 kop gr. A list a�
je obnoven.  

It. Pán�m chrudímským nezdálo-li by se nic p�i�initi, tehdá z 
statku mého aby bylo 10 kop platu a list aby byl obnoven. Též i u 
Hory ke špitálu, nezdálo-li by se pán�m nic p�i�initi, bu
 do-
dáno z statku mého, aby bylo 10 kop platu a list by byl obnoven.  

It. Do �áslavi 50 kop gr. horských bu
 dáno. Bude-li za n�
moci koupeno býti 10 kop platu, bu
 tak, pakli by nemohlo býti 
a páni �áslavští necht�li-li by nic p�idati, bu
 z statku mého 
p�idáno. Ty všecky platy bu
te obráceny na sukna, a krájena 
netoliko do špitál�v chudým, ale i ven do m�sta, do p�edm�stí a 
kdež by lidi chudé vid�li, bojíce se Boha.  

It. Což se stolice pregé�ské dotý�e, neuchová-li B�h dcerky 
mé, ta by nebyla prodána, než moji poru�níci aby ji osadili a což 
se pen�z z ní dostane, aby k záduší na chudé obrátili.  

It. Nájemné z t�ch dvou krám�v v domu Kate�in�in� obráce-
no bu
 o sv. Ji�í na plátno a o sv. Havel na sukno, dokudž ti 
krámové budou najímáni, to porou�ím žen� své s poru�níkem, 
kterýž se jí bude zdáti.  

It. Šaty mé chodící bu
te prodány a na chudé obráceny.  
It. Kate�in� Bekyni bu
 vydáváno každý rok p�l kopy, 

dokudž živa bude.  
It. Když Jaroš se bude míti d�liti s Kate�inkou, dcerou mou, 

chci, aby nap�ed m�la krav 24, ovec 70, sviní 8, kur kopu, husy 
23, dva vozy s nápravou, kotly dva, malý hrnec m�d�ný s jiným 
hospodá�stvím, což k tomu dvoru p�ísluší.  

/139/ Toho všeho mocné poru�níky �iním Mikuláše Štohlara, 

                                                          
172 Tehdáž v Mincí�ské, nyní v Jezovitské ulici �ís. 30. Týž 

Václav Svatba zem�el teprv r. 1471 p�i svatém Martin�. 

Martina Hamrníka, Viléma švagra svého a Víta písa�e m�stské-
ho aby všecky v�ci vedle své opatrnosti �ídili, jako mocní poru�-
níci, jim v tom plnou moc dávaje, a aby každý z nich za svého 
zdraví neb na smrti m�l moc místo sebe jiného voliti �lov�ka 
dobrého, zachovalého, kdož by se jemu zdál, aby se ta záduší tak 
�ídila vedle mého poru�enství. Actum den sv. Doroty Anno 1471.  

Po jeho smrti sepsána jest poz�stalost téhož Václava Svatby 
prvním šepmistrem Weisem a spolušepmistry Kroupou, Bilejov-
ským a Klobásou, která poz�stávala v tomto:  

Pásové ženští pozlacení t�i a �tvrtý nepozlacený bílý. Ten 
jest dán paní Dorot� Svatbové. Bylo 12 zol�et (?) na zelené tka-
nici. Koflík pozlacený st�íbrný s p�ikrývadlem. Koflík bílý st�íbr-
ný s p�ikrývadlem. Šál pozlacený. St�íbro picí s jelénkem. Šest 
st�íbrných širokých menších i v�tších picích. �íše s p�ikrývad-
lem na noži�kách st�íbrná. Dv� �íšky skrovné st�íbrné. Lžic ko-
vaných st�íbrných 18. Lžic zasazených 31 (dány paní 3, Jarošovi 
8, ostatní má dít�). V�nec perlový jeden v�tší, druhý menší. Zen-
klové (?) �tyry v�tší a osm menších. Mísy cínové svázané a dv�
m�d�nice (dáno polovici paní). St�íbra drobného klenotního 
snad m�že býti 32 lot�. /140/ Groš�v hotových bílých 84 kop gr. 
ze všech opask�v, pytlík�v a m�šc�v. Zlatých uherských 15 po 
27 gr. �iní 7 kop 15 gr. Pen�z horských 28 kop na pen�zích. Pe-
n�z víde�ských 2 kopy 20 gr. Halé��v horských za 40 gr. na pe-
n�zích. Od Víta písa�e groš�v za 12 zlatých, kteréž m�li dáti do 
Chrudím�, i dali do �áslavi 6 kop. U paní Doroty hotových 8 
kop na poh�eb. Z�stalo u krále milosti dluhu 25 kop gr. bílých. 
Z toho dáno 20 kop do �áslav� skrze hofmistra a na poh�bení 
naloženo ostatek 5 kop.  

Dále p�epis cedule, co jest již vydáno bylo prve Hamrníkovi: 
Nejprv zlatých uherských 50, vážených nobl�v 5 a jeden turecký. 
Starých groš� i Míšenských starých 17 kop i n�kterých groš�v a 
mezi t�mi groši jest Jan�v a Václav�v výborných 2 kopy bez n�-
kolika groš�v. Ty vzal pan mincmistr a dal za n� jiné groše z 
mince. Prsten�v zlatých bez kamen� 20. 4 prsténky zlaté s ka-
ménky a 4 st�íbrné. Krucifix pozlacený. Páte� (r�ženec) korálo-
vý. St�íbra s opásání slupného 4 h�ivny 9 lot�. St�íbra spušt�né-
ho 18 lot�. Za to st�íbro Jaroš vzal, prodavše je všecko skrze 
pán� mincmistrovo a panské p�ikázání slovem krále milosti, 28 
kop gr.  

Páni chrudimští napadli poru�níky, aby jim dodali 20 kop 
gr. ku koupení 10 kop platu k jich záduší, a poru�níci hotových 
nemajíce, /141/ žádali jsou, aby Mikuláš zlatník klenot�v n�co 
prodal. I prodal Houžvi�kovi 18 lžic kovaných st�íbrných a ty 
vážily 38 lot�, lot po 10 gr. bílých, �iní za n� 6 kop 20 gr. It. 
Prodal 	íhovi zlatníkovi šálec, vážil 13 lot� po 10 gr. It. Radovi 
mincí�i prodán šálec, vážil 13 lot� po 10 gr. It. Mikuláš zlatník 
vzal 32 loty st�íbra drobného s opásání, lot po 7 gr., �iní 3 kopy 
43 gr. Dáno jemu lacin�ji, aby koflíky vyva�il a spravil a prodá-
val klenoty. Suma za všecko st�íbro prodané 13 kop 56 gr. a 
Štolar p�iloživ svých 6 kop a 4 gr. i dal chrudimským 20 kop.  

Že i ostatním podmínkám v poslední v�li vytknutým úpln�
vyhov�no bylo, a� na listin� více poznamenáno není, dá se úpln�
domýšleti, pováží-li se s jakou sv�domitostí doby té poru�níci 
posledních po�ízení na vykonání na n� vloženého poru�nictví 
dbali a sv�d�í o tom i ta okolnost, že nada�ní listina m�stského 
špitálu kutnohorského Václava Svatbu z Tuchotic mezi své 
nadance a dobrodince �ítá.173  

Dne 22. února 1471 zem�el v Praze M. Jan Rokycana, vole-
ný arcibiskup, jenž již od p�l století stál byl v �ele �eské církve 
pod obojí a upravoval, �ídil i zastával veškeren duchovní /142/
život i ruch její, a dne 22. b�ezna následoval jej do hrobu i král 
Ji�í. Plá� a úp�ní rozléhaly se po Praze nejen nýbrž i po vší 
zemi, nebo� oplakáván byl král, o kterémž obecný šel hlas, že 
jemu podobného v �echách nebylo ani nebude: neb zrodiv se z 
l�na národu, neodcizil se ho nikdy, ale byl mu nade všecky jiné 
otcem moudrým i starostlivým. Ztráta obou hlav, duchovní i 

                                                          
173 Podáním t�chto dvou p�íklad� zámožných m�š�an� kutnohor-

ských cht�l jsem poukázati p�edn� na chvályhodné smýšlení p�ed-
n�jších osob v m�st�, pak na sp�sob odkaz�v a jich provedení, jakož 
i k tomu, v �em bohatství tehdejších prvních ob�an� zámožných zá-
leželo a na� p�i svém bohatství v domácnosti nejvíce dbali. Jest to 
spolu malý p�ísp�vek ku studiu kulturn� historickému. 
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sv�tské, tak rychle po sob� nemohla nedojmouti hluboce národu, 
který nucen jsa hájiti bytu svého proti celému tako�ka sv�tu, neb 
dle slov souv�kého letopisce onen slovem a tento me�em 
bránili Kristova kalicha.  

Když p�išla pov�s� do Hory Kutné, že pán všemohoucí z 
tohoto sv�ta k své svaté milosti pojíti rá�il jasného krále Ji�ího 
prvního,174 kteréhož páni království �eského a markrabství mo-
ravského atd. spolu s rytí�stvem a m�sty z jednostejné dobré 
v�le za krále a pána sob� zdvihše, k korunování p�ivedli i s krá-
lovnou Johanou manželkou jeho, za jichžto po�átku králování 
byl jest takový pokoj, že pam�tník�v nebylo takového upokojení 
ve všech zemích p�ísedících a k �eské korun� p�íslušících a to 
trvalo za n�kolik let.  

/143/ Potom z vnuknutí 
ábelského, kterýž vše zlé libuje a 
dobré nemiluje, skrze údy jeho lidi duchovní zbudila jest se tako-
vá válka ukrutná, po�avši léta 1458, a trvala za živnosti svrchu 
psaného krále Ji�ího až do léta 1471. Nebo mnozí páni a rytí�-
stvo i m�sta zprotivivše se, pustili jsú k�ižovníky, Uhry, ukrutné 
Turky, husa�e i jiné ukrutníky na zámky, jež mordy, pálením, 
velikou �ást zem� moravské i �eské jsú zkazili, nebo z povolení 
papežského šly jsú kletby na �echy ode všech okolních zemí, od 
stavu duchovního i sv�tského skrze pohoršení a zpýchání obyva-
tel�v �eských, a p�vod t�ch válek byl doktor K�ižanovský a Hila-
rius doktor na hrad� Pražském s jinými duchovními. Z sv�tských 
pak Zd�nek Konopištský, Jan Rosemberský, Zajíc Hasemburský 
se mnohými pány �eskými a z m�st Plze� nová, Jihlava, Znojmo, 
Olomúc a jiná m�sta s biskupem olomúckým Prothasiem i s jiný-
mi, jenž zvemše p�í�inu, že o právo a zemské dobré se zasazují. I 
cht�li �echy puditi od p�ijímání t�la a krve Pána Ježíše proti 
kompaktát�m. A krále uherského Matyáše na to do �ech vedli k 
záhub� a ješt� majíc krále Ji�í, i volili sob� v Olomúci a mazali 
na království �eské krále uherského a potom toho v Jihlav�
potvrzovali, koruny �eské v rukou nemajíce. Potom cht�jíce svou 
v�li naplniti a Uhra za krále �eského míti, položili Zd�nek Ko-
nopiš�ský s jinými pány, kdož se krále uherského p�idrželi, sn�m 
obapolný po smrti krále Ji�ího hned ve t�ech ned�lích, místo 
ukazovavše sjezdu v Polné, a tu nedokonavše, odložili do Brodu 
N�meckého. Tu op�t obapoln� se sjevše, nedokonali, a král 
uherský vždy ty �asy byl vojensky na Jihlav�. I odložili jsú ten 
sn�m do Hory k nám na ten pond�lí /144/ po sv. Žofii, majíc vždy 
nad�ji, že Horníci k nim p�istoupíce, Uhra za krále �eského s 
nimi budou voliti. Ale Horníci více na svou �est pamatujíce, 
nežli ti páni svrchupsaní, s jinými svými drželi jsou se knížat a 
m�st Pražských a pán�v �eských v�rných a m�st, a�koli m�sta 
pokušení skrze rozli�né �e�i lahodné i pohr�žky jsú trp�li, a 
setrvavše s pomocí boží v�rn� jsú této korun� u�inili.  

Nebo po smrti krále Ji�ího hned v sobotu sšedše se páni 
šepmist�i a konšelé s obecními a staršími, vzemše to p�ed se, že 
jsú m�sto královské svobodné a žádnému jinému, krom krále, že 
nejsú zavázáni aniž byli. Pon�vadž B�h krále neuchoval, zname-
navše, že oni a obec a ne jiní s pomocí boží náklady svými s 
obcí hor jsú vyzdvihli, i šli jsú do mince hodinu tém�� první na 
noc a p�ivolavše ú�edník� mince od krále usazených Old�icha z 
Tušenic, Petra Kluckého a Prokopa Aldera z Lošan, a p�edloživ-
še jim v�ci svrchupsané, nehnuli jsú jimi s ú�ad�v, než zmocniv-
še se spolu s nimi mince, rozkázali jsú jim i probé��m, aby bez 
v�le obecní nepo�ínali nic, než pokudž se ze spolku namluví, 
p�idavše k nim osoby z obce, konšel obecních a starších. A to jsú 
tím úmyslem u�inili, nebo statk�v svých znamenit� p�j�ovali jsú 
králi milosti za živnosti jeho pro obranu koruny �eské, a 
nemajíce odkud jinud sob� nahraditi, i hled�li jsú k minci, aby 
odtud d�chody královské berouce, lidem i sob� opravovali, 
jakož jsú ji tak drželi až do toho sn�mu, kterýž se popisuje.  

Horníci hned po smrti krále Ji�ího ale vidouce, že král 
uherský s t�mi pány a pomocníky svými, což jsú p�ed se vzali, 
                                                          

174 Podávám d�ležitou pro m�sto Horu Kutnou událost tu doslov-
n� a úpln� tak, jak ji v knize Memorabilien z roku 1471 zapsal byl 
tehdejší písa� m�stský Jan Kozlík, jižto jsem byl již r. 1847 v �aso-
pise �eského Museum II. str. 186 podal, kde však tehdá panující 
ješt� censurou mnohá zdající se p�íkrá vyjád�ení a v�ty vytrženy 
byly, pro�ež tuto úpln� se nachází, jelikož dle výroku historiografa 
pán� Palackého to jediná listina, která o d�ležitosti volby Vladislava 
/143/ za krále �eského úpln� pojednává. 

toho uleviti nemínil, i p�ijali jsú lidí služebných jízdných /145/ na 
t�i sta koní a p�ších tolikéž pro obranu a zachování toho klenotu 
vší korun� �eské a t�m každý týden z mince na k�� po zlatém a 
na p�šího po 15 gr. a na pavézníka 24 gr. vydávajíce, ostatek jsú 
v dluhy za krále vydávali vedle zápis�v, kteréž byl král Ji�í za 
své živnosti ud�lal a v minci položil a to trvalo až do sn�mu 
podepsaného.  

A v té mí�e p�ijel jest kníže míšenské vojensky k obran� ko-
runy �eské a položil se v Praze na sv�j náklad, maje osm kop 
voz�v, 18.000 jízdného po�estn� od�ného a p�šího 800 dob�e 
p�ipraveného, takže nebylo sto, by nem�l každý pancí�e z plechu 
a lebky. A ti šli p�š v od�ní až do Prahy, pak se položili u Kolí-
na, majíce nad�ji, že �echové jej zvolí za krále. A když se jinak 
ta v�c m�la, v tom p�ijeli n�kte�í na Ka�k, dívajíce se dílu horní-
mu, vtom zabit jemu jeden znamenitý komorník. A jiní toho mstí-
ce, spálili d�l Plimel a zbito havé��v více než dvacet. I jeli hned 
z zem�, škodíce kudy jeli, neb jich na píce braní drahn� zhynulo 
i koní jim pobráno.  

Jakož položen byl jest sn�m zde v Ho�e Kutné strany obojí 
od osvícených knížat, pán�v, rytí�stva a m�st i vší obce koruny 
�eské, kte�í sú se slavné pam�ti krále Ji�ího v�rn� p�idrželi, ja-
kožto krále a pána svého d�di�ného i také strany druhé odporné 
pán�v t�ch, kte�í jsú se Jeho Milosti královské za jeho živnosti 
zprotivili, k uvedení zase zem� této v mír a pokoj a v �ád a k jed-
nání obecního dobrého. Tehdá mezi jinými mnohými pot�ebnými 
v�cmi, kteréž tuto pro krátkost opuš�uji, mluveno jest od obojích, 
aby král a pán volen byl, že jinak nem�ž snáze tato zem� ku po-
koji p�ijíti. Tehdá knížata, páni, rytí�stvo i m�sta a obec, kte�íž 
jsú v jednot� p�i králi vždy se drželi, u�inili /146/ jsú otázku na 
t�ch páních zprotivilých: jakož ti páni za živnosti krále milosti 
volili jsú sob� za krále a pána krále uherského, p�i tomto-li 
volení z�stati chtí a jej za krále míti, �ili pustíce od toho volení, 
s knížaty, pány, rytí�stvem a m�sty, jsúce sob� svobodni a volni, 
z jednostejné svobody a v�le ze spolku vedle �ádu, svobod a 
práva chtí o krále a pána jednati a mluviti. Tehdá ti páni po 
mnohých túžkách žádali jsú na to míti rozmyšlení, že na to chtí 
odpov�
 dáti. A v té mí�e Luben�ík s jinými, poslové krále 
polského, p�ijevše s listy v��ícími, dali jsou poselství p�ede vším 
sn�mem, že král polský Kazimír pozdravení královské a vše 
dobré všem obyvatel�m zem� �eské vzkázati jest rá�il. A a�koli 
od strany odporné veliký vztek byl jest o vyslyšení toho poselství, 
pro stálost však strany naší slyšán jest a �ekl: Králova milost 
pán m�j nejmilostiv�jší rozkázal jest mi vám pov�díti: Jakož 
ješt� za živnosti krále Ji�ího, slavné pam�ti, požádán jest jeho 
milost, aby syna svého prvorozeného, kníže Vladislava, pána 
mého milostivého, vám a korun� této za krále dáti rá�il, jeho 
milost, a�koli skrze takové sp�ízn�ní, kteréž jeho milost s králem 
Ji�ím slavné pam�ti m�li jsou a bratrstvo, toho jest neodpíral, 
toho však nedokonal jest z hodných p�í�in až dosavád. Než jeho 
milost jednal to slušn� skrze posly své a ješt� jedná k stolici 
papežské, aby v to né bezd��n� a povlovn� s povolením vkro�il 
bez prolití krve k�es�anské, pak, pon�vadž krále milosti krále 
Ji�ího B�h neuchoval a vaše milost z jednostejné v�le voliti chce 
krále a pána sob�, žádá� jeho milost královská, abyste syna jeho 
prvorozeného, kníže Vladislava, vzali sob� za krále a pána a 
bude-li to, jeho milost bude vám králem /147/ spravedlivým, za-
chovávaje vás p�i vašich právech, svobodách, d�stojenství i cti i 
p�i všech artikulích, kteréž jsou jeho milosti posláni od vás, a 
netoliko p�i t�ch artikulích, jeho milosti poslaných a od vás sep-
saných, ale nad to i p�i jiných, což by jedin� s vaší radou bylo, 
p�i tom p�i všem chce vás zachovati, hájiti, brániti, jakožto pán 
milostivý. A o kníže Viktorýna a o jiné v�zn� p�i�initi se skute�-
n�, že bohdá brzy prosti budou, tak však, až se to stane, že syn 
jeho milosti za krále �eského vzat bude. A skrze to obeslal jest 
n�která knížata, p�átely své, cht�l-li by kdo mocí a kvaltem na tu 
korunu sáhati a utiskati, aby každému bylo odep�eno do obeslá-
ní jeho milosti, neb k té v�ci hotov jest, kdyžkoli v�d�ti dáme.  

To vyslyšavše, uložili sob� hodinu k sjití pro rozmyšlení.  
Potom p�ijel biskup Agerský (Jagerský?) a �upr vévoda 

Sedmihradský, d�jíce poselství od krále uherského, že žádá, aby 
vzat byl za pána a krále �eského, podkládaje se znamenit�. To 
vyslyšavše plný sn�m, op�t se rozešli, hodinu šestnáctou položiv-
še k sejití, �ekajíce odpov�di od pán�v zprotivilých na otázku jim 
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podanou proto, pustí-li od krále uherského, aby z spole�né v�le, 
svobodni jsúce, jej nebo jiného krále sob� zvolili. Slyšán jest 
také i kn�z (kníže) Viktorin, v�ze� krále uherského.  

A když jsú se knížata, páni, rytí�stvo a m�sta po ob�d� sešli, 
chtíce jich odpov�
 slyšeti, tehdá oni nep�išedše, poslali jsú dva 
z sebe s touto �e�í, že král uherský pro n� poslal, aby rada jeho 
milosti a poslové hned k jeho milosti jeli bez meškání a oni páni 
že je chtí provoditi a po nich nechtí z�stati, /148/ a tak vsedavše, 
odjeli z Hory dob�e plaše.  

Tehdá knížata, páni, rytí�stvo, m�sta i všecka obec na sn�mu 
poz�stalí, vidouc jich nekone�né p�edsevzetí a že by ta v�c mo-
hla ke zlému p�ijíti všemu království a k roztržce, znamenavše 
také nebezpe�enství, že král uherský v korun� siln� leží vojensky, 
necht�jíce, aby lidé z toho sn�mu roztržen� se rozejeli, vidouce 
sborem v�li všech, že by králi a panu rádi, aby toto království 
mohlo v celosti zachováno býti, i pro jiné p�í�iny, p�istoupili 
jsou k tomu, aby zde u Hory král volen byl, a�koli od Pražan 
mnoho jest proti tomu mluveno, �koucích, že vedle práv, svobod 
a oby�eje král m�l by v Praze volen býti, znamenajíce také škody 
a nebezpe�enství, kteréžby z toho mohly pojíti. I zdálo se jest 
všem užite�né, aby k volení krále bylo p�istoupeno bez 
pohoršení práv m�sta Pražského. A také z daru pána všemo-
houcího volen jest nejjasn�jší kníže a pán, pan Vladislav, syn 
prvorozený Kazimíra, krále polského, za krále a pána �eského, s 
výminkami dole psanými. (Act. fer II. post Urbani hora XI)  

Podepsané artikule sepsané z jednostejné v�le pán�v, rytí�-
stva a m�st království �eského, kteréž volený král má tvrditi a 
vskutku zachovati, jsou JMti poslané:  

Nejprve: Kompaktáta mezi svatým koncilem Bazilejským a 
slavným královstvím �eským a markrabstvím moravským zjedna-
ná a ud�laná aby zase v svou pevnost a držení p�ivedena byla a 
tvrzena i skute�n� zachována. A to král volený zapsati se má a 
zdržeti a k místu p�ivésti. A jestliže by je kdo cht�l rušiti a od 
nich tisknouti, tehdá JMt má jich hájiti a brániti proti každému a 
p�ed papežem jednati, aby �ech�m a Moravan�m /149/ tak byla 
potvrzena a vskutku zachována.  

It. Arcibiskup kostelu Pražskému aby dán byl takový, ježto 
by �echy a Moravany p�i kompaktátách zachoval a kn�ze sv�til 
obojí strany vedle kompaktát a zápis�v císa�e Sigmunda. A toho 
arcibiskupa aby sjednal bez prodlévání, aby stvrzen a posv�cen 
byl.  

It. Král JMt má nás a korunu držeti a zachovati všecky pány, 
rytí�stvo, Pražany i všecka jiná m�sta p�i jich právích, �ádech a 
p�i jich svobodách vysazených a slušných starých i všech jiných 
dobrých zvyklých oby�ejích.  

It. Privilegia všecka a zápisy od císa�� �ímských a král�v i 
knížat �eských slavné pam�ti, korun�, pán�m, rytí�stvu, Praža-
n�m i jiným m�st�m aneb kterýmžkoli osobám u�in�né obdaro-
vání a zvlášt� slavné pam�ti krále Otakara, krále Jana, krále 
Václava, císa�e Sigmunda, krále Ladislava, krále Ji�ího až do 
jeho milosti smrti aby držána a zachována byla.  

It. Hradu Karlštejnu, koruny, klenot�v všelijakých zemských 
aby ani neporou�el ani sv��oval žádnému bez rady a v�le pán�v, 
ry�í�stva i m�st a obce království �eského.  

It. Když bude JMti králi k korunování jeti, má zachovati �ád 
a zvyklosti starodávné k korun� této, i p�ísahu u�initi, aby 
každého p�i jich právích etc. zachoval.  

It. Aby králova milost žádných cizozemc�v duchovních na 
ú�ady duchovní a sv�tských na ú�ady zemské ani m�stské 
nesázel ani zámk�v koruny �eské jimi neosazoval.  

It. Král volený má to svou pe�livou pilností a prací zjednati, 
aby král Ji�í slavné pam�ti od t�ch klateb a han�ní a všelijakého 
obtížení, v kterémž byl jeho milost z oso�ení nep�átel /150/ aneb 
kterakkoli to na jeho milost bylo jest uvedeno, od otce svatého i 
se všemi knížaty, pány, rytí�stvem, m�sty i jinými všemi jeho 
milosti v�rn� se p�idržícími, živými i mrtvými, aby jeho milost 
byl vy�at, vyveden slušn� a bez hanby a bez nákladu koruny.  

It. Král jeho milost nemá žádných zemí, m�st, zámk�v, 
hrad�v, man�v i jiných všelijakých zboží k korun� p�íslušných 
od koruny odtrhovati ani v�ny zavazovati etc., nébrž, což by bylo 
od koruny odtrženo, má se zase k korun� p�ipojiti a zvlášt� což 
by sami jich milost od koruny drželi, to aby zase k této slavné 
korun� p�ipoje, rá�il navrátiti.  

It. Nejjasn�jší kn�žna a paní, paní Johana, králová �eská, 
aby p�i svých právích, svobodách, v�rn� a p�i spravedlnostech 
byla zachována, jako jiné královny �eské ovdov�lé za jiných 
král� slavné pam�ti bývaly zachovány.  

It. Osvícená knížata, synové slavné pam�ti krále milosti a 
vysoce urozený pán pan Bo�ek aby od krále milosti p�i svých 
d�stojenstvích knížecích a panství, právech a svobodách a 
spravedlnostech a zápisech byli zachováni, držáni a obhajováni 
a k tomu, což král svaté pam�ti jich milosti otec zboží jich zava-
zoval a v dluzích jich milost jistci neb rukojm�mi zastavoval 
ústn� nebo listy pro pot�ebu a korunu tohoto slavného králov-
ství, to aby jim bylo navráceno, aby jich milost z t�ch dluh�v by-
li vyvazeni. A také aby jim byli navráceni a z nich aby vyvazeni 
byli bez škody jich milostí.  

Toto také p�iloženo v témž majestátu, aby potom nikdy král 
�eský nebýval jinak volen jinde, než v m�st� Pražském.  

It. Král JMt má to zjednati, aby osvícený kníže kn�z Viktorin 
/151/ i jiní v�z�ové, kdož jsou pro tuto slavnou korunu zašli, byli 
bez škody vyvozeni a vypraveni.  

It. Žoldné�i i jiní lidé svobodní, s kterýmiž není o službu 
uhozeno a o škody, aby s nimi uhozeno bylo vedle slušnosti.  

It. O zámky a zboží t�ch, kdož jsou se krále milosti v�rn�
p�idrželi a ztratili zámky a škody vzali, aby král volený rá�il 
pé�i míti, aby zase k zámk�m a k zboží svému mohli p�ijíti.  

It. Všickni závazkové d�di�ní, kteréž �eši i komora �eská s 
arcibiskupy, biskupy, kurfiršty, duchovními i sv�tskými knížaty 
mají, aby se JMt král též s nimi m�l a držel i zachoval.  

It. Pon�vadž králové �eští král Ladislav a král Ji�í panu 
Aplovi a jeho syn�m p�i�knouti rá�ili, že jim mají jich milost 
radni a pomocni býti, aby to, což jim jest od knížat Míšenských 
jich milostí od�ato, aby k tomu zase mohli p�ijíti, za to krále 
milosti prositi, aby JMt rá�il se k tomu p�i�initi, aby jim to 
mohlo zase navráceno býti.  

A když se ty v�ci tak skonaly a ohlášeny byly p�ed všemi k 
tomu od valného sn�mu strany naší �eské vydanými na velikém 
pokoji nad preghausem, tehdá tu všichni páni, rytí�stvo, zemané 
i m�sta tudíž p�ítomní vyzdvihli jsou za hauptmana království 
�eského osvíceného kníže Jind�icha, jeho žádajíce, aby tu práci 
rá�il na se vzíti, a to jsou oznámili valnému sn�mu skrze pány 
dol� na dv�r k obci vyslané.  

Tehdá pan Vilém Rabský u�iniv slyšení, mluvil jest p�ede 
všemi, kdož naho�e vydáni jsouc od valného sn�mu sed�li, k nám 
�ka: „Páni Horníci, již vás te
 tajno není, kterak kníže JMt zvo-
len jest ode vší zem� za nejvyššího hauptmana království �eské-
ho. Vy jste klenot zem� �eské, hned po korun� druhý, i /152/ vidí 
se všem pán�m, rytí�stvu i m�st�m, pon�vadž JMt této koruny 
hájiti má, aby JMti mince byla postoupena, aby z t�ch d�chod�v 
JMt na pot�eby zemské zdvihaje, k obecnému dobrému nakládal, 
�kúc dále: neb� jsme my zem� �eská, kdož jsme se krále a pána 
svého v�rn� p�idrželi až do smrti JMti, i vidí� se nám, aby se tak 
stalo.“  

Páni Horníci toho slyšíce, žádali jsou, aby jim p�áno bylo, 
aby to na starší obce vznesli. A sšedše dol�, obeslavše starší a 
žádost svrchupsaných jim p�edloživše, na tomto jsú z�stali: 
Chce-li JMt, aby jemu mince postoupena byla, aby je p�i tomto 
zachovali, jakož se podpisuje:  

Nejprv: Jakož jsou zjednali žoldné�e jízdné na �tvrt léta, t�m 
aby nap�ed z mince každý týden placeno bylo až do toho �asu 
vedle toho zjednání, neb jsou byli k obhajování toho m�sta a hor 
zjednáni.  

Druhé: Které p�ší zjednali jsou ku pot�eb� obecní, t�m také 
aby každý týden z mince placeno bylo vedle toho, jakž páni s 
nimi umluvili, po �em každému má placeno býti.  

T�etí: Jakož sousedé a obyvatelé zdejší p�j�ovali jsou stat-
k�v svých králi milosti k obecnému všeho království dobrému a 
JMt byl ukázal, aby z mince bylo placeno na ty dluhy každý 
týden nem�že-li býti sto kop, ale nejmí� padesát kop aby vydá-
váno bylo a páni aby p�ijímajíce to i oplacovali soused�m.  

It. Jakož z povolení krále milosti slavné pam�ti obec po�ala 
jest valy d�lati k ochran� m�sta tohoto k obecnému dobrému, 
aby ku pomoci toho nákladu z mince pán�m a obci každý týden 
vydáváno bylo deset kop.  

Tehdá páni vysláni jsouce od obecních i od starších z /153/
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obce, p�edložili jsou svrchupsané kusy p�ed kníže a radu JMti, 
kteráž s ním byla v králov� sv�tnici naho�e, zejména p�ed panem 
Vrabským, panem Mikulášem maršálkem a panem Mikulášem 
Ho�ickým hofmistrem v p�ítomnosti pana Aple. A když kníže JMt 
s svou radou svrchupsanou pány vyslané vyslyšavše, �ekli pány 
a obec tuto p�i všech t�ch v�cích zachovati a ty v�ci tak z mince 
vydávati, až do zaplacení dluh�v. Tehdá dány jsou klí�e od 
ú�edník�v mince knížeti a JMt zmocn�n jsa klí��v, i poru�il je 
zase týmž ú�edník�m do dalšího opat�ení. Actum fer 2 post 
Urbani Anno MCCCCLXXI.175  

Takto dopodrobna zaznamenal d�jepisec domácí pr�b�h /154/
volby krále Vladislava. A jelikož to je pro Horu Kutnou událostí 
velepamátnou, nebude �tená��m d�jin t�chto divno, že jsem 
toho všeho uvedl. Vždy� tu patrno, jak d�ležitý úkol Ho�e Kutné 
p�id�len byl, když zástupcové obecní v nejv�tší práva koruny - v 
spravování mince - po úmrtí krále sáhnouti mohli dle práv jim 
prop�j�ených. A druhé: vysvítá z toho d�ležitost m�sta horního, 
které tu klenotem hned po korun� druhým se nazývá.  

N�kte�í z posl�v, kte�í ze sn�mu Kutnohorského jeli byli do 
Krakova pro krále nov� zvoleného, vrátili se již na po�átku 
�ervna do �ech zp�t, s nimiž vypraveno p�edb�žn� 1200 výbor-
ných jízdných, jež p�ivedl pan Stanislav Penízek, a kníže Jind-
�ich v polovici m�síce �ervence p�ivítav, v Ho�e Kutné se usadil.  

Po skon�ených slavnostech korunova�ních v Praze vytáhnul 
král Vladislav dne 20. zá�í osobn� do Hory Kutné, aby uvázal se 
v požitky horské i mincovní, v jichž držení byl dosud kníže 
Jind�ich, a ve �tvrtek p�ed památkou sv. Václava dosazen ú�ad 
šepmistr�v, konšel�v i p�ísežných k spravování obce a m�sta 
skrze nejjasn�jšího knížete a pána Vladislava druhého krále �es-
kého a markrabí moravského, pána našeho nejmilostiv�jšího, na 
dvo�e Vlašském u p�ítomnosti pana Ostroje a jiných knížat 
království polského a pán�v zem� �eské. I složena králi p�ísaha 
obvyklým sp�sobem:  

V úterý po zv�stování Panny Marie po smrti krále Ji�ího 
obec Horská znajíce, že zem� byla roztržena válkami a že krále 
nemají, ujali jsou clo znovu vymyšlené od váhy obecní z m�di, 
majíce v tom povolení erckafé��v (rudokupc�), z nichžto clo bé-
�e se, kte�í veliké dluhy znamenavše, k tomu jsou se do své libos-
ti svolili. Zdvihání toho cla poru�ili k ruce obecní Mikulášovi 
/155/ hofmistrovi. Co který kupec m�di koupil, položil z každého 
centné�e 1 zlatý. A což odtud ke dvoru vzato, sejmuto. A z roz-
kázání panského po obnovení ú�adu Mikuláš hofmistr u�inil po-
�et z p�íjm�v a vydání cla z m�di od váhy obecní takto:176  

Bartoš z Kúta za šepmistrství svého zdvihl cla z m�di od 
Straškytle (písa�e ve váze) 18 zlatých na obecní pot�eby, pon�-
vadž jsme krále nem�li, a ty zlaté dal na valy Janovi Alderovi a 
po�et z nich p�ed pány u�inili.  

Prokop Alder za šepmistrství svého p�ijal cla z m�di od 
Straškytle 10 zl. a vydal na pot�eby obecní.  

Jan Mlýnek za šepmistrství svého p�ijal cla na obecní 
pot�eby 11 zl. Toto trojí se hofmistrovi zdvíhá.  

Vydání hofmistra Mikuláše: Knížeti Míše�skému za drejlink 
vína pocty 32 zlatých uherských. Za les (d�íví) k ohrad� m�sta, 

                                                          
175 Da�ický ve svých pam�tech na str. 23. praví: Po smrti krále 

Ji�ího v pond�lí po památce sv. Urbana, od stav�v království �eské-
ho na Horách Kutných shromážd�ných, zvolen jest na království 
�eské tu na Horách Kutných Vladislav, syn Kazimíra, krále polské-
ho, jsa v�ku svého v letech osmnácti, potom p�ijat jest týž král Vla-
dislav do království �eského na mezích mezi Kladskem a Vartou a ve 
�tvrtek p�ed památkou sv. Bartolom�je korunován jest na hrad�
Pražském a p�ijel do Hory v sobotu na den památky sv. Matouše a 
hned v hodinu 21 šel do kostela, jenž sluje u Vysokého tu na Horách 
Kutných. Za�asto potomn� týž král Vladislav na týchž Horách 
Kutných na Vlašském dvo�e tak �e�eném obýval a platnými 
privilegiemi a svobodami Horníky obda�il. - Srovnej Palackého 
D�jiny národu �eského V. �ást 1. str. 28. 

176 A� to jen pouhý ú�et z vydaných pen�z, tak p�edc velice 
d�ležit pro objasn�ní doby té a pom�r� tehdá panujících, a protož 
nelzelo mi jej pominouti. Seznáváme z n�ho nejen správu obecní, 
stav obecních d�chod�v, pé�i o ochranu m�sta, p�esv�d�ení o opev-
	ování m�sta, jakož i n�které zprávy vále�né, jakož i o žoldu, jaké-
hož zjednaným žoldné��m placeno bylo, a jiných podrobností více. - 
Zlatý uherský platil ty �asy 24 gr. a zlatý rýnský 20 gr. 

aby zkaženo nebylo, pro obecné dobré všeho království 64 zl.uh. 
Podvalovi, jenžto rozkazoval valy vysypati 3 zl.uh. Halamovi od 
vym��ování a rozkazování plot�v plésti 3 zl.uh. Janovi Kneizlí-
kovi služby 31 zl.uh. 6 gr. Témuž za k�� 20 zl.uh. Machkovi veli-
kému za škody 17 zl.uh. Chválovi kandé�i (?) za les v Perštejnici 
k ohrad� Kolmarku 36 zl.uh. Straškytlovi oplatil 200 zl. rýn-
ských, jež p�j�il obci, d�lá 72 zl.uh. Janovi Kop�ivovi oplaceno 
8 kop gr., p�j�il obci, když jsme platili Charvátovi s jeho rotou, 
�iní uherských 20 zl. /156/ Mat�jovi Pokšuchovi 7 kop 14 gr., ježto 
p�j�il byl k obci, když platili Charvátovi s jeho rotou 17 zl. 12 
gr. Když jsme platy špitálské zastavovali, aby žoldné��v odbyli, 
dáno �ezník�m za maso do špitálu 7 zl. 12 gr. Pán�m, kdož na 
sn�m do Prahy jeli k obeslání pán�v Pražan�v 19 zl. 21 gr. 
Panu Ctiborovi kanclé�i na t�ch 100 zlatých od stvrzení práv, 
neb všecky peníze obecní byli jsme vydali žoldné��m, 25 zl. Ha-
nuškovi vrátnému ve Vlašském dvo�e rozkázáním krále milosti 
p�i sazení konšel 12 zl.  

Obecní peníze žoldné��m davše: Janu Sudlicovi a pán�m, 
když �ekali stvrzení práv v Praze, dáno na stravu 12 zl. 12 gr. 
Pán�m, kdož jezdili do Kolína pro Bartoše Rosentála, na stravu 
1 zl. 6 gr. Hospodá�i v Brod�177 protrávených, když páni sem i 
tam do Prahy jezdili, dáno 6 zl. 13 gr. Máchovi s jeho rotou, 
když Královice m�l obehnati 10 zl. Panu Benešovi mincmistrovi 
za víno pocty 5 zl. 5 gr. Pocty panu P�ni�kovi na víno 22 gr. /157/
Št�pánovskému s jeho rotou op�t podruhé ke Kralovic�m, 
rozkázáním rady krále milosti, pen�z obecních nemajíce 12 zl. 
12 gr. Šoryskovi splatil, což byl obci p�j�il na žoldné�e 12 zl. 12 
gr. Jankovi st�elci 8 zl. �ty�em pacholk�m p�i p�íjezdu krále 
milosti, což byli p�i rychtá�i, za 8 dní 2 zl. Hrbkovi od f�ry pra-
chu a šíp�v ku Královic�m 1 zl. 6 gr. Panu Tvo�ianovi z rozká-
zání krále milosti 30 gr. Petrovi Janovskému a Hamrníkovi na 
stravu, co do Prahy jeli Špahovi s t�mi zlatými 7 zl. 12 gr. Suma 
vydání 632 zlatých. Z�stalo za panem hofmistrem po po�tu u�i-
n�ném 25 zlatých uherských.  

Zv�d�li jsme již p�i výminkách, pod nimiž obec kutnohorská 
minci byla do rukou královských odevzdala, že si vyhradila pod 
výminkou t�etí zaplacení dluh�v, jižto král Ji�í soused�m kutno-
horským dlužen byl. Protož po oznámení toho, že král JMt �ekl 
jest platiti toho z mince, podepsaní sousedé oznámivše dluhy 
své, žádali jsou pán�v šepmistr�v a konšel, aby je v tom opat�ili.  

Prokop Alder 65 zl. uherských, p�j�ených králi Mti, též 25 
kop gr. bílých. Old�ich Bradá� 200 kop a 8 kop zvlášt� p�j�e-
ných, na to listy má s pe�e�mi královskými. Šimon Vrabec 10 
kop p�j�ených. Šimon Kade�ávek za k�� a za stravu dvo�an�
královských 50 zl. uherských. Mikuláš hofmistr 22 kopy gr. bí-
lých p�j�ených. Petr Janovský 56 zl. uherských. Bártovi sirot-
kové za dva kon� 10 kop gr. bílých. Martin Hamrník 13 kop gr. 
bílých za brat�í. /158/ Jan Pražák 7 kop gr. bílých za stravu bra-
t�í. Tobiáš Bedná� 4 kopy 8 gr. bílých. Št�tkovi za k�� 6 kop gr. 
Rychtá�i �ezníkovi za k�� 3 kopy gr. Maršálkovi šramovitému 6 
kop za stravu brat�í a za k�� 3 kopy bílých. Volek forman 
zadržalých od fary pot�eb JMti k Láv� vezených 74 gr. bílých. 
Houdkovi formanovi od též f�ry 15 kop gr. bílých. Mrázkovi 
mincí�i za stravu brat�í 3 kopy gr.b. Bed�ichové za stravu brat�í 
13 kop gr.b. Jakubovi z mincé�ova domu za stravu brat�í 6 kop 
gr.b. Suškovi za k�� 4 kopy gr.b. Lanovi za Nikle 25 kop gr.b. 
K�ížovi mincé�ovi 25 gr.b. za brat�í protrávených. Koubkovi 
vedle Alderky 22 kop gr.b. za brat�í protrávených. Vojtíškovi od 
rathouzu 45 gr.b. za brat�í protrávených. Ondrá�kovi Mlýnkovi 
za k�� 6 kop 8 gr.b. Kolá�ovi za šafá�e 200 kop gr.b.  

P�i výkazu t�chto dluh� a p�ihlášení se o zaplacení nejná-
padn�jším býti musí, že synové královi, knížata Minsterberská, 
takových podrobných dluh� za stravování byli u�inili, nebo�
dluhy pod názvem za brat�í protrávených neb za stravu brat�ím
uvedené týkají se jich.  

Hned p�i první návšt�v� Hory Kutné zamiloval si ji král 

                                                          
177 V Brod� �eském mívali Kutnohorští sv�j vlastní d�m, v 

n�mžto nocovali p�i svých tak �astých dojíž�kách do Prahy. K tomu 
samému ú�eli koupili si pozd�ji i d�m v Praze, v n�mžto p�íbytky 
pro poslance kutnohorské, v jakýchkoli záležitostech v Praze pobyv-
ší, upraveny byly a hospodá�i t�chto dom� museli již také o zaopa-
t�ení stravy pro vyslané dbáti. 
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Vladislav, nebo� se byl p�esv�d�il, že jemu zde otev�en jest pra-
men hojný k d�chod�m královským, �ehož p�i nad míru rozer-
vaných finan�ních pom�rech jemu nevyhnuteln� zapot�ebí bylo, 
�ehož ale také Vladislav až p�esp�íliš používal. Zato však potvr-
dil hnedle p�i nastoupení vlády Ho�e Kutné veškeré výsady /159/
a svobody tímto majestátem: Vladislav, Boží milostí král �eský, 
moravský markrab�, lucemburský a slezský vojvoda a lužický 
markrab� etc. k v��né pam�ti v�ci, m�sto naše Hory Kutny tak 
velmi sp�sobem nebeským a dobrotou pat�ení nebeského jest 
užite�né, že zem� st�íbro a jiné kovy a rudy vyvozující od nesmr-
telného Boha a mistrovstvím p�irozeným rozhoj�uje se a množí, 
ježto království našemu, nám i poddaným našim mnohé poklady 
a pomoci p�isluhuje. To� se od dávna d�je ke cti Boha všemo-
houcího, k chvále a sláv� království našeho, také naší, v��né a 
nesmrtelné. Pon�vadž tentýž dar nebeský zvláštní, mnohým krá-
lovstvím a vlastem, jakž nás tajno není, odep�en, pro kterýžto 
dar tak znamenitý a vyvýšený n�kdy nejjasn�jší králové �eští, 
p�edkové naši, Bohu všemohoucímu díky �iníce výborné, zast�i-
tedlné a pravé, �e�ené m�sto naše Horu Kutnou a obyvatele jeho 
v �asu obývající mnohými rozli�nými i zvláštními milostmi, svo-
bodami, výsadami a privilegiemi opat�ili a obda�ili jsou, který-
mižto jsouc pot�šeni a ozdobeni, tím piln�ji a udatn�ji p�ed�e-
�ený poklad kovu a rudy z skály a z žil zem� sekati a shromážditi 
mohli, a komoru královskou tím hojn�ji náklady a užitky pot�šiti, 
aby tak správa naše a králování jeho stav sv�j a obecní v�c lépe 
a pokojn�ji mohli spravovati, to Bohu vd��né, to lidem p�íjemné 
nepochopujem. Protož radí� nám to moc královská, abychom 
nápodobn� týchž pobožných p�edk�v našich král�v �eských 
spat�ujíce neustálou v�rnost, jakž v neš�astných v�cech, tak i v 
š�astných jednostejnou p�ítulnost k nám, p�ed�e�enému m�stu 
Hory Kutné a jich obyvatel�m, jich svobodám, privilegiím, 
zvláštním obdarováním a milostem poradili tak mnoho, aby moc 
a pevnost v��n� obdržeti mohli, kteréžto milosti naší královské 
/160/ užívajíce, hotov�jší myslí nám p�istáli a o st�íbrné doly i 
jiných kov�v pe�ovati a opatrovati mohli. A protož že jmenova-
ného m�sta Hory Kutné opatrní šepmist�i, konšelé a p�ísežní, 
v�rní naši milí, stojíce p�ed naší p�ítomností, jménem svým i vší 
obce prosili jsú nás pokorn�, abychom všecky a každé zvláštní 
milosti, svobody, vysazení, p�j�ení, chvalitebné oby�eje, obdaro-
vání, rychtu m�stskou i jiné výsady, privilegia, také i práva hor-
ní a �e�eného m�sta všecka, kterážto a která práva n�kdy nejjas-
n�jší a osvícená knížata, zvláš� P�emysl, Otakar, Jan, Karel, 
Václav, Sigmund, Ladislav, Ji�í a jiní králové a knížata, p�edko-
vé naši, témuž m�stu a obyvatel�m jeho, nyn�jším i budoucím, 
dali a p�j�ili, jim schváliti, obnoviti, upevniti a milostiv�ji potvr-
diti rá�ili. Protož My, pováživše užitku p�ed�e�eného a d�chod�, 
kterýchžto komora naše královská z tohoto m�sta Hory Kutné 
užívá a raduje se, také v�rné, stálé a ustavi�né snažení spat�ivše, 
žádostem p�ed�e�ených šepmistr�v, konšel�v, p�ísežných a vší 
obce téhož m�sta, jakožto správným a rozumným milostiv� povo-
lili jsme a ne skrz omyl, ani neopatrn�, ale svobodným rozmys-
lem, zdravou knížat a pán� i jiných našich v�rných radou povo-
lující, z našeho jistého v�domí, mocí královskou všecky a všelija-
ké milosti, svobody, vysazení, p�j�ení, chvalitebné obdarování a 
oby�eje, rychtu m�stskou i jiné výsady, privilegia a práva horní i 
�e�eného m�sta všecka, kterážto a které n�kdy nejjasn�jší a osví-
cená knížata, zvlášt� však P�emysl, Otakar, Jan, Karel, Václav, 
Sigmund, Ladislav, Ji�í a jiní králové �eští a knížata, p�edkové 
naši, témuž m�stu Ho�e Kutné a obyvatel�m jeho, nyn�jším i bu-
doucím, také t�m horám a dol�m dali, p�j�ili, obda�ili a p�ivoli-
li, p�ijali jsme, schválili, /161/ upevnili, obnovili, stvrdili, p�ijímá-
me, schvalujeme, upev�ujeme, obnovujeme a tímto listem naším 
milostiv� je tvrdíme ve všech kusích, klausulích, �láncích a veš-
kerých rozumích, jakoby všecky v�rn� a všecko zn�ním zapsáno 
bylo v tento list náš slovo od slova a zcela vypsány byly. Ustano-
vujíce a cht�jíce touž mocí královskou p�ed�e�ená privilegia 
všecka do úplna se všemi v�cmi v nich zav�enými a vyslovenými, 
aby m�la a obdržela pevnou a nepohnutelnou a nep�erušitelnou 
moc a mocnost na v��né �asy a budoucí. Protož nižádnému z 
lidí ovšem nesluší tohoto listu našeho potvrzení se všemi v�cmi v 
n�m zav�enými a vyslovenými nižádným oby�ejem p�erušiti aneb 
se tomu kterakkoliv�k všete�nou sm�lostí protiviti pod pokutou 
hn�vu našeho královského a našich nám�stk�v, v kterýžto ti na 

odpor �inící znajte ovšem i bez odpušt�ní se upadnúti. Kterýchž-
to v�ci k v��ení, stvrzení a sv�domí tento list náš ud�lati rozká-
zali jsme a p�iv�šením pe�eti naší královské ohraditi. Dán v 
Praze XXVIIII dne m�síce �íjna Léta Pán� MCCCCLXXI. krá-
lovství našeho léta prvního. L.S. Z rozkázání Ké Mti Ctibor z 
Cimburka kanclé�.  

1472 Doba krále Vladislava zastala Horu Kutnou již op�t v 
plné n�kdejší sláv�. Nejen že hory, jak již praveno, hojného vy-
dávaly užitku a tím blahobyt ob�anský se množil a zkvétal, ný-
brž i p�i pokoji v zemi nastalém pomýšlelo se na upravení v�cí 
obci prosp�šných. Krom� op�tného pokra�ování v znamenité 
stavb� velkolepého chrámu Svatobarborského, obrácen byl hlav-
ní z�etel k hornictví, nicmén� však nezanedbáváno bylo vycho-
vání mládeže, /162/ pro niž školy dvoje u Vysokého kostela a p�i 
chrámu sv. Barbory z�ízeny byly. Školy p�i chrámu Svatojakub-
ském nacházely se v domech dvou, nižší na Tarmarce v dom�
nyní �ís. 73 a 74 a vyšší v dom� nyní pod �ís. 15, nežli pozd�ji, 
jak uvedeno bude, nyn�jší budova arcid�kanství za u�ilišt� vyšší 
vystavena byla. Školy p�i chrámu sv. Barbory nacházely se v 
domích na Ko	ském trhu, kdež nyní d�m u Haví�e �ís. 56 a 57 
stojí, a pak ve dvou vedlejších domech, které p�i stavb� tohoto v 
naší dob� zbourány byly. M�š�anstvo kutnohorské bylo šlechet-
né, ob�tavé, pro vše dobré zaujaté, �emeslnictvo a pr�myslnictvo 
snaživé a p�i�inlivé, zato však lid horní, p�i horách a hut�ch 
pracující, hej�ivý a svár�milovný, o n�mž panující po�ekadlo 
pravilo: má roboty do soboty a pen�z do ned�le a p�ihodila-li se 
jaká r�znice v m�st�, pocházela dojista ze strany té. N�bo� d�lný 
lid horní nechtíval se podrobovati rozkaz�m šepmistry a konšely 
pro udržení po�ádku v m�st� vydanými, udávajíce, že jim toliko 
ú�edník� horních a mincovních co jest poslouchati, v kterémžto 
d�mn�ní také i ú�edníky horními podporováni bývali, jelikož 
tito ne vždy v dobré v�li s ú�ady m�stskými nestávali, z �ehož 
�ast�ji spory povstávaly. Nebo� podle práv m�sta a zákona hor-
ního, králem Václavem vydaného, všecky m�stské, politické a 
policejní v�ci toliko ú�adu m�stskému souditi p�íslušelo a pouze 
v horních záležitostech rozhodováno bývalo ú�adem horním.  

To se osv�d�ilo hnedle, když jakýsi Stašek Seménk�v178

pokradl cány (pruty st�íbrné) ke škod� a k hanb� mincé��m a 
/163/ jsa dán do vazby panské, na�ekl byl Kykryce, služebníka 
pán� mincmistrova, �ka, že by ty cány m�l od n�ho. Potom, 
prost jsa vazby, seznal p�ed pány na radnici pod p�ísahou, že jej 
na�ekl nepráv� a lhal na	, cht� sám z toho vyjíti, a že ten Kykryc 
ani radou ani skutkem vinen není, než že sám Stašek je pokradl, 
netoliko ty, co u n�j nalezeny byly, ale i více, což prve kradl. A 
páni z plné rady pro ten hanebný skutek rozkázali jsou jemu z 
m�sta i obce této prázdnu býti. Byv tázán, pro� to u�inil, pravil, 
že z nouze, že když se na	 Semének rozhn�val, že jemu ve t�ech 
dnech nic jísti nedal a já nemaje kde vzíti, musel jsem to u�initi. 
Tu nepochybn� na viníka vzat byl ohled, že byl synem ú�edníka 
mince, trestán byl toliko vyhnáním, kdežto po zákonu pro 
krádež takovou podléhal ztracením hrdla.  

Král Vladislav nešet�il mince kutnohorské v žádném ohledu, 
nebo� se domníval, že jest to pramen nevy�erpatelný, a budeme 
míti �ast�ji p�íležitost seznati stálé poukázky, jichžto k výplat� z 
mince kutnohorské byl zasílal. Tak píše z Prahy v pond�lí den 
sv. K�íže 1472 slovutným Mikulášovi ze Skalice, hofmistru, Si-
meonovi Seménkovi z Vrcholusk, Pavlovi Vidlákovi a Gabrie-
lovi, ú�edník�m mince: P�ikazujem vám, abyste state�nému Sa-
muelovi z Hrádku a z Vale�ova, podkomo�ímu království 
�eského, a d�dic�m jeho, v�rným našim milým, anebo tomu, 
komuž by oni to poru�ili, aby k jeho ruce vybíral, vydávali každý 
týden 20 kop gr. širokých �eských dobrých, z mince naší, hned 
tento týden po�nouc, ten den, kterýž máte oby�ej peníze 
vydávati, a to bez zadržení, žádného zmatku jim v tom ne�iníce, 
nebo jsme my jemu dob�e veliký dluh dlužni, ježto nám svých 
vlastních pen�z hotových p�j�oval a za naše dluhy své vlastní 
peníze k naší žádosti /164/ dával. Protož to v�douce, zachovejte 
též se, jakož� vám píšeme a již psaných 20 kop gr. jim každý 
týden vydávejte, jinak toho pro žádnou v�c ne�iníc pod 
zachováním milosti naší. A hnedle zase listem daným v pond�lí 
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po sv. Trojici poukazuje na minci královskou 30 kop gr. k 
vyplacení Burianovi z Leskovce a vyplatiti po obdržení listu za 
týden.  

Vzdor vykonané volby a dosazení Vladislava za krále �es-
kého i nastoupení vlády po vykonané korunovaci, neustal p�edc 
král uherský Matyáš s p�ívrženci svými domáhati se domn�lých 
nárok� svých na korunu �eskou �astými vpády do �ech. Protož 
u�in�n byl posledního dne m�síce kv�tna 1472 sjezd v N�mec-
kém Brod� k umluvení výminek pokoje a ustanoveni po všech 
krajích opravci jak se strany krále Vladislava, tak i p�ívrženc�
krále Matyáše, kte�í mezi stranami vznikajících r�znic a spor�
rovnati m�li. Na to brzy držán byl v �áslavi sjezd krajský, k 
n�muž však Kutnohorští se nedostavili, omlouvajíce se, že jich 
pozvání nedošlo. Nep�ítomnosti jich poci�oval král Vladislav 
dvojnásobn�, nebo� oni m�li hlavn� p�isp�ti ku podpo�e lidu 
vále�ného, jak toho již od Kutnohorských požadovati v�bec 
uvykli byli. Protož, aby si jich král Vladislav naklonil, psal jim z 
Hrádku v den sv. Markéty tento list: Opatrní v�rní milí! Srozu-
m�li jsme, že byste nebyli obesláni vedle kraje �áslavského k 
sjezdu nyn�jšímu, kterýž v �áslavi byl. I v�ztež, že� jsme My vás 
rozkázali s p�edními obeslati, le� by vás listové naši nedošly a 
posly to zmeškáno bylo. I nepochybujem od vás, že pro dobré 
naše i všeho našeho království vedle toho v �áslav� zjednání tak 
se míti budete a state�ného Mikuláše Tr�ky z Lípy a na Lipnici, 
hejtmana kraje toho, v�rného /165/ našeho milého, že poslušni bu-
dete pro dobré vaše i toho kraje. V�ztež také, že my pro vás a 
zachování Hory i pro dobré toho kraje byli jsme p�ijali uroze-
ného Želenského i s lidmi, kte�íž tu u vás i v �áslavi leželi. Ale 
pon�vadž již nep�átelé z Kolína sjeli, zdá se nám již ty lidi pro-
pustiti a službu jsme jim vypov�d�li. Protož žádáme od vás s 
pilností i v��íme vám, že t�m lidem 200 kop gr. bílých zjednáte a 
dáte a My� také to opat�íme, a� by od soboty nejprv p�íští ve 
dvou ned�lích vám z mince naší zaplaceny byly. A což jsou v 
hospodách dlužni z�stali, to aby jste s�etli a nám jednu ceduli 
toho dali a jim druhou a sob� t�etí z�stavili a z hospod abyste je 
vypravili. A cožkoli za n� v hospodách dáte, to� My vám z mince 
naší nemeškajíc kážem zaplatiti. 

Opatrnosti této vojenské bylo pro Horu Kutnou zapot�ebí, 
nebo� král Matyáš m�sto Kolín a statky knížete Viktorýna, syna 
po králi Ji�ím, jejž posaváde v zajetí byl držel, obsazeny maje, 
hrozil útok na Horu Kutnou u�initi a jí se bu� zmocniti aneb 
zahubiti. Ale povolanou ve�ejnou hotovostí zahnáno bylo vojsko 
Matyášovo, které v celém okolí mnoho škod bylo u�inilo, aniž 
by byla Hora Kutná útoku jakého utrp�la.  

Podobalo se, že strana králi Matyášovi oddaná p�edc také v 
Ho�e Kutné jakýchsi tajných p�ívrženc� m�la, mezi nimiž byl 
hlavn� Tomáš apatéká� a jakýsi Eliáš (Heliáš), což vysvítá z lis-
tu krále Vladislava Kutnohorským z Ji�ína v sobotu p�ed sv. 
Vav�incem 1472 poslaného, v n�mžto píše: Jakož nám píšete o 
Heliášovi, že jste jeho pokusili, srozum�li jsme a jest to naše 
v�le a tak rozkazujem, abyste jeho dob�e chovali, s ním neda-
douc nic mluviti, což vám potom dále rozkážeme s ním u�initi, 
tak /166/ u�iníte. A když již vám list byl napsán, i ohledali jsme 
ceduli, kterou ten Heliáš p�inesl od Tomáše z apatéky, jakož 
cedule té p�epis posíláme. Protož pokustež jeho jakož sluší a 
což� bude znáti, dejtež nám to v�d�ti a chovejte jeho piln�, jakož 
z listu našeho srozumíte. Jak daleko provin�ní Eliášovo by bylo 
tehdá sahalo, nelze �íci, že však pikle zde na bezživotí krále 
Vladislava se kuly, okáže se pozd�ji.  

Beneš z Veitmile, purkrabí Karlštejnský, byl toho �asu nej-
vyšším mincmistrem a jeho �innosti rozkv�t hornictví mnoho co 
d�kovati má.  

Že nebezpe�í Hory Kutné proti možnému p�epadení nep�á-
telskému posaváde zcela odstran�no nebylo, vysvítá z toho, že 
král Vladislav listem daným v Praze v sobotu p�ed Všema Sva-
týma r. 1472 povolení dává k dalšímu ohražování a opev	ování 
m�sta.  

Jak vliv král�v i v rodinné záležitosti zasahal, poznati mož-
no z následující události. Pov�díno již zp�edu o bohatém odka-
zu, jejžto byl Svatba z Tuchotic dce�i své byl u�inil. Že tak 
bohatá nev�sta brzo i svého nápadníka nalezne, dalo se snadno 
domýšleti, a tím se stal král�v dvo�enín Ji�í z Kostelce. Kutno-
horští neradi toho vid�li, aby jm�ní tak znamenité z m�sta ujíti 

m�lo, a hled�li tomu prost�edkováním ustanovených poru�ník�v 
p�ekaziti. Ale ženich našel si ochránce a podporovatele v osob�
krále samého, který o vydání sirotka i se statkem jeho u Kutno-
horských se p�imlouval, nebo� píše jim: Psali� jsme vám již 
dvakráte, p�ikazujíc, abyste Ji�íkovi z Kostelce, dvo�enínu naše-
mu v�rnému milému, a sirotku Svatbovu Kate�in�, kterýž jest 
jemu k svatému manželství dán, spravedliv� /167/ u�inili, což se 
statku toho sirotka dotý�e, vedle kšaftu. I spraveni jsme, že jste 
vedle prvních našich psaní témuž sirotku vedle kšaftu konce neu-
�inili a že tu v�c odkládáte na n�jaký list. Protož p�ikazujeme 
vám pod milostí, abyste hned témuž Ji�íkovi i s tím sirotkem o to 
konec u�inili vedle kšaftu a práv vašich. A což se toho listu dotý-
�e, abyste nechali tak, jak v sob� jest, nám neukazujíc, v�li naši 
a rozkázání v�douc, zachovejtež se jako vám píšeme, jinak toho 
ne�iníc. Dán v Praze v st�edu po hodu Všech Svatých 1472 krá-
lovství našeho druhého. I stalo se pak dle rozkazu toho, že 
poru�níci statku, otcem jí dle posledního po�ízení odkázaného, 
vydati povolili. Ale bratr její Jaroš podílem svým zkrácen se býti 
cít�, dlouhý spor o d�dictví to se setrou vedl.  

Ješt� ku konci roku 1472, brzy po váno�ních svátcích, stala 
se mezi pány šepmistry a konšely jménem vší obce s jedné a 
panem Tomášem apateká�em z Prahy o to, což se apatéky 
dotý�e, smlouva takováto, že pan Tomáš má zde zachován býti v 
týchž právích a svobodách, jak se zachovávají apateká�i v 
Praze, krom toho, že žádný apateká� lantfarer nemá na� do 
Hory konfekt�v vézti ani nésti i jiných apate�ných d�laných v�cí, 
krom jarmark�v, neb pon�vadž ty �asy jiní kupci mají svobodu 
své v�ci prodávati, z�stáno jest, aby lantfaré�i apate�ní konfekty 
mohli prodávati, tak však, aby pan Tomáš neb jiný jménem jeho 
ty konfekty opat�ili (prohlédli), byly-li by hodny prodávání, 
bu
te prodávány, pakli nehodny, bu
 nad tím popraveno, což by 
zlého bylo, jako nad jiným falšem. Jestliže by také kdy o� r�znice 
a nesnáz jaká vznikla, ta bu
 napravena králem JMtí neb panem 
mincmistrem a pány, jakož i jiné v�ci jich milostí bývají 
napraveny, bez porušení však práv a svobod horských. Což se 
pak domu pana /168/ Hluckého dotý�e a jiných obchod� v dom�
tom, s tím pan Hlucký i potom jemu trp�ti má, jako jiný soused 
ho�ejší a dolejší, vedle svolení svého a panského rozkázání.179

1473 Mezi rudokupci a ú�edníky mince povstala jest byla 
nesnáz veliká o váhu a n�které �e�i, takže rudokupci se domní-
vali, že se jim p�i vážení st�íbra do mince odvád�ného krátko 
d�je i p�i pálení st�íbra, takže rudokupci zdráhali se do mince 
st�íbro odvád�ti, z �ehož by byla mohla znamenitá škoda povsta-
ti jak d�chod�m královské komory, tak i všem horám. Protož 
toho hofmistr horní nemeškal králi Vladislavovi rychlou zprávu 
poslati, a žádal, by váha nová byla z�ízena spravedlivá, která za 
spravedlivou z rathouzu pražského byla by vydána a staré váhy 
a závaží aby byly zkaženy. Na kterouž stížnost král Vladislav v 
pond�lí po obrácení sv. Pavla odpov�d�l, aby taková váha 
zachována byla, jakož oby�ej byl jest od starodávna v p�ijímání 
st�íbra a jako za p�edka našeho krále Ji�ího byla. Nebo my 
necht�li bychom by co nového, ježto prve nebylo, za nás m�lo 
býti. I nechtež až do našeho na Hory p�íchodu a zachovejtež se 
p�i vahách i p�i jiných v�cech jak se zachovati máte.  

I p�ijel byl král Vladislav v únoru m�síci do Hory Kutné a 
druhý den po sv. Mat�ji obnovil osobn� radu m�stskou. A když 
páni šepmist�i a konšelé od JKé Mti stvrzení vedle práv svých 
psaných cechmistry jsou m�li obnoviti, tedy haví�i starší, kte�í 
vždy prve od pán�v šepmistr�v a rady bývali jsou sazeni, u�inili
/169/ jsou prosbu na krále JMt takovouto, prosíce, pon�vadž kon-
šelé pregérští a mincí�ští ode dvora (Vlašského) živnost majíce 
sazeni bývají skrze pana mincmistra, aby králova milost také 
vzhlédnouti rá�ila na to, že haví�ské dílo jest jako prvn�jší na 
Horách k užitku JKé Mti a obecnému dobrému. Pon�vadž také 
za svou práci odplaty ode dvora a od erckafé�� �ekají, aby JMt 
k tomu p�ivoliti rá�il, aby starší havé�i též jako konšelé mincí�ští 
a pregérští skrze pana mincmistra na dvo�e byli sazeni. A JMt se 
pány radou svou, nejsa zpraven práv a oby�ej� m�sta Hory, jich 
žádosti, jako majíce za slušnou, povoliti jest rá�il a své r�ení 
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za�ízena byla apatyká�em Tomášem, který m�l též té doby lékárnu v 
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královské listem svým jest jim u�inil. To zv�d�vše šepmist�i a 
rada, kdo jsou téhož léta byli, vyslavše k Jeho Ké Mti, žádali 
jsou, aby JKá Mt v to jim nesahaje, rá�il je zachovati vedle práv 
a zvyklých oby�ej�v, jako p�edkové JMti zachovali jsou je, 
jichžto JKá Mt jim milostiv� potvrditi rá�il. T�ch v�cí ší�e JMt 
zpravivše, že z jich moci a z jich volení starší nad haví�i jsou 
vždy voleni a JMt Ká se pány a radou svou, majíce p�ed sebou 
r�ení, co jsou havé��m psali, i také žádost pán�v šepmistr�v a 
rady, znajíce, že oboje jsou obec jedna a táž JMti podaná, a 
cht�jíce, aby slovo královské šlo p�ed se a také aby práva a 
oby�ejové m�stští neumenšovali se, a vid�lo se JMti tento 
prost�edek najíti a to r�ení JMti poru�ili jsou urozenému pánu 
panu Benešovi z Veitmille, ty �asy purkrabí na Karlštejn� a 
mincmistru v Ho�e Kutné, kterýžto obapolnou žádost p�edložil a 
takto zp�sobil jest: Léta od narození Syna Božího 1473. v 
pond�lí masopustní p�ed p�enesením sv. Václava pan Beneš z 
Veitmille, ty �asy purkrabí na Karlštejn� a mincmistr v Ho�e 
Kutné se pány šepmistry a /170/ konšely svolavše skrze starší 
všecky havé�e a jim p�ipojené, p�edložili jsou jim ze spolku v�ci 
p�ed�e�ené, a cht�jíce spole�n� aby r�ení královské i žádost jich 
p�ed se šla. I volili jsou a sadili spolu s panem mincmistrem 
starší nad havé�i na Vlašském dvo�e i jich p�ísahu pov�d�vše 
skrze pana Beneše z Veitmille, že tato v�c d�je se ne proto, aby 
havé�i pod ú�ad pana mincmistra neb pán�v šepmistr�v a konšel 
slušeti nem�li, ale aby r�ení JKé Mti bylo zachováno bez 
umenšení práv a oby�ej�v horských zvyklých od starodávna 
JKou Mtí potvrzených, a v tom páni šepmist�i a konšelé okázati 
mají práva a oby�eje své JMti, sob� to poz�stavuje. I já na míst�
JMti, bude-li ukázáno, že by páni šepmist�i a rada k sazení a 
volení vás právo m�li a že ten oby�ej od starodávna byl zacho-
váván, JMt �ehož jest jim a vám potvrdil, toho rušiti nad�ji mám 
nebude, pon�vadž jste obec jedna. Než já se pány šepmistry a 
konšely k tomu vás napomínáme, než což by koli cti a dobrého 
krále pána svého milostivého v�d�li, toho aby s pilností hled�li, 
kdož starší budete, a k témuž i své tovaryše drželi, díla piln�
abyste sami i s svými vyhledávali a což by JMtem pán�m a ná-
kladník�m ku škod� bylo, toho aby se vyst�íhali a na to p�ísahu 
u�inili, kdož volen bude. I byli pak zvoleni za starší: Št�pán 
Pleska�, Orel, Marek z Ka�ku, Zikeš, Janek Hlubinský.180  

/171/ Po zvolení nové rady u�inil šepmistr Mlýnek, jemuž 
králem Vladislavem povolené ohrazení m�sta sv��eno bylo, ú�et 
z výloh na opevn�ní m�sta u�in�ných. Ú�et ten jest i pro v�k náš 
dojista dosti d�ležitý a zajímavý, jelikož nám p�edn� ukazuje 
mzdu d�lník�m doby té placenou a spolu i sp�sob, jakým se 
opev	ování m�sta d�lo. Protož podávám z ú�tu toho výlohy 
jednoho týhodne na ukázku. Vydal� v týhodni dominica Laetare
(po Veliké noci): V pond�lí: 62 pacholk�m po 2 gr., �iní 2 kopy 
4 gr; osmi pleták�m po 2 gr. - 16 gr; t�em tesa��m po 3 gr. - 9 
gr. V úterý: 62 pacholk�m po 2 gr. - 2 kopy 4 gr; osmi pleták�m 
2 gr. - 16 gr; t�em tesa��m 3 gr. - 9 gr. Ve st�edu: 64 pacholk�m 
po 2 gr. - 2 kopy 8 gr; osmi pleták�m 2 gr. - 16 gr; t�em tesa��m 
3 gr. - 9 gr; t�i f�ry proutí po 7 gr. - 21 gr. Ve �tvrtek: 64 pachol-
k�m po 2 gr. - 2 kopy 8 gr; osmi pleták�m 2 gr. - 16 gr; t�em te-
sa��m 3 gr. - 9 gr; od desíti f�r proutí po 3 gr. - 30 gr; za obru�e 
k pokštel�m 1 gr; za 50 kop šindel�v 52 gr; za 5 kole�ek 10 gr. 
V pátek: 64 pacholk�m 2 kopy 8 gr; dvanácti pleták�m 24 gr; 
t�em tesa��m 9 gr; �ty�i f�ry proutí po 7 gr. - 28 gr. /172/ V sobo-
tu: 64 pacholk�m 2 kopy 8 gr; 12 pleták�m 24 gr; 3 tesa��m 9 
gr; 12 f�r proutí po 4 gr. - 48 gr; za lý�ence 1 gr; 5 pacholk�m 
za 3 dny, ježto proutí sekali v Hrab�šín� - 18 gr; �tyrem za t�i 
dni 18 gr; v Perštejnici 2 pacholk�m za 6 dní a za noc za stravu 
a obrok 30 gr; za prostranky 2 gr; za lý�ence 1 gr; podvalovi 20 
gr; písa�i 4 gr. Z toho lze také pozorovat, že opev	ování m�sta s 
dostate�ným lidem se provád�lo.181  
                                                          

180 Archiv m�stský. - Zapomn�li� již byli havé�i, že r. 1443, jak 
zp�edu pov�díno, sami šepmistry a konšele snažn� žádali, aby jim 
povolili cech míti a aby jim cechmistry volili a pod jakými podmín-
kami se to bylo stalo. Patrno z toho, že byli doby té již haví�i ú�ed-
níky horními proti správ� obecní podn�cováni a /171/ že z právomoci 
obecní vymknouti se cht�li. 

181 Na toto opev	ování m�sta, které jak r. 1473 a 1474 se d�lo, 
vybírán byl mezi ob�anstvem na�ízený lozunk vždy po 15 ned�l v 
každé �tvrti od starších obecních k tomu ur�ených dle majetku jim 

V pátek po slavném hodu Panny Marie na nebe vzetí 
Mikuláš Libák z Pojed�, požádav, aby k n�mu páni p�išli, 
oznámil, že k záduší do špitálu a k malomocným (u sv. Lazara), 
statek sv�j, což ho m�l na listech i jiný veškeren statek poru�iv, 
a zd�lal dobré v�le na ty listy Janovi Plzákovi a Vítovi písa�i, 
/173/ prosil jest pán�v, aby k tomu svou pilnost p�iloživše, jim 
toho radni a pomocni byli, jakožto nejvyšší správcové toho 
záduší. Poru�níky vysoce zavázav i ty, kte�í špitálem vládsti bu-
dou, aby v tom práv� �inili nyní i budoucn� vedle kšaftu. A páni 
pod�kovavše jemu �ekli jsou se k tomu skute�n� míti vedle 
kšaftu sepsaného na pergamen� pod pe�etí pán� mincmistrovou 
a panskou i jiných dobrých lidí. Na to pak rozkázal psáti, co 
jemu dlužni a co on komu, v�li svou oznámiv: Pet�ík písa� 55 
kop gr. bílých za domek, kteréhož jemu zaplaceného zase po-
stoupil. Michek p�ed Kolínem 20 kop na pen�zích, �as k placení 
na vánoce p�íští. Ty odkázal Jírovýmu synovi z P�ítoky a k tomu 
k�	 sv�j, kuše, hever, lebku, zbroji všecku i šaty jezdecké, což 
jich v truhle. Jan Weis 4 kopy 15 gr., na to dlužen jsem jemu za 
2 ned�le za stravu. (Weis pravil, že protrávil všecko.) Jan Zik-
mund�v za d�m zavdal mi 20 kop gr., potom dal 17 kop gr. 
bílých a laku vína, ostatek dlužen vedle zápisu. Jíra Laš�ovi�ka 
p�j�ených 12 kop gr. na pen�zích, a zadržal 4 kopy gr. úroka. 
Ty odkazuji na sklep (kryptu) k Nám�ti, kde chci poh�ben býti a 
30 kop gr. jistiny jemu odpus�te. Pan Bohuslav Hr�za 20 zlatých 
uherských. Na Pet�íkovu Horutovském domu 30 kop gr. na pe-
n�zích vedle p�ípov�di hotových 4 zlaté a n�který groš, na ty 
budem tráviti.  

Z statku svého rozkázal vydati: Kn�žím 10 kop bílých a aby 
mše zádušní sloužili a provodili. Paní Weisové za práci 5 kop gr. 
bílých. Prsákovi od hrobu ve sklep� 4 kopy /174/ Pacholeti sukno 
zaplaceno u Hertvíka a nohavi�ky, témuž 4 kopy dejte. Sirotku 
Kluckého sta	 se vedle zápisu k domu. D�tem Je�menovým, 
jsou-li živi, 20 kop na pen�zích. Samé jsem dal dosti. Pakli který 
zhynul, dajte druhému, pakli oba zhynou, dajte samé všech 20 
kop. Šubu kuní a kyví� dajte na ze� k sv. Barbo�e. (Totiž k vy-
stav�ní zd� kolem chrámu.) Což jest šat�v nov�jších, rozdajte s 
Janem Zikmundem a Sedlá�em, a což v�tších zpen�žíce chudin�
na sukna a na lázn� naložte. Též i jiné domovité v�ci. Vítovi pí-
sa�i šubu starou. Samé 15 loket harasu u Jakuba krej�ího.182  

                                                                                             
pov�domého a sice po�ato bylo �tvrtí Tarmarskou, pak Bartolom�j-
skou, na to ve �tvrti Papouškové neb Vojnové a kone�n� ve �tvrti 
Nám�tské. 

182 Lib. hered. k roku 1473 v archivu m�stském str. 39 o odkazu 
tomto takto zaznamenáno: Mikuláš Libák z Pojed�, horník a obyva-
tel na Horách Kutných, odkázal v posledním svém po�ízení ve �tvr-
tek na nebe vzetí Panny Marie 1473 dv� st� a dvatcet zl. uherských, 
jichžto m�l u osvíceného knížete Jind�icha staršího (syna krále Ji�í-
ho) na to, aby kostelík sv. Lazara p�ed stínadly opraven a domek, 
jakož od strarodávna byl, zase napravili, proto, jestliže by který 
chudý ve špitále pro své neduhy a nedostatky trp�n býti nemohl, aby 
tam byl podán jeden nebo více a opat�en aby byl ze špitála všemi 
pot�ebami, jakož na to náleží. A což nad to zbylo, aby plat d�di�ný s 
v�domím pán�v šepmistr�v koupen byl a ten plat aby zdvihán byl od 
špitálmistr�v nyn�jších a budoucích a obrácen na pot�eby chudin�
sv. K�íže p�ed branou horskou, jenž slove �áslavská, úpln� a 
docela, jakož /175/ jim jich duše jsou milé, a ten plat nikam jinam 
použit býti nemá. Dále stojí poznamenáno, že poru�níci od knížete 
Jind�icha t�ch šest set zlatých s velikou nesnází, láním, lezením a s 
velikými náklady a škodami vydobyli. A za ty peníze koupili páni 
šepmist�i a poru�níci zboží a statek Lipoltice od pana Jaroslava z 
Zdeslavic a na Cholticích. Jesti� poslední po�ízení pán� Libákovo 
tak charakteristické, že zasluhuje i potomstvu budoucímu by známo 
bylo. Protož uvedeno budiž doslova: S pomocí Pána Boha všemo-
houcího. Já Mikuláš Libák z Pojed�, krátkost života lidského zname-
naje a zvlášt� v t�chto �asech, kterak pro h�íchy lidé dob�í z dopuš-
t�ní božího, mladí i sta�í, jako svíce hasnou (panovalt� téhož roku 
silný mor v �echách, jemuž velmi mnoho ob�tí i též v Ho�e Kutné 
podlehlo) a mnozí ku porovnání v�cí svých pam�ti nemajíce ani 
rozumu míti nemohouce. Protož já z daru božího, a�koli nemocí jsa 
navštíven, rozumu však i pam�ti dobré užívaje a zvlášt� necht�, by 
po mé smrti jaká nesnáz vznikla o ten statek, kterého mi Pán B�h z 
své št�drosti pop�íti rá�il, i vyznávám tímto listem v�bec, kdež �ten 
neb �touc slyšán bude, nejprve: Jakož mám listy, jeden na osvícené 
kníže a pána pana Jind�icha staršího Jeho Milost na dv� st� zlatých 
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/178/ V dob� té byl ješt� chrám sv. Václava na Rovni, d�íve 
Pn�vice, vlastním fará�em obsazen, nebo� kn�z Václav, fará� z 
Rovn�, žádal, aby jemu bylo v Ho�e Kutné bydleti povoleno, ale 
do Pn�vic ke mši do chrámu sv. Václava aby docházel a kn�žské 
d�diny užívaje, pán�m a obci aby z toho tolik platil, což by jiní z 
té d�diny platili.  

Klášter Sedlcký, který v dob� té op�t zase kn�žími osazovati 
se po�al, vedl sob� neustále stížnost proti Kutnohorským na 
užívání a držení pozemk�v, n�kdy klášteru tomu p�ináležejících. 
Protož vydal král Vladislav listem daným v pátek po narození 
Panny Marie r. 1474 na�ízení, aby se všichni Kutnohorští k tomu 
m�li, jestliže by drželi které zahrady, luka, d�diny nebo jiné v�ci 
k klášteru Sedlckému p�íslušející bez zápis�v a bez práva, aby je 
hned kn�zi Jakubovi, který tu v klášte�e Sedlci jest, propustili. 
                                                                                             
a na dvadceti zlatých vše uherských; druhý list, kterýž mám na uro-
zeného pána pana Mikuláše Berku z Dubé, v ty �asy purkrabí kraje 
hradeckého, na p�l druhého sta kop groš�v dobrých st�íbrných; t�etí 
list, kterýž mám na Jana z Zachraš�an na šedesáte kop groš�v 
dobrých st�íbrných; �tvrtý list, kterýž mám na Ji�íka ze Všestar na 
p�t kop groš�v a potom jsem jemu p�j�il sedmdesáte t�i groš�v /176/
vše �eských širokých; pátý list, kterýž mám na urozeného pána 
Ji�íka z Miletína na p�l druhého sta kop groš�v �eských širokých; a 
šestý list, kterýž mám na téhož pana Ji�íka Pardubského na t�i sta 
zlatých uherských dobrých; sedmý list, kterýž mám na Jaroslava z 
Újezdce a Zdislavic na p�l šesta sta zlatých a na dvanácte zlatých 
vše uherských, jakož ti listové jistinu i rukojmí což na nich mám, i 
poru�il jsem ty všecky listy i své právo všecko a tímto listem porou-
�ím vedle svobod horských, jakožto jich obyvatel tak mocn�, jako-
bych osobn� p�ed ú�adem stoje dskami to dokazoval, a netoliko to 
své právo na t�ch listech, ale i jiný statek sv�j, kterýž jsem m�l, po-
ru�il jsem slovutným panoš�m pánovi Plzákovi z Nab�ezína a Vítovi 
z Lipoltic, obyvatel�m na Horách Kutných, jakož jsem minulé listy 
dobrou v�lí pod pe�etí svou a jiných dobrých lidí d�lal, aby t�ch 
dluh�v oba spolu neb jeden z nich mocni byli zdvihnouti tak mocn�, 
jakoby k jich ruce ty listy byly zd�lány. Svrchupsané pak zlaté a 
groše poru�níci mají neb jeden z nich zdvihnouce, v�le má jest a 
chci, co se t�ch dvou set a dvaceti zlatých od knížete JMti dotý�e, na 
to aby kostelík sv. Lazara p�ed stínadly opravíce, domek, jakož za 
starodávna byl, zase napravili, proto, jestliže by který chudý ve 
špitále pro své nedostatky trp�n býti nemohl, aby tam byl podán, 
bu
 jeden nebo jich více, a opat�en aby byl z špitála se všemi 
pot�ebami, jakož na to náleží, a což nad to zbude, v�le má jest a 
chci, jakožto mocen jsa svého, aby poru�níci moji neb jeden z nich 
plat d�di�ný kúpíce, ve dsky zemské vložili s v�domím a p�ímluvou 
pán�v šepmistr�v, a ten plat aby zdvihán byl od špitálmistr�v ny-
n�jších i budoucích a obracen na chudinu /177/ sv. K�íže p�ed branou 
horskou, jenž slove �áslavská, úpln� a docela budoucn� i v��n�, 
jakož jim jich duše jsou milé. Svrchupsané v�ci z�ídil jsem sebe a 
toho všeho mocen jsa, tak ovšem míti cht�je, jako pán statku všeho, 
žádaje všech bu
 d�stojenství a �ádu kteréhokoliv, aby jmenovaným 
Janovi a Vítovi neb jednomu z nich po mé smrti v tom �ízení 
nep�ekáželi proti mé v�li v ho�kost zatracení svého, ale radše aby 
jim radni a pomocni byli i pro Pána Boha v �em by jich pot�ebovali, 
než chci, aby ten plat koupený a zdvihaný od špitálmistr�v s 
v�domím poru�ník�v mých neb jednoho z nich i nám�stk� jich na 
chudinu byl nakládán a tím aby žádný jinak nehýbal, ni sob� co 
osoboval od t�ch záduší odlu�uje a na jiné pot�eby kterékoli, bu
to 
obecné neb zvláštní, aby neobracoval, než aby to tak mocno a stálo 
bylo, jakoby osobn� stoje p�ed ú�adem dskami to zavázal. Vznikly-li 
by také v t�ch m�rách které nesnáze a nákladové, tehdá v�le má jest, 
aby Jan a Vít svrchupsaní anebo jeden z nich m�j statek a všecky 
v�ci mé ne svou, ale s panskou radou napravili. V�le má také jest, 
aby kažý z nich za zdraví neb na smrti místo sebe jiného �lov�ka k 
témuž mohl voliti, kolikrát by koliv toho pot�ebí bylo. Jest také v�le 
má, kdo by koliv listy hlavní s dobrými volemi od mne poru�ník�m a 
od nich dále u�in�nými m�l nebo m�li, aby m�l též plnou moc a 
právo jako já a oni. P�itom prosím múdrých a opatrných pán�v 
šepmistr�v a rady, nyn�jších i budoucích, jestliže by kdo v nyn�jších 
�asech cht�l tuto v�li mou zjina�iti, aby tomu se op�íce nedopoušt�-
li, odplaty od Pána Boha všemohoucího za to o�ekávajíce. V�cí svr-
chupsaných pe�e� svou vlastní p�iv�sil jsem k tomuto listu a prosím 
urozeného pána pana Beneše z Veitmille, /178/ purkrabí na Karlotej-
n� a mincmistra v Ho�e Kutné, poctivých pán�v šepmistr�v a rady a 
slovutného pána Mikuláše ze Skalice hofmistra, aby vedle mne pe�e-
ti své p�iv�sili k tomuto listu. Jenž jest psán na Horách Kutných léta 
Pán� 1474 na �tvrtek po slavném hodu Matky Boží na nebevzetí. 

Týkalo se to ovšem hlavn� zahrad a rolí v Hlouškách a na 
Kamenné stezce. Ale t�ch Kutnohorští více nevrátili, pojišt�né 
jich majíce listem krále Ji�ího.  

Tak jak v�bec všichni p�edešlí králové �eští považovali 
Horu Kutnou za nevy�erpatelnou pokladnici, tak toho ješt� u 
v�tší mí�e a tak�ka bez ustání �inil král Vladislav, takže o n�m 
po�ekadlo panovalo: vem kde vem, jen dej, co žádám. Hora mu-
sela vypomáhati nejen mincí zde raženou do komory d�chod�
královských, ale i když tam již se nedostávalo, bralo se úto�išt�
/179/ k ob�tovnému a v p�ispívání, jak panovník�m již známo 
bylo, vždy ochotnému ob�anstvu, aby toto sbírkami v m�st�
vypomáhalo, když král byl v pen�žitých nesnázích. Seznáme 
pozd�ji, jak malicherných, k ú�eli státnímu zcela nep�íslušných 
v�cí velmi �asto král Vladislav poukazoval, aby Kutnohorští za 
n�ho zaplatili. Ježto je však nemohl dle jich výsad m�stských k 
nižádné berni potahovati, vynucoval od nich p�ísp�vky ty a 
podobné co dary z dobré v�le a náklonnosti k n�mu. �asté však 
opakování podobných dávek a milodar� mrzelo Horníky velice 
a protož nechtíce k tomu nechat dojít, aby snad jednou z p�í-
sp�vk� dobrovoln� poskytovaných v budoucnosti n�jaká povin-
nost nepovstala, vyžádali si na králi Vladislavovi zvláštní potvr-
zení, že takové dávky jen z dobré v�le poskytují. Takové pojiš-
t�ní ud�lil Vladislav Kutnohorským tímto: My Vladislav z Boží 
milosti král �eský atd. Oznamujem tímto listem všem: jakož 
opatrní šepmist�i a rada i všecka obec Hory Kutné, v�rní naši 
milí, u�inili jsou nám pomoc pro dobré naše i vší naší koruny 
�eské vedle obecného svolení, a to ne z povinnosti ani z práva, 
ale z dobré v�le. My znamenajíce v tom jich povolnost a že jsou 
s dobrou myslí a ochotou u�inili, cht�jíce je v tom, jakož slušné 
jest, opat�iti a vd��nost naši jim ukázati, aby to jim i budoucím 
jich k žádné škod� nebylo, s dobrým rozmyslem a radou v�rných 
našich, mocí královskou, slíbili jsme a tímto listem slibujeme 
slovem naším královským za nás i za naše budoucí krále �eské, 
že ta pomoc svrchudot�ená nám od již psaných Horník�v 
u�in�ná, nemá býti k žádné škod� ani úrazu svobodám, vysazení 
i také práv�m již psaných Horník�v a tím nemají hon�ni ani 
napomínáni býti od nás ani budoucích král�v /180/ �eských v��n�, 
by kdy taková pomoc nám neb budoucím našim král�m �eským 
m�li �initi neb dávati, ale mají zachováni býti od nás i 
budoucích našich král�v �eských p�i svých právích, svobodách a 
vysazeních, a to že jsou nám tu pomoc u�inili, My jim jakožto 
v�rným našim chcem milostiv� vším dobrým vzpomínati. Tomu 
na sv�domí pe�e� naši královskou kázali jsme p�iv�siti k tomuto 
listu. Dán ve Vysokém Mýt� v pátek p�ed sv. Havlem léta od 
narození Syna Božího 1473. království našeho léta t�etího.183  

Úpisem daným v Praze v pátek po Božím K�t�ní 1473 potvr-
dil král Vladislav m�š�anu kutnohorskému Janovi z Trojanovic 
držení vsi Veletova se vším p�íslušenstvím, kterouž byl týž Jan z 
Trojanovic zápisem císa�e a krále Sigmunda ve 200 kopách gr. v 
držení obdržel, kteréžto další držení té vsi s p�íslušenstvím též 
král Ji�í, jsa témuž Janovi z Trojanovic n�kterou sumu pen�z 
dlužen, zapsal jemu a d�dic�m jeho na již psané vsi Veletov� i 
její p�íslušnostech dalších 200 kop potvrdil. I prosil jest nás Jan 
z Trojanovic - praví král Vladislav v potvrzovací listin� té - aby-
chom jej a d�dice jeho p�i tom z�staviti rá�ili. A My pro jeho 
v�rné služby, které nám �inil a �iní, mocí naší královskou a ra-
dou v�rných našich témuž Janovi a d�dic�m jeho svrchu dot�e-
ného listu ve /181/ všech kusích, �láncích a klausulích potvrdili 
jsme a potvrzujeme a je p�i n�m z�stavujem. Tuto milost jim 
zvláštní �iníce, že již na již psané vsi Veletov� i všech jejích 
p�íslušnostech 100 kop širokých �eských dobrých st�íbrných 
anebo 200 kop gr. pen�z dobrých drobných jim p�ipisujem a ku 
první sum� p�irážíme takovým oby�ejem, aby oni to m�li, drželi 
a toho požívali bez naší a budoucích král� �eských i všech 
jiných lidí všelijaké p�ekážky, nejsa z toho splacován již psaný 

                                                          
183 Sbírka výsad m�stských chovaných u rady m�stské. - Opis v 

archivu ú�adu horního Tom I. - V ú�tech obecních na rok 1473, 
které skládal šepmistr Mlýnek, uvádí se mezi jiným: Když jsme ku 
králi jezdili do Vysokého Mýta, když se panu Hertvíkovi pen�z 
nedostávalo, dal jsem svých 2 kop 6 gr. 7 pen. Lib. Mem. - Z toho 
vysvítá, že se Kutnohorští o pojišt�ní zmín�né dosti namáhati 
museli. 
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Jan s Sigmundem synem svým bez jich v�le do jich obou živno-
stí. Než po smrti jich obou, když bychom My nebo budoucí 
králové �eští neb ty osoby, jimž by ta výplata spravedliv� p�íslu-
šela, cht�li od d�dic�v nebo budoucích jich již psanou ves 
Veletov s jejím p�íslušenstvím vyplatiti, tedy máme jim t�chto 
200 kop gr. pen�z s prvními sumami t.j. 600 kop gr. pen�z 
dobrých, té chvíle v zemi �eské obecn� b�žných dáti a úpln�
zaplatiti. A když bychom jim t�ch 600 kop gr. pen�z dobrých 
dali, mají nám svrchupsané vsi s jejím p�íslušenstvím zase 
postoupiti.184  

/182/ Téhož roku s p�ivolením krále Vladislava byla pe�e�
m�stská nová ud�lána a vyryta.185  

1474 V úterý p�ed Božím k�t�ním sazeni byli konšelé 
p�ísežní skrze nejosvícen�jšího pána a pana Vladislava II., krále 
�eského. A to dálo se na Vlašském dvo�e v p�ítomnosti pán�v 
urozených rad Jeho Milosti, u�inivše p�ísahu zvyklou, jichžto 
jména jmenována a provolána skrze pana Samuela, podkomo�í-
ho království �eského, a sice: Mikuláš ze Skalice hofmistr, Jan 
Hertvík, Jan Mlýnek, Bartoš Rozntál, Jakub sedlá�, Michal Prek-
l�v, Mat�j Pokšuch, Martin Vencel�v, Mat�j kotlá�, Jan Charvát, 
Jan K�ištan, Petr T�žký, Jan Vladyka, Mikuláš Maišnar, Job 
Zivald�v, Ond�ej mincí�, Mat�j Mrá�kové, Ondrá�ek kantor. 
Konšelé obecní jsou od pán�v voleni a sazeni: Jan Školský, An-
toš ková�, Jan Weis, Jan Kop�iva, Jakoubek, Mikuláš Hertvík�v. 
Pak ustanoveni dle p�edešlého oby�eje konšelé k zvláštním 
ú�ad�m: k v�z	�m, k opatrování ohn�, mezi p�ekupníky, mezi 
peka�e, mezi �ezníky, k mírám, �išt�ní ulic, k rychtá�i (p�idáni 
�ty�i), k oprav� m�sta a val�, opatrovníci chrám�, špitálmist�i a 
cechmist�i všech po�ádk�. Starší nad haví�i nebyli již více roku 
toho od šepmistr� voleni, nýbrž z�stalo již p�i loni ustanoveném 
�ádu.  

Ve �tvrtek po Novém lét� postižen byl Gabriel, ú�edník 
mince, když kradl v minci, i m�l pro sv�j zlo�in býti ob�šen, ale 
král Vladislav milostí hned mu odpustil.186  

/183/ Bylo již p�i roce 1472 uvedeno, že pro podez�ení a snad 
i z jakéhos od�vodn�ného tajného udání, jakoby o bezživotí 
krále Vladislava byl hled�l, jakýsi Eliáš v Ho�e Kutné na rozkaz 
král�v ve vazb� držán byl. Coby tehdy na v�ci pravdy bylo, 
nelze �íci, ani zjistiti, možno-li s událostí touto slou�iti zprávu 
zaznamenanou v knize Memorabilien k roku 1474 str. K 19, 
takto zn�jící: Králova milost poznav úklad, kterýž Uher jednal 
skrze Hluckého, že týž Hlucký vzem 1800 zlatých uherských od 
Uhra, i m�l krále a pána našeho otráviti. A Jeho Milost sp�-
sobem Božím skrze výstrahu lidskou toho jsa sprošt�n, rozkázal 
jest Hluckého jíti a potom na Karlotejn� mu�en jsa, potom po 
drahn� �as�v jest zem�el. Takž JMti Ké slušné se zdálo, aby 
žena Hluckého i s d�tmi z zem� byly vypov�d�ny, jakož se tak 
stalo. V tom urozený pán Berka Bernard komorník krále milosti, 
a Jan z Roupova, hofmistr ty �asy dvoru královského, vyprosili 
jsou d�m i statek Hluckého. A když to JMt Ká vznesl na pány 
šepmistry a konšele, páni znajíc, že ten d�m koupen jest za ty 
zlaté, kteréž vzal za nevinnou krev Hlucký, tomu jsou odep�eli, 
než což jest žena m�la od otce svého, to jsou páni vedle práv 
obdrževše, jí navrátili, p�epis listu knížete P�emysla králi milosti 
okázavše, že JMt nápad�v zde nemá, rozkázali jsou to zna-
menati. Ale by ten d�m byl koupen za statek spravedlivý p�išlý, 
byli by se páni v tom m�li vedle práva.187  

                                                          
184 Originál v archivu m�stském. Opis v archivu horního ú�adu 

Tom I. - Vesnice Veletov se vším p�íslušenstvím pat�ívala p�vodn�
klášteru Sedlckému, který ji obdržel hned od svého zakladatele 
Miroslava. Když po válkách husitských klášter Sedlcký pustý z�stal 
a statky jeho nikým spravovány nebyly, p�isvojil si Veletov Div��ek 
z Kladrub a na p�j�ku 200 kop gr. dostal jej od císa�e Sigmunda 
listem daným na sv. Matouše 1436 v zástavu do vyplacení. Týž 
Div��ek postoupil úpisem daným ve �tvrtek p�ed sv. Mat�jem 1441 
právo své na Veletov Bed�ichovi z Strážnice a ten op�tn� r. 1446 
/182/ ten úterý p�ed Hromnicemi švagrovi svému Janu z Trojanovic, 
jemuž právo k dalšímu držení král Ji�í majestátem daným v pond�lí 
po sv. Martinu 1465 ze p�j�ku 200 kop gr.�. potvrdil. 

185 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
186 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
187 Tolik o této dozajista veled�ležité a posaváde neúpln� rozhod-

nuté v�ci archiv kutnohorský sv�dectví podává. Eusebius Kapihor-

/184/ Téhož roku vedli si Kutnohorští stížnost proti Malešov-
skému, že by n�které rybníky výše stav�l, než prve bývalo, �ímž 
jim v �as pot�eby velice vodu zdržuje, a druhé, jest se co obávati 
nešt�stí p�i rozvodn�ní a protržení se rybníku, kde by povodní 
mlýny i hut� zni�eny býti musely. K vyšet�ení st�ížnosti té a 
napravení v�ci ustanovil král Vladislav mincmistra Beneše z 
Veitmille. Rovn�ž také povstal spor mezi majiteli hutí na potoce 
Bylance a to hlavn� mezi Mikulášem ze Skalice hofmistrem, a 
Jandou rudokupcem o vedení vody na jich hut�, jelikož téhož 
roku pro veliká sucha nedostatek vody v�bec panoval.188 Páni s 
obecními vyšedše a spat�ivše vodote�i a ta mo�idla, v nichž 
Bylanští konop� mo�ili, shledali jsou, že jsou hofmistra nadar-
mo toho vinili. A když níže šli mezi huti, tu hofmistr budoucích 
nesnází žádaje se uvarovati, oznámil: Jakož má rybník nový s 
povolením krále Ji�ího ud�laný, kteréhož neužíval pro pade�ení 
dolejších hutí, aby snad ne�ekli, že jim vodu držal, i podvolil se 
jest v plné rad�, aby té vody, kteráž od Miskovic a od panské 
studnice te�e, témuž rybníku neobracel ku /185/ požitku, než aby 
Janda té vší vody užíval, na ten rybník ji nepoušt�je. A nad to 
svolil, aby Janda vedl vodu k užitku svému skrze dv�r jeho 
bylanský k rybníku svému na sv�j náklad do v�le hofmistrovy, a 
dokudž on toho bude v držení a to bez škody hofmistrovy. Což 
pak vody p�jde od Jandovy huti, ta aby šla do svrchn�jšího 
rybní�ka k huti hofmistrov� k jeho pot�eb� a pokudž by jí 
nepot�eboval, má ud�lati žlab obro�ní mimo své kolo a tudy aby 
voda šla k dolejší huti a též má se díti v jiných hut�ch. A což pan 
hofmistr sob� do rybníka nového vody nachytá hostinské, 
deš�ové nebo sn�žné nebo vrchovištné, té užívati má v svém 
rybníce novém velkém vedle své v�le budoucn� bez na�íkání a 
útisku �lov�ka všelikého. Bude-li také kdy Jand�v rybník napl-
n�n a bude voda zbyte�ní, má ji též Janda pustiti žlabem 
obro�ním (jalovým) k huti hofmistrov� a on dále též. A Janda 
má opat�iti, aby chobotem z rybní�ka jeho nešla voda spátkem 
po lukách na rybník hofmistr�v.189  

Král uherský Matyáš, maje od syn� krále Ji�ího, knížat 
Minsterberských, postoupený Kolín, odeslal na podzim r. 1474 
posádku uherskou do m�sta toho, kteráž v celém okolí mnohé 
škody �inívala obyvatel�m vydíráním a loupežením. Asi kolem 
12. listopadu p�iblížili se, cht�jíce loupiti, až blízko ke Ka	ku, 
nepochybn� do blízkých osad Grunty a Libenic. Lid ka	kovský 
se však na n� obo�il a d�kladn� je pot�el. Uh�i, nejsouce spoko-
jeni s tím, co dostali, p�itáhli dne 25. listopadu ve mnohem 
v�tším množství, než haví�i byli ostražití. P�esile jich snadno 
odolali a na hlavu je porazili.190  
                                                                                             
ský vypravuje k roku 1474 takto: Tomáš apatéká� z Prahy a Hlouš-
ský (Hlucký) z Hory Kutné, majíce sob� dob�e zaplaceno a k králi 
uherskému více naklon�ni jsouce, jed co nejprudší /184/ z Benátek 
p�inesli a krále Vladislava jím otráviti cht�li. Což když se na n�
proneslo, oba dva vsazeni, Tomášek na rathouze Starom�stském a 
Hloušský na Karlštejn�, život sv�j dokonali. - Srovnej dále: Be�kov-
ský V�rná poselkyn� str. 942. - Sta�í letopisové �eští str. 109. - 
Palacký: D�jiny národu �eského V. �ást 1. str. 84.  

188 Sta�í letopisové �eští str. 208 praví k roku 1473: A horko bylo 
veliké, deš� za p�l �tvrta m�síce nepršel, lesy ho�ely, �eky a poto-
kové p�esýchaly, obilí málo bylo. 

189 Tímto narovnáním poznáváme n�kdejší polohu hutí na potoku 
Bylance a sice tak, že Mikuláš ze Skalice m�l hut� dv�, první hned u 
vsi Bylan, tu kde nyní mlýn Bylanský jest s rybní�kem horním, a 
druhou v t�ch místech, kde nyní �ervený mlýn se nachází. Mezi 
t�mito dv�ma hut�ma byla hu� Jandova p�i rybníku a nyn�jším 
mlýn� v Markovi�kách. Spodn�jší hu�, kdy nyní je Králík�v mlýn, 
pat�ívala Smíškovi z Vrchoviš�. Dále poznáváme z narovnání toho 
též, že polní hospodá�i bylanští setím konopí mnoho se zanášeti 
museli, ježto na posavadních dosti vlhkých lu�inách mo�ívali. /186/
Byla to plodina polní, která doby té hospodá�ství veliké užitky nésti 
musila, nebo� hornictví kutnohorské spot�ebovalo do roka 
znamenité množství lan, která �etní provazníci v Ho�e Kutné 
opat�ovali. Ne nadarmo sluje nejdelší a nejrovn�jší cesta od Hory k 
Libenic�m vedoucí na Provaznici, nebo� zde mívali kutnohorští 
provazníci nejp�im��en�jší místo k provozování svého �emesla. 

190 Pam�ti Mikuláše Da�ického vypravují: V sobotu po sv. Marti-
n� zbili a zranili Horníci v Ka�ku mnoho Kolínských. A potom hned 
ve dvou ned�lích v pátek na sv. Kate�inu na témž míst� op�t jich po 
druhé mnohem více než prve týchž Kolínských zmordovali a zranili. 
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P�ipov�d�l jsem podati jakýsi p�ehled neustálých poukázek 
na minci královskou králem Vladislavem �in�ných a uvedu tedy 
další toho pokra�ování dle listin posud v archivu ú�adu horního 
chovaných. Listy ty sv�d�í v�bec Janovi Charvátovi z Ostrova, 
Simeonovi Seménkovi z Vrchoviš� a Zacha�ovi z Božetína, 
ú�edník�m mince na Horách Kutných.  

/187/ Tak píše král z Prahy v pond�lí po Novém lét� 1474: 
V�d�ti vám dáváme, že jsme dlužni state�nému Václavovi Vl�-
kovi a slovutnému Sigmundovi, brat�ím z �enova, 2000 zl. uher-
ských, dobrých. P�ikazujem vydávati jim z mince naší 10 kop gr. 
�esk. širokých každý týden bez zdržování do vypln�ní sumy 
svrchupsané. - V sobotu po sv. Dorot�: V�d�ti vám dáváme, že 
Jan Straskytl a Jan Zikmund�v (rudokupci) zjednali nám k 
pot�eb� naší 150 kop gr.�. širokých: abyste jim t�ch 150 kop 
vyplatili od dnešního dne do dvou ned�l. - V sobotu po sv. 
Školastyce: �e�kovi z Barchova hned po ukázání listu tohoto 
200 kop gr.�. širokých z mince naší vyplatíte. - Z Prahy den sv. 
Stanislava: Ustanovuji na ú�ad šafá�e mince naší Pavla Vidláka, 
spolu, aby se v opatrování hut� královské uvázal, ji jak jemu 
nejlépe a nejužite�n�ji zdáti se bude spravoval, dv� pece aby 
kázal p�ed�lati a na to aby mu 2 neb 3 kopy z mince každý týden 
vypláceno bylo, pokud pot�eba díla toho káže. - V pátek po sv. 
Vítu: V�d�ti Vám dáváme, že slovutný Jan Zikmund�v z Petro-
vic, hofmistr na Horách Kutných, zjednal jest nám nyní v Praze 
110 kop gr. šir. �es. Protož p�ikazujem vám, abyste jemu z 
prvního verku, kterýž d�lán bude, z mince naší t�ch 100 kop vy-
dali a zaplatili bez zdržování všelikého. - V úterý p�ed sv. Pet-
rem apoštolem: Na�izujem, abyste dali z mince naší 16 kop gr. 
šir., od dání tohoto listu v témž dni urozenému Hynkovi z Vald-
štejna na Hradisku, nebo tomu, kohož on s listem naším pošle. 
/188/ Z Prahy v sobotu p�ed sv. Abdonem: P�ikazujem vám, 
abyste urozenému Benešovi z Veitmille, purkrabí karlštejnskému 
a mincmistru na Horách Kutných, vydali tohoto téhodne z verku 
60 kop gr. kteréž jest za nás dal urozeným Burianovi z Gutštejna 
a Purkhartovi Aplovi z Victum, kteréž jsme nyní vyslali do 
Prešpurku, a ježto týž vydal za nás Langrabovi 200 zl. rýnských, 
aby témuž Benešovi každý týden vydávali 20 kop gr. až do 
vypln�ní t�ch dvou set.  

Když se král Vladislav s Kazimírem králem polským k válce 
proti králi Matyášovi chystal, zapsal listem daným v Ho�e Kutné 
na den sv. Jiljí Nyklovi z Pírku, v�rnému našemu milému, pro 
mnohé služby, kteréž nám �inil, �iní a potom tím lépe mohl a m�l 
�initi a zvlášt� že se nám hodí s šikování voz�v na poli, i chtíce 
jej opat�iti, aby on živnost s d�tmi svými mohl míti a tím ochot-
n�ji k službám našim byl, p�l druhého sta zlatých rýnských kaž-
dý rok z mince naší královské až do jeho smrti, a po smrti jeho 
manželce a d�dic�m po dv� léta ješt� bez všeho zdržování. Ale 
týž Nykl nezdál se mnoho d�v��ovati v slovo i úpis královský, 
protož cht�je toho slibu náležité ubezpe�ení míti, vyžádal si na 
slib ten rukojemství, kteréž obec kutnohorská k slovu krále 
Vladislava dáti musela, posílajíc Niklovi úpisu tohoto: Léta 
MCCCCLXXIV nejjasn�jší král Vladislav II. a pán náš nejmilo-
srdn�jší, sebrav vojsko proti Uhru, nep�íteli svému, a již maje od 
Hory na pole vyjeti a nemaje, kdo by slušn� a sp�šn� vozy Jeho 
Milosti šikoval, p�ijem v službu Nikle, rá�il jest JMt jemu list 
ud�lati pod pe�etí královskou, aby jemu z mince 150 zlatých 
rýnských vydáváno bylo. A ten Nykl, lepší jistoty žádaje, prosil 
jest krále milosti. A králova milost prosil jest šepmistry /189/ a 
rady, že jemu list podepsaný pod svou pe�etí vydali, jenž zní: 
„My šepmist�i a konšelé na Horách Kutných vyznáváme tímto 
listem v�bec všem, kdež �ten nebo �túcí slyšán bude. Jakož nej-
jasn�jší kníže a pán pan Vladislav, král a pán náš najmilos-
tiv�jší, zaznamenav služby mnohé slovutného Nikle z Pírku, rá�il 
jest témuž Niklovi zapsati p�l druhého sta zlatých rýnských, tak 
aby jemu JKá Mt na Horách Kutných každý rok vydáváno bylo 
rozdíln� o sv. Havle polovici a o sv. Ji�í druhá polovice až do 
smrti téhož Nikle a po jeho smrti za dv� léta, jakož list JKé Mti 
to ší�e v sob� zavírá. Páni, jsouc požádáni od JMti Ké, slibujem 
tímto listem témuž Niklovi v tom nep�ekážeti, ale vedle v�le 
krále milosti pána svého nejmilostiv�jšího máme my i budoucí 
naši témuž Niklovi, když by nás v tom pot�eboval, raditi, pokud 
nám bude p�íslušeti v�ci svrchupsané. Na sv�domí pe�e� naši 
p�iv�sili jsme k tomuto listu. V pátek po sv. Jiljí 1474.  

Z pole pod Železnými horami v pond�lí po sv. Jiljí píše král 
Vladislav do mince: P�ikazujeme�, aby peníze, kteréž nám sta-
te�ný Beneš z Veitmille zjednal, zejtra bohdá na formanském vo-
ze poslal i také na témž voze aby nám poslal truhlu, kterouž nám 
již psaný Beneš k od�v�m zjednal. - Z Prahy v pond�lí po sv. 
Ond�eji (pod signetem prstenu našeho). Jakož jsme povinováni 
11 kop gr. �es. slovutnému Selskému za k��, kterýž jsme od n�-
ho koupili. Protož p�ikazujem vám, abyste jemu t�ch 11 kop dali 
a poslali po tomto poslu listu tohoto ukazateli a tím spíše jeho 
vypravili, a� by se netrávil. - Z Prahy den sv. Lucie: P�ikazuje-
me, abyste Barbo�e Pe�inové /190/ dali z mince naší 25 kop gr. 
bílých, kteréžto z rozkázání našeho dal za stravu ve Vratislavi 
state�ný Beneš z Veitmille, dejtež ty peníze Barbo�e psané po 
Novém lét� nejprve p�íštím.  

Z toho všeho možno si p�edstaviti, jak usilovn� se v minci 
pracovati muselo a jak vydatné bylo hornictví kutnohorské. 
Pozd�ji ješt� více podobných p�íklad� bude uvedeno.  

1475 Pro politické rozmíšky v zemi a urovnání jich svolán 
byl v m�síci lednu sn�m valný do Prahy veškerých zemí koruny 
�eské a usjednoceno bylo, aby Vladislav, král �eský, držel celé 
�echy s obojí Lužicí a dv�ma knížetstvími ve Slezích: Svídnic-
kým a Javornickým. Matyáš pak král uherský celou Moravu s 
ostatkem zem� slezské. Um�e-li Matyáš bez d�dic�v prve, má 
po jeho smrti všecko prostým nápadem vrátiti se Vladislavovi, 
poz�staví-li d�dice, vyplatí se jim 200.000 zlatých a budou 
povini postoupiti všecko zase. A podobn�, p�edejde-li Vladislav 
Matyáše smrtí.  

T�mito událostmi prodloužilo se též obnovení rady a konše-
l�v, jichžto mimo krále neb mincmistra nikdo saditi nemohl. 
Teprve v m�síci dubnu vykonána byla obnova nové rady nej-
vyšším mincmistrem Benešem z Veitmille.  

P�iházely se však v ty �asy v m�st� mezi obyvateli mnohé 
nep�íslušnosti a hádky, jelikož mnozí protivili se výrok�m ú�adu 
šepmisterského a konšelského, necht�jíce uznávati práva ú�adu 
toho nad nimi. Za tou p�í�inou vysláni byli n�kte�í ze šepmi-
str�v, konšel�v a obecních starších ku králi Vladislavovi, kde 
stížnosti své p�ednesli v tom smyslu:191

/191/ Kterak n�kte�í z 
poddaných krále JMti tu v Ho�e Kutné usedlí i neusedlí svou 
v�li provozovati chtíc, p�ikazují se mimo krále JMt jakožto pána 
d�di�ného jiným pán�m o opravu. I poznav král, že by skrze 
takovou v�c mnozí ne�ádové, škody a r�znice v obci povstati 
mohli a necht�je takových nep�íslušností nadále snášeti a trp�ti, 
dal jest jim za odpov��: že chtíc �ád a dobrou svornost p�i t�ch 
horách míti a takové zvláštnosti nebezpe�né a škodné p�etrhnou-
ti, listem svým šepmistr�m a konšel�m Hory Kutné na�ídí, aby 
žádný tu v Ho�e Kutné mimo krále žádného sob� za pána nebral, 
ani se jim v opravu nep�ikazoval. Pakliby toho kdožkoliv nez�-
stal a p�esto takové v�ci p�ed se bral, že JMti Ké v�le jest, aby 
takovému v ur�itém �ase pod pokutou se vyprodati rozkázali. P�i 
tom též poslové na krále jsou vznesli obtížnost p�hon�v a sv�-
domí, že k soud�m o to potahováni bývají, p�edkládajíce, kterak 
to t�m horám ke škod� a užitk�m krále Mti k znamenité p�ekáž-
ce jest. Uznávaje JKá Mt, že tato v�c se vší zem� dotý�e, tuto 
odpov�� dáti jest rá�il: Pon�vadž sn�m obecný na Svátost nejpr-
ve p�íští v království �eském na hrad� Pražském jest položen, že 
ten artikul mezi jinými také na témž sn�mu rozvážiti a na místo 
postaviti rá�í i s tím artikulem, kdež jsou poslové JMti Ké 
p�edložili, že mnozí z pán�v a rytí�stva sahají na sousedy a 
obyvatele jich a z toho Horníky pohán�jí, že jsou lidé jich, nebo�
se JMti zdá, že nejslušn�ji ta v�c tu rozvážena býti m�že, mají-li 
se takové v�ci poddaným a usedlým p�i Horách Kutných díti.  

Pak jsou také prosebn� p�ednesli, kterak Jan Zelený 
posm�šn� n�jaké �e�i a všete�né k lehkosti poddaných krále 
JMti mluví, prav�: že obdarování krále Ji�ího, p�edka krále mi-
losti /192/ slavné pam�ti, zvláš� co se ortel�v braní, aby páni do 
Jihlavi nejezdili, dotý�e, zkaziti chce. I prosili jsou JMt, aby ta-
kových v�cí na n� dopoušt�ti nerá�il a že oni sob� ta obdarování 
od p�edk�v krále Mti i od JKé Mti jakožto poctivost a dary 
nejv�tší váží. Proto JMt, necht�je na n� toho bez provin�ní 
dopustiti, rá�il jest t�m posl�m tuto odpov�� dáti: že šepmistr�m 

                                                          
191 Vy	ato ze zpráv vyslaných ú�adu šepmisterskému v záležitosti 

té zasílaných, v archivu m�stském uložených. 
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a konšel�m psáti rá�í, aby oni téhož Zeleného na rukojmí vzali, 
aby p�ed JMtí Kou ke dni ur�itému stál a z toho se vyvedl.  

Co se handštán�v (kusy rud) ve jménu božím dávání dotý�e 
od chudých nákladník�v a d�lník�v k záduší, král JMt posl�m 
tuto odpov�� dal: že JMt jim toho p�áti rá�í, aby ty rudy zd�lány 
bývali a st�íbro dáváno do mince krále JMti na t�i kopy gr. �es., 
však s tou výminkou, aby mincmistr a jiní všichni ú�edníci k 
tomu p�ihlédali, aby králi JMti skrze takové handštán�v dávání 
žádná škoda se nedála, jakož pan mincmistr, jakž se to �ídí, 
krále JMt jest zpravil.  

Spolu p�ednesli i stížnost a ohražení proti panujícímu vyvá-
žení st�íbra ze zem�.  

M�li� stížnosti tyto p�vod v nesvornosti, v níž ú�ady m�st-
ské byly s mincmistrem. Osoboval� si mincmistr mnohá práva 
míchati se do záležitostí obecních, aniž by mu to však p�íslušelo, 
�ehož ovšem šepmist�i a konšelé p�ipustiti nemohli, necht�li-li 
lehkomysln� zadati a z n�jaké snad úslužnosti neb podlézavosti 
práv svých a práv m�sta. A tím se stalo, že rodiny šlechtické v 
Ho�e bydlící hled�ly se vymknouti právomoci m�stské a �inily 
p�íko�í usnesením ú�ad� m�stských. Ano i lid horní d�lnický byl 
jak mincmistrem, tak ú�edníky horními podn�cován /193/ k nepo-
slušnosti proti obecním ustanovením a za�ízením, namlouvajíce 
jim, že právomocnosti sv�tské nepodléhají, z �ehož mnoho 
svár� a r�znic povstávalo, jež mohly i zlé následky míti, kdyby 
šepmist�i od�vodn�nými stížnostmi tomu byli nep�edešli.  

Téhož roku šepmist�i a konšelé s jinými pány dali zapsati 
hutišt� Janovi Hrdinovi k vystavení mlýna pod mlýnem Šim-
kovým ležící, pod velikým hradišt�m 192 k d�di�nému užívání 
pod úrok k obci horské s tou strání nad mlýnem a se vším 
p�íslušenstvím, což k Ho�e p�ísluší, jakož ho�ejší a dolejší mlýn 
mají za právo a pokudž mu páni obecní ukáží. Protož svrchupsa-
ný Jan Hrdina nemá plného práva mlýn svrchupsaný prodati, 
sm�niti a s tím u�initi vedle své dobré v�le, jakž se jemu zdáti 
bude aneb jeho budoucím, bez p�ekážky �lov�ka všelikého. P�i 
tom seznáno od pán�v, že z toho mlýna úroku má placeno býti k 
obci 20 gr. jako z svrchn�jšího i dolejšího mlýna.  

Na den Božího T�la v XXII hodin strhlo se veliké pov�t�í 
tak, že v Ho�e Kutné do t�idceti dom� zbo�ilo a st�echy s nich 
smetalo a na všech kostelních krovích a na v�žích škodu u�inilo. 
Také v Sedlci v klášte�e štít krásný a pevn� ud�laný strhlo to 
pov�t�í a nad kostnicí na dvou šnecích po okna tesaným kame-
nem ud�lané zbo�ilo jest.193  

Nedá se up�íti, že mezi duchovenstvem kutnohorským, kte-
ré, jak již praveno, úpln� strany pod obojí bylo, a mezi soused-
ními /194/ �eholníky sedlckými, kte�í církve �ímské se p�idržovali, 
pravá k�es�anská svornost nepanovala, a jelikož podobné strany 
hlavn� na kázáních jedna druhé se dotýkala, vzešla z toho stíž-
nost až ke králi Vladislavovi, který listem daným v Praze v 
pátek p�ed sv. Valentinem Kutnohorským psal: Zpraveni jsme, 
že by n�který kn�z u vysokého kostela kázal n�které v�ci, ježto se 
nesluší k pokoji ani k svornosti, ale k r�znicím. Protož p�ikazu-
jem, abyste vy jemu p�ísn� na�ídili jménem naším, a� on i také 
jiní kn�ží nekáží co by bylo k r�znicím a nesvornosti, ale a� oni 
káží ze �tení svatého a což by bylo duši k spasení.  

Poctivá vdova paní Kate�ina n�kdy manželka Prokopa Alde-
ra z Lošan, zvláštní p�íchylnost majíc k chudin� špitál�v m�st-
ských a na poleh�ení a spasení duše své a manžela svého i p�ed-
k�v a p�íbuzných svých, znamenajíc, kterak statkem nebožce 
Mikuláše Libáka zboží Lipoltické ku špilálu koupeno a zaplace-
no býti nemohlo od Víta písa�e a Jana Plzáka, odkázala jest k 
témuž záduší s povolením Jana, syna svého, a Kate�iny, dcerky 
své, dv� st� a šestnáct zlatých na cle od váhy vedle jiných 
soused jí vykázaných takovouto m�rou, aby z d�chod�v zboží 
toho nebo jiného, což by p�evedeno bylo, lampa v��ná a nezha-
sitelná ve špitále p�ed T�lem Božím ho�ela, a což nad to zbude, 
aby vedle kšaftu Libákova ne jinam na obecné neb zvláštní v�ci 
bylo obraceno, než na chudinu, jakož vlada�i špitála toho, kte�íž-

                                                          
192 Jest to podnes stávající mlýn Cimburk zvaný pod hradišt�m, 

kde v d�ív�jší dob� tvrz pán� z Cimburka stávala, kteráž i s hutí pod 
ní ležící nepochybn� ve válkách husitských zni�ena byla. - Též 
mlýn Šimk�v až podnes zachován a nazýván Šimákov. 

193 Veleslavín�v Historický kalendá� - Sta�í letopisové �eští. 

to budou žádáni, zatracení v��ného ujíti chtí. Kteroužto sumu 
sám Plzák a Vít od Mikuláše hofmistra p�ijemši, dali Jaroslavovi 
za Lipoltice a z toho a jiného po�et pán�m a starším ud�lali. A 
páni se vší obcí vd��ni jsouce, �ekli a /195/ zapsati kázali, že má 
to zachováno býti po vše �asy budoucí i v��né. Na kteroužto 
nadací toto potvrzení u�inili: My šepmist�i a rada s obecními 
staršími jménem vší obce na Horách Kutných vyznáváme tímto 
listem všem nyn�jším i budoucím: Jakož slovutný Jan Plzák z 
Nab�eziny a Vít Tlusovský z Lipoltic poru�níci statku nebožtíka 
Libáka, koupili jsou zboží lipoltické194 k špitál�m našim, o tom 
poctivá vdova paní Kate�ina manželka slovutného Prokopa 
Aldera z Lošan spoluhornice naše, znající, že to zboží statkem 
Libákovým nemohlo zaplaceno býti, milosrdenstvím jsouc hnuta, 
na poleh�ení a spasení duše manžela svého, své i p�edk�v i dítek 
svých, v plné rad� zdráva osobn� stojíc, dobrovoln� k doplacení 
toho zboží k tomu záduší dv� st� a šedesáte zlatých uherských 
dluhu od krále Ji�ího jí dlužných a na cle ukázaných u váhy 
obecní od m�di, v ruce poru�ník�v již psaných dala jest tako-
výmto sp�sobem, aby z d�chod�v téhož zboží aneb jiného, a� by 
kdy to jinam bylo p�evedeno, v špitále p�ed T�lem Božím pána 
všemohoucího lampa v��ná a nezhasitelná ho�ela �asy budoucí 
a v��né. A což by nad to zbylo, to aby nikam jinam než na chudé 
špitál�v t�ch bylo obráceno od t�ch, kte�í ty d�chody p�ijímati 
budou vedle všelikého sp�sobu a kšaftu nebožtíka Libáka195 ja-
kož jim jich duše jsou milé. A my podepsaní šepmist�i a rada, též 
starší obce za vd�k to p�ijemše, tomu jsme povolili, tak ovšem 
míti cht�jíce a potomní své k tomu zavazujíce �asy budoucí a 
v��né, neb poru�níci svrchupsaní z t�ch zlatých Libákových /196/
i jiných po�et jsou nám u�inili, zboží lipoltické koupivše. V�cí 
svrchupsaných k v��ení a pevnosti i zdržení pe�e� naši p�iv�siti 
jsme rozkázali k tomuto listu. Jenž jest dán ve st�edu po sv. 
Mikuláši MCCCCLXXV.  

P�ichází k roku tomu v knize pam�tí poznamenaná pov�st o 
Ruthartovi, v Ho�e Kutné až po dnešní dobu tak zobecn�lá, a�
vší pravdy postrádající, jelikož od husitských válek ve všelikých 
tak �etných zápiscích a popisních knihách rod a jmého Ruthar-
t�v již více nep�ichází. Nebo� kdyby v dob� té muž ten tak váže-
nou a bohatou osobností byl býval, jak se tu uvádí, dojista že by 
vždy mezi p�edními obyvateli byl býval jmenován a dojista, že 
by jej i d�stojnost ob�anská zvolenu býti v �adu p�ední represen-
tace obecní byla neminula. Toho všeho však postrádáme. Bych 
však i pov�stem místním zadost u�inil, podávám zaznamenání 
to, jakž jsem je byl nalezl, kdežto se dí: Vladislav, král �eský, 
když obnovoval radu na Horách Kutných, byl pozván na ob�d od 
Jana Rutharta, horníka a rudokupce, muže slovutného, do dvora 
p�edhorského na Kolmarce. Ruthart dal p�istrojiti ob�d jak na 
krále sluší. Když bylo po ob�d�, �ekl král Ruthartovi: „Rutharte, 
musíme do kláštera (Sedlckého) na nešpory jeti. Poje
 s námi.“ 
A on: „Dob�e, milostivý králi, mali�ko po�kej, až ti n�co uká-
žu.“ A vedl jej do n�jakých sklep� a ukázal mu hromady pen�z a 
kruhy st�íbra litého. Zeptal se král: „�í jest to, snad tvé?“ „Mi-
lostivý králi!“ pravil Ruthart, „když jsem já tv�j ponížený pod-
daný, jest to všecko tvé milosti, pokudž toho rá�íš do tvé komory 
pot�ebovati, ra� to poru�iti pobrati.“ Král mu �ekl: „Nepot�e-
buji toho na ten �as. Chvála Bohu, že ješt� takové poddané /197/
máme. Kdyby na nás skrze nep�átely n�jaká nouze p�išla, že se 
budeme moci k nim utéci. Chovej sob� své a Pánu Bohu z toho 
d�kuj.“ „Milostivý králi, jak božího požehnání v dole Ruthart a 
Zikhart, který mn� s bratrem mým náleží, máme toho bez nedo-
statku.“ V tom král pobídl, aby jeli do kláštera. Jeli spolu p�es 
louky od Kolmarku, které se jmenovaly královské. Král �ekl: „�í 
jsou to louky?“ „Milostivý králi, jsou tvé, ale plat z nich náleží 
opatu do kláštera. Já jich k svému dvoru užívám a každoro�n�
platím po 10 gr. bílých. Mn� se zdá králi, že jest to hrubý plat. 
P�imluv se k opatu, a� to urazí, dosti jest p�l osma groše.“ Král 
se usmál, �ekl tak u�initi a vztáhl ruku k vrb�, ulomil kus r�stky 
a dal ji Ruthartovi �ka: „Tu máš, Rutharte, za ten ob�d a lásku, 
kteroužs nám prokázal. Má to naši královskou milost i tvým 
d�dic�m p�ipamatovati.“ Ruthart, p�ijav ji vd��n�, králi se 
poklonil. Jak pak do kláštera p�ijeli, poslal Ruthart do Hory pro 

                                                          
194 Totiž statek Lipoltice u Pardubic. 
195 Srovnej odkaz pán� Libák�v ke špitálu p�i roce 1473. 
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malí�e a dal sob� tu r�stku s královskou rukou v erbu malovati a 
prosil krále, aby mu na ten erb majestát na památku královské 
milosti dal, což se ihned stalo.196

Ji�ík Ruthart, brat Jan�v vlastní, horník a rudokupec, bydlel 
/198/ v dom� Zají�kovském nad Páchem, movitý a bohatý, než vel-
mi skoupý. Z�stav vdovcem, m�l jedinou dceru, Rozinu. Byla to 
panna sli�ná, na vdaní, než necht�l ji otec nikomu dáti za ženu. 
Myslel sob�, um�e-li d�íve nežli ona, komu se jm�ní dostane, kdo 
ví, jak toho mého shromážd�ní bude kdo dob�e nebo zle užívati. 
Skoro lépe bude, abych já tím ubezpe�en býti mohl, že to v ce-
losti z�stane. Povolal sob� zedníka a sklepy dole, ve kterých 
peníze a st�íbro v kruzích na mnoze m�l, zazdíti mistrovi poru�il 
a sklípek jeden na Pách dal ud�lati a do n�ho Rozinu, dceru 
svou, zazdíti, pravíc jí tam: „S tím pokladem musíš z�stávati a to 
za muže, otce a máte� budeš míti.“ Dal ji v tom sklípku zazd�nou 
umo�iti. Dlouho však po ní živ nez�stal. Po jeho smrti v oknu na 
Pách Rozina o polednách sedávala, své rusé vlasy �esávala a 
pla�íc na�íkala, že ten d�m po létech k velikému pádu p�ijíti 
má.197

/199/ Jak nespo�ádané musely býti finance státní doby té, a jak 
/200/ král Vladislav minci kutnohorskou za svou p�íru�ní 
pokladnici považoval, k tomu již dosti jasn� poukázáno bylo a 
tomu nasv�d�ují další poukázky na minci, z nichž pouze ješt�
n�které k roku tomuto se vztahující, uvedu. Vrhají� nám smutný 
stín na slávu království našeho, tak proslaveného a osudy tak 
t�žce zkoušeného. Nech� nyn�jší i budoucí obyvatelé horští 
posoudí, v jakém stavu mohlo m�sto to býti, jakým bohatstvím 
oplývati, kdyby poklady hor i m�sta se nebyly tak usilovn�
vynucovaly, ano tak�ka vydíraly. Jaký div, když v dolech tém��
o závod se pracovalo, aby jen pro minci pot�ebné st�íbro se 
sehnalo. Pracovalo se bez ohledu na budoucnost, jen když 

                                                          
196 Jest to báchorka, jakých Hájek ve své knize na tucty má, jižto 

do sv�ta uvedl P. Jan Ko�ínek, v�rný stoupenec prvn�jšího, neuvá-
živ ani toho, že tu o rodu mluví, jehož v dob� té již v Ho�e ani neby-
lo, a lituji opravdu toho pravdy milovného písa�e, který si nelenoval 
pov�st tu o dv� st� rok� pozd�ji, nežli událost ta státi se m�la, vy-
myšlenou a sepsanou pro klamání budoucích v staré m�stské knihy 
zanésti. 

197 Vymyšlenost této k pravd� úpln� nepodobné bajky musí hned-
le každému soudnému �tená�i v o�i býti. P�i takové p�ísnosti zákon�
obecních i zemských byl by dojista �in tak ukrutný bez trestu nez�-
stal. P�esv�d�ili jsme se, že mnohem menší provin�ní p�ísn� trestána 
bývala a �in tak ukrutný byl by z�stal proml�en? Jest to báchorka 
posledn�jší doby XVII. v�ku, jakýmiž spisovatelé z �ádu jezuvitské-
ho lid náš bohužel p�esycovali, aby jen zapomn�l pravých d�j� vlas-
ti své a d�ležitých událostí rodiš� svých. Bych však tuto pov�s� Rut-
hartovskou jednou ranou pro vždy odbyl, musím též dodati, co Voj-
t�ch Kegler, který ostatn� mnohé dobré v�ci o Ho�e XVIII. v�ku v 
zápiscích svých poznamenal, o pov�sti Ruthartov� a jeho dom� po-
vídá: Rozina po smrti a zvlášt� v letech 1703-6 a 7 /199/ a více v bílý 
den, v bílém rouše na z�ícenin� sedící a vlasy �esající vídána byla. 
Dne 4. dubna 1648 propadl se d�m Ruthartovský nad Páchem se 
vším i s lidmi mezi hodinou dva a dvacátou, krom� v�že k n�mu p�i-
pojené, ktetýžto žalostný pád dvacet osob v témž dom� p�íchozích a 
bydlících zachvátil, z nichž sedm osob zejména se udává. O zbo�e-
ništi tom vždy se jistilo, že tam veliký poklad se vynachází. I koupil 
ten d�m m�j d�d Jan Kegler roku 1692 za 110 zlatých a poklad ten 
smlouvou s d�dici Bermanovskými vyhražený m�l. (Antonín Berg-
man z Lindenburga býval konsulem rady m�sta Hory Kutné, zem�el 
dne 31. kv�tna 1749 a poh�ben v �erné kapli chrámu sv. Jakuba, 
kdež podnes zven�í náhrobní kámen s jeho znakem vid�ti.) On tam 
domek na t�ch z�íceninách vystav�l, však ale p�i tom nic nenašel. 
Léta 1746 v Zelný �tvrtek pravnu�ka Keglerovská u schod�v do za-
hrady hrabala šneky. P�ijdouc na sypkou zem, která se na ni jako 
vyzdvihovala a sama od sebe se pohybovala, z té zem� na ni duch 
do tvá�e vyšel s hlasem: Nemluv. Tím hlasem d�v�e jsouc p�ed�še-
na, utekla. Máte� její po všem po n�jaké chvilce jí namluvila, aby 
tam hloub hrabala. Kostí se dohrabala, a je zase tam zasypala. - Do-
dati t�eba, že Vojt�ch Kegler byl odchovancem koleje jezuvitské. - 
Mikuláš Da�ický ve svých Pam�tech ani slovem nezmi	uje se o 
Ruthartovi, a� každou místní pam�� piln� zaznamenával, a proto 
jist� by byl toho neopomenul zaznamenati, kdyby v dobách jeho a 
jeho p�edk�v co podobného bylo v m�st� se vypravovalo. Z toho 
patrno, že v dob� té v Ho�e Kutné již Ruthart�v nebylo. 

p�ítomnosti se vyhov�lo, bylo� tu tehdy hornictví v nejvyšší 
sláv� a nejpiln�jším rozkv�tu. Tím však poznenáhlu p�ipra-
vován byl úpadek hornictví tak vydatného. Jelikož pravé p�í-
�iny úpadku hor objasn�ny budou ve vypravování dalším, vra�-
me se k poukázkám krále Vladislava na minci. Píše z Prahy ve 
st�edu po Božím K�t�ní r. 1475: P�ikazujem, abyste slovutnému 
knížeti ze Sulevic na 	ehlovicích dali 100 zl. uherských na dluhu 
našem, který jsme jemu dlužni. A již hned v pátek na to: 
Na�izujeme, abyste vydávali každý týhoden z mince naší slovut-
nému Václavovi z Svárova, kuchmistru našemu, 10 kop gr.�. ši-
rokých na dluhy, ježto se jest na kuchy� naši zadlužil. Zachovej-
te se jak píšeme do našeho o tom dalšího na�ízení. A ješt� týž 
den: P�ikazujem, abyste hned z mince naší dali 4 kopy gr. �es. 
šir. slovutnému Maceborovi komorníku našemu, kterýžto dom�
jede z té p�í�iny, že jemu otec um�el. A op�t týž den: P�ikazu-
jem, abyste slovutnému Janovi z Chráš�an /201/ a Mladot�m 
vyplatili z mince naší dluhu po t�ech ned�lích 20 kop gr.�es. Z 
Prahy den sv. Apolonie: V�d�ti vám dáváme, že jsme vzali sto 
zlatých uherských k naší pot�eb�, ježto jsou ty zlaté m�ly dány 
býti Pavlovi Vidlákovi. Protož p�ikazujeme vám, abyste témuž 
Pavlovi Vidlákovi místo t�ch sto zlatých dali z mince naší tento 
týden nejprv p�íští 15 kop gr. a druhý týden také 15 kop bez 
všelikého zdržování. Z Prahy v ned�li po sv. Školastyce: P�ika-
zujeme vám, abyste urozenému Vilémovi z Rizmburku na Rábí, 
nejvyššímu komorníkovi království �eského, každý týden vydáva-
li z mince naší 4 kopy gr. do vypln�ní sumy 134 kop a to po-
�nouc tento týden. V Ho�e Kutné v ned�li po sv. Gertrud�: P�i-
kazujem vám, abyste urozenému Mikullášovi z Landštejna, nej-
vyššímu písa�i desk zemských, dali z mince naší na dluhu našem 
60 kop gr.�. šir. na den sv. Ji�í nejprve p�íští. Z Prahy v pond�lí 
po Kv�tné ned�li: P�ikazujem vám, abyste poslali po slovutném 
Marku Minovském komorníku našem, Janovi z Roupova hofmi-
stru domu našeho, 32 kop gr.�. šir., kteréžto dal za nás dvo�a-
n�m, kte�íž provázejí rady vysoce urozených knížat Saských. 
Také vám porou�íme, abyste poslali po témž Minovském Pehma-
novi 30 kop a p�l páté kopy groš�v vše širokých �eských za 
stravu, jižto jsou protrávili rady již psaných knížat, a to abyste v 
rejstra také zapsali. Tentýž den: P�ikazujeme, abyste slovutným 
Petrovi Chraš�anskému a Janovi Mladotovi, služebník�m uroze-
ného Beneše v Veitmille, dali o Letnicích nejprv p�íštích 50 kop 
gr.�esk., jakož pak list mají od nás na n�který dluh, a to abyste 
do rejster položili. /202/ Z Prahy v pond�lí p�ed sv. Filipem Jaku-
bem: Na�izujem, abyste slovutnému Mikulášovi Velbloudovi z 
Kamberku, dvo�enínu našemu v�rnému milému, z mince naší na 
jeho službu 8 kop gr. bílých dali a v registra zaznamenali. Z 
Prahy v sobotu po sv. Žofii: V�d�ti vám dáváme, že urozený 
�en�k z Klinkštejna p�j�il jest nám k žádosti naší osmdesát a 
p�l druhé kopy groš� širokých a my dáti mu jich máme na den 
sv. Havla po dání listu tohoto. P�ikazujem, abyste se k tomu 
m�li, aby p�i tom �ase již psanému �e�kovi ta suma zaplacena 
byla. Z Prahy v pátek po sv. Stanislavu: abyste slovutným 
He�manovi, Old�ichovi a Jind�ichovi brat�ím ze St�žova, v�r-
ným našim milým, kterýžby koli z již psaných brat�í do Hory 
p�ijel, abyste v st�edu nejprv p�íští dali jemu 20 kop gr. šir. �. a 
tak potom každý týden abyste jim vydávali z mince naší po 
dvadceti kopách bez zdržování do zaplacení 80 kop gr.�.š., kte-
rých jsme jim dlužni, a dále nic. Z Prahy v pátek po sv. Trojici: 
Dáváme vám v�d�ti, že jsme dlužni poctivému Jakubovi doktoru 
našemu v léka�ství šestnáct zlatých uherských za k��. Protož 
p�ikazujem, abyste z mince naší tento týden nejprv p�íští po sv. 
Trojici 4 kopy gr. bílých dali a druhý týden tolikéž, až do vypla-
cení t�ch šestnácti zlatých. Z Prahy v pond�lí po sv. Vítu: abyste 
Mikulášovi K�e�ovskému vydali z mince naší na dluhu jeho, 
kterýž jsme mu dlužni, 10 kop gr.�. a to ve dvou ned�lích od daní 
listu toho. Týž den: P�ikazujeme vám, abyste vydali z mince naší 
state�nému �e�kovi z Barchova Vyšehradskému v�rn. mil. naše-
mu dva /203/ a padesát zlatých uher. dobrých nebo 26 kop gr.�. 
šir. na dluhu jeho, a to ve �tyrech ned�lích od dání listu. Ve 
�tvrtek po sv. Vítu: P�ikazujem vám, abyste nám hned po tomto 
poslu poslali 100 kop gr.�.š. vezmouc z stolu, nebo� nám toho 
pilná a znamenitá pot�eba jest toho, a druhý týden zase tolikéž 
na st�l doložte. Ve �tvrtek p�ed sv. Janem K�titelem: Na�izujeme 
vám, ubyste urozenému Benešovi z Veitmille, purkrabí na Karlo-
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tejn� a mincmistru na Horách Kutných, dali bez jednoho šedesát 
zlatých uh. aneb bez p�l t�idceti kop gr. a to druhý týden, ježto 
za nás dal Arnoštovi Plankenbergarovi. V Pátek p�ed sv. Janem 
K�titelem: P�ikazujeme vám, abyste hned beze všeho meškání 
dali urozenému Petrovi z Valdeka, dvo�enínu našemu, nebo 
tomu, kohož on s tímto listem pošle, z mince naší 9 kop gr.�. šir. 
na staré služb� jeho a to v rejstra zaznamenejte. Dán na Hrádku 
(K�ivoklát�) v den sv. Petra: abyste dali 5 kop gr.�.š. slovutnému 
Bohuslavovi Litevskému, štolmistrovi našemu, kterýž nyní má 
jeti po našich pot�ebách do markrabství moravského. I p�ikazu-
jem vám, abyste ješt� témuž Bohuslavovi p�idali na stravu z 
mince naší dv� neb t�i kopy gr. šir. To� v�le naše. Z Prahy den 
sv. Aleše: abyste z stolu mince naší p�j�ili Mat�jovi Mlýnkovi 20 
kop a Jonášovi Jarkovi každému 15 kop gr. vše šir. �es. a když 
budou st�íbra dávati ke dvoru, tedy vždy aby sráželi na t�ch 
st�íbrných po 4 kopách do vypln�ní zase sum svrchupsaných. Z 
Prahy v ned�li p�ed sv. Má�í Magdalenou: P�ikazujeme vám, /204/
abyste Mikulášovi z Landštejna, nejvyššímu písa�i desk zem-
ských, dali z mince naší a hned bez všeho meškání všech v�cí po-
nechajíce 105 kop gr. �es. rázu pražského na dluhu našem, kte-
rýž jsme jemu dlužni. Ve �tvrtek p�ed sv. Magdalenou: abyste 
urozenému Jind�ichovi z Jenštejna, v�rnému našemu milému, 
dali 3 kopy gr. �es., kteréžto v n�kterém našem pilném poselství 
posíláme. Z Prahy v ned�li po sv. Jakubu: abyste hned dali 10 
kop gr. z stolu slovutnému Ottovi z Brodu komorníku našemu na 
službu jeho, a již psaného Otty abyste nedrželi, a� by se 
nemeškal, nebo� on nyní v pilných pot�ebách našich odjeti má. Z 
Prahy v sobotu p�ed Matkou Boží sn�žnou: abyste Václavovi 
Kopanskému m�št�nínu Starého m�sta Pražského dali z mince 
naší 6 kop gr., kteréžto jsme jemu za oves dlužni, to� v�le naše a 
rozkázání. Z Prahy ve st�edu p�ed sv. Ambrožem: P�ikazujem, 
abyste vyplatili urozenému Vilémovi Zubrovi z Landštejna z 
mince naší 25 kop gr.�. šir., v tom znajíce v�li naši. Z Prahy v 
pátek p�ed sv. Martinem: abyste vydali z mince naší 4 kopy tento 
úterý nejprv p�íští slovutnému Petrovi z Slatiny, který slove 
„�ertova noha“, a to abyste znamenali v registra, nebo� jemu se 
ty 4 kopy dadí na dluh, kterýž jsme jemu dlužni. V Praze v ned�li 
po sv. Martin�: V�d�ti vám dáváme, že jsme dlužni urozenému 
�e�kovi z Klingštejna prokurátorovi našemu 800 zlat. uherských 
bez t�í zlatých aneb 398 kop gr. a p�l kopy gr., vše šir. �esk., 
ježto za nás dal knížat�m za rukojemství 402 zl. uherské. Též za 
nás dal Burianovi mladšímu z Guttštejna 300 zl. uher. bez p�ti 
zlatých a nám také p�j�il 140 /205/ zl. uher. Na to jest jemu dáno 
40 zl. uher. P�ikazujeme vám, byste tomu �e�kovi, nebo komu 
on to poru�í, vydávali každý týden z mince naší 6 kop gr. �es. 
šir. až do vypln�ní bez zadržování.  

T�mito podanými d�kazy jak se v minci kutnohorské hospo-
da�ilo doufám, že jsem prozatím s dostatek nazna�il, v jakém 
pom�ru Hora Kutná ku králi svému stála. Není se tudíž co diviti, 
že m�sto to, které každému p�ání královu vyhovovalo, kde jisté 
podpory materielní vždy našel kdykoli mu ji jak pro osobu 
vlastní, tak pro dobro celého království pot�ebí bylo, i v p�ízni 
jeho rostlo a on je všemi možnými milostmi vyznamenával. 
Tato zvláštní p�íze	 králova a všeliké výhody práv m�stských 
proti jiným m�st�m u�inily ob�anstvo horské hrdým, pánovi-
tým, svými p�ednostmi se honosícím. A z toho povstávaly pak 
tak �asté hádky a sváry s osobami stavu panského a rytí�ského, 
kterýmž se m�š�ané kutnohorští co do práv vyrovnati mohli, o 
�emž ješt� pozd�ji �e� se stane. Z toho vyplývalo též jakési 
vynášení se nad jiná m�sta sousední, takže si Hora od jiných 
m�st p�ezdívku pyšná Hora vysloužila.  

1476 Když ú�ad konšelský byl obnoven skrze pana Beneše z 
Veitmille, ty �asy mincmistra, a páni konšelé cechmistry a starší 
nade všemi �emesly sp�sobili a obnovili vedle práva a zvyklého 
starého oby�eje, tehdá �apek, Popelka, Št�pán a Kdule, starší 
nad havé�i, poznavše jakožto moud�í a dob�í lidé, kteraké roztr-
žení v obci bylo a daleko v�tší p�ijíti by mohlo skrze to, že pan 
Beneš pán�m šepmistr�m a konšel�m sazení starších nad havé�i 
z moci vy�al proti právu a zvyklému oby�eji stvrzenému jich 
milostí pe�e�mi, tak aby starší nad havé�i sazeni bývali na 
Vlašském dvo�e od téhož mincmistra a budoucích, jakož jeho
/206/ návodem král Vladislav, nejsa zpraven od pán�v šepmistr�v 
a konšel, k vnuknutí téhož mincmistra list pod svou královskou 

pe�etí havé��m na to rá�il jest dáti. Svrchupsaní pak starší nad 
havé�i, majíce lítost skutku toho, vstoupivše do rady jednou, 
druhé i t�etí, jménem svým a svých tovaryš�v, havé��v starších i 
mladších, právo a privilegium své povrhše, žádali jsou pán�v s 
p�ímluvou Jana Zikmundova, ty �asy hofmistra, aby ku právu a 
zvyklému oby�eji se navrátíce, rá�ili také starší nad havé�i 
obnoviti, toho toliko žádostiv� prosivše, pon�vadž havé�i též 
jako pregé�i dvorem Vlašským jsou živi a platu za svou práci 
odtud berou, aby též jako mincí�i a pregé�i na Vlašském dvo�e 
sazeni byli, slíbivše p�i tom pán�m, když jim to ke cti ud�lají, že 
jich cti a dobrého hled�ti chtí vší mocí, jakožto v�rní poddaní 
jich milosti, dokudž jich hrdel i statk�v stává. A páni jich 
podávání a žádost seznavše, k tomu jsou jim svolili a ve st�edu 
den sv. Stanislava havé�e na dv�r svolati rozkázavše, z moci své 
starší jsou jim sadili. A tak již od toho �asu páni šepmist�i a 
rada s panem mincmistrem vždycky jsou starší obojích hor na 
Vlašském dvo�e sadívali.198  

V mnohých m�stech �eských a p�edevším v Praze a v Ho�e 
Kutné vypukly doby té najednou t�žké nevole mezi obcemi a 
radou obecní, /207/ ježto vin�ni byli konšelé z nepoctivého vedení 
ú�ad�v, ze zašantro�ení a šmejd� rozli�ných a v Praze vypuklo i 
vzbou�ení obce proti konšel�m.199 Pravý smysl a význam 
událostí záležel v tom, že když ubylo p�ísnosti v kontrole sh�ry, 
purkmist�i a konšelé, byvše sazeni na ú�ady bezprost�edn� od 
krále, po�ínali sob� naproti obcem svým jako neodpov�dní 
ú�edníci královští, kte�í cht�li panovati nad sousedy, ukrývajíce 
rady a skutky své p�ed ve�ejností.200 Bou�i v Ho�e Kutné 
doutnající snažili se opatrní šepmist�i a rada zameziti tím, že 
povolavše v úterý p�ed Hromnicemi pány obecní a starší a k 
tomu mnoho soused�v usedlých ve m�st� a také cechmistry 
všech �emesel i rychtá�e a konšely se mnohými sousedy z 
p�edm�stí, p�ivedli jim ku pam�ti, kterak p�ed �asy oznámili jim 
v�li svou p�ed staršími, hotovi jsouce po�et u�initi ze všech 
sbírek, kteréž jsou p�ijímali z m�sta i z p�edm�stí, bu
to 
lozunk�v nebo jiných sbírek, jakož registra berni�ná ukazují, a 
kterak páni starší s obecními téhož léta, znajíce, že ty v�ci nejví-
ce p�ijímány byly od hospodá��v obecních a ti jsou z toho po�ty 
d�lávali, i nezdálo se jim znovu t�ch po�t� slyšeti, než opatrnosti 
panské to p�ipustivše, toho jsou jim úpln� v��ili a docela, jakož 
to jest v registrách obecních zapsáno. Též i my, nyn�jší po�ty 
slyšavše se pány obecními a staršími od vás k tomu vydanými, 
páni to vznesli na pány starší a te
 na vás všechny vznášejí: 
Jestliže vám neb komukoliv nezdá se na tom dosti míti a tomu 
v��iti, že páni hotovi jsou všechny po�ty znovu �initi, což jsou 
koli v tato léta /208/ p�ijímali a vydávali, bu
to p�ed vámi 
p�edevšemi, neb p�ed t�mi, kteréž k tomu vydáte, bez všelikého 
odporu. Proto m�l-li by kdo o tom mluviti potom po hospodách, 
nyní každý má plnou v�li, mluv beze strachu, chceme každého 
slyšeti. Pakli na tom dosti jest, což jsou páni obecní a starší 
slyšavše p�ijali, to ra�te pov�d�ti, žádného se v tom nestra-
chujíce. A páni a obec to slyšavše, ohlásili se: Pon�vadž ti 
po�tové prve jsou slyšáni a p�ijati, že pán�m a t�m dobrým 
lidem k tomu vydaným v��ili jsou a v��í a že není t�eba t�ch 
po�t�v obnovovati. A jestliže by kdo o to mluvil, že to chtí 
zastati. A páni to ohlášení slyšavše, kázali zaznamenati. 

A na to ve st�edu p�ed sv. Markem páni obecní se pány 
staršími léta toho, vstoupivše do rady žádali jsou pán�v konšel 
jménem vší obce, aby nyní i potom �asy budoucí a v��né kusové 
podepsaní zachováni byli pro dobré obecné a pro uvarování 
budoucích r�znic a nesnází, kteréž by vzr�stati mohly v obci, 
a�by to kdy zm�n�no bylo, a písa�i piln� a p�ísn� zapsati 
rozkázali toto:  

Nejprv. Znajíce roztržku obce v m�stech pražských i jinde, 
že se byla obec zbou�ila proti pán�m konšel�m na Starém i 
Novém m�st�, žádajíce téhož uvarovati, ustanovili jsou, aby 
                                                          

198 To nám vysv�tluje p�í�inu svády šepmistr�v a konšel�v kutno-
horských s nejvyšším mincmistrem, o níž se Mikuláš Da�ický ve 
svých Pam�tech na str. 24 zmi	uje, an praví: V úterý den sv. 	eho�e 
p�ijel král Vladislav do Hory Kutné a hned v pátek svadili se 
Horníci s panem Benešem z Veitmille. A nazejt�í v sobotu jsou 
králem zase smí�eni s hanbou téhož mincmistra, nebo jim k�iv byl. 

199 Sta�í letopisové �eští str. 211. 
200 Srovnej Palackého D�jiny národu �eského V. �ást 1. str. 125. 
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�astá scházení a rozmlouvání spole�n� se pány a s nimi bývala, 
proto byloliby kde co obmeškáno tyto vále�né �asy ke škod�
obecní z kterýchkoli p�í�in, v to aby nahlédnouce, ke cti a chvále 
pánu Bohu a obecnímu dobrému v dobré v�li napravovali.  

Druhé. Když by která pot�eba obecní p�išla, aby všickni pá-
ni pospolu jsouce, všickni obecní a všickni starší k rad� vybrané 
obsílávali, proto aby sob� spole�n� obecného dobrého jednati
/209/ pomáhali a aby snad n�kdo, nejsa p�ítomen p�i obecním 
jednání nena�íkal, že o tom neví.  

T�etí. Žádali, což by bylo v�cí takových, ježto by se obce 
dotýkalo, aby páni bez obecních a starších toho nejednali, pod-
volivše se, že k obeslání panskému hotovi jsou p�ijíti, svých 
vlastních v�cí ponechávajíce, kolikrát by koli toho pot�ebí bylo.  

�tvrté. Po�et žádnému, krom krále JMti z obecních d�cho-
d�v aby nedávali bez v�le jich, než chce-li kdo komu pocty dáva-
ti, dávej své, obecním se mil ne�i�.  

Páté. Znajíce, že kn�ží strany kalichu božího hynou a že jich 
málo p�ibývá a že náklady �asté se d�jí p�i m�n�ní kn�ží, žádali, 
aby žádnému k v�li kn�ží neodbývali bez jich v�domí, k uvaro-
vání náklad�v prohlédajíce.  

Šesté. Tohoto žádali. Když páni obecních a starších povolají 
k rad�, aby každý m�l slyšení, též mladý jako starý, chudý jako 
bohatý a aby voln� spolu rozmlouvajíce, což kdo vedle rozumu 
svého poví, aby v lepší obráceno a žádný aby nebyl posmíván. 
Pak, cožkoli budou v rad� mluviti, to všecko aby v tajnosti bylo 
zachováno a žádného pronášení aby nebývalo pod uvarováním 
pokuty vedle práv uložené.  

Sedmé. Žádali a tak vedle svolení svého míti chtí: pon�vadž 
v m�stech odporných �ech�v strany kalicha božího nep�ijímají v 
sousedství, alebrž od statk�v z m�st, m�ste�ek je pudí, aby také 
páni zdejší nyn�jší i budoucí po ten den žádnému, kdož se s obcí 
v p�ijímání t�la a krve Pána Ježíše pod obojím sp�sobem 
nesrovnává, dom�v nezapisovali ani kupovati nedopoušt�li.  

Osmé. Žádali, když by páni koho m�li v sousedství p�ijíti, 
aby /210/ ten každý list rodu a zachování svého p�inesl a pán�m 
ukázal, též i list zhostný, a� by kdo jsa jinde pod jiným pánem 
zde se cht�l osaditi a s obcí v obcování se srovnávaje, zde býti, 
pro uvarování rozli�ných v�cí a postrk�v, ježto by k r�znici 
mohlo p�ijíti.  

Deváté. Žádali, když �as obnovení rady p�ichází, aby páni 
konšelé nepsali žádných cizinc�v, ani jiných kalichu božímu 
odporných, než ty, kdož jsou jazyka �eského a srovnávají se v 
obcování a to aby �inili pro uvarování podez�ení zlého, oby�ej 
p�edk� svých, kterýž za právo držíme, zachovávajíce.  

Desáté. Toho žádali, aby privilegia m�stská a práva jim p�í-
slušná slyšali, proto, aby slyšíce lidé práva svá, držali se jich a 
proti právu aby ne�inili. A to jsou páni jim povolili a svolajíce 
sousedy usedlé �asem svým, �ekli u�initi.  

Jedenácté. Žádali, aby valy byly dod�lány pro dobré a pocti-
vé obce této, toho se vyst�íhajíc, byly-li by války delší, aby hrdly 
a statky bezpe�n�jší byli.  

Dvanácté. Což se po�t�v purkmistrovských i sb�re�ných vše-
lijakých tý�e, pon�vadž se p�ed �asy páni volali, i nyní též, že 
po�ty cht�li d�lati a mnohá d�lání oznamovali, o tom pov�d�li: 
co jest minulého, že to ku panské ví�e p�ipustili, že jsou �inili 
jako dob�í lidé. Než což se potom p�ijímati bude a vydávati, toho 
žádali, když se rok skon�í, aby stará rada nové rad� a t�m, kdož 
z obecních a starších budou k tomu vydáváni, po�ty �inili a star-
ším potom oznamovali, pro uvarování ned�v�ry a pro své bezpe-
�enství.  

A páni toho léta kusy svrchupsané p�eslyšavše �ekli, což na 
nich bude, že to chtí zachovati, pokudž nejdéle moci budou ze
/211/ spolka.  

Tímto usnešením, podobá se, usmí�ila se op�t obec 
kutnohorská s konšely a šepmistry. Z ustanovení t�ch tuto 
nazna�ených poznati též možno hlavní základy, na nichž v dob�
Vladislavov� samospráva obecní se zakládala a že obce takové v 
celém podru�í svém požívaly jak zákonodárné, tak i soudní a 
výkonné moci, nebo� kontrola, kterouž nad nimi vedl 
podkomo�í zemský, pak královský dvorský sudí a n�kte�í jiní 
ú�edníci, d�la se jen na oko. Král však až p�íliš �asto a jak se 
podobá zcela libovoln� s kancelá�í svou vkládal se ve všecky 
jejich záležitosti, t�eba sebe malichern�jší, jak již n�kolikráte z 

d�jin t�chto pozorovati možno bylo.  
Nesvornost mezi ob�anstvem a obecním zastupitelstvem v 

m�stech Pražských panující p�im�la krále Vladislava k odjezdu 
z Prahy do Hory Kutné a zde ku delšímu p�ebývání. Návšt�va ta 
nebyla však nadarmo. Nebo� Hora musela se za krále zaru�iti 
Mikulášovi z Lípy a na Lipnici, hejtmanu kraje �áslavského, v 
dvaceti šesti stech zlatých uherských, které si král od n�ho 
vyp�j�il a kteréž spláceti se m�ly po p�l t�inácte kop�
každotýhodn� z mince královské až do vypln�ní celé sumy a 
když by mince platiti nesta�ila, byla k tomu obec rukojemstvím 
svým zavázána.  

P�ihodilo se v tom �ase, že šmelcí�i v n�jaké rva�ce, kteréž 
lid horní tak �asto svádíval, zabili �lov�ka poddaného pana 
Bohuše z Drahobudic. Týž pán hrozil za to pomstou lidu 
hornímu a stavoval lidi kutnohorské na gruntech svých za svými 
záležitostmi se ubírající, skrze což mezi ním a obcí 
kutnohorskou povstal spor. Protož šmelcí�i, obávajíce se 
chystaného p�epadení, /212/ dostavovali se nepo�ádn� do práce. Z 
té p�í�iny obrátili se Kutnohorští na krále, aby on spor zastavil. 
A král listem daným na Karlštejn� v�c takto narovnal: vy tam 
šmelcí��m glejt dejte, a� oni svá díla d�lají a Bohušovi píšem, 
aby on všem svým lidem rozkázal, aby pro tu v�c proti t�m, kdož 
jsou to u�inili, i proti jiným našim pokoj zachovali. 

�tená��m d�jin t�chto budou zajisté ješt� v dobré pam�ti 
práva daná p�epalova��m st�íbra �ili prenar�m v minci 
kutnohorské zam�stnaným,201 kdežto rozkázáno: aby vdova po 
zem�elém prenarovi do roka a do šesti šesti ned�l polovici platu 
od nástupce mužova dostávala. Zem�el� téhož roku prenar Jan, 
spolu zlatník, který za svého živobytí jakéhosi 
íhu jak v 
zlatnictví tak v prenarství vyu�il, a ten po n�m nejen za prenara 
byl p�ijat, nýbrž králem Vladislavem bylo mu sv��eno i d�lání 
kolk�, jimiž se vybíjí ráz na groších a pen�zích, ze kteréž 
p�í�iny vzat byl pod p�ísahu a proto se domýšlel, že nemusí dílu 
svého vdov� dávati. I žalován byl poru�níkem vdovy a sirotk�. 
Pro�ež nejvyšší mincmistr se šepmistry a konšely rozhodli ve 
v�ci takto: Což se d�lání kolk� ke dvoru tý�e, pon�vadž král JMt 
rá�il jest toho ú�adu jemu p�íti, to aby p�i n�m z�stalo vedle 
v�le královské. A což se pak díla prenerského dotý�e, tak jest 
pov�díno, pon�vadž Jan zlatník �inil jest 	íhovi mnohá 
dobrodiní, �emeslu zlatnickému jej vyu�iv, sám týž Jan ctn� se 
jest zachoval až do své smrti v ú�adech jemu poru�ených. 
A�koliv vedle vysazení na d�ti jeho ten ú�ad jeho nemohl 
p�ipadnouti, aby však 	íha v tom takto se zachoval: Cožkoli 
vyd�lá v preneru (p�i p�epalování), toho aby dával pravou 
polovici Janov� vdov� a d�tem jejím do roka a za šest ned�l 
podle vysazení /213/ starého, ode dne smrti Janovy po�ítajíc, a 
pamatuje na dobrodiní Jana zlatníka, že k tomu um�ní a k dílu 
p�išel skrze n�ho, aby také hned p�ijal v u�ení do prengarny za 
robence Václava, syna jeho, jiného úplatku jemu ne�in� do roka 
a šesti ned�l nad to, co jim s máte�í bude vydávat. Po roce pak a 
šesti ned�lích aby jej u�il tomu dílu, až by bylo Václavovi 
osmnáct let, za jeho práci osmý groš jemu dávaje bez promdlení 
práva. A když jemu osmnáct let dojde, bude-li živ, teprv jej má 
	íha za knapa a tovaryše p�ijíti, jakž toho díla bude um�ti 
dovoditi a bude jemu platiti, jakž právo ukazuje, radše, než 
komu cizímu. A když by týž Václav zem�el, má pod t�mi samými 
podmínkami syna Viktorýna do u�ení p�ijmouti a totéž platí o 
synovi Benešovi. A což se tý�e listu vysazení práva, jehož Jan 
zlatník dobyl, bu
 ten list sv��en 	íhovi tak aby jako 	íhovi, též 
synu Jana zlatníka sv�d�il spole�n� též i potomním, kdož by na 
ten ú�ad nastoupili. Chce-li pak 	íha kterého syna Janova 
zlatnictví u�iti, to bu
 p�i jeho a jich v�li, než v prengarn� z 
p�í�iny, aby dva brat�i spolu nebyli.202

Až dosud snažili se ú�edníci mince o to, aby všeliké králem 
Vladislavem vydávané poukázky náležit� vypláceli. Tu však se 

                                                          
201 Viz díl I. str 27. t�chto d�jin. 
202 Uvedl jsem p�ípad tento hlavn� z té p�í�iny, že pou�uje, jaká 

pé�e vedla se o zaopat�ení vdov a sirotk�, kde se jich zastati bylo 
možno. Dále objas	uje se tu pom�r mezi d�lníky mincovními, a 
t�etí, ukazuje, že ku zhotovování kolk�v vybíráni byli dovední 
�emeslníci-um�lci místní, ku kteréž okolnosti d�jepis �emesel a 
pr�myslu doby naší má hlavní z�ení. 
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událo, že rudy chudší dobývané byly, takže v minci nedostávalo 
/214/ se st�íbra pot�ebného k ražení pen�z. Seznati to lze z listu 
krále Vladislava, psaného z Prahy na den sv. Filipa a Jakuba r. 
1496, kdež dí: Jakož nám píšete, v�d�ti nám dávajíc, že by nám 
málo st�íbra te
 do mince naší p�icházelo, také nám p�i tom 
n�které nedostatky oznamujíc a zvlášt� žádajíc, abychom na vás, 
co dluh�v se dotý�e, víc jich neskládali, a že byste ješt� prvních 
nezaplatili. Psaní vašemu jsme srozum�li a v�ztež, pokud budem 
moci, že to rádi u�iníme. Což se permgrecze 203 dotý�e, vám 
p�ikazujem, což nejspíš budete moci, jej na st�íbro zd�lajíc, nám 
naše dva díly toho st�íbra bez meškání do Prahy pošlete a t�etí 
díl toho permgrecze urozenému Benešovi z Veitmille a to bez 
meškání, dáte.  

P�es tento nastalý nedostatek psal však Vladislav 
mincmistru Benešovi z Veitmille v pond�lí p�ed Letnicemi z 
Kou�imi: Žádáme� od tebe s pilností i p�ikazujeme, aby nám 
vždy 200 kop gr. šir. �es. n�kde zjednal. Pakli by jich zjednati 
nemohl, ale aby je z stolu mince naší vzal a je nám vždy na 
úsvit� do Kou�ím� poslal, nebo� my zítra bohdá na úsvit� z 
Kú�íma p�edse potáhnem. Zachovej jak píšeme.  

/215/ V �ervenci nacházel se král Vladislav na polním tažení v 
Rakousích, neb píše listem daným na poli u Ebersdorfu v pátek 
den sv. Prokopa: Na�ídili jsme Janovi z Cimburka na Boleslavi, 
nejvyššímu hejtmanu a sudímu království �eského, aby on 100 
neb více koní p�ijal v službu naši ku pot�eb� naší takovýmto 
sp�sobem, by jim ta služba z mince naší zaplacena byla a to na 
p�l �tvrti léta. Protož p�ikazujem vám, co již týž Jan do sta koní 
nebo více v službu naši p�ijme, abyste t�m, kteréž p�ijme, na p�l 
�tvrti roku vedle smlouvy služebného a vedle oby�eje dvora 
našeho tu službu z mince naší vypláceli.  

Nejpatrn�ji p�esv�d�í nás o nedostatku v minci panujícím 
list následující, jejžto byl král Vladislav psal v sobotu po sv. 
Františku: Jakož nám píšete, že tento týhoden málo st�íbra do 
mince p�išlo, takže ledva steury (horní p�ísp�vky na pavování)
na Ka�k a k jiným dol�m a nákladové spraviti se mohli, jsme 
porozum�li. I žádáme vás s pilností, abyste o tom všickni pilnost 
a pé�i m�li, aby zase mohl užitek nám i vší naší korun� z hor 
p�icházeti. A jakož jste nám také psali, že jste pán�m na jich 
dluhy nic dáti nemohli, m�žte sami rozum�ti, pon�vadž jsou 
prve rudy brali když Pán B�h nad�loval, nech	 také nyní 
strpení mají, až op�t Pán B�h nad�lí. Tím se um�jte spraviti.  

Co by se bylo zvláštního p�ihodilo, že najednou nedostatek 
st�íbra v minci nastal, nelze s jistotou pro nedostatek pramen�
zjistit. Lze se toliko domýšleti, že neustalé požadavky na minci 
�in�né vy�erpaly brzy zásoby st�íbra a že doby té z couk�
slabších rud bylo dobýváno a jich spravování v hut�ch bylo sice 
pracn�jší a nákladn�jší, však mén� vydatné a proto as málo 
st�íbra do mince mohlo býti odvád�no.  

/216/ Král Vladislav, jsa milovníkem staveb, dal i v Ho�e 
n�které domy nákladem svým vystav�ti, hlavn� pro p�edn�jší 
své dvo�eníny, když s nimi ve m�st� se zdržoval. Domy ty 
mívaly na sob� na štítku korunované W.  

1477 P�i roce tomto není mnoho d�ležitého pro d�jepis 
m�sta ku poznamenání. Nicmén� doufám, že nepochybím, 
podám-li zde n�kolik ukázek k životu sociálnímu se 
vztahujících. Tuto hnedle jeden p�íklad, jakou jistotu podati 
musel dlužník na vypuj�enou jistinu v��iteli svému. Mikuláš 
hofmistr v Ho�e Kutné vyp�j�il se od špitálu 50 kop gr.�. pod 
úrok ro�ní 5 kop gr., kterýchž platiti se m�l o sv. Ji�í a o sv. 
Havle, a rukojmí za	 byli Oneš Tluksa z �echtic, Tomeš z 
Hodkova a Martin z Lorce, zavázavše se: Pakli bychom toho 
všeho neb které v�ci svrchupsané nesplnili a z toho napomenuti 
byli od v��itel�v našich z úst, listem neb poslem, tehdá hned 
nazejt�í dva z nás, každý s jedným pacholkem a se dv�ma ko�ma 
a tu máme v zemi �eské oby�ejné ležení plniti. Jestliže by pak 
                                                          

203 Permgrecze - Brennkrätze - Hüttenkrätze - odpadky p�i tavení 
st�íbra stranou pohozené, které pak když se shromáždily ve v�tším 
množství, ješt� jednou se tavily a p�epoušt�ly. P�i hojné vydatnosti 
rudy nebylo toho všímáno a �asto i se škvarami z tavíren (hutí) 
odváženy. O tom ostatn� p�esv�d�uje nás ta okolnost, že cizí špeku-
lanti v pozd�jší dob� o povolení ku p�epalování a zd�lání n�kterých, 
zvlášt� u královských tavíren nahromad�ných škvar, žádali a p�i tom 
dob�e pochodili. 

�tvrnácte dní od napomenutí minulo a my v��itel�m našim 
jistiny neb úroky, pro n�ž by leželi, úpln� nezaplatili, tehdy 
dáváme jim plnou moc tímto listem tu jistinu neb úroky vzíti v 
k�es�anech nebo v židech na naši všech škodu spole�nou a 
nerozdílnou a my p�es to vždy ležeti máme, dokudž bychom tomu 
všemu dosti neu�inili se všemi škodami pro naše nepln�ní a 
neplacení úpln� a docela. Když by jeden z nás zem�el, tedy živí 
z�stávajíce slibují jeden za druhého plniti. (V pond�lí po sv. 
Mat�ji.)  

V pátek p�ed památkou sv. Petra a Pavla sjelo se mnoho 
�ech�, rytí�stva a z n�kterých m�st u Hory Kutné proti Uhr�m 
husar�m.204  

/217/ V úterý po památce Narození Panny Marie potvrzena 
jsou od krále Vladislava jako krále �eského práva horní, aby se 
jimi Horníci spravovali a �ídili, kterážto práva �tena jsou obci v 
ned�li po památce Povýšení sv. K�íže. Bylt� to následek 
lo	ského usnešení obecného, aby veškerá obec práva svá znala, 
dle nichž se spravovati má a pak i následek neustálého naléhání 
Kutnohorských na krále, by je p�i jich bývalých právech 
zachoval proti vtírání se v práva m�stská se strany nejvyššího 
mincmistra Beneše z Veitmille.205  

Na den sv. Havla 1477 odbýván byl sn�m v Ho�e Kutné, na 
n�mž n�která m�sta svolila se králi Vladislavovi platiti groš bílý 
o sedmi pen�zích malých jako p�ísp�vek vále�ný od celé zem�. 
Že však obce k svolení tomu v�le nem�ly, sešlo z toho.206  

1478 Ten pátek po božím K�t�ní konšelé obecní voleni 
jsouce skrze staré konšely, takže každý z starých dal dva 
napsané místo sebe a z t�ch napsaných vedle dávného oby�eje, 
králi stvrzeného, mohli noví voleni býti. Sazeni byli konšelé 
skrze mincmistra Beneše z Veitmille.  

Paní Johana, manželka state�ného Jana z Radi�e, 
hofrychté�e ty �asy m�st královských po �echách, s Annou, 
sestrou svou, /218/ p�edstoupivše do rady po zvolení rady nové, 
oznámili jsou, že koupily sob� a d�dic�m svým mlýn, jenž slove 
Nový, ležící na svrchním Páchu, n�kdy Komorá��v, s 
m�stišt�m, struhou a zahradou i s tím p�íslušenstvím, což 
Komorá� k tomu mlýnu od dávna držel a pokudž toho postoupil 
v dluhu Gebhartovi, s užitky od dávna zvyklými i s nádobami 
mlýnu p�íslušnými. To koupili jsou od Ondrá�ka Gebharta, 
m�št�nína Starého m�sta Pražského, za p�l t�inácta sta zlatých 
uherských, zaplativše úpln� a docela. A Ondrá�ek prodal jim 
d�dicky a odevzdal v témž práv� ve všem, jakož jemu Komorá�
postoupil v dluhu, sob� ani budoucím svým týž Ondrá�ek tu 
práva žádného nepoz�staviv.  

Téhož roku po�alo jakési jit�ení mezi horliv�jší stranou pod 
obojí v celé zemi, jež sm��ovalo hlavn� k tomu, aby král 
Vladislav ku spln�ní svého závazku, jejž byl, co se ochrany 
svobody náboženství pod obojí p�i nastoupení vlády u�inil, týká, 
tak�ka donucen byl. A tu horliv�jší kn�ží užívali �asto ost�ejšího 
slova na svých kázáních, vytýkajíce Vladislavovi, že stran�
�ímské nadržuje. Pro podobné tak zvané pobu�ující kázání k 
výslovnému rozkázání krále Vladislava vypov�zen byl v pond�lí 
p�ed památkou sv. Mat�je z Hory Kutné kn�z mistr Martin 
Hagius, proti kterému rozkazu však celá obec i proti konšel�m 
zdvihati se po�ala za veliké r�znice v obci. V sobotu pak po 
památce Zv�stování Panny Marie p�ijel král do Hory Kutné a 
potom po památce sv. Ambrože kázal zjímati t�ch, kte�í byli 
p�í�inou bou�ky té o mistra Martina, zejména Václava Aldera, 
Mlýnka, Šorejska, Janka Zikmundova a Sudlice, vypov�d�v je z 
m�sta, p�ikázav vší obci, aby p�ísežných svých poslouchali.207

                                                          
204 Mikuláš Da�ický ve svých Pam�tech poznamenal, aniž by 

�eho blíže udal, odkud nebezpe�í hrozilo. 
205 Byla� to obnovená a dle �asových pom�r� zlepšená práva 

horní, králem Václavem II. r. 1293 Horník�m vydaná. Jakou rados�
ze stvrzení práv t�ch Horníci m�li, lze souditi z toho, že událost tu 
zvláštním obrazem zv��niti dali, kterýž obraz podnes v ú�adovn�
c.k. horního ú�adu se nalézá. 

206 Veleslavín�v Historický kalendá� str. 576. 
207 Pam�ti Mikuláše Da�ického str. 25. - Dopis krále Vladislava 

šepmistr�m kutnohorským, v�ci té se týkající, uložen v archivu 
m�stském, zní takto: Zpraveni jsme, kterak vy, pamatujíce na naše 
rozkázání a hledíce toho, aby mezi vámi jednota a svornost 
zachována byla, i povolajíce všech kn�ží obojí strany, mluvili k nim, 
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/219/ Ale nap�ed páni z rady, konšelé a ú�edníci i obecní 
p�imlouvali jsou se a prosili krále, aby se k nim rá�il milostiv�
míti a ty viny, kterýchž jsou se dopustili, aby rá�il JMt vážiti 
milostiv�. Tu JMt Ká, a�koliv na jiném úmyslu jest byl, ale k 
prosb� t�ch všech dobrých lidí, kte�í jsou se za n� p�imlouvali, 
/220/ tuto milost rá�il s nimi ud�lati: Nejprv, že je p�i životech 
zachovati rá�í i p�i statcích jejich, však takto, aby každý z nich 
uru�il rukojm�mi dobrými pod základem 300 kop �es. dobrých 
širokých, aby dnes ten den z m�sta Hory se vybral a do toho 
m�sta aby se nikdá více nenavracoval bez JMti v�le a rozkázání 
a míle jedné blíže m�sta aby nebýval, tak aby JMt Ké i JMti 
poddaným, duchovním i sv�tským nic zlého a škodného 
nejednali. Pakli by který z nich v tom usv�d�en byl a rukojmím 
dalo se v�d�ti dv� ned�le nap�ed od JMti Ké aneb od ú�edník�
JMti, tehdy v tom �asu rukojmí toho, kteréhož by se ta v�c 
dotýkala, budou-li jej míti postaviti králi JMti v moc a na zámku, 
kdež by jim bylo rozkázáno v �echách pod základem nap�ed 
jmenovaným. A což pak se dotý�e statk�v jich, ty aby mohly ženy 
jich anebo p�átelé jich na míst� jich vyprodati bez p�ekážky 
kone�n� do sv. Havla nejprv p�íštího. Ale však také p�i tom 
p�ipom�no jest, komu by koliv�k který s nich co povinovat byl a 
dlužen, aby z t�ch statk�v prodaných každému zaplaceno bylo 
vedle spravedlnosti. Pakli by jim také spravedliv� kdo povinován 
byl, aby jim též zaplaceno bylo podle slušnosti, jakž by pan 
šepmistr a rada rozkázali.208  

P�i svém pobytu v Ho�e Kutné šel jednoho dne král 
Vladislav z dvora Vlašského ku Knejslíkovi horníku do jeho 
domu, jsa tam zván na hody od Horník�v.209  

/221/ Že Kutnohorští požívali u krále Vladislava úplné 
d�v�ry, takže jich i k záležitostem politickým používal, sv�d�í ta 
okolnost, že když v b�eznu t.r. Ctibor z Cimburka p�i sjezdu v 
Brn�, kde zástupcové strany pod obojí, jak Vladislavovi tak 
krále Matyáše, k jednání shromážd�ní byli, odeslal král 
Vladislav panu z Cimburka ku možnému uzav�ení smlouvy 
listinu se svým podpisem a pe�etí in bianco a sv��il ji ku 
st�ežení po cest� a k dalšímu odevzdání Kutnohorským, neb píše 
jim ve v�ci té z Prahy v sobotu p�ed sv. 
eho�em: Te
 posíláme 
dv� membrán� s visutými pe�e�mi, neb dva listy pergamenová, 
p�i kterémžto každém jest naše pe�e� v�tší visutá a na t�ch 
listech nic psáno není a ti listové mají neseni býti do Brna na 
nyn�jší sjezd. Protož žádáme vás s pilností i p�ikazujem, abyste 
hned dva jízdné rozumné vypravili s tímto služebníkem 
urozeného Ctibora z Cimburka, v�rného našeho milého, a jeden 
z t�ch a� ty membrány nese, to opat�e, aby nezmokly a také 
jestliže by kde bylo v nebezpe�ném míst�, a� to na pé�i má, 
jestliže by nep�átelé m�li t�ch membrán dosáhnouti, a� by je 
prve zsekal nebo pe�eti od nich utrhal, a� by nep�átel�m v ruce 
nep�išly. A tu oba jezdci a� jedú s tím služebníkem jmenovaného 
Ctibora až do Brna. Jakož pak o vás nepochybujem, že znajíce, 
jak toho pilná pot�eba jest, v tom se tak míti budete, jak vám 
píšeme. 

A taktéž i list tento, jenž poslán z Prahy v ned�li p�ed 

                                                                                             
aby všech výtržk�v nechajíce, vedli lid k lásce a svornosti, a že kn�zi 
Hegiovi pry� jste kázali z hodných p�í�in a že n�kte�í kn�ží vzali od 
vás odpušt�ní. My� vám to chválíme, že v tom tak se máte, hledíce, 
aby jednota a svornost mezi vámi byla. Protož kte�íž by kn�ží takoví 
byli a vás v takové slušné v�ci slyšeti necht�li a cht�li od vás bráti 
odpušt�ní, pus�te jim cestu, a� jdou a jiné nebou�livé na jich míst�
vezm�te, kte�íž by lid nap�ed ke cti a k chvále boží a také k jednot� a 
k lásce vedli a spravovali, nebo takovou jednotou a svorností vy 
všickni vespolek m�žete státi a hory tím lépe mohou d�lány a 
vyzdvihovány býti k užitku našemu i vašemu. A jestliže by kterýkoliv 
kn�z cht�l své v�le užívati proti rozkázání našemu i vašemu, toho 
žádného netrpte. A kn�zi Hegiovi hned pry� kažte. V tom znajíce v�li 
a rozkázání naše a také znajíce t�ch hor dobré, zachovejte se ve 
všem, jakož vám píšeme.

208 Memorabilia k roku 1467 atd. str. A. 5. - Byli� k rozkazu 
Vladislavovu zatknuty osoby: Alder, Mlýnek, Sudlice z p�edn�jších 
m�š�an� a konšelové roku toho. Protož tím nápadn�jší používaná tu 
p�ísnost.  

209 Pam�ti Mikuláše Da�ického dodávají k tomu: Blaze bylo 
tehdáž Horník�m. D�m Knejslíkovský, pozd�ji Minsterberský, na 
Panském nám�stí, nyní pán� Jana Breuera. 

svatým Urbanem: Jsme v jistot� zpraveni, že by n�jaký Jan 
písa�, služebník krále uherského, m�l s poslem kníže Hynkovým 
nyní tento n�který den jeti a projeti na Pod�brady. Protož to 
v�douce, v��íme vám, že v tom všichni pilnost a pé�i míti budete, 
zdaliž byste téhož Jana i s tím poslem dosíci nemohli /222/ na 
cestách, osadíc a na špehy naložíc, a jestliže by které listy nebo 
jiné takové v�ci p�i sob� m�li, aby od nich pobráno bylo. Než tu 
v�c velmi tajn� jednejte a u veliké tajnosti zachovejte a také to 
tajn� v�d�ti dejte konšel�m do �áslav� a Chrudimi, a� v tom 
také pilnost mají, zdali by jich dosíci mohli, a také a� je 
prohledají, jestli jich dostihnou, a což by u nich nalezli, a�
poberou.  

Že bez Kutnohorských žádné d�ležité jednání zemské se 
neuzavíralo, nasv�d�uje ta okolnost, že když ku prosb� Mistr�v 
a kn�ží i také jiných stav�v od krále Vladislava sn�m obecný vší 
strany pod obojí v Praze na den sv. Vav�ince povolen byl k 
urovnání v�cí náboženských, také Kutnohorští k n�mu zvlášt�
byli povoláni.  

Nelze neuvésti ješt� n�kterých list� krále Vladislava, 
ú�edník�m mince zaslaných, jelikož z nich nejlépe lze poznati 
charakteristiku doby té. Píše� v ned�li po sv. Dorot�: Jestliže by 
Pán B�h rá�il tento týhoden št�drý dáti, abyste nad tento dluh, 
jejžto k vyplacení poukazujem, mohli nám s sebou 40 neb 50 kop 
gr. p�inésti a to pro ty hosti, kte�íž jsou k nám nyní p�ijeli. 
Pakliže byste tento týhoden míti nemohli, ale n�kde vyp�j�te a 
tu sumu již jmenovanou nám sebou p�ineste a pak jiný týden z 
mince naší jemu zase zaplatíte. Z Prahy v úterý po sv. Trojici: 
P�ikazujem vám ješt� s pilností, abyste všech výmluv nechajíce, 
vždy nám t�idceti neb více vol�v koupili a je nám do Prahy 
poslali, neb toho �as dobrý p�i jarmarce nyní bude.210

/223/ Ve 
st�edu po sv. Jakubu píše: V�d�ti vám dáváme, že nemáme 
žádného dobrého vína k našemu stolu. Protož vám p�ikazujem, 
abyste hned bez meškání koupili drajling vína dobrého tu u 
Hory a poslali nám je do Prahy a to víno zapla�te z d�chod�
huti naší. Z Prahy v úterý p�ed Matkou Boží sn�žnou: Ond�ej 
�ezník dal jest znáti slovutnému Václavovi z Svárova, kuchmistru 
našemu, že jest n�co vol�v do Hory p�ihnal, protož žádáme od 
vás s pilností, abyste nám vždy sto vol�v koupili a z mince naší 
jemu zaplatili. A když je koli koupíte, nám je do Prahy hned 
pošlete. Také p�ikazujem, cožkoli t�ch pen�z odložených máte, 
které jste odkládali na stavení hradu Pražského, ihned také bez 
meškání pošlete, aby se d�lník�m zaplatilo, což jim poz�stáno 
jest. V pátek p�ed sv. Vav�incem pak píše: P�ikazujem vám, když 
st�íbro z huti naší do mince se dá, aby toho st�íbra bylo 
zmincováno 50 h�iven a to rozd�leno po p�tmecítma a což by 
nám m�lo z toho p�ijíti, dajte toho state�nému Berkovi z Násile, 
komorníku našemu, 21 kop gr. jeho dluhu, který jest jemu 
zadržán, a za ostatek nakupte nám sýra a másla k dvoru našemu. 
Také vám porou�íme, abyste slovutnému Václavovi z Svárova, 
kuchmistru dvoru našeho, dali h�ivnu st�íbra a to hned.  

V pátek po sv. Jarolímu 1478 usnešeno a nalezeno bylo 
v�bec za právo, že nižádný z Horník�v, bu
 obyvatel a neboli to 
host, nemá k p�ekupování st�íbra vézti a zvlášt� žádný kupec a 
obchodník ani jiný žádný aby pen�z nep�epaloval ani p�ekupo-
val, /224/ než toliko vše do domácích m�n nesli, a to pod nejv�tší 
pokutou hrdla ztracení, nebo v m�nách našich každému podle 
slušnosti má zaplaceno býti, kdo by je cht�l nésti dobrovoln�. 
Pakli by se komu zdálo, že by m�l v tom škodu míti skrze 
prodání do naší veksle, p�ejem toho každému, aby sob� dal 
naším ú�edník�m na to vydaným peníze p�epáliti a což z toho 
st�íbra p�ijde, to bu
 dáno do naší mince a zaplaceno vedle 
oby�eje. A také kdo by sob� cht�l st�íbra koupiti k své pot�eb�, 
to bude moci u�initi, avšak tak, aby toho p�ekupováním z zem�
neprodával ani nosil, než panskému a rytí�skému stavu k jich 
pot�ebám, ale né k prodaji, to se jim zavírá. Což se d�lání 
groš�v a pen�z JKé Mti dotý�e, jak a kde mají d�lány býti, to 
bu
 tak a p�i tom z�staveno, kdež JMt rozkáže, jakž jest od 
starodávna se zachovávalo, aby u Hory d�lány byly. Než co se 
zlatých dotý�e, ty d�lány bu
tež, kde se králi JMti zdáti a líbiti 

                                                          
210 Pamatoval� si král Vladislav dob�e, že téhož roku Kutnohors-

kým výsadu na odbývání trhu výro�ního na pátek po /223/ Božím 
T�le byl ud�lil, protož p�íležitosti té i pro sebe použíti hled�l. 
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bude v korun� �eské, než JMt to opat�iti má, aby se ti zlatí dob�í 
s p�ísadou takovou d�lali, jakož jest to od starodávna bylo. A 
ten, kdož ty zlaté d�lati bude, má p�ísahu králi JMti a zemi 
d�lati, aby je tak a na tolik groš� d�lal, jakož jsou od starodá-
vna d�láni byli, a jmenovit� každý zlatý t�ímecítma grad�v.211  

1479 V pátek po sv. Prokopu král �eský Vladislav a Matyáš 
král uherský sjeli jsou se na poli mezi Holomoucí a Uni�ovem. I 
smluvili jsou se tak, kdo koho z nich živobytím p�e�ká, aby byl 
pánem a králem obojího království. A kníže Viktoryn, syn /225/
krále Ji�ího, jenž byl od krále Matyáše lstn� jat, jest z toho 
v�zení vysvobozen. Téhož pak léta ti, kte�í se z �ech�v králi 
Vladislavovi zprotivili, dali se na milost.212 Byla� to ovšem v 
politickém ohledu pro uzav�ení míru doba velmi d�ležitá, byl to 
kone�ný prosp�ch p�lstoleté reakce sv�tové proti prvnímu od-
vážlivému pokroku ducha na dráze náboženské, kde i v�ku 
svého nejrázn�jší a nejchyt�ejší mocná� a bojovník unaven jsa 
desítiletým bojem zoufal nad úlohou p�edsevzatou vyhladiti s 
tvá�e zem� tyto skvrny kací�ské a poko�iti národ �eský me�em. 
Nastalo však tím op�t nové v�ení a t�ení duch�v v národ� sa-
mém, jichžto p�í�inou bylo usilování o pom�ru všelikých �ád�v 
domácích, právních a sociálních a vedly k rozbroj�m a p�tkám 
mnohaletým, ke t�enicím politickým jako i náboženským. A a�
král Vladislav byl v mnohém ohledu p�ísným, nem�l v jistých 
dobách op�t dosti odhodlanosti postaviti se d�stojn� k odporu 
proti stran� se zprotivující.  

Znamenit�jší d�je m�sta Hory Kutné roku toho jsou velmi 
skrovné a lze je zahrnouti v t�chto n�kolika poznamenáních.  

Kn�z Martin Hegius, o n�mž p�i roce p�edešlém pov�díno, 
že pro svou všete�nost králem Vladislavem z Hory Kutné byl 
vypov�zen, navrátil se po králov� odjezdu op�tn� tajn� bez 
povolení zp�t. Byl však zde jat a k rozkazu královu v moc 
královskou na Karlštejn odevzdán.  

V b�eznu roku toho vyloupán byl sklep obecní a pobrány 
byly pe�eti m�stské i uložené tam peníze obecní, spolu též 
ukradeny byly peníze z mince královské. By snad tato ztráta /226/
pe�etí nem�la pro obec škodlivých následk�, vydal král Vladi-
slav na prosbu šepmistr� listem daným v Praze ve st�edu p�ed 
sv. 
eho�em 1479 tento rozkaz: Pon�vadž sklep obecní, kdež 
v�ci obecní chovány byly, byl vyloupán a pe�et� m�stské jim 
pobrány byly, jedna v�tší, druhá menší a t�etí rychtá�ská, jichžto 
p�edkové jich, sta�í Horníci, užívali. Aby tedy krádež ta na zkázu 
obce použita nebyla, rozkazuji: jestliže by kde kte�í listové p�ed 
�asy nebo nyní i také v �asech budoucích byly pe�et�ni t�mi 
svrchudot�enými pe�et�mi týmž šepmistr�m, rad� i vší obci ke 
škod�, ty a takové všecky listy tímto listem naším rušíme, 
mo�íme a vnive� obracujeme tak, aby moci žádné nem�ly aniž 
míti mohly. Ú�edník�m mince však píše: Jakož mi píšete, že 
peníze z mince se ztratily, veztež, že� kone�n� bez t�ch pen�z v 
minci ztracených býti nechceme a p�ikazujem vám, abyste všech 
výmluv nechajíce, nám ty peníze poslali hned bez meškání, 
potom pak budete moci k srovnání té v�ci p�ed námi státi.  

Jakých následk� to ostatn� m�lo pro ú�edníky mince nikde 
jsme nenašli poznamenáno. Že však král dle svého obvyklého 
sp�sobu na minci neustále dorážel a jí vzdor mnohému 
nedostatku za nevy�erpatelnou považoval, sv�d�í další listové, 
kde nap�. píše z Prahy v pátek den sv. Urbana: Na�íká si probošt 
kostela pražského Hanuš Kolovrat, že to, což se má z mince 
jemu dávati, že se jemu dávno nic nedalo. Protož což m�žete 
nyní toho, což jemu jest zadržáno dáti, dejte jemu všecko. Také 
víte a znáte, že jste dávno nic na opravu hradu Pražského 
nedali. Protož nem�žete-li víc nyní zjednati a dáti, ale dejte vždy 
10 kop gr. Pakli by jste jich v minci nem�li, ale n�kde jich 
vyp�j�te /227/ a vždy na toto dílo t�ch 10 kop gr. do této nyn�jší 
ned�le nám pošlete. Mincmistrovi Benešovi z Veitmille však 
zaslal touž dobou list tento: Žádáme na tob� se vší pilností i 
p�ikazujem, aby nám vždy zjednal 100 kop gr.�. a poslal nám je 
bez meškání, tak aby tento pond�lí nejprv p�íští u nás byly, neb 
nám jest toho pilná pot�eba. A nemohl-li by se pak beze lsti 
nikde o n� obejíti, vezmi je na stole a vždy nám je pošli, by m�lo 

                                                          
211 Graf Sternberg: Geschichte der böhm. Bergwerke str. 208. 
212 Pam�ti Mikuláše Da�ického list 30. - Palacký: D�jiny národa 

�eského V. �ást 1. str. 170. 

za n�který �as placení jiným zastaveno býti.  
Z toho patrno, jak neustále a usilovn� Vladislav z Hory 

Kutné všemožnou podporu požadoval a kde v minci již 
nedostatek byl, hled�l op�tn� prost�edkováním mincmistrovým 
bu� od obce neb zámožných m�š�an� peníze si vydlužiti. I 
tentokráte p�im�l mincmistr šepmistry k zap�j�ení sumy žádané, 
kte�íž však, nemajíce sumy požadované pohotov�, byli nuceni se 
vyp�j�iti. Jaký p�ísný, ano neslýchaný závazek na p�j�ku tu 
však u�initi musili, nežli peníze obdržeti mohli, p�esv�d�uje 
úpis dlužní, jenž zní: My šepmist�i a rada na Horách Kutných, 
první jistci a dlužníci dluhu dolepsaného, a my Jan Kapoun z 
Sojkova, Jan Charvát z Ostrova, Jan Knajzlík z Sv�tic, rukojmí a 
spoluslibce jich s nimi a za n�, vyznáváme tímto listem zjevn�
p�ede všemi, kdežkoli �ten neb �túcí slyšán bude, že k rukoum 
pána a krále našeho nejmilostiv�jšího vydlužili jsme se a dlužni 
jsme pravého a spravedlivého dluhu sto zlatých uherských 
dobrých na zlat�, na váze i na minci pravých a padesát kop 
groš�v �eských dobrých st�íbrných rázu pražského opatrnému 
Václavovi soukeníku a Makuši manželce jeho v Led�i, z 
kterýchžto zlatých a groš�v již psaných máme a naší dobrou 
v�rou beze lsti slibujeme všickni jednostejn� rukou spole�nou a 
nerozdílnou, tak aby žádný z nás /228/ v tom slibu a dluhu od 
druhých se ned�lil, ani placením dílu svého d�liti se kterakkoli 
odbýti mohl týmž v��itel�m našim neb jednomu z nich platu a 
úroku ro�ního platiti a vydávati každý rok deset kop gr. �es. a to 
rozdíln� na sv. Martina po dání listu tohoto nejprv p�íštího 5 
kop gr.�. a na den sv. Jana K�titele božího tolikéž, a tak po 
všecka léta po�ád zb�hlá úrok ten tak a na ty �asy máme a 
slibujem v��itel�m našim neb jednomu z nich prve psaným 
platiti a vydávati dotavád, dokudž by nám tíž v��itelé naši neb 
jeden z nich anebo my jim také p�l léta nap�ed nedali jinak 
v�d�ti. Tehdy hned po tom p�l lét� v�d�ti dání po�ád �túc máme 
a slibujeme v��itel�m našim neb jednomu z nich jistinu 
svrchupsanou, to jest sto zlatých uherských a padesáte kop gr. 
�es. dáti a zlatými hotovými a groši �eskými zaplatiti i s úrokem 
v ty �asy p�išlým bez zmatku a odporu i prodlení dalšího 
všelikterakého. Pakli bychom toho neu�inili a zlatých a groš�v 
kterýchžkoli, bu
to úro�ních nebo hlavních jistinných v��itel�m 
našim neb jednomu z nich nedali a nesplnili tak a na ty �asy, 
jakož se svrchu píše, tehdy my všichni rukojmí nadepsaní máme 
a slibujem, kte�íž a když napomenuti byli bychom k ležení od 
týchž v��itel�v našich neb jednoho z nich listem a poslem nebo 
ústn�, hned nazejt�í žádný z nás druhého ne�ekaje ani se 
nebytím doma kterého neb �ímkoli jiným vymlúvaje, každý sám 
osobn� svým životem s jedním pacholkem a se dv�ma ko�ma 
vjeti máme a vlehnouti do m�ste�ka Led�e aneb odtud t�i míle 
vzdálí nebo blíže do jednoho kteréhokoli m�sta neb m�ste�ka do 
domu poctivého hospodá�e, tu kdež nám od v��itel�v našich neb 
jednoho z nich ústn� neb po poslu a listu bylo by ukázáno neb 
jmenováno, a tu máme a slibujem pravé a oby�ejné ležení plniti, 
držeti a /229/ zachovávati podle �ádu zem� �eské. A kdožby ode 
dne napomenutí a obeslání nás k ležení po�ád �túc �trnácte dní 
minulo a my ješt� v��itel�m našim neb jednomu z nich zlatých a 
groš�v jistinných i s úrokem nedali a nesplnili bychom úpln� a 
docela tak jakož se svrchu píše, ležme my nebo neležme, dáváme 
týmž v��itel�m našim tímto listem plnou moc a plné právo ty 
zlaté a groše jistinné nebo úro�ní tehdáž povinné, vzíti a dobýti 
v k�es�anech nebo židech na naši všech spole�ní a nerozdílnou 
škodu a my p�es to vše ležení plniti máme a zachovati slibujem z 
n�ho na nižádné právo nevyjížd�ti ani vychoditi tak dlouho a 
dotud, dokud bychom v��itel�m našim prve psaným neb jednomu 
z nich zlatých a groš�v jistinných svrchu psaných s úrokem 
každým zadržaným i se všemi škodami pro nepln�ní naše 
vzatými, ježto by ty škody tíž v��itelé naši neb jeden z nich 
dobrým sv�domím bez p�ísah a v�rování pokázati mohli, docela 
nezaplatili a úpln� tak, jakož se svrchu píše. A jestliže by kterého 
z nás rukojmí Pán B�h smrti neuchoval, jakož pane Bože ra�
ost�íci, tehdy my živí z�stalí máme a slibujeme jiného živého tak 
jistého a movitého na místo toho, jenž by um�el, k sob� a v týž 
slib a v též rukojemství p�istaviti a list tento v táž slova vždy 
obnoviti ve �tyrech ned�lích po�ád zb�hlých ode dne smrti 
rukojm� umrlého po�ítajíce, kolikrát koli pro smrt kterého z nás 
toho pot�eba byla by, pod ležením svrchupsaným. A kdož by koli 
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tento list m�l nebo míti bude s svrchupsaných v��itel�v našich 
neb jednoho z nich dobrou a svobodnou v�lí, ten má a míti bude 
túž plnou moc i též ovšem právo plné ke všem v�cem v n�m 
položeným a zapsaným, jakožto oni sami v��itelé naši svrchu-
psaní. /230/ Toho všeho na potvrzení i lepší pevnost dali jsme 
p�iv�siti k tomuto listu dobrovoln� my všickni jistci i rukojm�
pe�eti naše vlastní a p�irozené s jistým našim v�domím i 
p�iznáním. Jenž jest dán léta po narození Syna božího tisícího 
�tyrstého sedmdesátého devátého v den sv. Kyliána.213

Viktor kníže Minsterberský, druhý syn n�kdy krále Ji�ího, 
propušt�n byv ze zajetí uherského, oddal se zcela životu soukro-
mému a popustil veškeré d�chody své, kterých dle úmluvy p�i 
volb� krále Vladislava za krále �eského z dol� kutnohorských 
(mince) byl požíval, s p�ivolením krále Vladislava bratru svému 
Jind�ichovi,214 který pak do�asn� v Ho�e Kutné d�m Knajslov-
ský si zakoupil, jenž pak po n�m Knížecí d�m byl nazýván.  

1480 Velmi citelné bylo pro veškeré obyvatelstvo usnešení 
sn�movní na sn�mu Svatováclavském roku p�edešlého, kde 
dáno bylo svolení k berni v takové výši a na tak širokém 
základ�, že celá dávnov�kost �eská jen málo poskytovala 
p�íklad� podobných. Každý obyvatel zem� bez rozdílu stavu 
m�l položiti poloro�ní d�chody své na pomoc králi a to nejdéle 
do Hromnic nejprve p�íštích. Proto také zavedeno bylo po celé 
zemi moratorium od sv. /231/ Havla do sv. Ji�í, tak aby mezi tím 
�asem nikdo nikoho neupomínal z dluh�v soukromých. 
�tená��m již od d�íve známa je z poukaz� na minci 
kutnohorskou pen�žitá nesnáz, v níž král Vladislav tak �asto se 
nalézal. Dá se z toho souditi, jak mnoho dluh� soukromých i 
zemských musel míti. Proto také stalo se ono usnesení 
sn�movní: pro vypravení n�kterých závad a dluh�v zemských, 
králi ke cti a k obecnému dobrému, ne z práva podle svobod 
svých, ale svou dobrou v�lí. A že napotom ani on ani 
potomkové jeho podobných berní na nich žádati nebudou a 
nemají. Bylo však nálezem sn�movním dále stanoveno, že král 
jen s v�domím svých rad mohl nakládati tímto novým 
pokladem. Jak znamenitou �ástkou p�isp�la v p�ípad� tom Hora 
Kutná, není poznamenáno, lze se však snadno domysliti, že p�i 
zámožnosti tehdejšího m�štanstva, rudokupc�v, majitel� hutí i 
jiných obchodník� musela to být suma znamenitá.  

T�enice náboženské panovaly stále v národ� a p�ispívala k 
nim nemálo i ta okolnost, že �lánek t�etí úpisu královského p�i 
volb� Vladislava za krále �eského u�in�ný nedošel posud 
náležitého vy�ízení.  

K urovnání t�enic náboženských položen byl o Suchých 
dnech postních r. 1480 sn�m veliký do Prahy. Na p�isp�ní v rad�
po�ítáno bylo s velikou d�v�rou na posly kutnohorské a proto 
také psali ú�edníci v duchovenství arcibiskupství pražského 
kutnohorským: pon�vadž již v v�cech náboženských mnohé �e�i 
ve sch�zích byly praveny, podávány a rozjímány, zvlášt� co se 
podávání velebné svátosti dítkám a �eského zpívání dotý�e, že 
však bez nich ni�eho nebylo uzav�eno a prostami obdrženo na 
králi, aby k suchým dním nejprve p�íštím k poradám božím /232/
p�íchylní sv�tští i duchovní mohli se sejíti do Prahy pro jisté 
pot�eby nyn�jší i potomní. Protož pro �est a pro chválu nap�ed 
Boha milého i zákona jeho, pro �est této koruny �eské i pro 
dobré krále, pána našeho, pro �est vašich p�edk�v, naši i 
budoucích i pro spasení vaše prosíme snažn�, žádáme pokorn�
i napomínáme v�rn�, znajíce již, jaká jest toho pot�eba, ra�te z 
sebe jisté osoby, také i kn�ze fará�e vašeho k tomu sn�mu 
vypraviti, abychon aspo� jsouce vespolek u v�tším po�tu, mohli 
s boží pomocí, co obmeškáno, napraviti a co v nebezpe�í jest, z 
toho vyjíti.215 Spoléhání toto o vydatnou pomoc p�i rozhodování 
o tak d�ležitých otázkách na posly kutnohorské m�lo dvojí 
podklad: p�edn� kutnohorští horliv� lp�li p�i �istém utrakvismu, 
kompaktáty koncilia Basilejského potvrzené, a druhé Pražané 
                                                          

213 Dlužní úpis tento jest charakteristickým pro dobu tuto, nebo�
p�esv�d�uje nás o tom, že v dob� té zt�žka dalo se docíliti p�j�ek a 
stalo-li se tak, že v��itelé požadovali od dlužník� svých neoby�ej-
ných jistot, kde nejen statkem, nýbrž i životem svým býval dlužník 
v��iteli svému zavázán, že v p�ípad� neplacení mohl v��itel sáhnouti 
nejen ke statku dlužníkovu, ale i k jeho �lov��enství. 

214 Steinbach: Historische Merkwüdigkeiten str. 21. 
215 Originál dopisu toho v archivu m�stském. 

v�d�li, že Kutnohorští m�li veliký vliv na krále Vladislava. A 
protož bezpe�n� mohli doufati, že oni také krále Vladislava k 
potvrzení u�in�ných usnesení p�im�jí. Však sn�m tento nedošel 
vytknutého cíle a byl proto ustanoven sn�m jiný ke dni sv. Ji�í, 
však o tom neví se v�bec, sešel-li se kdy.  

Mezi tím udály se však v Praze mnohé výstupy pohoršlivé 
mezi stranou �ímskou a horlivými kališníky, které krále Vladi-
slava p�im�ly k tomu, že opustil Prahu a osídlil se v oblíbené 
jemu Ho�e Kutné. A zde op�t po delší dobu s celým svým 
dvorem se usaditi zamýšlel souditi se dá z toho, že psal ve 
�tvrtek p�ed sv. Vítem r. 1480 z Prahy Kutnohorským: V�rní 
naši milí! Za to máme, že vás tajno není, že bohdá p�íjezd náš 
vždy v sobotu nejprv /233/ p�íští do Hory š�astn� bude. Protož to 
v�douce, p�ikazujem vám s pilností, abyste se již k tomu m�li a 
voly, telaty, skopci a jeh�aty s jinými všemi pot�ebami, což k 
kuchyni naší p�ísluší, nás v tom slušn� zaopat�ili, tak abychom 
p�ijedouc, skrze vás v tom žádného nedostatku nem�li a takž co 
se soboty dotý�e, abyste nás i dvo�any naše rybami k stolu 
našemu nakoupíc vždy opat�ili, tak aby žádného pok�iku na 
dvo�e pro ten nedostatek nebylo. A hnedle druhý den na to píše 
op�tn�: P�ikazujíce, abyste 100 zl. uherských zjednajíce kde 
m�žete, i dali je Ambrožovi zlatníkovi na pozlacení v�cí našich, 
kteréž nám d�lá, aby vždy to, což ud�lá, nám i pozlatil prve než 
p�ijdem a také abyste jemu dali ješt� z mince naší k d�lání 
pot�eb našich 10 h�iven st�íbra. A ovsa také nakupte k p�íjezd�
naší.  

Rozho��ení Vladislavovo na Prahu stalo se hlavn� z té 
p�í�iny, že p�es zápov�di na sn�mu svatováclavském u�in�né, 
kterouž všeliká polemická a popudlivá kázání, jakož i všeliké 
písn�, kteréž stranám náboženským dávati mohly podn�t k 
nevoli, se zapovídaly, toho uposlechnuto nebylo, ano skoro jako 
zúmysln� proti tomu jednáno bylo, �ímž strana utrakvistická 
jaksi Vladislava k dodržení odp�isáhnutého závazku jeho 
donutiti se snažila, jelikož p�esv�d�ení, že Vladislav stran� pod 
jednou velice nadržoval a strany pod obojí proti hanlivým 
kázáním strany pod jednou nikdy opravdov� se nezastal, nabylo 
vrchu. Nejvíce však horlil král Vladislav proti zpívání písn�
utrakvisty oblíbené: V�rní k�es	ané, siln� doufejme, o Kristov�
ve�e�i nepochybujme atd., jížto strana �ímská katolická urážena 
a tupena býti se považovala. Zpívání písn� té popudilo 
Vladislava tak velice, že zjímati, mu�iti, ano i usmrtiti kázal ty, 
kte�í zpíváním písn� té zapov�di jeho /234/ se zprotivili.  

I stalo se, že v oktáv Božího T�la, když král Vladislav bral 
se z chrámu sv. Jakuba v Ho�e Kutné, jeden švec píse	 tu zpívati 
po�al, za�ež z rozkazu králova jat a do v�zení uvržen byl a ješt�
i jiní s ním. A�koliv Vladislav byl v Ho�e velice oblíben, 
nicmén� nev�asná tato p�ísnost byla p�í�inou, že p�es 500 haví��
se shluklo a s korouhvemi svými na Vlašský dv�r p�itáhli a o 
propušt�ní zajatých usilovali. Vladislav, jsa ve velikých 
rozpacích, kázal k sob� povolati šepmistry a rady na dv�r a 
kázal jim oznámiti: Jakož Václav, Alder�v ze�, a jiní s ním 
upadli byli v hn�v JKé Mti, pro n�jž byli trestáni, že ten hn�v 
rá�il jim odpustiti, rozkázav šepmistr�m a rad�, aby jim toho 
nebylo vzpomínáno a nebylo jim ke škod� na �asy budoucí a 
v��né. A páni, slyševše v�li krále JMti pána svého, oznámili jsou 
obci starší a pro budoucí �asy kázali zapsati.216  

Král Vladislav za pobytu svého svolal sn�m nový na po�átku 
�ervence do Hory Kutné, kamžto vypravili i konšelé pražští 
n�které z nejhorliv�jších kališník�, z úmysla prý, aby se jich 
zbavili, nebo� ti po svém zjímání, jako zejména Jan Sosnovec, 
Matouš Šerlink, Jan Žiš �ezník a Martin od zlatého kola, vezeni 
byli na Hrádek (K�ivoklát) do v�zení. Dva z nich: Matouš 
Šerlink a Martin od žlutého kola zmu�eni a t�etí Šejnoha peka�
na sk�ipci p�etržen. A to se jim i jiným stalo pro �eská zpívání
/235/ té písn� V�rní k�es�ané! atd., kterou král byl zapov�d�l.217  
                                                          

216 Memorabilie v archivu m�stském. - Srovnej též: Martin 
Kuthen: Kronika o založení zem� �eské. - Veleslavína: Historický 
kalendá� str. 320 - Sta�í letopisové �eští str. 216. - Palacký: D�jiny 
národu �eského V. �ást 1. str. 200. 

217 Pam�ti Mikuláše Da�ického z Heslova list 25. Jelikož Mikuláš 
Da�ický ve svých Pam�tech o události té, jak oby�ej mívá, blíže a 
obšírn�ji se nezmi	uje, jest nejpatrn�jším d�kazem, že ani on, jako 
spisovatel t�ch Pam�tí, ani p�edkové jeho, po nichž, jak udává, 
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Mezi kolínskými a kutnohorskými nepanovalo asi roku toho 
nejlepší p�átelství, nebo� Hynek kníže Minsterberské domlouvá 
t�mto listem z Pod�brad (fer V vigilia Petri) zaslaném, že nemají 
žádného práva kolínské m�š�any v Ho�e stavovati. Bylt�, jak již 
praveno, Hynek kníže Minsterberský též spolu soused kut-
nohorský a pánem na Pod�bradech, obdržev od krále Vladislava 
za jeho pobytu v Ho�e právo hrani�ní, jakož i právo me�e a to 
nejen na panství Pod�bradském, nýbrž i nad kovkopy kut-
nohorskými, a trest jím vynešený, nech� pro viny náboženské 
neb politické i v /236/ nep�ítomnosti králov� považován býti 
musel za platný. Jaké pikle proti n�mu as vedeny byly a ze které 
strany, nelze blíže pov�díti, vysvítá to však z listu, jejž poslal 
kutnohorským v sobotu po sv. Bartolom�ji r. 1480, kdež píše: 
Tajno vás nebu
, že jsme dosáhli n�kterého zlo�ince, kterýžto na 
naše zlé najat byl. Ježto ten vyznává na Vojtka a na n�které, 
kterak jsou o nás nešlechetnou lest skládali na n�kterém zámku. 
Ježto nám se zdá, že se to žádnému ned�je v této mírné zemi a 
pokojné, aby taková lest m�la o kom skládána býti, jako o nás, i 
žádáme vás s pilností, že to pro nás u�iníte a dva z pán�v k nám 
vyšlete tento �tvrtek na noc na Pod�brady k vyslyšení zlého 
lotra, na �em um�e. I znajíce v tom naši takovou znamenitou 
pot�ebu, vždy vám v��íme, že to pro nás u�iníte, jakož bychom 
my cht�li pro vás všecko nám možné u�initi, když byste nás v 
�em pot�ebovali. Sv�d�í� to, že kutnohorští konšelé k výslech�m 
útrpného práva i jinam povoláváni bývali a že na jejich výrok 
jistá váha se kladla.  

Že m�sto Hora Kutná v dob� té již na stupni vyšší 
vzd�lanosti býti muselo, tomu nasv�d�ují nejen veškeré události, 
o nichž nám až doposud vypravovati bylo, dokazuje� to spolu i 
ta okolnost, že zde hnedle v nejprvn�jší dob� po vynalezení 
knihtisku knihtiskárna za�ízena byla, kdež roku 1480 Esopovy 
bájky tiskem vyšly, a nato již r. 1489 velmi nákladné vydání 
svatého písma Starého i Nového zákona a sice nákladem 
kn�htiska�e Martina z Tišnova.218  

                                                                                             
n�která poznamenání psaná m�l, události té ješt� co o�ití sv�dkové 
p�ítomni nebyli, nýbrž, že prvopo�áte�ní zprávy své kutnohorské 
sbíral nazvíce z pov�stí. Nebo� �eho sám býval o�itým sv�dkem, to 
popisuje vždy podrobn�. P�ichází však také rodina Da�ických z 
Heslova v Ho�e Kutné teprve po�átkem první �tvrti XVI. století, a 
slula d�íve K�ivolá�ek nebo K�ivolá�ek-Da�ický, pak Da�ický z 
Barchova a na Veltrubích (r. 1566) a na to teprv Da�i�tí z Heslova, 
kterýmžto predikát a erb obdržel teprve �en�k Da�ický z Barchova 
a na Veltrubích, když s císa�em Ferdinandem proti Turk�m bojoval. 
Má� erb Da�ických ve štít� cimbu�í, z n�hož ruka šíp z lu�išt�
vypouští a nad tím spušt�né hledí s trojím chocholem. 

218 Knihtisk pomocí pohyblivých písmen prvn� vynalezen byl r. 
1440 v Mohu�i Janem Gutterbergem. Událost tato není tak nepatrná, 
že by nezasloužila bližšího povšimnutí, nebo� /237/ vynálezem knih-
tisku rozši�ovati se po�ala osv�ta a vzd�lanost st�elhbyt� na vše 
strany. To bylo také pohnutkou, že vynálezce knihtisku po�ali si 
r�zní národové p�ivlast	ovati jako rodáka svého a vlastence. Velmi 
mnoho bylo již o tom napsáno, bez patrn�jšího však výsledku, od-
kud vlastn� pocházel Guttenberg rodem. A kdežto již od pradávných 
dob nejstarší a nejslovutn�jší spisovatelé tak�ka s jistotou dovozo-
vali, že Jan Gutterberg byl rodákem kutnohorským, snažili se zase 
N�mci to vše pop�íti. Nejv�tší o v�ci té spor veden byl v listech 
�eských r. 1840, kterýžto spor povstal z pojednání pán� Jaroslava 
Vrtátka Historicko-kritická úvaha týkající se vynálezce um�ní 
knihtiska�ského, kteréž byl ve Vlastimilu dílu I. uve�ejnil. D�kaz 
sv�j zakládal na výroku neznámého spisovatele t�ídílnéno latinsko-
�eského slovníku ze XVII. v�ku, v díle tom t�mito slovy uvedeném: 
Tum vero Boëmi linguam suam specialiter auxerunt, posteaquam 
Artem libros imprimendi invenenit Joannes Kuttenbergius, natione 
Boëmus, patria Kuttenbergensis, prius Joannes Faustus nominatus, 
qui circa annum 1421 bella Husitica fugiens in Germania abiit 
Strasburgise Kuttenbergium a patria (ex more ejus temporis et 
simul ut suam Patriam ab inventione Typographiæ comendavitit) 
compellavit. T.j.: Tehdáž �echové �e� svou zvlášt� rozší�ili, když 
um�ní knihtiska�ské vynalezl Jan Kuttenbergius, kmenem �ech, 
rodem Kutnoho�an, d�íve Jan Faust jmenován, který okolo roku 
1421, obávaje se válek husitských, do N�mecka odešel a se ve 
Strasburku od své ot�iny (dle tehdejšího oby�eje a aby spolu rodišt�
své vynálezem um�ní knihtiska�ského odporu�il) Kuttenbergium 
(Kutnohorským) se jmenoval. A� N�mci pro sebe mnoho byli 

/237/ 1481 Po obnovení a sazení rady u�inili jsou páni svolení 
mezi sebou a zapsati rozkázali: Nejprve: Když by který soused 
pro které provin�ní p�išel p�ed soud, aby ne hned krutostí práva 
byl souzen, ale aby páni práva se držíce k milosti prohlédli kdež 
sluší vedle spravedlnosti. It. Když v soudu sedí, aby žádný 
ižádnému p�ed nimi se soudícímu h�betu nedržel, ani jeho p�e 
opravoval pro p�íze� ani pro nep�íze� ani pro kterou jinou v�c 
proti své p�ísaze: Než chce-li kdo za koho držeti p�ímluvu, 
vstana z lavice a slyšení sob� uproše, s p�ítelem vstoup� m�ž za�
p�ímluvu u�initi, když jest slušné. It. Má-li kdo z pán�v co 
p�ednášeti druhému, aby o n�m nikdež nemluvil, ani na� útoku 
�inil, než vstana z rady a slyšení uproše mluv pot�ebu svou 
poctiv� bez k�ik�v, jakož na ú�edníky sluší.  

Jaká ob�tavost k ústav�m dobro�inným m�stským mezi 
m�š�any kutnohorskými panovala, p�esv�d�uje nás op�tn�
št�drý dar m�š�ana kutnohorského Jana z Trojanovic, který svou 
ves Veletov /238/ špitálu sv. K�íže byl daroval. Úpis toho 
darování, jím samým vystavený, zní: Já Jan z Trojanovic a na 
Pašin�vsi vyznávám tímto listem v�bec všem, kdež �ten nebo 
�toucí slyšán bude, jak mám jeden majestát nejslavn�jšího 
knížete a pána, pana Sigmunda císa�e �ímského a uherského i 
�eského krále, kterýž sv�d�í n�kdy slovutnému Mikulášovi 
Div��kovi z Kladrub na ves Veletov s luhy, jezerem a což k tomu 
p�ísluší, v zástav� a zápisu ve dvú stú kopách groš� pražských 
st�íbrných dobrých, tak aby týž Mikuláš a d�dicové i nám�stkové 
jeho potomní ves s p�íslušenstvím jejím drželi a toho požívali 
dotud, dokudž by JCá Mt neb Jeho Mti budoucí králové �eští, 
jimž by ta výplata p�íslušela, svrchupsaných 200 kop gr.�. jemu 
neb potomním držitel�m nezaplatili groši hotovými, �tvrt léta 
v�d�ti dadouce, jakož týž majestát ty i jiné v�ci ší�e v sob� drží a 
zavírá, jehož datum sv�d�í v Praze léta božího 1436 i s tou 
dobrou v�lí, kterouž týž kn�z Jet�ich jménem svým i svých p�átel 
ud�lal mn� Janovi prve psanému. Item. Druhý list, kterýž mn�
sv�d�í od nejjasn�jšího knížete a pána pana Ji�ího krále �eského 
na svrchu psanou ves s jejím p�íslušenstvím, v kterémž mn�
zvlášt� na svrchupsanou sumu p�ipsáno sv�d�í 200 kop gr.�. 
pen�z dobrých, které JMti p�ipuj�il na tu ves k výplat� vedle 
prvn�jšího majestátu, jakož týž list to ukazuje, jehož datum 
sv�d�í v Praze r. 1465. Item. T�etí list, kterýž mám na potvrzení 
svrchu psaných list�v od nejjasn�jšího knížete a pána pana 
Vladislava krále �eského JMti, v n�mž mn� z milosti nad držení 
sumy 100 kop gr. širokých �eských aneb 200 kop gr. drobných 
pen�z p�ipsati jest rá�il beze všeho splacování té vsi s jejím 
p�íslušenstvím do dvou život�v, kteréhožto listu datum v Praze r. 
1473. /239/ Item. �tvrtý list, kterýž mám také od nejjasn�jšího 
knížete pána pana Vladislava krále �eského, v kterémž listu JMt 
vedle seznání osvíceného knížete pána pana Jind�icha rá�il jest 
mi p�ipsati 100 kop gr. �es. širokých nad d�evní sumy zapsané, 
takže suma t�ch všech list�v drží a zavírá v sob� 400 kop gr. 
�eských širokých k placení té vsi Veletova s jejím p�íslušenstvím, 
kteréhož listu datum sv�d�í v Praze léta božího 1480, jakož ti 
listové to v sob� ší�e drží a zavírají. Já svrchupsaný Jan z 
Trojanovic svrchupsané listy s dobrými v�lemi i s životy i vše 
právo, kteréž sv�d�í mn� i mým d�dic�m, vydal jsem v moc, a 
tomu dobrou svobodu a v�li dávám a ustupuji poctivým pán�m 
šepmistr�m a rad� na Horách Kutných k jich špitálu s plným a 
celým týmž právem, kteréžkoli mn� i budoucím tu sv�d�í, ni�eho 
nepoz�stavuje, tak, aby oni i budoucí jich toho všeho práva 
mohli užívati jakožto já jsem užíval bez p�ekážky. A toho na 
sv�domí já Jan svrchupsaný pe�e� svou p�irozenou p�iv�sil 
jsem, sprosiv urozeného pana Beneše z Veitmille, purkrabí na 
Karlštejn� a mincmistra na Horách Kutných, a urozených 
panoší Jana Hraban� z P�erubenic a na Suchdole, Petra 
Plútvice Pub�n� a na Chotouchov�, Prokopa Mirka z Solopisk a 
na Pe�kách, by vedle mne pe�eti své p�iv�sili k tomuto listu. 
Jenž jest dán a psán na Horách Kutných léta od na rození Syna 
božího 1481. v úterý den svatých apoštol� Filipa a Jakuba.219  

Takovéto zna�né odkazy, o nichž již kolikráte m�li jsme 
p�íležitost se p�esv�d�iti, p�ispívaly znamenit� k rozmnožení 

                                                                                             
dovodili, dostate�n� hodnov�rn� nedokázali ješt�, že by Guttenberg 
z kmene n�meckého pocházel, naprosto ani nebudou moci dokázati.  

219 Archiv m�stský. 



92

nadací a zaopat�ení schudlých spolum�š�an�.  
Události povšechné v zemi, které nejvíce mysl veškerého 

/240/ obyvatelstva zaujímaly, týkaly se hlavn� neuspo�ádaných 
posud pom�r� náboženských a když král Vladislav v kv�tnu r. 
1481 sn�m valný veškerého království do Prahy byl svolal, 
sn�movní strana pod obojí, tvo�ící velikou v�tšinu, odep�ela dáti 
se v jednání o p�edlohách královských, pokudž by stížnosti 
náboženské její nebyly vy�ízeny. Protož tu ni�eho sjednáno 
nebylo a svolán byl op�tn� sn�m nový ku dni sv. Ond�eje. Na 
sn�mu tom p�edložil král Vladislav shromážd�ným stav�m 
království, jež dluhy bylo stíženo, p�edlohu, jak by dluhové ti 
mohli býti splaceni. I svoleno, aby ze všech pivovar� v m�stech 
královských, panských i rytí�ských i také každého, kdož by na 
zemi m�li a va�ili, dávali z každého strychu, džberu, korce, 
kbelce, jak jest kde která míra a drží se, po groši �eském bílém z 
každé takové míry, aby dáno bylo prve, nežli by zapálil pod 
pánví, pod hrnci neb pod kterýmkoli jiným nádobím, cht� va�iti, 
t�m ú�edník�m, kte�í k tomu budou ustanoveni. A takové dání 
má býti beze všech fortel�v a zadržování, va� na prodej nebo k 
své pot�eb�, krom� knížat, pán�v a rytí�stva, což by k svým 
dvor�m va�ili, ti z toho dávati nemají, le� by kdo na prodej va�il, 
aby též povinen byl u�initi tu pomoc. A takové vybírání má se 
vybírati nap�ed v m�stech královských, aby purkmistr to 
opatroval a �ídil, by z toho po�et u�initi mohl a každého �tvrt 
roku t�m pán�m odvedl, kte�í jsou na vyvoleni, aby peníze do 
Prahy p�inesli. A má trvati a vybíráno býti do úplného roku. 
Dále usneseno, což se dotý�e obilí ze zem� vození, bu�to na 
zemi nebo po vod�, takto jest z�stáno: aby žádný ten, kdož by 
pot�eb jiných do zem� nep�ivezl, jakožto soli, železa a jiných 
pot�eb, ten aby obilí ze zem� nevezl. Pakli by to p�es to u�inil, 
má jemu pobráno býti v�z i kon� /241/ i jiné v�ci, kteréž by m�li. 
It. V každém m�st� a m�ste�ku aby to bylo konšely a ú�edníky 
opat�ero, aby chléb a pivo na míru slušnou bylo postaveno, tak 
aby chudina p�íliš obt�žována nebyla.  

Kutnohorští však vzpouzeli se platu tohoto sn�mem 
ustanoveného odvád�ti, odvolávajíce se na svá stará práva a 
výsady, že k žádné berni zemské nikdy p�idržováni býti nemají. 
A p�esto, že jich král Vladislav zvláštním listem upomínal, aby 
plat ten v m�st� byl vybírán, odep�eli tomu, nechtíce tak práv 
svých zadati a na m�sto v budoucnosti nebývalá b�emena 
uvaliti. Že však bern� této král velice pot�eboval, snažil se 
nejvyšší mincmistr Horníky k tomu nakloniti, aby se 
sn�movnímu usnesení podrobili. Horníci m�li n�co za lubem, 
�eho dosíci cht�li, aby si berni na nich požadovanou op�t jiným 
sp�sobem nahradili, a protož prohlásili: dá-li jim král Vladislav 
ujišt�ní, že bern� ta nebude na újmu svobodám jich, že se pro 
tentokrát podrobí snesení sn�movnímu. I stalo se ujišt�ní to 
následujícím listem: My Vladislav král �eský atd. Oznamujeme 
všem: Jakož knížata, páni, rytí�stvo i m�sta naši v�rní milí, 
hledíce na nás jakožto krále �eského, pána svého d�di�ného i 
tudíž sami na se a na obecné dobré, aby tím snáze koruna naše 
�eská mohla z dluh�v vyvedena býti, i svolili jsou k tomu 
dobrovoln�, aby všickni k tomu pomoc u�inili a ta pomoc aby 
trvala od Nového léta nejprv p�íštího až do plného roku po�ád 
zb�hlého, jakož pak cedule obecn� na to vydaná ty v�ci ší�e v 
sob� zavírá. Že pak opatrní šepmist�i a rada i všecka obec m�sta 
našeho Hory Kutné, v�rní naši milí, vedle již psaných knížat, 
pán�v, rytí�stva i m�st, našeho mnohými milostmi a svobodami 
obda�ení a osvobození od p�edk�v našich /242/ král�v �eských, 
ježto my t�ch milostí jim potvrdili, avšak proto žádných takových 
v�cí p�ed o�i neberouc, ale hledíce na obecné dobré, i tudíž na 
nás jakožto krále �eského, pána svého d�di�ného, i tudíž na své 
a obecné dobré, i svolili jsou k takové pomoci s prvními, však 
tak prosíce nás, abychom je v tom opat�iti rá�ili, aby ta v�c a to 
svolení bylo jim v �asech budoucích bez újmy a škody na jich 
právích. My pak hledíce k povolnosti a zvláštní p�íchylnosti, 
kterouž k nám mají již psaní šepmist�i, rada a obec již 
jmenovaného m�sta našeho Hory Kutné, i cht�jíce je v tom vedle 
žádosti jich, jakož pak hodné a slušné jest, opat�iti, s dobrým 
rozmyslem a radou v�rných našich, mocí královskou, slibujem 
slovem naším královským za nás i také za budoucí naše krále 
�eské již psaným šepmistr�m, rad� i také obci jmenovaného 
m�sta Hory Kutné, nyn�jším i budoucím za tu v�c, co se již 

psané pomoci dotý�e, nemá jim býti k žádné újm�, škod�, 
ublížení neb obtížení na jich právích, nebo to, což jsou u�inili a 
svolili, ne z práva, ale z dobré v�le, a že My ani budoucí naši 
králové �eští nemáme ani budem takové pomoci na nich více 
žádati vedle práva. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou 
kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán v Praze v pond�lí p�ed 
Novým létem 1481 království našeho jedenáctého.220  

1482 Že však povolnost tuto ke svolení bern� Kutnohorští 
jinakým zp�sobem od krále Vladislava nahrazenu míti se 
p�i�inili, lze se snadno domýšleti, jelikož podobných p�ípadností 
vždy k prosp�chu svému hled�li využíti. M�li� Horníci doby té 
mnohou svízel ohledn� vybírání cla na silnici od Kolína k 
�áslavi vedoucí a v Malín� umíst�ného, kteréž jim majestátem r. 
1394 král /243/ Václav ud�lil, nebo� majestát ten se jim ztratil. 
Proto žádali krále Vladislava o tu milost, by ud�lený jim 
majestát na clo malínské nejen vyhledati na�íditi rá�il, ale i nov�
potvrdil, odvolávajíce se p�i tom na majestát ud�lený jim 
císa�em Sigmundem, jímž se na�izuje: jestliže by se doptali 
Kutnohorští kdy jakých privilegií a zápis�v bývalých, že i 
budoucí krále �eské zavazuje, by oni p�i tom z�staveni a jim 
znovu potvrzeni byli. Proto Vladislav splnil prosbu 
Kutnohorských majestátem daným v pátek po hodu Božího 
narození, v n�mž praví: I prosili jsou nás, abychom je v tom 
opat�iti rá�ili, aby potracení toho listu, pon�vadž jest 
registrovaný nalezen v regist�ích kancelá�e naší, škodni nebyli. 
My hledíce k jich v�rným službám a ustavi�ným, kteréž nám 
�inili, �iní a �initi nep�estávají, nás od po�átku králování 
našeho v�rn�, práv� a stále jakožto krále �eského pána svého 
d�di�ného se p�idržujíce a potom tím lépe aby mohli a m�li nám 
sloužiti, �ímž nás milostiv�jší k sob� poznají. I jsouce v tom k 
prosb� jich milostiv� naklon�ni, s dobrým rozmyslem a radou 
v�rných našich, mocí královskou svrchupsaného listu ve všech 
kusech, �láncích, artikulích a klausulech potvrdili jsme 
jmenovaným šepmistr�m, rad� i obci m�sta Hory Kutné a tímto 
listem potvrzujeme milostiv�, tak aby oni i budoucí jejich té 
milosti, kteráž v tom listu se vypisuje, což se silnice tý�e, 
požívali, tak jako by m�li na to celý a neporušený list již 
psaného krále Václava, a to bez naší i budoucích našich král�
�eských i všech jiných lidí všeliké p�ekážky.  

Rovn�ž hled�li Kutnohorští si zjednati narovnání mnoholeté 
rozep�e, ježto byly o sklad tuních ryb a slaného zboží s 
Kolínskými /244/ vedli a která již �astokráte k nemilým vystup�m 
mezi t�mito dv�ma m�sty byla p�í�inu zavdala. Pro�ež 
p�edloživše v�ci ty sporné králi Vladislavovi k rozhodnutí, 
dostali následující odpov��: My Vladislav z boží milosti král 
�eský atd. Oznamujem tímto listem všem, jakož n�která r�znice 
byla jest mezi opatrnými šepmistry a radou na Horách Kutných, 
v�rnými našimi milými s strany jedné a m�štany kolínskými a 
slovutným Jind�ichem Amchou z Borovnice na míst� rychty 
téhož m�sta Kolína s strany druhé, co se dotý�e skladu herynk�v 
i jiných ryb tuních a slaných, jakož pak obojí strana o srovnání 
t�ch v�cí stály jsou p�ed námi a radami našimi. My pak slyšíce s 
radou naší žalobu i také odpor a d�vody i také pr�vody obojí 
strany i chtíce, aby obojí strana p�i tom zachována byla, p�i 
�emž která strana má zachována býti. I u�inili jsme s radami 
našimi mezi nimi výpov�
, kterážto jest v rejst�ích dvoru našeho 
zaznamenána, kteroužto výpov�
 s dobrým rozmyslem a radou 
našich v�rných mocí královskou pro budoucí pam�� již psaným 
Horník�m kázali jsme k prosb� jich pilné v tento list náš vepsati 
a takto od slova k slovu se vypisuje: V té p�i a r�znici, kteráž jest 
mezi m�š�any kolínskými a Jind�ichem Amchou na míst� rychty 
s jedné a poctivými Horníky Hory Kutné s strany druhé a to o 
sklad herinkový i jiných ryb tuních i slaných, tak jako oni 
kolínští i rychtá� vedli jsou p�i svou i listy ukazovali p�edk� Jich 
Mtí král�v �eských, že byl a má býti sklad tu v Kolín�, krom�
poctivých Pražan, kte�í se v t�ch listech zvlášt� vymi�ují a 
vyhražují, že ti, což vezou té koup�, nemají tu skládati. Tu král 
JMt /245/ se pány slyšev jich s obou stran p�e a d�vody, takto jest 
rá�il rozkázati a rozkázal: aby oni Kolínští p�i tom skladu byli 
z�staveni a každý, kdož by s takovou koupí jeli tou silnicí z 
Prahy, tu skládali tu koupi, krom� Pražan, však tak, aby každý 
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kdož složí, m�l tu svobodu krátce neb dlúze té koup� tu nechati a 
mimo to aby nebyl tišt�n, u�in� to, co u�initi má, podle vysazení 
té v�ci a to proto, že listové jich jmenovaných Kolínských ani 
rychtá�ovi neukazují �asu, kterak by ta kúp� m�la ležeti. Také 
oni Kolínští a rychtá� mají to popat�iti a ty pacholky pohotov�
míti, kdož by skládali a nakládali, aby tudy lidé tím nebyli 
obt�žováni, meškáni a zdržováni ke škod� Hory, ani jiným 
m�st�m. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou kázali jsme 
p�iv�siti k tomuto listu. Dán v Praze v pátek po Božím k�t�ní léta 
1482.221  

V minci královské byl asi toho �asu op�t veliký nedostatek, 
nebo� listem daným v pond�lí p�ed sv. Filipem a Jakubem 
na�izuje král Vladislav, aby se pregé��m plat zadržel a d�íve 
nevyplácel, dokud by do Hory nep�ijel nejvyšší mincmistr Beneš 
z Veitmille, a to, což vám od n�ho rozkázáno bude, tak se 
zachováte.  

Že v p�ípad� nep�ítomnosti nejvyššího mincmistra šepmist�i 
m�li dohled na správu mince a jim v dob� té ú�edníci mince byli 
pod�ízeni, vysvítá ze dvou dopis� krále Vladislava k dot�eným 
šepmistr�m, když ú�edníci mince Jan z Nizova a Zacha� z 
Božetína, nemajíce v minci pen�z b�žných k zapravení výdaj�, 
sáhli k pen�z�m pro pot�eby zemské ve sk�íních (stolech) cho-
vaných, což p�ísn� zakázáno bývalo. Protož na�izuje Vladislav 
listem z Prahy v pátek po Vstoupení Pán� psaným: Jakož Jan z 
Nízova /246/ a Zacha� z Božetína, u�edníci mince na Horách 
Kutných, vzali peníze se stola bez v�le královy, protož p�ikazu-
jeme p�ísn�, by t�ch vzatých pen�z 200 kop gr.�. v sobotu p�ed 
sv. Duchem bylo na místo dáno a na�izujeme šepmistr�m a rad�
na Horách Kutných každého z nich k tomu p�idržeti.  

Rozkaz ten hled�li ovšem šepmist�i zachovati, museli však 
uznati nemožnost tak rychlého splacení a proto žádali krále o 
prodloušení ustanovené lh�ty, na�ež došla jich tato odpov��: 
Jakož nám píšete, p�imlouvajíce se o ty, kdož jsou peníze z stolu 
zdvihli, abychom jim k tomu další prodlení dáti rá�ili, srozum�li 
jsme. I víte sami, pro� se ty peníze do stolu kladou a z které 
p�í�iny, ježto bez znamenité a p�ílišné pot�eby odtud hýbány býti 
nemají. A pon�vadž my sami k svým pilným pot�ebám toho 
ne�iníme a nehýbeme jimi, divíme se tomu, že takovou 
všete�nost svévoln� sm�li jsou bez v�le naší u�initi, ježto jest 
nám to nelibo a od tak dávné �asy nepoložili. Protož 
p�ikazujeme vám p�ísn�, abyste je k tomu p�idrželi, a� je 
kone�n� na ten �as zase do stolu položí, znajíce v tom v�li naši.
V Praze ve st�edu p�ed slavným hodem Ducha svatého. Jest se 
�emu diviti, že Vladislav p�e�inu toho dle svého obvyklého 
sp�sobu a dle p�ísných zákon� horních trestati nekázal trestem 
nejt�žším, nebo� hnedle brzy na to užil v p�ípadu podobném, 
však mén� t�žkém, p�ísnosti jiné, nebo� listem daným v pátek 
den sv. Lukáše na�izuje šemistr�m a rad�: Vzneseno jest na nás, 
že n�kte�í z havé��v propadeni jsou v zlod�jství a u vazb� sedí a 
již mnoho takových v�cí se jest dálo a vždycky jest bez kázn�
prominuto. Pak nezdá se nám toho odleh�ovati ani více komu 
trp�ti. Protož p�ikazujeme vám s pilností, abyste jim právo 
u�inili vedle oby�eje horního, tím nedlíce. A což se toho /247/
erckaufé�e (rudokupce) dotý�e, kterýž jest utekl, statek jeho 
všecken opat�te k ruce naší, a� se ni�ím nehýbe až do našeho v 
tom dalšího rozkázání.  

P�es to, že kutnohorští p�ipov�d�li se ku placení sn�mem 
usnesené dan� z va�ení piva, váhali p�edce s náležitým 
odvád�ním a byvše o ni upomínáni vícekráte i samým králem, 
zdráhali se p�edce, takže Vladislav listem daným v pátek po 
Božím vstoupení k tomu jich již s rozhorleností napomíná, aby 
da	 dávána a složena byla, takto: Nebo� jste s prvními k tomu 
svolili, aby dávána byla a my to od vás vd��n� p�ijali a list vám 
náš na to dali s n�kterými milostmi nad jiná m�sta. A pakli 
byste toho již neu�inili a skrze to na nás n�které škody p�išly, 
v�ztež, že by ty škody naše nebyly, ale vaše. Tím se spravujte.
Výhr�žka tato pomohla, že Kutnohorští se rozkazu podrobili.  

Na sn�mu svatoond�ejském, minulého roku odbývaném, 
kníže Minsterberské p�ísn� domlouval se na Vladislavovi o své 
dluhy, jež zaplaceny míti žádal. I poukázán byl s požadavky 
svými na minci kutnohorskou. Že však, jak již vícekráte 
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uvedeno, zde pot�ebných pen�z vždy po ruce nebylo, nebylo 
vždy možno vypláceti, takže kníže kone�n� op�tn� na nepo�ádné 
vyplácení u krále si st�žoval, kterýž pak ve v�ci té ú�edník�m 
mince p�ísn� na�ídil, aby rozkaz na výplatu daný zachovávali, a 
psal: Vznesl jest na nás urozený �en�k Kuna z Kunštátu, že 
byste jemu n�které peníze, kteréž jemu každý týden z mince naší 
vydávati máte, zadrželi. Protož p�ikazujeme vám, což jemu jest 
koliv�k zadržáno, abyste to opat�ili, a� jest jemu hned dáno k 
jeho nyn�jší pot�eb�, nebo chce zase do Moravi z zem� naší 
�eské s svou �eledí se navrátiti a což m�žme znáti, že pen�z na 
cestu nemá. /248/ I znajíce to, již tudy opat�te, a� jsú jemu ty 
peníze z mince naší zadržaní dáni bez meškání, byste pak m�li 
více zdlužiti, v�li naši v tom znajíce. 

Mezi událostmi roku 1482 poutal k sob� nejv�tší pozornost 
úkaz ovšem nebývalý a neoby�ejný, že p�ijel do �ech biskup 
ob�adu �ímského, aby prop�j�il se církvi kališnické v pot�ebách 
jejích. �echové pod obojí nemohouce nikterak dovolati se 
slíbeného arcibiskupa domácího ani v cizin� biskup�v, kte�íž by 
ochotni byli sv�titi žáky jejich na kn�žství, pomýšleli již dávno 
na prost�edky proti nouzi té a hledali dlouho takového, až 
kone�n� naskytl se v osob� Augustina Luciana biskupa 
Sankturienského, kterýž, slitovav se nad �echy, jichž ovšem 
neuznával za kací�e, ale pro zachovalost a �itotu mrav� vysoce 
jich si vážil, vydal se na cestu do �ech. I vysílala k n�mu mnohá 
m�sta posly své, p�ijímajíce jeho za biskupa a slibujíce, že jeho 
necht�jí opustiti, než vedle n�ho hrdly i statky svými státi. A on 
tu hned na Lipnici p�i hodu Ducha sv. po�al sv�titi kn�ží.222

Událost tato neoby�ejná a netušená vzbudila též neoby�ejné 
pohnutí mysli v �echách a sám král Vladislav, p�ekvapen jsa 
p�íchodem tím tak neoby�ejným, byl na rozpacích, jak by se k 
p�íchozímu chovati m�l.  

Pon�vadž horlivost kališnická bedlivou ostražitostí královou 
v hlavních dvou m�stech, v Praze a v Ho�e, byla p�itlumena, 
vynikla nyní, p�íchodem biskupa Augustina posiln�na, svým p�-
sobením pov�stná dv� stará ohniska husitismu v Žatecku a v 
Hradecku a jednotily se v nich zásady politické s náboženskými. 
/249/ Ke dni 2. �ervence svolán byl sjezd podobojích do m�sta 
Nymburka ze všech kraj�v, aby biskup Augustin ode všech �ád-
n� uznán a p�ijat byl za duchovní hlavu, i aby stalo se pot�ebné 
z�ízení k opat�ení osoby jeho. Jediní, kdo k tomu nejevili valné 
ochoty, byli vyslanci z m�st Pražských a z Hory Kutné. Znali se 
sice také horliv� ke kalichu, ale pro jakousi nev�asnou úsluž-
nost, kterouž se cht�li zalichotiti králi, necht�li se dáti v nijaké 
závazky nové. P�i všech t�chto událostech neosv�d�il se král 
Vladislav zjevn� a up�ímn� ani p�ítelem ani nep�ítelem a jen tím 
osv�d�il pé�i svou o uspo�ádání pom�r� v zemi, že svolav v lét�
do Prahy sn�m, vedl k tomu, aby ob� strany, �ímská i pod obojí, 
vyvolily ze svého st�edu každá ur�itý po�et osob, ježto by s 
plnou mocí rokovaly o kone�né urovnání a smí�ení všech spor�. 
Úplného dorozum�ní však docíleno nebylo.  

1483 Sn�mování na rozli�ných místech, jako ve Slaném a v 
Nymburce, nevedlo k žádoucímu cíli. Když pak i krutý mor, 
který se na mnoha místech v �echách objevil, p�ekážel dalším 
sjezd�m, takže i král Vladislav p�ed ním z Prahy nejprve do 
Plzn�, pak do T�ebí�e na Moravu byl odjel, udály se v Praze 
výstupy krvavé, že nesvorností stran došlo k bou�i proti 
konšel�m, králem ustanoveným a bezuzdná lúza ude�ila na 
kláštery, mnichy z m�sta vyhnala a pak na Židy se obo�ila a je 
hanebn� zloupila. Krále Vladislava uvrhl p�evrat pražský u 
veliký zármutek a hn�v, ale i v nemalé nesnáze. Pych takový 
žádal pomsty. Po�al proto sbírati vojsko až do 8000 lidu 
branného a kázal mu obsaditi Horu Kutnou, aby snad obec tamní 
nenásledovala p�íkladu pražského. Horníci, nejsouce si v�domi 
žádné viny a tímto neo�ekávaným opat�ením /250/ na své cti 
uraženi, zav�eli m�sto p�ed vojáky a postavili proti rozkazu a 
hrozbám takovou sílu, že vojsko, netroufající si hnáti outokem 
na hradby m�stské, ustoupilo nazp�t k �áslavi. Vtom p�išel sám 
král, jejž kutnohorští podvolili se pustiti do m�sta, ale jen s 
malým po�tem dvo�an�. Odtud svolal král Vladislav celý národ 
do �áslavi na sn�m ke dni 23. �íjna. Král vedl tu žalobu na 
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Pražany, žádaje na knížatech, pánech, zemanech i m�stech rady 
a pomoci, ale nedošlo k vy�ízení nijakému. K žádosti Pražan 
složil pan Jan Tova�ovský celé stran� pod obojí sjezd do Prahy 
ke dni sv. Kate�iny, na n�mž Pražané slibovali králi, když 
p�ijede op�t, že mu vynesou klí�e m�sta vst�íc a pokleknou na 
jedno koleno i splní jiné výminky. Za to slíbili všichni p�ítomní 
krom� Horník�v, Litom��ických a Kou�ímských, že nikomu, ani 
králi, proti nim pomáhati nebudou.  

Král Vladislav meškal mezi tím v Ho�e Kutné. I vypsal 
sn�m valný do téhož m�sta listem daným v Ho�e v úterý p�ed 
narozením Panny Marie, zn�jícím slovutnému Jarohn�vu z 
Kút�v: Jakož tebe tejno není, kterak ty všecky �asy od zbou�ení 
m�st pražských mnohá a �astá jednání byla jsou o tu v�c a 
prost�edkové nalézáni mnozí i skrze sn�my obecné, kte�íž p�i nás 
držáni jsou, i také skrze osoby zvláštní, p�i kteréžto v�ci My, 
jakožto král �eský a panovník této koruny nic jiného p�ed o�ima 
jsme nem�li aniž máme, než aby pokoj, �ád a jednota v této zemi 
zachována byla, pokudž nejdéle na nás jest, a cožkoli nám 
razeno jest, bu
 ode všeho sn�mu nebo od t�ch osob, kteréž jsou 
o tom jednaly, ve všem dali jsme se dobrovoln� najíti, nehledíce 
v t�ch v�cech na ponížení a zleh�ení naše, ani na naši škodu, 
oblibovali jsme více, než jest nám p�íslušelo oblíbiti. A to všecko 
�inili jsme a /251/ �iníme ne pro jiné, než up�ímn� pro dobré a 
zachování pokoje v tomto království. Že pak nyní skrze n�které 
pány, rytí�stva i m�sta podáni jsou nám n�kte�í prost�edkové 
sepsaní a p�i tom prošeni jsme od týchž jednatel�v, abychom k 
tomu svoliti rá�ili, kte�íž nám tak kone�n� pov�d�li, že Pražané 
ty všecky v�ci držeti chtí a mají. A protož, aby ty v�ci tím snáze k 
dokonání a konci p�ivedeny byly a býti mohly, pokládáme sn�m 
obecný do Hory Kutné ke dni sv. Mikuláše. A tob� v��íme, že na 
již jmenovaný den a místo k nám p�ijeti neobmeškáš a p�átely 
své k tomu obešleš, a� s tebou p�ijedou, žádného ne�ekaje, a�
aby již ty v�ci s pomocí Boží a radou Tvou i jiných poddaných 
našich k slušnému konci p�ivedeny býti mohly, neb nám, dá-li 
B�h, což k dobrému bude též nyní jako prve nic nemá sjíti 
slušného.223 Pro neslýchané spousty sn�hu, tehdáž všude 
napadlého, sn�m ten jen od nemnohých byl navštíven a nemohlo 
tedy na n�m to, co ustanoveno bylo, projednáno býti, pro�ež 
odro�en byl op�t až do Hromnic roku p�íštího.  

Král Vladislav sídlel pak i nadále stále v Ho�e Kutné. Tu 
st�žovali si šepmist�i kutnohorští do knížat Minsterberských, že 
oni dávají raziti peníze na Kladsku, kteréž však p�ijímati 
šepmist�i zapov�d�li a jelikož toto ražení pen�z je nepravé a král 
zavedl práv� nový ráz groš� na sedm peníz�, zakázal Vladislav 
knížat�m další ražbu a požádal je o p�edložení výsady na ražení 
mince. My na to pohlédnouc s radami našími, povážíc p�i všem, 
k �emu spravedlnost máte, úmysl náš jest vás p�i tom zachovati. 
Kutnohorským však král povolil k jich pot�eb� dáti zd�lati 
mince z vlastního st�íbra do padesáti h�iven.  

/252/ Bylo již praveno, že Horníci m�li ve svém držení mnoho 
pozemk� od kláštera Sedlckého. Opat sedlecký použil této 
p�ítomnosti královy v Ho�e a st�žoval si do Kutnohorských na 
nepravé držení n�kterých luk, na�ež král vyzval Horníky, a� se 
vykáží listinami, dle kterých louku Špitálku, Ov�árnu, 
Ferdinandku a Jehn��í v držení své získali. Zdaž a jak se z toho 
zodpovídali nelze pov�díti pro nedostatek pramen�.  

Naproti tomu Horníci st�žovali si u krále do toho, že v 
klášte�e Sedlckém nemají žádného kazatele �eského, žádajíce 
toho za nápravu. Král vyslyšel jejich žádost a psal opatovi mezi 
jiným: A také v�zte, že jsme od dávné chvíle staráni od 
n�kterých od Hory, abychom kazatele �eského do kláštera dáti 
rá�ili. I v�ztež, že jsme již podali tu do kláštera kazatele dobrého 
a zachovalého a tak jsme jemu rozkázali, aby on slovo boží 
svobodn� kázal a lidi z h�ích�v trestal, ale han�ní, útržek i všech 
stranných v�cí aby nechal. A jestliže by se událo a k tomu 
požádán byl, aby s T�lem Božím šel, to chceme, aby svobodn� a 
voln� bez p�ekážky �inil, protož to v�douce, jestli by pak o to 
kdo cht�l mluviti aneb které p�ekážky �initi, abyste toho 
nedopoušt�li. Toto jest v�le a rozkázání naše. List tento sv�d�í, 
že i do kláštera Sedlckého kv�li Kutnohorským kn�z pod obojí 
byl dosazen.  

                                                          
223 Archiv horního ú�adu. 

P�es všechny obtíže, s jakými Kutnohorským bylo zápasiti, 
pokra�ováno bylo p�ece usilovn� na stavb� velikolepého chrámu 
sv. Barbory, �emuž nasv�d�uje okolnost, že v pátek p�ed sv. 
Bartolom�jem r. 1483 Jan Alder šepmistr a Prokop Kroupa s 
jinými Horníky založili jsou první kámen nad ochozem kostela 
toho a položili na základní kámen dva zlatá a deset groš�v �.224  

/253/ 1484 Že v p�ítomnosti králov� v Ho�e Kutné o 
pot�ebách horních mnoho bylo pojednáno a že se hled�lo p�ijíti 
na pramen a p�vod toho, co by asi bylo p�í�inou, že býval v 
minci nedostatek st�íbra, lze snadno se dohadovati. P�í�iny byly 
asi r�zné. A když vrchu nabylo p�esv�d�ení, že nutno odstraniti 
mnohé ne�ády a nep�íslušnosti, tu král, znamenaje nedostatek 
hor, rá�il jest p�istoupiti k tomu a milost svou ukázati, o kteréž 
není slýcháno o žádném z p�edk�, aby taková milost se stala, 
kterouž �iní, a�koliv s svou velikou škodou. Však JMt Ká sob�
toho neváží (poznamenává zapisovatel události té) znamenaje k 
sob� povolnost obce této a v�rnost up�ímnou, i rá�il jest tuto 
lásku a milost u�initi a za každou h�ivnu st�íbra rá�í dávati po 
p�ti zlatých neb po 3 kopách gr. a to tak dlouho, pokud se JMti 
zdáti bude, a to tak, aby všecka st�íbra napo�ád v jednostejném 
placení k minci šla, z m�di, frištuková i jiná st�íbra, kteráž 
obecn� k minci p�icházejí. Frištuková proto se v jednostejném 
placení kladou, aby sob� mohl jeden každý z t�ch, kdož d�lají, 
svobodn� k tomu cíli kyzy kupovati a taková díla beze všeho 
pohoršení d�lati a také aby ze všeho domn�ní výmluv byli. Což 
se m�di dotý�e, kterouž by kdo v kterékoliv huti ud�lal, bu
to 
huti fryštukové neb v jiné, ten aby ji nesm�l prodati, než k minci 
JKé Mti a on rá�í rozkázati ú�edník�m mince, aby každému jeho 
m�
 zaplacena byla ve �tyrech ned�lích a to tak podle proby, 
cožkoli která m�
 držeti bude, za každou h�ivnu dáno bude p�l 
t�etí kopy groš�v.  

Pakli by kdo z erckaufé��v, neboli z t�ch, kdož s tím vokol 
jdou, bu
to z bohatých neb chudých, jinak u�inil a v této milosti 
se nezachoval, že by se jinak od JMti Ké odchyloval a m�

kterou neb st�íbro jaké neb kterékoli v�ci hutní jinam /254/ neb 
komužkoli jinému prodával, mimo minci, ten aby byl cti zbaven 
a k tomu hrdla i statku a za takového aby se žádný nesm�l 
p�imlouvati pod nemilostí královskou.  

M�d�, kteréž se d�lati budou, ty aby tak d�lány byly beze 
všech fortel�v, nic do nich nekladouce, žádných pomocí ani k 
prob� ani k váze. Pakli by kdo byl postižen, že by jinak u�inil, 
ten bude trestán bez milosti.  

Vizmut�v žádný aby v šajvy nelesoval, než aby je tak 
pronášel a je též zd�lal, jakož k tomu na�ízeno. Pakli by kdo 
jinak d�lal, toho bude d�vod, že tu u takového up�ímnosti žádné 
není a takový bez milosti bude trestán.  

Také, pon�vadž JMt touto milostí svou sob� velikou škodu 
�iní, aby také všickni obyvatelé zdejší na Horách Kutných k 
pavování p�istoupili podle starodávného práva a tím piln�ji 
pavovali nežli prve, a perkmist�i vedle rady a nau�ení svrchních 
štejgé��v, kdež by hodná a slušná místa v�d�li a znali, aby 
havé�e se štejgry opatrovali, aby se mohli držeti a d�lati.  

Tuto milost, kterouž jsme u�inili, u�inili jsme ji k žádosti a 
pilné kutnohorských prosb� s svou velikou škodou, však proto, 
a� by se kdo naleznouti mohl, aby se žádný tomu protiviti 
nesm�l. Pakli by kdo proti tomu byl, ten hned bu
 trestán bez 
milosti.  

Toto se také JKé Mti za spravedlivé zdá. Což se prodávání a 
kupování rud na obojích horách dotý�e, aby tu všudy u všech 
dol�v o všecky hrsti a všecky hromady mohli šeptati všickni a 
perkmistr žádný aby sob� nic nepoz�stavoval, žádné hrsti, 
žádných /255/ hromad, a zvlášt� ti perkmist�i, kte�í sob� veltwerk 
vedou. Neb jest to škoda nákladník�m bu
to dolovým nebo 
lenšaftním, když uprodada hromadu nebo dv�, ostatek sob� be�e, 
ježto by mohlo lépe prodáno býti.  

Také škodu JKé Mti �iní ten, kdo vezma mnoho kyz�, 
pojednou nezd�lá jeho ve mnohých ned�lích, ježto kdyby na 
r�zno prodáno bylo, spíše by bylo zd�láno a tak JKé Mti k užitku 
sp�šn�jšímu by p�ivedeno bylo. A všickni erckaufé�i aby chodili 
do kaven osobn� k prodeji ke všem dol�m pod pokutou 
starodávní, a kdo by se tak nezachoval, aby bez milosti pokuta z 
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n�ho vzata byla.  
O prodava�ích zdá se JMti míti, aby bylo zachováno podle 

starodávního oby�eje, aby urburé� JKé Mti prodával, neb aby 
byl jeden prodava� všudy, aby prodával bez všech fortel�v k 
žádnému žádnou vlastností se nenachylujíc. Pakli by byl 
postižen ve viném prodávání, bu
 bez milosti trestán, i ten, kdož 
by takovým fortelem kupovati sm�l.  

Také aby všecko postranní prodávání i kupování p�estalo na 
horách st�íbrných, aby všecky hrsti na st�l šly na tru�kách a na 
huntech. Pakli by kdo jiná�e byl posazen, bu
 bez milosti 
trestán bez kterýchžkoli p�imlouvání osob, ale a� se d�je tak 
bohatému jako chudému.  

Jakož jsme mnoho z�ení �inili s radou a povolením vaším a 
proto držána a zachována nejsou, protož p�ikazujem šepmistr�m 
a konšel�m, hofmistrovi i jiným ú�edník�m, aby k t�m v�cem s 
pilností p�ihlédali, aby tyto v�ci skute�n� zachovávány byly bez 
p�erušení všelikého pod zachováním milosti naší královské a 
uvarování našeho t�žkého hn�vu.  

/256/ Také p�i tom toto jest svoleno: kdož by koliv�k koupil a 
nem�l kým ru�iti, aby ta ruda byla do královské huti zdvižena a 
toho škodu, kdož koupil, zd�lána. Pakli by jemu sv��eno bylo bez 
rukojmí a on nezaplatil první týden polovici a druhý týden osta-
tek i na Ka�ku vedle prvního z�ízení, tedy aby hofmistr, šepmi-
st�i a konšelé ke všemu statku jeho beze všeho prodlení pomohli.  

Z ustanovení toho patrno, že rudokupci zd�lané st�íbro �ádn�
do mince královské neodvádívali a je tajn� jinam prodávali, což 
bývalo nejen k újm� mince, nýbrž i na újmu a ke škod� náklad-
ník�v horních. A tím ovšem k úpadku hor dojíti mohlo.  

B�hem �asu a hromad�ním se v m�st� a v okolí r�zného lidu 
docházelo ke mnohým nešvar�m. Vysvítá to z usnesení obec-
ních starších, kte�í v uterý po Božím T�le 1484 p�išedše na radní 
d�m, povolali k tomu rychtá�e p�edm�stské i konšely a všechny 
cechy p�ísežné i starší nad havé�i a vznesli na n�: kterací ne�ádo-
vé, svády, šibalstva, mordové a bou�e v této obci od n�kterých 
svévolných se d�jí, ježto skrze takové v�ci mohlo by JMti Ké k 
žalu a nám ku škod� býti, oznámivše p�i tom, že takové svévol-
né n�které u vazb� drží a žádají radu, kterak by se k takovým 
m�li míti. I zdálo se n�kterým, aby, kdož co zasloužil, hned 
vedle práva jemu se stalo. A tak o tom mnohém rozmlouvali a 
z�stali na tom všickni jednostejn�, aby tato vina nyn�jší jim 
odpušt�na byla, nekvapíc pomstou. Než potom, kdožkoliv, bu�
z havé��v, z hutník�v, z mincí��v i ze všech jiných cech�v 
usedlý nebo neusedlý, jestliže by se �ehokoli dopustil, což by 
bylo proti Pánu Bohu, králi JMti a pán�m a to na	 provedeno 
bylo, aby takový hned bez milosti trp�l, bu� jich víc neb jeden, 
což /257/ za právo bu� a jakž sluší. Toho také p�idávajíce, aby 
žádný za takového se nep�imlouval pod trestáním znamenitým.  

Dále rozmlouvali, kterak se �asto p�iházívá, že n�kdo usedlý 
zadluží se a lidi zavede, um�e neb ujde pry�. Potom hosté (cizí) 
zv�douc, p�ipovídají se ke statku jeho, chtíc k svému uhoditi, a 
domácí n�kte�í o tom nev�douc, bez svého bývají. I z�stali na 
tom jednostejn�: p�ihodila-li by se taková v�c kdy, aby domácí 
nap�ed k svému p�išli p�ede všemi hostmi, m�jte p�ípov�� nebo 
nem�jte, a potom hosté vedle své p�ípov�di jedenkaždý staniž se 
jim spravedliv�. A to aby za právo držáno bez p�erušení bylo 
budoucn� a v��n�.  

Tak jak hled�li šepmist�i a rada spravedlnost a právo proka-
zováti každému, jak to z �astých usnášení se jich poznati p�íleži-
tost jsme m�li, tak se op�tn� tvrdošíjn� vzpouzeli žid�m na jich 
dlužníky v Ho�e výroky �initi a k spravedlnosti jim dopomáhati. 
Pro tu p�í�inu židi op�t pohán�li Horníky p�ed jiný soud, tam 
ovšem Horníci dle svých práv dostaviti se odpírali a židi proto 
ke škodám p�icházeli. Na podklad� mnoha stížností na�ídil král 
Vladislav, aby šepmist�i žid�m tak jako k�es�an�m ortele vy�í-
kali a což jim kdo podle práva povinen u�initi má, aby u�inil.  

Na sn�m valný do Hory ke dni Hromnic 1484 svolaný p�ijeli 
také poslové z m�st Pražských, avšak jen po ubezpe�ení listy 
pr�vodními, ježto posavad obávali se p�ísnosti Vladislavovy. 
I poddali se tu králi u p�ítomnosti knížat a celého sn�mu. Na 
témž sn�mu kutnohorském svolilo se všecko rytí�stvo s m�sty 
aby zapsali se všichni za jednoho �lov�ka proti pán�m a nedali 
k�ivdy od nich si d�lati, bu� o práva a svobody své, bu� o cla a 
jiné v�ci, neb ty �asy veliké ouzkosti �inili páni rytí�stvu i 

m�st�m, v jich právech a svobodách je utiskujíce.  
/258/ V m�sících kv�tnu, �ervnu i �ervenci nep�estával král 

Vladislav volati k sob� do Hory Kutné sn�movník�v obojí stra-
ny, usiluje vždy o jejich mezi sebou narovnání. Ale pan Zajíc z 
Hasenburka, Jaroslav z Šternberka, Bohuslav z Švamberka i 
Vok z Rožmberka namítali, že by jim nebezpe�no bylo jezditi 
do Hory, kde lid prý vždy na bou�ce stál, neb pon�vadž prý 
poddaní n�kte�í odvážili se tak velikých v�cí proti králi, pánu 
svému, že by též proti nim u�initi mohli. Teprve dne 24. zá�í 
p�ijal král Vladislav v Ho�e Kutné smlouvu od Pražan, kamž oni 
za ním neustále byli dojížd�li, a 29. zá�í na to p�ijel sám do 
Prahy a byl co nejslavn�ji uvítán.  

1485 Proslula-li Hora Kutná tou veled�ležitou událostí, že 
zde Vladislav byl zvolen za krále �eského, proslula ješt� více 
roku 1485, kdy po nes�íslných rozbrojích a krvavých p�tkách, 
do kterýchž p�edky naše zavedlo náboženské horlení, po 
žalostném úpadku mocné n�kdy a slavné koruny �eské a 
nekone�ném han�ní národa �eského, tak�ka vykvetl ut�šený 
kvítek novov�ké osv�ty, snášenlivosti a lásky k�es�anské. Král 
Vladislav položil totiž sn�m stav� království �eského op�t do 
Hory Kutné a ten trval od 13. do 20. b�ezna. Rokováno na n�m o 
víru, o pokoj, o svornost mezi stranami pod jednou i podobojí a 
smluveno králem, aby strana strany nehan�la ani neutiskala, bu�
z sv�tských neb duchovních, ale obojí lásku k sob� zachovali. 
Kn�ží kterékoli strany pod kterýmikoli knížaty, pány, rytí�stvem 
neb m�sty jsou, slovo Boží svobodn� kažte, žádný žádných 
nekace�uje ani han�je. A knížata (Jind�ich starší a Jind�ich 
mladší, jinak Hynek Minsterberský, synové po králi Ji�ím), páni, 
rytí�stvo i v m�stech královských, ti kte�í jsou pod jednou a mají 
pod sebou kn�ží, lidi a poddané své, p�ijímající t�lo a krev 
Krista Pána podobojí sp�sobou, žádných /259/ jim útisk�v 
ne�i	te, ani je ha	te, ani jim bra	te svého spasení hledati podle 
jich víry a zvyklostí. Též páni, rytí�stvo i m�sta, p�ijímající 
podobojí, ku poddaným svým a kn�žím, ježto p�ijímají pod 
jednou, týmž sp�sobem k nim se zachovati mají bez útisku. 
Kompaktáta a smlouvy koncilium Basilejského na své mí�e 
st�jte a v své moci z�sta	te. Kdokoli proti tomu zaviní, má 
považován býti jako rušitel obecného dobrého, svornosti a 
pokoje, jako zprotivilec krále pána svého i obce království 
�eského. A neopraví-li dle nálezu králova a 24 osob k n�mu na 
to p�idaných, má cti své odsouzen býti a trp�ti pokuty náležité. 
A bude-li se zdáti stran� pod obojí o kompaktáta poselství k otci 
svatému, mají jak král tak strana pod jednou p�i�initi svou 
pilnost a pé�i, aby to dosaženo bylo, �eho žádati budou. Ta 
smlouva trvati m�la do let t�idcíti a jednoho a zapsána do desk 
zemských památných.225  

Tak tedy v m�st� tom, z n�hož u�in�n byl první útok nep�á-
telský na Husity a které tak�ka první zavdalo podn�t k válkám 
husitským, ukon�en byl dávno již toužený mír náboženský. 
Když se sn�movníci rozcházeli, mohli sob� dáti sv�dectví, že 
dokonali dílo dobré odklidivše dávné závady ve spole�enském 
život� národa a klestivše cestu další prosp�ch�m všestranným, 
praví Palacký /260/ ve svých D�jinách národu �eského.  

Za pobytu svého v Ho�e na�ídil král Vladislav, by každého 
týdne na stavbu hradu Pražského z mince kutnohorské 20 kop 
gr. �es. vypláceno bylo, což se dálo od roku 1485 až do 
podzimku r. 1511.  

Následkem usnesení lo	ského musela mince op�t uvedena 
býti v dobrý rád, nebo� Vladislav op�t v pot�ebách svých ukazo-
val na mincovnu kutnohorskou. Tak psal z Prahy v kv�tnu fer V. 
post Sofie: Poslal jest nám nyní urozený Beneš z Veitmille dva 
vozy soli a šedesát kop czupek, protož u�i�te tak a ty peníze 
m�jte tomu kupci, kterýž hu� naši olovem fedruje, pohotov�, když 
tam p�ijede, aby mu dány byly, totiž za s�l 23 kopy gr. bíl. a za 
czuby 8 kop. Také vám porou�íme, abyste Ond�eje �ezníka k 
tomuto úterku nyní p�íštímu do Nymburka na trh vypravili a tu 
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a� nám koupí t�idceti neb �ty�idceti vol�v, kteréž vy z mince naší 
zapla�te. 

Z Prahy fer V. post Viti píše: Posíláme vám po Chvalkov-
ském 300 zlatých, kteréž pravé váhy nemají, ježto my snad škodu 
na nich vzíti mohli bychme. Protož máte-li vy za olovo neb za 
voly a jiné v�ci komu dávati, spíš toho m�žete odbýti a to vaše-
mu rozumu porou�íme, již u�i�te s nimi, jakž se nejlépe k užitku 
našemu vám zdáti bude. Tento rozkaz o vydávání pen�z neváž-
ných m�l však špatné následky, nebo� peníze ú�edníky vydané 
necht�l lid bráti, do �ehož i samému Vladislavovi bylo st�žová-
no, na�ež týž psal šepmistr�m: Slyšíme, že veliká závada a ne-
snáz v pen�zích jest u vás z té p�í�iny, že mnozí obyvatelé vaši, 
dávajíce lidem od sebe peníze, potom jich sami od nich bráti 
nechtí a skrze to veliká zádava mezi lidmi jest, neb se zde zjevn�
mluví, že vy nad�lavše sami u Hory pen�z, že jich bráti nechcete.
/261/ I jest slušné, abyste tu v�c opa�ili, aby se to ned�lo.  

Jak rozmanité pot�eby král Vladislav z mince platiti kázal, 
tomu sv�d�í list, poslaný z Prahy v den po�etí Panny Marie: Slo-
vutní v�rní milí! U�i�te tak a kupte nám osm húní na naše kon�
a pošlete nám je což m�žete nejspíše. A což se vol�v našich dotý-
�e, ty pošlete na M�lník, neb jsme rozkázali, že tam mají chováni 
býti. Také v�zte, že jest v�le naše i rozkázání, abyste sekretá�ovi 
našemu šubu liš�í koupili podb�iškovou, neb sme jemu jeho 
novou vzali a dali jsme ji Janovi Turkovi. A když mu ji koupíte 
nebo peníze dáte, to napište tomu Trnkovi na jeho službu.  

Zmatek nastalý v nedostate�né hodnot� pen�z vyžadoval 
d�kladného opat�ení. Zejména vedeny stížnosti, že tehdejší 
kanon mincovní, zlatí uherští (asi nyn�jší c.k. dukáty), po�ítány 
byly na groše �eské velmi vysoko a peníze vydávány byly tak 
špatné, že jich lidé v té ur�ité cen� bráti nemohli a necht�li. Není 
pochyby, že v t�chto i v pozd�jších létech v Ho�e jak p�i 
dolovaní tak i p�i mincování nepanovala zvláštní správnost a 
bezúhonnost. Jednotliví mincí�i a m�š�ané bohatli nad míru 
rychle, kdežto král v�zel ustavi�n� v nedostatcích. Zavedeno 
vyšet�ování v tom sm�ru a stalo se obecné svolení p�i sv. 
Václav� na sn�mu držaném, což se mince a pen�z braní dotý�e, 
že knížata, páni, rytí�stvo a i m�sta jsou p�edsevzali z�ízení 
slavné pam�ti krále Ji�ího a také jest z�ízeno a dskami zapsáno o 
to takto: že groš �eský má jíti, a tomu groši sedm pen�z 
rovných, jakž se nyní d�lají, mají za ten groš platiti. A tyto 
prvn�jší peníze Horské, kteréž v halé�i jdou, t�ch má jíti �trnácte 
na �eský groš a dva ta halé�e za tento peníz má platiti. /262/ A po 
dnešní den nemají více slúti ani peníze ani halé�e, a tak aby p�ed 
se již v halé�i šli, a již má ty halé�e každý bráti, za n� kupovati, 
prodávati. A tak v každém m�st� aby to bylo opat�eno ú�adníky, 
aby týž halé� p�ed se na též mí�e šel, jako prve, aby za	 nebylo 
dráže kupováno, ani prodáváno a také páni a rytí�stvo i jiní 
všichni mají ty halé�e v úrocích od svých lidí bráti a �trnácte za 
groš, kte�íž by lidé nem�li �eských groš�v a neboližto pen�z, 
aby mohli svých pán�v halé�i odbýti. Také znamenit� svoleno, 
uherský zlatý má platiti bez jednoho p�l kopy gr. �es. a též 
pen�z bez jednoho p�l kopy gr. �es. a halé��v za týž zlatý 
uherský padesát osm groš�v. A rýnský má platiti 22 groš�v 
�eských a pen�z tolikéž 22 groše a halé��v 43 groše. A jestliže 
by kdo toto svolení p�erušil a z n�ho vystoupil, bu�
kdožkoliv�k, král JMt, knížata i s pány a rytí�stvem i s m�sty 
rá�í se proti takovým míti jako proti rušiteli obecného dobrého. 
Gerlické peníze, kte�íž mají, aby jich žádný více nebral a 
Kladská mince, ta se zapovídá bráti. A to v každém m�st� aby 
bylo provoláno.226  

Té doby byli by Horníci málem p�išli do sporu s králem 
Vladislavem, jelikož on potahovati se po�al na vesnice Újezdec 
a Zibohlavy, kteréž vesnice byly majetkem obce kutnohorské, 
král však po prokázání �ádného nabytí majetku toho listinami 
upustil od svého úmyslu.  

1486 M�že se �íci, že Hora doby té byla na nejvyšším stupni 
své slávy, p�ed�íc v mnohém ohledu i samu Prahu, k �emuž 
nemálo /263/ p�ispívala zvláštní p�íze	 a náklonnost krále Vladi-
slava. Ob�anstvo požívajíc vezdejšího blahobytu a oplývajíc 
hojností podporovalo zvlášt� um�ní stavitelské, �ezbá�ské, ma-
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lí�ské a jim podobné a z doby té pocházejí hlavn� památky 
stavitelské, kterýmž naše doba s úctou se obdivuje. Povšimnutí v 
ohledu tom zasluhují nejen nádherné budovy ve�ejné a proslu-
lostí svou již v�bec známé, nýbrž i stavení soukromá, posaváde 
v svém p�vodním rázu uchovaná. Jest pravda, že tito dávní 
p�edkové naši nestav�li samých nádherných a náklaných stavení 
o mnoha pokojích, nebo� oni spíše spokojili se s jednou pro-
strannou jizbou spole�nou, vedle níž bývala klenutá sí	 neb 
komora, a pak prostrannou p�edsíní a dobrým sklepem. Tím 
sp�sobem upravena byla obydlí nejbohatších a nejslovutn�jších 
m�š�an� kutnohorských. Velmi málo dom� z doby té až posud 
uchovaných nalezne se, v nichž by úzký komínek nevedl ze 
sklepa až nad stavení, a po bedlivém ohledání toho p�esv�d�íme 
se, že ve sklepích bývaly tajné tavírny soukromé, kdež bu�
nákladníci sami, haví�i, ano i rudokupci a v�bec kdo jen mohl a 
dovedl si opat�iti rudu, tajným sp�sobem st�íbro tavili, �ímž 
ovšem mince královská znamenitou újmu trp�la, jelikož tajn�
tavené st�íbro také tajn� se bu� ze zem� neb jinam odstra	ovalo 
a ani p�ísné zákony horní ani tresty nebyly sto vypleniti nešvar 
tento.  

Vid�li jsme již p�i roce 1484, že v tomto sm�ru král 
Vladislav mnohou nápravu byl na�ídil. Že však to všecko nepo-
sta�ovalo, vydáno bylo op�t r. 1486 nové na�ízení královské, 
kterak se na horách zachovati mají:227

/264/ Jakož na nás �asto-
kráte žádáno jest o opat�ení hor, i cedule nám dávány od pavov-
ník�v i havé��v obojích hor, aby bylo opat�eno, což se náklad-
ník�v neb kverk�v dotý�e, chceme, aby kverkové každého dolu, 
bu
 dva nebo t�i nebo �ty�i neb víc, aby byli p�i perkmistru p�i 
každých prodajích a aby p�ihlédali bu
 k rud� neb k kyzu vedle 
perkmistra, a komuž by oni co svolili dáti bu
 na záduší aneb na 
které slušné po�ádky, hanštány vysaditi na obojích horách, to 
aby mohli u�initi, ale bez svolení perkmistra a t�ch p�idaných 
kverk�v aby žádný nic, žádných hanštán�v nevysazoval ani které 
rudy vybíral. A pokudž by svolili komu co dáti, ten to nes na st�l 
a to na stole prodej. A op�t perkmistr s kverky m�jte v�li sníti 
neb nesníti.  

Item. Aby všecka stranní prodávání p�estala i kupování na 
horách st�íbrných, aby všecky hrsti šly na st�l na tru�kách i na 
huntích. Také i to prodávání a kupování, kteréž se d�je, když od 
stolu vstanou erckafé�i, jako po všem prodaji, kte�íž hunty 
p�ipravují zvlášt� bu
 perkmist�i neb havé�i neb kte�ížkoli jiní, 
to aby p�estalo všecko, ale všecko aby se na stole prodávalo, 
aby urburé� až do h�ivny a tak výše, jakžby která koup� platila, 
jiná� aby žádný nesm�l u�initi ani koupiti ani prodati, než jakož 
naho�e psáno stojí, a to pod milostí naší královskou.  

It. Aby v percích nedali klopovati.  
It. Drobné a rejl aby byl s pilností prodáván a perk�m 

dolovým v sumu jich užitku aby byl kladen.  
It. Na stole aby žádný rudy nerozdával, než ohledaje, zase 

položil. Perkmistr k tomu p�ihlídej a sám se prvotn� uchovej.  
It. Který havír místo které p�ijme a osadí, aby, když se osadí 

na míst� kdež chce d�lati, hned na perkmistra vznesl, chce-li /265/
s ním pavovati a to t�etí den po slezení do dolu. A perkmistr má 
to hned kverk�m dáti znáti, budou-li chtíti k dolu polovici tál�v 
vzíti, mohú to z práva u�initi. A pakliby se jim nezdálo, aby p�ed 
skrze hutmana všem kverk�m pov�díno, chce-li který kverk na 
své tále vzíti to, co k n�mu p�íleží, aby to dal do t�etího dne 
v�d�ti. A kterýkoli kverk dolový neb jiný s nimi bude tak �initi, 
tehdy aby se též spravovali kverci lénšaftní, jakož o dolových se 
píše.  

It. Perkmistr s p�idanými kverky vedle rady své a stejgé��v 
mají hodná místa slušnými šteury opatrovati.  

It. Perkmistr s kverky p�idanými mají také opatrovati na 
lénšaftích, aby se kverk�m lénšaftním spravedliv� dálo od havé-
��v, aby namilostníci a robenci tím sp�sobem byli, jakož od 
starodávna oby�ej jest, aby bylo bez škody kverk�v lenšaftních.  

It. Také havé�i své šichty vedle hodin od starodávna vysaze-
ných aby vyhlédali a spravedliv� d�lali.  

It. Také chceme, aby se havé��m spravedliv� dálo bu
 na 
horách st�íbrných neb na Ka�ku, aby všude u všech dol� o všec-

                                                          
227 Tallenberg�v Codex. - Graf Sternberg: Geschichte der böhm. 

Bergwerke. 
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ky hrsti i o všecky hromady všickni v�li m�li šeptati i o všecky 
hanštány. A perkmistr aby žádný sob� nic nepoz�stavoval, žád-
ných hrstí na st�íbrných horách d�íve, než by erckafé�i sešli se, 
aby nic prve nekupoval, než též na stole, jako jiní. A na Ka�ku 
žádných hromad, ani hanštán�v a zvlášt� ti perkmist�i, kte�íž 
sob� waltwerk vedou, neb jest škoda nákladník�m dolovým neb 
lénšaftním, když uprodává hromadu anebo což se mu zdá, 
ostatek bé�e, ježto by mohlo lépe prodáno býti.  

It. Což se p�ikazuje o st�íbrných horách, v též mí�e aby Ka�k 
zachován byl, aby všecka kupování i prodávání p�estala kyz�v, 
/266/ hanštán�v i klop�v po domích i všudy po stran�, než toliko 
kupování i prodávání aby bylo v kavnách, jakož jest oby�ej a 
�ád od starodávna, aby urburé� i dolový písa� v registra mohli 
všecko zapsati.  

It. Urburé� p�i všech prodajích bývej a ke všem v�cem 
svrchupsaným piln� p�ihlížej, aby se jiná� nedálo, než tak, jak se 
svrchu píše. A také byla-li by pot�eba perkmistru, kverk�m neb 
havé��m, aby jim tu raden i pomocen byl.  

It. Kdož co koupí na horách st�íbrných, aby první týden 
zaplatil polovici a druhý týden ostatek.  

It. Což se Ka�ku dotý�e, kdož by koupil kyz za hotové, zapla�
hotovými bez prodlévaní, a kdož koupí na dluh, aby kone�n� ve 
�tyrech ned�lích zaplatil.  

It. Havé�i, na koho fierunky mají, aby jim bez prodlévání ty 
fierunky placeni byli. A když napomínat jdou erckafé��v, aby jim 
neláli, než laskav� a p�átelsky k nim se m�li a platili. Pakliby 
kdo beze lsti hned tak náhle zaplatiti nemohl, hle
 se s nimi 
p�átelsky smluviti.  

It. Havé�i též, když jdou upomínat, aby upomínali slušn�, 
jako na dluh sluší, nelajíc ani kterých pohr�žek �iníc. Jestliže by 
erckafé� nezaplatil na ten �as, jakož by zaplatiti m�l, a havé�
neb dolový najína� jemu �ekati necht�l, máte ú�edníky naše 
mincmeistra a hofmistra i konšely, vzneste na n� a ti vám spra-
vedlivého dopomoci mají, neb jest to v�le a rozkázání naše.  

It. Kte�í mají znamenité a veliké šteury na st�íbrných horách 
neb na Ka�ku, aby hlubin a hodných míst dobývali podle rozká-
zání a nau�ení svrchních štejgé��v. Pakliby se kdo v tom obmeš-
kal aneb nedbal toho u�initi, takovému JMt Ká rá�í šteur /267/
zdvihnouti. Také i ti, kte�íž šteur�v nemají, toho neobmeškávejte 
pod milostí naší královskou.  

It. Reitunky všech dol�v aby byli drženi v pátek zde na dvo�e 
u veliké sv�tnici, jakož jest oby�ej od starodávna, p�ed hofmi-
strem a urburé�em od každého perkmistra najm� s kverky p�ida-
nými. A kdož by toho u�initi necht�l, ten aby trestán a šteur aby 
jemu byl zdvižen.  

It. Což se erckaufé��v dotý�e, ti aby na horách st�íbrných 
slušn� kupovali i na Ka�ku a platili jakož se svrchu píše a tak 
aby d�lali, jakož od starodávna oby�ej a právo jest, bu
 rudy 
neb kyzy, cožkoli d�lati budou, aby cigovali jakž býti má, vizmu-
t�v, auštich�v aneb pleigštiv�v aby p�es n�kolik ned�lí nezacho-
vávali. Jestliže by pak kdo t�ch v�cí �ím pronésti nem�l každý 
týden, ale schovej to s v�domím hutreité��v aby to tak v cele 
mohlo nalezeno býti bez všech fortel�v a tak i zd�láno.  

It. Chceme také, aby erckaufé�i zachovávali se podle staro-
dávného �ádu a oby�eje, tak aby mezi se nekaždého lehce p�ijí-
mali, než lidi dobré a zachovalé, kte�íž by ten obchod tak vésti 
cht�li, jakož naho�e psáno jest.  

It. Také p�ikazujem, aby po�ádek sv�j s pilností spravovali 
starší erckaufé�ští, každý m�síc nejmén� jednou tovaryše své 
obsílajíce, aby se spolu scházeli a mezi sebou rozjímali užite�né 
i škodné v�ci p�i tom obchodu. A jestliže by z erckaufé��v 
ned�lal neb neum�l toho hutního díla, jakž by d�lati m�l, aby mu 
nedopoušt�li, aby i tudy užitkové naši nehynuli.  

It. Což se šlich�v dotý�e, chceme, aby hofmistr a urburé� o 
nich v�d�li, co kterého �asu z kterého lizofu vyjde, koliko m�-
ch�v neb hýlí a kdo vezme k d�lání, aby urburé� náš um�l v regi-
stra zapsati a nám pov�díti. A také i šlichové ka�kovští i jiní aby 
/268/ psáni byli v registra urburní.  

It. To také p�ikazujem pod nejvyšší pokutou hrdla i statku, 
aby žádný nem�l žádné rudy i žádného st�íbra ven z zem� vézti, 
bu
 zagrovaného neb kterého jiného, aneb které jiné v�ci, ježto 
by v sob� st�íbra m�lo, neb hutní neb která jiná v�c, než aby 
všecko neseno bylo k minci naší. Pakli by se kdo dopustil jiná�, 

než jest toto naše rozkázání, dopus� se na své právo.  
It. Toto propouštíme, kdož by koho postihl, an st�íbro neb 

rudu neb kterú v�c st�íbrnou z zem� by nesl aneb vezl, bu

kupec, žid aneb kdožkoliv�k, ten aby jej vzal a z toho st�íbra 
vzatého od n�ho aby sob� vzal polovici a druhou polovici králi 
JMti aby dal. A ten, komuž by bylo pobráno, aby byl s hrdlem i 
statkem na milosti naši.  

It. Toto se nám také spravedlivé zdá, jakož zde na Horách 
obyvatelé slují a slúti cht�jí Horníci a všichni svobod a vysazení 
hor užívají a užívati chtí: protož p�ikazujem pod milostí naší 
královskou všem, aby jeden každý skute�n� k horám p�i�inil a 
jich se skute�n� dotýkal. A netoliko obyvatel zdejší, ale i ti 
obývajíce jinde a zde na Horách užitky majíce.  

It. Jakož jsme mnohá z�ízení s radou a povolením vaším 
�inili a proto držána a zachovávána nejsou: a protož p�ikazujem 
mincmistru, šepmistr�m, hofmistru, urburé�i i jiným ú�edník�m, 
aby k té v�ci s pilností p�ihlédali, aby tyto v�ci skute�n� zacho-
vány byly bez p�erušení všelikterakého pod zachováním milosti 
naší královské a uvarováním hn�vu našeho t�žkého. Pakliby 
mincmistr, šepmist�i, hofmistr, urburé� a jiní ú�edníci zanedbá-
vali p�ihlídati, znajíc a v�douc p�estoupení bu
 v kavnách, v 
dolích aneb v hutech, a to p�ehlídli a prominuli, a My se toho 
dozv�d�li do jednoho každého zvlášt� neb do všech /269/ spolu, že 
k nim o to hled�ti a je trestati, takže nám líto toho nebude.  

Z ustanovení tohoto seznáváme celé tehdejší z�ízení horní a 
v jakém pom�ru lid k horám a k horám p�íslušející vespoln� k 
sob� stáli. Spolu však seznáváme zcela ur�it� z posledního 
odstavce, že šepmist�i v ú�ední hodnosti po mincmistrovi šli 
p�ed ú�edníky horními a mincovními a že oni (šepmist�i) byli po 
mincmistrovi prvními, kdo záležitosti horní spravovali.  

Majestátem daným v Praze v pátek po sv. Kate�in� ud�lil 
král Vladislav Horník�m právo k držení jarmarku o Novém lét�, 
tak aby týž jarmark každý rok na hod Nového léta po�núc, se 
�trnáctimi dni po�ád sb�hlými trval.228  

Listem daným v Praze v den sv. Valentina (sub signeto 
simili mei) psal Vladislav ú�edník�m mince: jakož nám posíláte 
na každý týden 45 kop gr.�., v�ztež, že nám na pot�eby dvora 
našeho vysta�iti nemohou. I znajíce v�c, posílejte nám již na 
každý týden po 50 kopách gr. nikoli toho jiná� ne�iníce.229  

Rok 1487 stal se hlavn� z té p�í�iny pro �echy památným, 
že dávné usilovaní šlechty �eské uvésti lid selský v porobu se 
kone�n� zda�ilo a dovršeno cestou zákonodárnou. Byla� toho 
roku z�ízena komise z knížat, pán�v, rytí�stva i m�st k ohledání 
/270/ a sepsání všech práv a svobod zemských, ku kterémužto cíli 
m�la jí p�edložena býti všecka stará registra kancelá�e královské 
i všecky dsky zemské. Z na�ízení sn�movního vyzvána byla také 
všecka knížata, páni, rytí�stvo, Pražané i jiná m�sta, kte�í m�li u 
sebe bu� listy neb registra neb p�ípisy aneb knihy jakékoliv, 
vztahující se ku práv�m a svobodám zemským, aby jich 
ustanovené této komissí p�edložili pro své i obecné poctivé 
dobré. P�i té p�íležitosti zajisté i Kutnohorští svých nabytých 
práv hájiti a zastávati neopomenuli.  

Bylo již praveno n�kolikráte, že Horníci velmi horliv�
p�idržovali se náboženství pod obojí, p�esto, že jim p�ízní svou 
naklon�ný král Vladislav stran� pod obojí nep�ál. P�esto však k 
žádosti jich posavadní d�kanství p�i chrámu sv. Jakuba povýšil 
na arcid�kanství a jako prvního arcid�kana ustanovil Svatomíra 
Zr�bka z Újezda, který d�íve býval d�kanem u sv. Apoliná�e v 
Praze. Dosud však nepoda�ilo se nalézti jakoukoli stopu toho, že 
dobou tou v �echách usazený již po více rok� a kn�žstvo pod 
obojí sv�tící biskup Augustin Sancturienský do Hory byl zavítal, 
o �emž však ani dost málo pochybovati nelze, aby byl již d�íve 
m�sta tak proslulého a náboženství podobojí p�íchylného 
nenavštívil a pot�ebných pro m�sto kn�ží zde též nesv�til. 
Teprve p�i roku tomto jeví se toho první jistá zpráva, nebo� �asu 

                                                          
228 Tento výro�ní trh byl pak pozd�ji p�eložen na první pond�lí v 

post�. 
229 Archiv horního ú�adu Tom. I. - Rok p�edtím ustanovil si Vla-

dislav na týhodní pot�eby dvoru svého on�ch zmín�ných 45 kop gr., 
kdežto d�íve toliko 40 kop jemu zasíláno bylo, prav�: že nám ta 
suma vysta�iti nem�že, aniž se t�mi pen�zi pot�eby spraviti mohou, 
neb obrok velmi drah jest.
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toho d�lo se jisté vyjednávání mezi Pražany a Horníky, jak 
vysvítá z listu Pražan Horník�m: My purkmist�i a rady Starého 
a Nového m�st Pražských opatrným pán�m šepmistr�m a rad� i 
vší obci na Horách Kutných, p�átel�m našim milým, službu svou 
vzkazujíc oznamujem a na v�domí dáváme, že vedle výjezdy 
nyn�jšího d�stojného v Bohu otce a pána Augustina /271/ biskupa 
Sancturienského etc. posíláme k vám opatrného Jana od �áp�v, 
spolup�ísežného našeho na rad�, listu tohoto ukazatele, jemu o 
pilné pot�eby s vámi mluviti poru�ivše. Protož, cožkoliv�k týž 
Jan v tomto poselství od nás s vámi mluviti bude, žádáme� vás 
za to s pilností, aby jste jej dobrotiv� vyslyšíce, jemu toho v��ili 
úpln� a dokonce, jakož bychom my mluvili s vámi osobn�. Na 
sv�domí toho pe�eti menší m�st našich nadepsaných kázali jsme 
p�itisknouti k tomuto listu. Dán tu st�edu po Rozeslání svatých 
apoštol� léta 1487.  

Vyjednávání toto týkalo se p�esídlení biskupova z Prahy do 
Hory, nebo� v Memorabilien nacházíme krátké poznamenání o 
poslech vyslaných z Hory naproti biskupovi. P�išel-li tenkrát 
biskup Augustin do Hory pouze na návšt�vu aneb k delšímu a 
stálému p�ebývání, nelze �íci. Že však pozd�ji v Ho�e stále by-
dlel a zde i roku 1494 zem�el, dosv�d�ují nám n�které listiny a 
zápisy bezpe�n�. V knize archivu m�stského Manuale Con-
sistorii Cuttenberg na prvním list� uvádí se Ecclesila in 
Montibus Cuttnis quæ est ad divi Jacobi sive ad editionem, 
Cathedralis olim dicebatur propter duas causas.230 1. že na onen 
�as dva biskupové zde svou residencí m�li a 2. že tu také 
konsisto� od mnoha let ustanovena jest. Jelikož o posledn�jším 
na jiném míst� vypravováno bude, zbývá ješt� k od�vodn�ní, že 
biskup Augustin v Ho�e sídlel, uvésti, že v archivu m�stském 
nacházejí se t�i bully papeže Sixta IV. s pe�et�mi, dané v 
ím�
dne 17. �íjna 1477 a sv�d�ící biskupovi Augustinu Sancturien-
skému a pak vlastnoru�ní poslední v�le téhož biskupa.231

                                                          
230 Což v p�ekladu zní: Chrám v Ho�e Kutné jenž jest u sv. 

Jakuba, n�kdy katedrální slul z dvojích d�vod�.
231 První ustanovuje se kn�z Augustin na uprázdn�nou stolici bis-

kupskou církve Sancturienské v Mirandole k �ízení a správ� diecése 
té. V bulle té vychvalují se jeho dobré vlastnosti /272/ a zásluhy bis-
kupa toho co nejvýše, pro které svatý otec rozhodl se povýšiti jej na 
stolici biskupskou. Druhá bulla sv�d�í kapitule Sancturienské a p�i-
kazuje p�ísn�, aby poslechnuto bylo všeho, cožkoli by on ku spasení 
duší jemu sv��ených za pot�ebné uznal na�íditi a to bez reptání a 
vzpouzení se. T�etí bulla sv�d�í veškerému duchovenstvu a v��ícím 
diecése Sancturienské, téhož obsahu, jako p�edešlá. Poslední v�le 
biskupa tohoto, latinsky psaná, má obsah následující: Záv�� nej-
d�stojn�jšího pana biskupa Augustina Sancturienského, kn�ze etc., 
poslední, kterou se všecky d�íve napsané záv�t� odvolávají. Ve jmé-
nu Božím. Amen. Biskupskou milostí od po�átku ustanoveno jest, 
aby každý živoucí �lov�k zem�el, takže nad smrt nic jistšího není. 
Pon�vadž ale nevíme kdy a kde zem�eme, napomíná nás spasitel a 
dí: „Hotovi bu
tež, nebo� syn �lov�ka p�ijde v hodinu, v kterou toho 
tušiti nebudete.“ Protož já, Augustin Lucian, bídný h�íšník a ne-
hodný biskup Sancturienský, cht�je urovnati záležitosti domu svého 
v�as, aby po smrti mé žádná nesnáz nevznikla, uzav�el jsem tuto 
svou poslední v�li, aby v tomto vlastní rukou psaném zápisu všem 
známa byla, odvolávaje a ruše všecky d�ív�jší záv�ti mnou psané a 
ustanovené, zvlášt� však odvolávám onu záv��, na níž byla pe�e�
pán�v Starého m�sta Pražského a znovu porou�ím duši svou svrcho-
vanému Bohu, jenž ji stvo�il, t�lo své však zemi, kteréžto t�lo po-
h�beno bude na míst�, jež zvolí nížepsaní poru�níci (comissarii) a v 
kterém chrámu poh�eb bude, na�izuji, aby tomu chrámu zmín�ní 
poru�níci dali 50 kop gr. míš. Nejprve volím za v�rné poru�níky své 
pány kutnohorské, totiž pana Prokopa (Aldera) p�ítele svého a 
jiného z pán�v, /273/ jejž páni sami zvolí; s nimi volím Mistra Ji�ího a 
Mistra Jana z Opo�na a v�rného kaplana svého Václava, jimž na 
sv�domí kladu, aby poslední tuto v�li mou dokonale vyplnili, beze 
všeho pr�tahu a podvodu. A nejprve odkazuji všecky k ú�adování 
biskupskému pot�ebné klenoty pán�m kutnohorským, totiž dv� infule 
perlami a st�íbrem zdobené, pozlacené, rovn�ž berlu v cen� p�ti 
h�iven st�íbra, rovn�ž �tyry st�íbrné a pozlacené a jeden st�íbrný 
kalich, aby si to dle libosti rozd�lili ku pot�eb� v svých chrámích. 
Rovn�ž naza�izuji, aby všecko ná�adí mé, totiž troje lože a šatstvo a 
roucha prodána byla a peníze rozd�leny mezi chudé a pot�ebné, 
krom� roucha kuního, jež odkazuji kaplanu svému Václavovi. Knihy 
mé nech� rozd�lí se mezi dobré kn�ží, krom� biblí pergamenové, 

/274/ Tím zajisté úpln� je potvrzeno mín�ní naše, že týž biskup v 
Ho�e nejen delší �as žil, Horník�m velice p�ál, odkázav jim 
klenoty své biskupské, �ímž tak�ka poukazoval, že již tenkrát 
Hora zasluhovala býti sídlem biskupským.  

1488 P�i Hodech letni�ných �ili svátcích svatodušních p�ijel 
král Vladislav do Hory a pobyl zde op�t po delší dobu. Za jeho 
pobytu v m�st� zem�el zde primátor m�sta a spolu i horní 
hofmistr Mikuláš z Skalice, který po více jak dvacet let stále 
mezi prvními šepmistry volen býval a tudíž o prosp�ch a blaho 
m�sta nemalých zásluh si byl dobyl. Na jeho místo za hofmistra 
horního ustanoven byl pak slovutný Michal Smíšek z Vrchoviš�.  

Doby té byl již král Vladislav v držení panství Kolínského a 
jsa velikým p�ítelem honby, p�ál si co možná nejv�tšího hájení 
zv��e a proto psal Kutnohorským z Prahy p�i Všech svatých: 
Dáváme vám v�d�ti, že všem myslivc�m svým rozkázali jsme, 
aby všech myslivostí s rukávníky neboli se psy okolo Kolína a 
Hory p�estali a na�izujeme, byste trhem provolali, aby obyvatelé 
Horští i jiní kdož myslivost vedou s rukávníky neb se psy aby 
nehonili, že my sami takové lovy pro svou kratochvil chceme 
sob� zachovati.  

/275/ 1489 Dv� d�ležité události sb�hly se roku toho pro Horu 
Kutnou zvlášt� výhodné, jež nejlepší sv�dectví podávají o 
zvláštní p�ízni krále Vladislava k m�stu tomu. Nejprve událo se, 
že páni a zemané, kte�í m�st�m královským nep�áli ud�lených 
jim svobod, vzpouzeli se platiti Horník�m cla m�stská a tito 
nemajíce výsady a práva, králem Václavem jim r. 1394 ud�le-
ných v rukou, prosili jsou krále Vladislava, by jim právo toto 
obnoviti rá�il, což on u�inil majestátem následujícím: My Vladi-
slav z Boží milosti král �eský, markrab� moravský atd. Oznamu-
jem tímto listem všem k v��né pam�ti. D�stojenství královskému 
p�ísluší v�rnou stálost a up�ímnost zachovalou a nepohnutou 
poddaných svých milostmi a obda�eními svými zvláštními 
odplacovati, aby t�mi a takovými v�cmi pot�šeni jsouce, hotov�ji 
a povoln�ji u ví�e a stálosti trvajíce, pán�m svým slúžili. 
Kterakožto My shledali jsme poctivé šepmistry, radu a všecku 
obec na Horách Kutných, v�rné naše milé, že oni u ví�e a 
poddanosti a prostálosti k p�edk�m našim, král�m �eským 
š�astné pam�ti, zachovali jsú se podle nich ve všech pot�ebách, 
hrdel i statk�v svých k vyzdvižení hor nelitujíce a skrze to 
mnohých milostí obdarování od nich jsú došli, v kteréžto ví�e a 
stálosti od po�átku našeho králování též k nám, jakožto k králi 
�eskému pánu svému d�di�nému se zachovávají ve vší hotovosti 
a povolnosti, sami sebe i statk�v svých pro nás i pro obecné 
dobré vší koruny naší �eské dobrovoln� nelitujíce. I prošeni 
jsme jménem již psaných šepmistr�v, rady i vší obce, abychom 
je clem obda�iti rá�ili, kteréhožto jakož sv�domím hodným p�ed 
námi ukázáno jest, prve jsú požívali a je vybírali, aby to jim 
listem naším vyzdviženo, upevn�no a utvrzeno bylo. My, hledíce 
k již psanému /276/ zachování jich k p�edk�m našim i tudíž k nám, 
i jsouce k té prosb�, jakož hodné a slušné jest, zvláštní milostí 
naší naklon�ni, aby oni milost naši takovou znajíce, tím voln�ji a 
ochotn�ji v �asech budoucích nám m�li a mohli sloužiti v 

                                                                                             
kterou Václavovi, kaplanu svému, odkazuji. Ostatní však z pen�z a 
klenot� svých dali jsme zmín�ným poru�ník�m svým, jak to jest (in 
police) rukou mou napsáno, aby to jak sluší, rozd�lili mezi p�átely a 
služebníky mé. Na stvrzení toho všeho napsal jsem to vlastní rukou, 
a�koli nemocen t�lem, ale z boží milosti mysli zdravé. Dáno v Praze 
v sídelním dom� našem dne 12. b�ezna 1494 pod mou okrouhlou 
pe�etí, a k v�tšímu potvrzení požádal jsem d�stojného M. Ji�ího a 
M. Jana z Opo�na, by pe�eti své p�iložili vedle mé. Budiž Bohu 
chvála na v�ky. Amen. Já, týž Augustin Lucian biskup Sancturien-
ský, podepsal jsem vlastní rukou. Jaká jiná p�í�ina byla by biskupa 
toho mohla k tomu p�im�ti, aby v poslední v�li své Kutnohorské tak 
št�d�e obmýšlel, nežli vlídné a št�dré pohostinství, kteréž mu Horní-
ci za jeho pobytu v Ho�e prokazovali. Bydlíval za pobytu svého v 
dom� na Zelném trhu, nyní panu Doušovi pat�ícím. /274/ O úmrtí 
téhož biskupa podávají zprávu Sta�í letopisové �eští na str. 249: 
Roku 1493 ten pátek p�ed p�enesením sv. Václava um�el d�stojný 
otec kn�z biskup Augustin Sacturienský a pochován v kostele u 
Matky Boží v Týn� u oltá�e, kdež lecturu �ítají založení sv. Lukáše 
evangelisty. Kámen hrobovní vytesal Matouš Rejsek, kterýž novou 
v�ž stav�l. Dle poslední v�le biskupovy jde tu o patrný omyl v roce 
úmrtí v letopisech.  
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nepohnuté ví�e trvajíce, aby potom skrze to dalších milostí 
našich od nás dojíti mohli. Protož s dobrým rozmyslem a radou 
v�rných našich mocí královskou clo v artikulích dolepsaných 
jim a budoucím jich z milosti naší královské dali jsme a tímto 
listem mocn� dáváme a vysazujeme. (Následuje výsada cla úpln�
a zcela, jak od krále Václava r. 1394 Horník�m ud�lena byla, 
v�ta za v�tou, jak v díle I. na str. 36. uvedena jest.) Kteréžto clo 
tak a vedle toho sp�sobu, jakž se svrchu píše, chceme, aby jme-
novaní šepmist�i, rada i všecka obec naho�e psaná, nyn�jší i bu-
doucí, m�li, drželi, je vybírali a jeho požívali bez naší, budou-
cích král� �eských i všech jiných lidí všeliké p�ekážky, nyní i po 
všechny �asy budoucí. Protož p�ikazujem všem ú�edník�m a 
poddaným našim v�rným milým a zvlášt� mincmistru našemu na 
jmenovaných Horách Kutných, nyn�jšímu i budoucím, aby v 
držení, vybírání a v požívání svrchudot�eného cla tak a vedle 
toho, jakož se svrchu píše naho�e dot�eným šepmistr�m, rad� i 
vší obci jmenované Hory Kutné, nyn�jším i budoucím, nep�eká-
želi, ani p�ekážeti dopoušt�li, ale je i budoucí jich p�i tom za-
chovali bez p�ekážky, nyní i v �asech budoucích, jiná� toho 
ne�iníce, pod uvarováním hn�vu a t�žké pomsty naší a 
budoucích našich král�v �eských. Toho však znamenit� vymi�u-
jíce, že páni a rytí�stvo v dávání svrchupsaného cla mají od 
naho�e psaných šepmistr�v, rady i vší obce svrchudot�ené Hory 
Kutné, nyn�jších /277/ i budoucích, p�i svých svobodách zachová-
ni býti, tak jako od nás i od jiných poddaných našich, kte�í cla 
svá mají, zachováni bývají takovýmto oby�ejem: komuž by 
koliv�k z pán�v neb rytí�stva co hnáno neb vezeno bylo k jeho 
pot�eb� vlastní skrze svrchupsané m�sto, že z toho cla dáti 
nemá. Také toto otev�en� vyslovujem, že všudy, kdež zmínka na-
ho�e o penízi jest, ten peníz míníme, kterýchž nyní sedm se dává 
na �eský groš. Tomu na potvrzení, na pevnost a na sv�domí 
pe�e� naši královskou kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán 
na hrad� Pražském v pond�lí den sv. Ond�eje apoštola božího 
léta Pán� tisícího �tyrstého osmdesátého devátého, království 
našeho roku devatenáctého. Mohla-li v�tší p�íze	 a náklonnost 
krále Vladislava k Ho�e být projevena, nežli jak v úvodu k 
majestátu tomuto jest vytknuto. A to je nejlepším d�kazem stálé 
v�rnosti Honík� ke svému králi.  

Druhé bylo, že Kutnohorským popírána byla práva a svobo-
dy dané Horník�m Václavem I., P�emyslem, Karlem a Zikmun-
dem, o nichž již v I. díle tohoto d�jepisu stala se zmínka. I obrá-
tili se Kutnohorští ve v�ci té do Jihlavi, kde purkmist�i a rada 
dali jim sv�dectví, že práva ta jim ud�lena byla jako m�stu 
hornímu, v užívání jich byli vždy zachováváni. P�estalo pak 
proto všeliké jich v tom zkracování.  

1490 Dne 4. dubna 1490 zem�el Matyáš král uherský a dne 
15. �ervence dle úmluvy již d�íve stalé zvolen byl Vladislav za 
krále uherského, kamž se byl s mocí vále�nou odebral. Horníci, 
znajíce obtíže, s jakými bylo zápasiti Vladislavovi, poslali mu 
list soustrastný, na který odpov�d�l Vladislav z Prešpurku. Z 
listu toho vychází, v jak d�v�rném pom�ru s Horníky žil, nebo�
píše: Poctiví v�rní milí! Psaní vaše nyní nám u�in�né vid�li /278/
jsme a jemu vyrozum�li, z kterýchžto v�cí našich nyn�jších 
zvláštní pot�šení majíce, mnoho nám dobrého vinšujete, kteréžto 
a up�ímnosti vaší k nám vd��ni jsouce, vám velmi d�kujem, nebo 
dobré jest znamení lásky up�ímné tu, kdež poddaní v št�stí pána 
svého se radují a v nešt�stí se rmoutí. Jakož pak my po všecky 
�asy od po�átku králování našeho vás vždycky k nám up�ímné a 
k službám našim hotové jsme nalezli, pro kteroužto v�c úmysl 
náš jest v budoucích �asích vším dobrým a milostí vám to s 
prvními vzpomínati. Jakož žádostivi jste v�d�ti, kterak se nám v 
této mí�e v království našem uherském vede, i v�ztež, že z daru 
Pána Boha všemohoucího v�ci naše na dobro postaveny jsou, 
a�koliv od n�kterých soused našich okolních nesnáze proti nám 
povstávají. Proto ku Pánu Bohu nad�ji máme, že s pomocí jeho 
sváru tomu všemu odoláme. Dán v Prešpurku v sobotu po Všech 
svatých let království našich uherského prvního a �eského 
dvacátém.  

P�es nové starosti, které Vladislavovi nabytím koruny uher-
ské nastaly, nep�estal p�edce pam�tliv býti Hory Kutné a zvlášt�
hor, ježto užitku z nich nyní tím více bylo mu pot�ebí. Záleželo 
mu na tom, aby jeho poslední za�ízení a ustanovení ohledn� hor 
p�ísn� bylo zachováváno, a proto psal z Budína ú�edník�m 

horním: Nepochybujeme o tom, že vám v pam�ti jest, kterak jsme 
my n�který �as prve, nežli jsme z zem� vyjeli, ceduli, v kteréž 
jsme všecky v�ci a pot�eby horní, jak se kdo p�i �em zachovávati 
má, sepsati a vám ji dáti kázali, poru�ivše o tom, aby se všecky 
v�ci p�i t�ch horách podle toho p�sobily a jiná�e nic. Potom 
jsme vám i odtud psaní n�které, kteréž nám se týmž horám 
pot�ebné a užite�né zdálo, u�inili. A majíc s n�kterými pot�e-
bami state�ného Jana z Roupova v.n.m. do království �eského 
/279/ vypraviti, poru�ili jsme jemu, aby se tu u Hory stavil a takli 
se podle té cedule a psaní našeho �ídí, všecko to aby ohledal a 
nám to znáti dal, kterýž jest nám psal, že jest tak, jak jsme mu 
poru�ili, u�inil a ty v�ci p�ehledl. P�itom nám oznamuje, že se 
tém�� nic podle té cedule a psaní našeho ned�je a ne�ádové 
mnozí jsou nám i t�m horám velmi škodní. Protož My vám s 
pilností porou�íme a p�ikazujem, abyste, vezmouc k sob� hofmi-
stra našeho horního, ihned to p�ed se vzali a v ty ve všecky v�ci 
pot�ebné nahlédli, je z�ídili a k tomu p�ivedli, aby se p�i t�ch 
horách nic jiná� ned�lo ani p�sobilo, než podle svrchu psané 
cedule, kterouž jsme vám dali a podle psaní našeho, kteréž jsme 
vám odsud u�inili. Pakli by se toho nestalo, již bychom jinému 
nerozum�li, že na tom ni�ímž jiným neschází, nežli nedbanlivostí 
vaší, ježto bychom na to jinak pomysliti a to opat�iti musili. Tak 
slyšíme, že by se u n�kterých stran� st�íbro pálilo, z kteréžto 
v�ci (bylo-li by tak), nemalá by nám škoda p�icházela. Protož 
vám i v tom s pilností porou�íme, abyste hned rozkázali všecka 
taková pálení st�íbra, bu
 u zlatník�v neb kupc�v a žid�v neb 
jinde kdekoli pod ztracením hrdla a statku zapov�díti. A nalezl-li 
by se kdožkoliv�k, ježto by p�es to naše všecko rozkázání jiná�
�inil, ten a� je trestán tak, jak dot�eno jest.  

Již tedy vid�l se král Vladislav nucena ú�edníky horní kárati 
z nedbalosti, a v�ru, jen nedbalosti této, pohodlnosti a podob-
ným nectnostem ú�edník�v horních p�i�ísti lze úpadek hor kut-
nohorských, jak další vypravování blíže osv�tlí.  

Když Michael Smíšek z Vrchovišt stal se horním hofmi-
strem, jsa spolu i bohatým rudokupcem a majitelem dvojí huti 
na potoce Bylance, ujal se horliv� stavby chrámu sv. Barbory, a 
znaje proslulost v stavitelství pražského bakalá�e Mat�je Rejska, 
povolal /280/ jej ku �ízení stavby té do Hory. Ale kameníci horští 
vzpouzeli se p�ijati jej mezi sebe a tak�ka nad sebe, tupíce ho, a 
podali proti n�mu i stížnost ku mistru Bendiktovi (z Loun) na 
hrad Pražský. Kameníci pražští Rejska se ujali a vzali jej ve 
svou mocnou ochranu proti k�ivým ná�k�m na	 vedeným.232  

                                                          
232 Považuji list kameník� pražských pro d�jepis um�ní za velmi 

d�ležitý a proto jej celý zde podávám: Vzácné opatrnosti pán�m 
šepmistr�m a rad� na Horách Kutných, pán�m nám p�íznivým. V. 
Mtem tajno není, když jste Mistra Rejska na své dílo vzali za mistra, 
p�i tom pak tovaryši s n�kterými jinými psali list k mistr�m hrad-
ským a když jsme my to zv�d�li, mistr�m hradským majíce za zlé, 
mluvili jsme, že by t�ch v�cí stranních nem�li p�sobiti proti mistr�m 
a cechu našemu a jmenovit� proti mistru Rejskovi. A oni vymluvili 
se, že nic ke škod� ani k hanb� mistru Rejskovi není. A my p�esto 
pé�i vždy dosaváde majíce a toho chtíce grunt zv�d�ti, uptali jsme 
se, že jest to z vašich všecko pošlo. I dáváme to VMti znáti, že jsme 
p�ed nedávným �asem sepsali k cechmistr�m kameník�m m�sta 
vašeho, i odepsali nám, kterémužto psaní porozum�li jsme, kterak k 
cechu našemu se mají a kterakú poctivost nám zachovávají a ktera-
kú také k mistr�m hradským. A p�i tom listu k nám psaném psali 
také ihned k mistru Benediktovi na Hrad. A my, když jsme to zv�d�li, 
i zaml�eli jsme toho málo. Tento pak týden nyní minulý mistr Bene-
dikt nap�ed psaný pro svou pot�ebu p�išel p�ed nás s Pehmem, krále 
JMti ú�edníkem, a mluvili jsme k n�mu o mistra Rejska a on nám k 
tomu pov�d�l takto, že bychom my proti mistru Rejskovi nic nehý-
bali, než že nám píší z Hory, a jmenoval mistra Blažka, že jest jemu 
psal list, ztazuje se, co by m�lo držáno /281/ býti o mistru Rejskovi, a 
my jsme v požádali na mistru Benediktovi toho listu, kterýž jest 
Blažek s jinými psal. I odpov�d�l mistr Benedikt, prav�, že jsem 
jemu tak odepsal, že ty s Rejskem byl jsi z mladosti, já na n�ho nic 
nevím, a k tomu list, který jest mi poslal v svém listu, zase jsem jemu 
poslal do Hory. Protož vaše milost, páni nám p�ízniví, p�epis tento v 
tomto listu zav�ený p�e�touc, seznati moci budete, kterak vaši 
hradské mistry vyvyšují a cech náš, kterýž podle práv našich jakožto 
z hlavního m�sta spravuje všecky cechy našeho �emesla po celém 
království �eském, jakoby v n�m �ádové slušn� se ne�ídili, potupují. 
I s plným doufáním vaší milosti prosíme, v��íme, že dílo vaší milosti, 
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/281/ V témž roce byly dv� brány kamenné p�i m�st� Ho�e 
Kutné, Kolínská a Kou�imská, dostav�ny a cihlami p�ikryty.233  

/282/ 1491 Na sn�mu zemském, toho roku v m�síci únoru 
odbývaném, svolena byla op�tn� da	 z va�ení piva po 1 gr. �es-
kém z každého džberu na celý rok. A�koli vyslaní Kutnohorští 
jako d�íve p�edtím ku placení dan� té na sn�mu byli svolili, 
nicmén� neu�inili toho d�íve, pokud jim král Vladislav nevydal 
úpis, že toto �initi povinni nejsou z práva, ale dobromysln� a 
dobrovoln� že pomoc tu dosti znamenitou k obran� veškeré 
koruny že jsou u�inili, což jim nemá býti k žádné újm�, škod� a k 
kterému zleh�ení jich práv�m, milostem a svobodám, obda�ením 
a vysazením, kteréžto mají od p�edk�v král�v �eských, jak list na 
to daný v úterý p�ed sv. 
eho�em o tom sv�d�í.  

N�která obecní usnesení ve prosp�ch obecný zavedená do-
p�ejí nám op�tn� nahlédnouti v ducha �asu doby té a jelikož na 
poznání tohoto druhu v každém d�jepisu hlavn� záleží, nutno též 
p�i sepisování obrazu minulosti m�sta ke všemu podobnému 
hled�no býti, co pom�r spole�ný nám objasniti m�že. Protož 
dopídiv se vzácných zápisek podobných, nemohu jiná�e, než 
podati je �tená�stvu jak k úvaze, tak i k pou�ení. Jsou to zrnka 
dávno již nepovšimnutá, pro kulturn� historický obraz každého 
v�ku však veled�ležitá. Tak poznamenáno:234  

Páni šepmist�i se pány v rad� (fer 3 Oculi) pováživše nesp�-
sobu p�i šenkování piv p�espolních i domácích, tudíž i vína, 
kterak jsou o to mnohokráte pracovali a pé�i m�li a proto svo-
lání �astá �inili pán�v obecních a starších a nikdy jsou šenký�i v 
tom netrvali, ale vždy se k svým fortel�m navracovali. /283/ I sli-
tovalo se pán�m šepmistr�m a pán�m toho, povolali jsou pán�v 
obecních a starších, drahn� p�i tom jim nedostatk�v oznámivše, 
a to zvláš�, že když kdo v pokutu tu upadne, že houfem p�ítele 
p�ijdouce, žádají pán�v za prominutí té pokuty, a jestiže by byli 
oslyšáni, tedy o to repcí. Protož jest jim pán�m skrze pana 
Prokopa Kroupu (šepmistra téhož m�síce) pov�d�no nap�ed, 
aby se toho nedopoušt�li, aby za prominutí pokut neprosili, pod 
touž pokutou propadení, kdož by se p�imlouval, aby s n�ho bez 
milosti byla vzata. Tomu jsou páni obecní a starší povolili a 
žádali pán�v, aby to tak zachováno bylo a aby se nerá�ili v 
lehkost dávati. Potom hned ve st�edu obesláni jsou šenké�i a jich 
cechmist�i a tu jest jim pov�d�na panská v�le obecních a star-
ších v širokých slovech, kterak se mají zachovati, a míry jsou jim 
vydány a pov�d�no jim, nezachová-li se kdo v tom jednou i 
druhé, páni vezmouc pokutu, kone�n� obchod sto�í takovému.  

Dále p�i tom �asu sp�sobeno skrze pány šepmistry a radu a 
pán�v obecních a starších povolení, aby hokyn�, kdež jim ukázá-
no bylo, tu stávaly, jakož jich všech povolavše, poru�eno jest, a 
páni na to ukázání vydáni jsou k tomu z�ízení, kde a kterak se 
mají zachovati, aby více v Rakovské ulici zádavy nebývalo 
voz�m a svobodnému chození 235 a p�itom veškeren sp�sob hoky-
n�m a tržným oznámen, pokud se mají chovati p�i p�ekupování.  

Též perniká��m, kde mají stávati, poru�eno a �ezníci po�ali 
stávati k prodávání masa v nových masných krámích na Ko�-
ském trhu.236  

/284/ Peka��m, mou�nicem, perniká��m a kolá�ník�m rozká-

                                                                                             
k kterémuž mistra Rejska rá�ili jste sp�sobiti, opat�íte a tudíž téhož 
mistra Rejska, aby VMti to dílo skrze p�í�inu vašich a jich dýmání 
se nemeškalo a mistr Rejsek také a� by skrze n� takových p�ekážek 
nem�l. A my, co na nás jest, se vší pilností naší jakožto pro pány 
nám p�íznivé chcem se tak p�i�initi, aby mistr Rejsek mohl dílo vaší 
milosti d�lati bez p�ekážek takových. A toho VMti žádáme odpov�di 
psané, abychom se v�d�li �ím spraviti. Dán ten den po nalezení sv. 
Št�pána 1490. Cechmist�i a mist�i �emesla kamenického Starého a 
Nového m�sta Pražského.

233 Pam�ti Mikuláše Da�ického. Z prvn�jší jsou až dodnes ješt�
n�které poslední zbytky, které poukazují k tomu, že brána ta pada-
cím mostem opat�ena byla. Druhá sesula se r. 1813 práv� v tu chvíli, 
když krajská stavitelská komise stavební její chatrnost ohledala a 
protokol podepisovala, /282/ že brána ta ješt� dlouhé v�ky potrvá. 
Poh�bila v sutinách svých bydlící v ní osoby. Nyní je vše odklizeno 
a není ani stopy, kde stávala. 

234 Dle Memorabilia ab Anno 1490.
235 Sv�d�í to, že hokyn� sedávaly pod masnými krámy blíže ny-

n�jší Kamenné kašny. 
236 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 

záno nejprv: aby spole�n� cech m�li všickni, když jaká pot�eba 
p�ijde, aby to slušn� od cechmistr�v nalezeno bylo vedle spra-
vedlnosti, co by m�li dáti, a aby všickni v krámech prodávali. A 
nemohli-li by se sm�stnati v krámech, tedy okolo krám�v vedle 
ukázání panského a aby žádný krám pust nestál. P�itom mly-
ná��m tu stojícím rozkázáno a starším peka��m, aby to sp�sobili 
mezi sebou, aby vedle starodávného oby�eje po�ád každému 
bylo mleno ne k osobám hledíc, ani že by kdo dal tovaryš�m na 
pivo, aby toho nedopoušt�li a v tom se zachovali v�rn� a ve 
všem, což jest pov�d�no, pod kázní panskou.  

Na�ízeno též, aby nikdo vína ani piva dráže neprodával, 
nežli jak páni je sadí, a též všecky míry, bu
 žejdlíky neb konve 
poloupinetní, od šenký�ek byly zdviženy a nové d�lány spra-
vedlivé, tak aby konvá�i v t�ch m�rách h�ebí�ky d�lali od kraje 
na prst neb na dva. Pakliže by kdo v tom postižen byl, jiná� �in�, 
tomu každému aby obchod složen byl.  

Cechmist�i kramá�ští vstoupivše do rady oznámili, kterak 
n�která �emesla jim zádavu v živnosti jich �iní, prodávajíc ty 
v�ci, kteréž jim p�ináleží a o ležácích také dotekše, že po skle-
pích váží i na lokty prodávají, ježto toho nikdež ani v Praze není. 
A podavše cedule sepsané oby�eje starodávního pražského pro-
sili pán�v, aby vedle toho zachováni byli. Páni vyslyševše ceduli 
a ji pováživše, že slušného žádají, povolení jim v tom davše, aby 
vedle té cedule nyní tak se zachovali do dalšího rozkázání a z 
starých register vyhledání, kterak od starodávna bylo, rozkázali 
ji zapsati v ta slova takto: Co se ležák�v /285/ (Lagerhälter) dotý-
�e, nesmí žádný nic prodávati, krom� jarmarku, aniž domácím 
nic prodati ale všecko nésti a vážiti u váhy a mén� libry nic, 
pep�e mén� než p�l v�rtele. Co se dotý�e domácích kupc�v, ti 
mohou hostem prodávati, ale také musí všecko u váze vážiti a 
žádný kupec domácí i host vah v sklep� aby nem�li a na lokty 
aby nekrájeli a to pod panskou pokutou, le� by který cech m�l s 
kramá�i, ten m�ž doma vážiti co chce. Pakli by ležák nebo host 
toho nedodržel a v tom shledán byl, že by hostem prodával, 
anebo kupci domácí, že by doma co vážili, anebo na lokty pro-
dávali, tedy ta koup�, co jest prodal, nejprve ztracena jest a 
potom mají páni jemu sklep (krám) zamknouti a z n�ho panskou 
vinu vzíti bez milosti.  

Co de dotý�e kramá��v hostinských, aby žádný neprodával 
vedle oby�eje starodávného, ani nevykládal, než v trhový den v 
úterý a v pátek.  

Co se dotý�e švadlí a n�kterých z kraje��v suken, nebo oni 
krájejí na lokty harasy, kmenty, tykéty, tafety, barchany a haklí-
ky, stuhy a jiné v�ci, což kramá��m p�ísluší, nejsouc s nimi v ce-
chu a proto na p�ekážku živnosti jich, aby toho nebylo. Jen k to-
mu páni povolení dali takové, aby švadlím nebránili od kupc�v 
kupovati kment�v t�m, kteréž košile a perkytle (bílé káp�
hornické) šijí, než aby na lokte prodávali.  

P�íze	, lásku a náklonnost k Ho�e projevil král Vladislav 
hlavn� tím, že jí vyhradil zvláštní právo, aby pro sebe a svou 
pot�ebu mohla si dáti raziti peníze v minci královské a na to dal 
jí tento majestát: My Vladislav atd. Oznamujem tímto listem 
naším, že znamenavše i vkutku mnohé v�rné a ustavi�né služby 
pilné, které jsou nám hned od po�átku králování našeho v 
�echách poctiví šepmist�i, rada i všecka obec na Horách Kut-
ných, v�rní naši milí, vskutku �inili a ukazovali a až /286/ dosavád 
nám se službami svými velkou a up�ímnou poddaností slíbili. A 
nep�estávajíce, nad to se zachovali, jsouce vždycky ve všech na-
šich užite�ných pot�ebách nám volni a k u�in�ní hotovi s p�ed-
ními beze vší odpornosti. I chtíce jim, jakož hodné a spravedlivé 
jest, takové jich stálé, platné a ochotné služby, kteréž nám 
up�ímným úmyslem a v�rným srdcem �inili jsou a �initi nep�e-
stávají, milostí naší královskou odplatiti a dobrým nahraditi, s 
dobrým rozmyslem a radou v�rných našich, mocí královskou, 
jakožto král �eský, takovouto milost a obdarování již psaným 
šepmistr�m, rad� i vší obci na Horách Kutných, nyn�jším i 
budoucím, u�inili jsme a tímto listem �iníme a mocn� dáváme, 
tak aby oni i jich budoucí mohli a svobodu m�li každý rok od 
dání listu tohoto tisíc h�iven st�íbra, koupíce za své peníze, do 
mince naší na Horách Kutných dáti a položiti spole�n� anebo 
rozdíln�, rozd�líce to na �tyry, p�t neb šest verk�v, kteréž st�íbro 
od nich aneb od jich budoucích tak, jakož se svrchu píše, do 
mince naší dané, chcem a tímto listem ustanovujem, aby jim a 
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neboližto budoucím, jak na tu naši minci, kteráž by ty �asy na 
Horách Kutných d�lána byla, na takovou též aby jim a neboližto 
budoucím jich svrchudot�ených tisíc h�iven st�íbra v minci naší 
zd�láno bylo nyní i v �asích budoucích a to bez naší, budoucích 
král�v �eských i všech jiných lidí všeliké p�ekážky. Toto však p�i 
svrchu dot�ené milosti naší znamenit� a prvotn� vymi�ujeme, že 
již psaní, šepmist�i a rada i všecka obec na Horách Kutných, 
nyn�jší i budoucí, nemají, ani moci míti budou svrchudot�ených 
tisíc h�iven st�íbra z t�ch st�íbr, kterážby z t�ch hor na Horách 
Kutných p�išla byla, ani také t�ch st�íbr, kteréž by do komory 
naší a mince p�íslušeti m�lo, kupovati a do mince naší /287/ na 
Horách Kutných takové st�íbro k d�lání dali a položili, tehdy 
hned, jak by taková v�c na n� shledána v pravd� byla, mají této 
naší milosti a obdarování zbaveni a prázdni býti a více nikterak 
neužívati. Také kdyby koliv�k svrchudot�ených tisíc h�iven st�í-
bra koupili, mají to st�íbro, když je koupí, ú�edník�m mince na 
Horách Kutných oznámiti, a to proto, aby skrze takový sp�sob 
snáze podez�ení a svrchudot�ené pokuty uvarovati se mohli. A 
protož p�ikazujeme mincmistru našemu i jiným ú�edník�m mince 
naší na H.K., nyn�jším i budoucím, aby podle našeno jmenova-
ného obdarování, když by jim koliv�k do mince naší naho�e 
dot�ení šepmist�i, rada a obec na H.K., nyn�jší i budoucí, t�ch 
tisíc h�iven st�íbra každý rok dali a na zd�lání k svému užitku 
položili, spole�n� nebo rozdíln�, však nic více, než toliko každý 
rok tisíc h�iven st�íbra, ty aby od nich do mince naší p�ijali a 
jim je na groše, na peníze a neboližto na tu minci, kteráž by ty 
�asy d�lána byla, zd�lati dopustili bez zmatku i všeliké odpor-
nosti, nyní i po v��né �asy budoucí. Tomu na sv�domí pe�e� naši 
královskou kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán v království 
našem uherském na zámku Palat� blíž vojska našeho v st�edu 
den sv. Bartolom�je apoštola Pán� léta 1491, království našich 
uherského v druhém a �eského v jedenáctém roce.237 Zda a v 
jaké mí�e Horníci výsady této používali, nelze udati, aniž o tom, 
zda jim z privilegia toho jaký prosp�ch vyplýval.

Téhož roku zem�el v Ho�e Kutné syn knížete Hynka Min-
sterberského a hrab�te Kladského, který pak poh�ben byl v 
bývalém chrámu ss. Filipa a Jakuba v ohrad� kláštera Sedlckého 
u samého /288/ velkého oltá�e vlevo.238  

1492 Za tak mnohá dobrodiní, která král Vladislav Ho�e 
prokazoval, uvolili se téhož roku šepmist�i, rada i všecka obec 
dobrovoln� podle svolení všeho království �eského ku pomoci 
králi Vladislavovi z va�ení piva do roka po�ád zb�hlého. Vladi-
slav listem daným v Budín� v den sv. 
eho�e 1492 dal pak 
Horník�m op�tné ujišt�ní, že ani on ani budoucí králové �eští 
více takové pomoci na nich žádati nemají.  

Jak velice Horníci Vladislavovi v každém ohledu š�astné a 
pokojné panování p�áli a v každé jej potkavší nehod� jemu 
soustrastn� pomoci hled�li a kde nebylo to možno hmotn�, 
aspo	 duchem osv�d�ili své p�esv�d�ení, tomu nasv�d�uje okol-
nost, že v pond�lí po památce sv. Bonifácia r. 1492 z na�ízení 
šepmistr�v a pán�v uložen v Ho�e veliký a p�ísný p�st a v týž 
den u�in�no slavné procesí ke kostelíku sv. Má�í blíž Ka	ku nad 
klášterem Sedlckým s prosbami za zdar zbraním krále Vladisla-
va proti Turku, kterýž ležel v Uh�ích na Kosov� poli s velikým 
vojskem.239  

Roku téhož založena a postavena byla prvn� kašna vodní na 
Rybném trhu p�ed Vlašským dvorem.  

/289/ Pavování množilo se doby té na všechny strany a jelikož 
nákladník�m vynášelo zna�né zisky, byla tu snaha ješt� více 
vyt�žiti a proto hledány rudy jen mocn�jší a chudšími opovrho-
váno, �ímž provozováno bylo tak zvané loupeživé pavování. V 
roce tom haví�i, dobývajíce starých dol�, do kterých n�kdy 
N�mci vmetali v�rné �echy, p�ijímající t�lo a krev Pána Ježíše 
pod obojí sp�sobou, dobyli v t�ch dolech i kosti t�ch ubohých. 
Tu také nalezli t�lo, a� necelé, ale toliko prsy s žebrami, a to t�lo 
                                                          

237 Archiv horního ú�adu, Tom I. �. 434.  
238 Eusebius Kapihorský uvádí též nápis náhrobní, který zn�l: 

Anno Domini MCCCCXCI fer IV ante festum Ste Catharinæ obiit 
illustrissimus Ducis et Domini Domini Hinconis Ducis Minsterber-
gensis, Comitis Glaczensis filius, natali nomine Hinco. Hic sepultus 
est. Se zbo�ením a zrušením chrámu toho po�átkem století XIX. 
zni�en i tento kámen náhrobní. 

239 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 

je jest tak �istou a libou v�ni m�lo, jakožto myrha výborná. To 
jest všudy u Hory v�domo bylo. A tak se domýšleli, že by to t�lo 
bylo kn�ze Jana Ch�dka, fará�e Kou�imského, kteréhož N�mci 
prve s�ali a pak do šachty hodili.240  

Nastala� jest byla op�t nesnáz o braní pen�z horských. 
Protož když o tom králi Vladislavovi zpráva dána byla, psal 
ú�edník�m mince z Budína v úterý po sv. Má�í Magdalen�: 
Jakož nám píšete, že páni zemští k tomu nikoli svoliti nechtí, aby 
se více a déle drobné peníze mincovaly, žádajíce v tom nau�ení 
našeho. I v�ztež, že� jsme my ty drobné peníze d�lati a mincovati 
více pro užitek a dobré t�ch hor i všeho království, nežli pro náš 
zisk, rozkázali, znajíce chudobu a nedostatek t�ch hor až do 
božího nad�lení, neb by toho nebylo, už by byly musily dávno 
upadnouti a tak státi, pon�vadž o nich žádné pé�e míti a jich 
opat�iti nechtí. A protož kažtež ty peníze drobné d�lati tak jako 
prve vždy p�edse mincovati, až do našeho zvláštního vám v tom 
rozkázání. Nebudou-li je chtíti bráti, dob�e tomu cestu a 
prost�edek n�který najdeme, jak ta v�c bude p�edsevzata.241  

/290/ 1493 Již na t�etí rok nebyl král v �echách, �emuž �e-
chové však nebyli zvyklí. A proto mnoho v�cí ustanovených 
�tyrmi hejtmany královskými z�stávalo nerozhodnuto. V podob-
nou p�i uvedeni byli Kutnohorští s klášterem Sedlckým, kterou 
hejtman královský sám neodvážil se rozhodnouti. Šlo o v�c pro 
celou obec velmi d�ležitou, totiž o vedení vody do m�sta. Posa-
vadní studánka Svatovojt�šská, ze které voda od nepam�tných 
dob do m�sta p�icházela, neposkytovala toho roku dostatek 
pot�ebné vody, a proto ku rozmnožení vody této použili 
Kutnohorští a p�ipojili ku prvn�jší ješt� výše ležící studánky u 
Bylan, kteréž však ležely již na gruntech bylanských, tehdy 
klášteru Sedlckému pat�ících. Klášter necht�l dovoliti Horník�m 
užívání studánky té a proto oni zvláštními posly obrátili se o 
pomoc ku králi Vladislavovi, d�v��ujíce, že on jich v pot�ebách 
jich neopustí. Král vydal jim ochotn� na užívání té druhé 
studánky zvláštní majestát a tak Horníky zbavil nep�átelského 
stíhání klášterem Sedlckým. Majestát ten zní následovn�: My 
Vladislav z Boží milosti uherský, �eský, dalmatský, chorvatský 
král atd. Oznamujem tímto listem všem, že jsou spravili nás 
poctiví šepmist�i a rada m�sta našeho Hory Kutné, v�rní naši 
milí, skrze n�které starší své, kterak by byla studnice na obci 
bylanské u vsi Bylan, kterážto ves p�ísluší k klášteru Sedlckému, 
z kteréžto studnice oni od n�kterých �as�v do m�sta vodu k svým 
pot�ebám vedou a té vody z té studnice užívají, p�i tom prosíce 
nás, abychom je p�i vedení a užívání té vody z�staviti a jim toho 
p�íti a potvrditi rá�ili. K kteréžto prosb� pro dobré a užite�né 
téhož m�sta svolili jsme a svolujem, je p�i vedení a užívání té 
vody z té studnice z�stavujem milostiv�, chtíce tomu, aby oni, 
/291/ když by se jim koliv�k zdálo a líbilo podle prvn�jšího 
zp�sobu tu vodu z té studnice k svým ke všem pot�ebám vedli a 
vésti i té vody užívati mohli a moc m�li tak, jak by se jim nejlíp a 
nejužite�n�ji zdálo a vid�lo a to bez naší, budoucích našich 
král�v �eských i také opata a konventu jmenovaného kláštera 
Sedlce všelikteraké p�ekážky nyní i v �asech budoucích.  

Dále dopl	ujeme týž majestát tímto: Také jsou nás zpravili 
již psaní šepmist�i a rada, že by mezi nimi v obci nesnáze býva-
lyi, což se dluh�v poz�stalých dotý�e po t�ch osobách, kteréž 
jsouce mezi nimi, z tohoto sv�ta smrtí sejdou a po sob� dluhy 
poz�staví, p�i kterýchžto v�cech s pilností jsou nás prosili, 
abychom mezi nimi na budoucí �asy porovnání u�inili. K kte-
réžto prosb� jsouce naklon�ni, takto mezi nimi o tom ustanovu-
jem a na budoucí �asy mocn� tímto listem p�ipovídáme: když by 
se p�ihodilo, že by který súsed neb obyvatel na Horách Kutných 
z tohoto sv�ta sešel, a dluhy, které po sob� z�stavil a zápisy za 
svého zdravého života v knihách neb v rejst�ích tu na Horách 
Kutných u�inil, ty aby v cele z�staly. Což se pak dluh�v jiných 
dotý�e: nejprve, jestliže by ten, kdož by um�el, nám do komory 
naší který dluh dlužen z�stal, ten aby prvotn� zaplacen byl z 
statku jeho. Což se pak uhlé��v, d�lník�v, za olovo aneb obec-
ného dluhu dotý�e, ti dluhové aby placeni byli podle horních 
práv hned po dluzích našich. A což se domácích a hostinských 
dlužník�v dotý�e, domácí p�ed hostinskými aby k svým dluh�m 
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241 Archiv horního ú�adu. 
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p�icházeli, a cožby p�es to statku toho umrlého z�stalo, z toho 
aby dlužník�m hostinským placeno bylo. Tomu na sv�domí pe�e�
naši královskou kázali jsme p�iv�siti k tomuto listu. Dán v 
Budín� v pátek p�ed sv. Kate�inou léta /292/ Božího 1493 králov-
ství našich uherského �tvrtého a �eského t�ímecítmého.242  

Téhož roku založena byla nová kašna vodní nad starým rat-
hauzem, totiž nyn�jší Kamenná kašna. P�i její stavb� p�ál si pan 
Michal Smíšek z Vrchoviš�, tehdejší majitel Hrádku, aby mu též 
do tohoto domu povoleno bylo vésti vodu od kašny jmenované. 
K tomu když svoleno bylo, dal týž Smíšek z Vrchoviš� nyn�jší 
Kamennou kašnu svým nákladem od mistra Rejska, kterýž té 
doby stavbu chrámu sv. Barbory �ídil, v roce 1495 vystav�ti.243  

/293/ Zlatníci kutnohorští, majíce spory mezi sebou, požádali 
šepmistry, aby jim k uspo�ádání jich �emesla potvrdili pravidla 
jimi sestavená, aby se jimi k p�íštímu spravovati mohli. Šepmi-
st�i potvrdili p�edložený jim �ád cechovní a na�ídili jej zacho-
vávati následujícím usnesením: My šepmist�i a rada na Horách 
Kutných oznamujeme tímto listem všem, kdež �ten nebo �túcí 
slyšán bude, že p�edstoupivše p�ed nás do rady naší mist�i a 
starší �emesla zlatnického, sousedé naši milí, podali jsou nám 
n�kterých artikul�v, nás snažn� prosíce, abychom jim v tom 
povolení své dadouce, jich na �asy budoucí potvrdili, kteréžto 
slovo od slova takto se popisují: Nejprve: Kdož by cht�l na Ho-
rách Kutných sv�j byt míti anebo mistrem zlatnickým se osaditi, 
ten má nejprv pán�m JMti se opov�díti. It. Kdož by cht�l zlatnic-
kým mistrem býti, ten má slúžiti u jednoho mistra t�i léta aneb u 
dvou mistr� �tyry léta. It. List zachovací má p�inésti rodu svého 
a kde jest se u�il a jak se zachoval, v �ádném-li cechu nebo po 
hradech. It. Žádný tovaryš svobodný aby se neosadil, le�by se 
oženil s manželkou po�estnou. K tomu aby mistrovství ukázal t�i 
kusy: kalich, prsten zlatý a pe�e� st�íbrnou. It. Aby do cechu dal 
p�l druhé kopy groš� a všecka pavování, zlá i dobrá, aby trp�l s 
nimi. It. Aby se zachoval v st�íb�e d�lání a v klenotech tak, jako 
se v jiných zemích a v �ádném cechu zachovává, beze vší falše a 
/294/ jestliže by se dopustil falše nebo jakého zlod�jství, aby byl 
trestán vedle své zásluhy. It. O �ele
: tovaryš, když by cht�l od 
mistra odjíti, má dáti mistru nap�ed v�d�ti dv� ned�lí a mistr též 
zase má dáti dv� ned�lí tovaryši nap�ed v�d�ti, když by ho míti 
necht�l. It. Kdož by pojal mistrovu dceru neb mistrovu vdovu, 
ten nic do cechu nedá, ale mistrovství aby okázal a list zachova-
cí aby p�inesl. It. Mistr�v syn aby m�l tu svobodu po otci, aby 
nic po otci nedal, ani mistrovství okázal, ale po�estn� aby se 
zachoval. It. U�edník aby p�ijat byl na �emeslo skrze své p�átely 
a p�ed n�kterým mistrem zlatnickým aby p�ijat byl. It. Když by 
se u�edník vyu�il a zachoval se po�estn�, ten aby zapsán byl v 
cech a dv� lib�e vosku aby dal. It. Mist�i aby jeden druhému 
tovaryš�v neloudil. Když by cht�l tovaryš odjíti k jinému mistru, 
tehdáž ten mistr má s druhým mluviti, kterak se u n�ho zachoval. 
It. Aby žádný odjinud sem do Hory klenot�v nevozil, krom jar-
mark�v, a to kdyby cht�l prodávati, aby bylo ohledáno skrze 
mistry zlatnické vedle panského rozkázání. It. Hanštán�v aby 
zlatníci nep�epalovali. Byl-li by kdo v tom postižen, ten aby na 
královské milosti s hrdlem i statkem byl. My k jich snažným 
prosbám jsouc náchylni, rozváživše s pilností, že nic neslušného, 
ale vše poctivé svého �emesla žádají, zdálo se nám, aby v svých 
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práv a výsad jednou nabytých aneb �asem je promeškati, v tom na-
byla obec kutnohorská zkušenosti p�i této studánce. B�hem �asu, 
když prvn�jší studánka Svatovojt�šská op�tn� dostatek vody m�stu 
poskytovala, upušt�no bylo od užívání studánky horní na p�d� by-
lanské, což trvalo dlouhá léta. Když pak v letech 1853, 54 a 55 p�íliš 
veliká sucha panovala a vody do m�sta se nedostávalo, vzpomenuto 
bylo zase n�kdejší studánky ho�ejší a položeny spojovací vodní rou-
ry k ní. Proti tomu však jak obec bylanská tak i na potoce Bylance 
usazení mlyná�i obrátili se proti obci kutnohorské žalobou. Že však 
výsada výše uvedená m�stu jednou ud�lená všemi po Vladislavovi 
následujícími panovníky byla potvrzena, z�stala až podnes v plat-
nosti a žaloba zmín�ná minula se cíle. 

243 Pam�ti Mikuláše Da�ického z Heslova uvád�jí ješt� k r. 1494: 
V úterý p�ed památkou Nanebevzetí Panny Marie vyho�ela tvrz 
Lorec v p�edm�stí Hloušeckém. Pat�ila� tvrz /293/ ta panu Václavovi 
Loreckému z Elkuše. Jest to první zmínka o šlechtické rodin� té v 
Ho�e tehdáž žijící. 

slušných prosbách oslyšáni nebyli. Protož my p�edepsaní šepmi-
st�i a rada téhož m�sta Hory Kutné ty všecky artikule p�edepsa-
né mocí listu tohoto jim tvrdíme a upev�ujem, p�ikazujíce, aby 
kdožkoli téhož �emesla zlatnického na �asy /295/ nyn�jší i potomní 
cht�l by v m�st� našem osad� se to �emeslo d�lati, ten aby ty 
artikule p�edepsané všecky podnikl a kone�n� podstoupil bez 
p�erušení všelijakého, a� se chce hn�vu našeho a trestání varo-
vati i našich potomních. Toho na sv�domí a potvrzení k jich žá-
dosti pe�e� m�sta našeho p�iv�siti jsme dali k tomuto listu. Dán 
od nárození Syna božího léta 1493 ten �tvrtek p�ed slavným 
hodem Všech Svatých.  

1494 O suchých dnech postních roku toho byl v Praze sn�m 
pán�v a �eských a moravských. I vyjednáváno bylo o poselství, 
kteréž papež Alexander VI. králi Vladislavovi byl u�inil ohledn�
jednoty a svornosti v naboženství a u ví�e, nebo� p�ed tím Pra-
žané obojího m�sta a Horníci u�inili psaní ku papeži, dávajíce 
na sob� znáti, že by se rádi v l�no svaté matky církve a k stolici 
�ímské navrátili a že k jednání tomu, nesouce se s pány a rytí�i, 
oratory (p�ímluv�í) své do 
íma že vypraviti cht�jí, o�ekávajíce 
toliko na p�íjezd krále svého. I z�stáno na tom, aby král poslal 
ku papeži o srovnání vedle kompaktát, jakož byl jest legát 
Nicolo Cola v Budín� p�ítomen, a tam k n�mu jezdili M. Ji�ík z 
Tejna, M. Jakub a M. Prokop kanclé� starom�stský, ale málo 
zjednali.244  

Téhož roku po�aly pov�stné bou�e haví�ské v Ho�e Kutné, 
kteréž v následcích svých pro hory staly se velmi osudnými. 
Chceme-li vyhledati jich pravý p�vod, najdeme jej u samého 
nejvyššího mincmistra Beneše z Veitmile, kterýž tak�ka ke všem 
t�m hrozným bou�ím a jich smutným následk�m podn�t zavdal, 
kterýžto, a� byl diplomat výborný, byl na druhé stran� �lov�k 
náramn� hrdý, pyšný, ctižádostivý, pokrytecky pobožný a ne-
sv�domitý /296/ utla�ovatel chudiny, který horní d�lný lid pova-
žoval za otroky a k n�muž utiskovaný lid tento, rady a pomoci 
hledající, p�ístupu nem�l. P�esv�d�ili jsme se již vícekráte, jak 
podn�coval proti šepmistr�m a rad�, kterak svým p�sobením 
vyvedl haví�stvo z poslušnosti k obecním starším, snímaje t�mto 
volbu a ustanovení starších cechu haví�ského, což p�i povolení a 
z�ízení cechu toho p�vodn� bylo ustanoveno a tím dal špatný 
p�íklad i ostatním ú�edník�m horním, že i oni s lidem horním 
nezacházeli šetrn�, a proto bylo pot�ebí v posledních dobách tak 
�asto opravovati zákony horní. Bou�e lidu horního po�aly roku 
1494 a nebylo možno upokojiti je zcela po více let, ano až si i 
krvavých ob�tí vyžádaly. Ku porozum�ní vzniku bou�í t�ch 
nutno si uv�domiti, že rudy, kterých kovkopové dobývali, m�ly 
dle �ádu horního, jak z p�edu pov�díno bylo, bez výminky dodá-
vány býti do kaven (boudy haví�ské p�i štole neb šacht�) a 
skládány býti na st�l. Tam a ne jinde m�li je kupovati rudokupci 
od nákladník�v tajným šeptáním (domlouváním se šeptmo), p�i 
�emž kdo podal nejvíce, obdržel koupi. Hofmistr horní Michal z 
Vrchoviš� m�l nad tím bdíti, aby nikdo p�i tom škody netrp�l 
neb zkrácení. Dle vypravování té doby velice váženého m�š�ana 
kutnohorského, Bartoše z Prách	an245

/297/ jako o�itého sv�dka, 

                                                          
244 Veleslavín: Historický kalendá� str. 95. - Palacký: D�jiny ná-

roda �eského V. �ást 1. str. 351. 
245 Bartoš z Prách�an, velmi zámožný Horník a mincí�, byl prv-

ním p�vodcem zápis�, které známe pod názvem Pam�ti Mikuláše 
Da�ického, v nichž pozd�ji pracoval jediný syn Bartoš�v, Mikuláš 
z Prách�an. Zápisy tyto p�ešly pak na zet� Mikulášova, Ond�eje 
Da�ického z Heslova, který m�l dceru Mikulášovu Dorotu z Prách-
	an za manželku. Ond�ej zápisy tyto dopl	oval a pak syn jeho Mi-
kuláš až do roku 1626 dovedl a ukon�il. Jmenovaný Bartoš z Prách-
	an, primátor m�sta, /297/ m�l rohový d�m na Dolejším rynku (nyn�j-
ší tak zvaný d�m Krulišovský na Panském nám�stí �p. 318). Zane-
chal jediného syna Mikuláše, který pak m�l za manželku Justýnu 
z Hor, a dv� dcery, Kristinu, která provdala se za Abrahama Zygele 
z Chocemic, a Apolonii, provdanou za Petra Škrovada ze Škrovad�. 
Rodina pán� z Prách	an byla po me�i i po p�eslici sp�ízn�na s rodi-
nami Janovských z Soutic, Rabenhaupt� ze Suché, Slon� z Chvale-
šova, Škrovod� ze Škrovod, Loreckých z Elkuše, Káb� z Ryb	an, 
Šatných z Olivetu, Olbramovských z Olbramovic, pán� z Podivic 
atd. P�vodní zápisky Bartoše z Prách	an chová u sebe rodina pana 
Da�ického z Heslova, c.k. krajského komisa�e na odpo�inku v 
Praze. 
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který v�c z vlastní zkušenosti nejlépe mohl posouditi, stalo se 
dne 6. zá�í v pátek po sv. Jiljí, že jistý havé�, �e�ený Opat, mluvil 
z opilství, že pan Michal z Vrchoviš� zrádn� a nešlechetn� �iní 
p�i t�ch horách, za�ež brat jest týž Opat do v�zení na rozkaz 
pán� šepmistr�. Na den památky Narození Panny Marie sebrali 
jsou se haví�i a šli na radnici k pán�m, aby jim Opata havé�e 
pustili z v�zení, pakli nepustí, že ho mocí vezmou. V sobotu pak 
p�ed památkou povýšení sv. K�íže sešli se havé�i u kostela sv. 
Barbory a bylo jich na �tyry sta. A tu sob� spisovali n�které 
artikule o nepravostech, kteréž se d�jí na Horách Kutných, 
potom se rozešli. Dále v ned�li z rozkázání pán�v šepmistr�v 
sešli jsou se havé�i na Vlašský dv�r, aby svou pot�ebu p�ed pány 
osv�d�ili a pov�d�li. Tam však vrátný tehdy, zdaž z vyššího na�í-
zení neb z /298/ vlastního pudu po�al dve�í vrátných zavírati p�ed 
zv�davými a dot�rnými pacholaty a havé�i ud�lali pok�ik, že 
dve�í zavírají, jakoby jich snad zatknouti cht�li. I b�želi ze dvoru 
každý pro zbra�, shlou�ivše se se zbran�mi k rynku proti Pavlo-
vi 246 a tu se jich mnoho set sb�hlo a byla taková v�ava, že by byl 
kdo jediný po�al, hrozné vraždy byly by se staly. V tom páni 
šepmist�i a n�kte�í páni spoluradní vyšli jsou ven mezi n�, kro-
tíce jich. A Prokop Kroupa (téhož m�síce první šepmistr), mluvil 
k nim, žádaje jich, aby šli na h�bitov k kostelu sv. Barbory, k �e-
muž sotva svolivše šli a tu jim �tli sv�j spis na pana hofmistra 
horního a na ten �as ukroceni jsou skrze kn�ze Svatomíra.247 A 
koupili jim páni n�kolik sud� piva, i rozešli jsou se na ten �as.248  

V sobotu pak p�ed památkou sv. Matouše (20. zá�í) na obdr-
ženou zv�st o bou�ení se haví�stva p�ijeli do Hory Kutné páni 
Vilém z Pernštejna, Mikuláš Tr�ka z Lichtenburku a pan Jan 
Špetle na Žlebích /299/ ku spokojení t�ch zbou�ených haví��v. V 
ned�li pak p�ed památkou sv. Havla p�ijeli jsou pánové zemští 
ze sn�mu a havé�i sešli se na Vlašský dv�r a tu jest pan Michal z 
Vrchoviš� ú�adu hofmistrství horního zbaven a zavázán v�zením 
králi Jeho Milosti, což s ním u�iní. Nebo� dokázáno bylo na 
n�ho, že dle zákona všecka ruda ku prodaji na st�l do kaven 
nedocházela a on jen svého prosp�chu hled�, lepší rudy jinam 
bráti a klásti dopoušt�l. P�i šeptání pak né na ty, kte�í více 
podávali, ale na sebe a své p�átely ohled bral, a tím veliká se 
k�ivda dála p�edem králi a vší korun�, pak i haví��m a náklad-
ník�m. Protož on maje ú�ad hofmisterský na t�ch horách od 
krále JMti poru�ený, aby hory v svých právích starodávných 
z�staly a tak držány byly, a kdožkoliv by z t�ch �ád� vystoupiti 
cht�l, aby ta v�c jím napravena byla, �ehož on podle ú�adu 
svého byl zanedbal a sám na sob� ne�ád ukazoval.249

/300/ Byli� pak vysláni soudcové ze sn�mu zemského k 
upokojení bou�í t�ch a k uspo�ádání záležitostí horních ze stavu 
panského osm, rytí�ského šest a m�stského �ty�i, kte�í k práv�m 
králem Vladislavem r. 1486 ud�leným a ustanoveným tyto 
artikule p�idali, aby nadále zachovávány byly: Cedule (práva), 

                                                          
246 Nám�stí horní, kde nyní Kamenná kašna, nad bývalou radnicí. 
247 Kn�z Svatomír Zr�bek z Újezda, králem Vladislavem r. 1480 

ustanovený arcid�kan v Ho�e. Býval p�edtím d�kanem u sv. Apoli-
ná�e v Praze. Zem�el r. 1508. 

248 Pam�ti Mikuláše Da�ického list 26. dodávají: že nadepsaný 
Kroupa, když mluvil hlasit� k t�m havé��m, maje �íci však vám páni 
nic zlého nep�ejí, i snad ze strachu neb leknutí �ekl: však vám páni 
nic dobrého nep�ejí. Protož se ti haví�i více bou�ili, k�i�íce: Však 
my to, hrome, prve víme! Z �ehož vzešlo po�ekadlo: A ten Prokop 
Kroupa, pov�d�l slovo z hloupa, stoje u kamenného sloupa.

249 Jak dlouho a kde pan Michal z Vrchoviš� u v�zení byl držán, 
nelze udati. Máme však p�ed rukama listinu, jež nasv�d�uje tomu, 
že ani rok uv�zn�n býti nemohl a mocné p�ímluv�í u samého krále 
nalezl, kte�í o jeho propušt�ní usilovali, nebo� v Manualu k roku 
1495 na str. 9-14 nachází se poznamenání: Pan Michal z Vrchoviš�
erckaufé� žádal p�i pánech, aby pro pam�� budoucí list krále Vladi-
slava vložen byl do kn�h m�stských tohoto zn�ní: Slovutnému 
Michalovi z Vrchoviš�, v�rnému milému našemu. Jakož jsi z n�které 
p�í�iny nám i korun� naší slibem zavázán, z kteréhožto slibu k p�í-
mluv� n�kterých pán� a rad našich i také pro službu Václava 
Hydráka, ujce tvého, rozkázali jsme tebe z toho /300/ slibu propustiti i 
také p�i statku tvém tebe z�stavujem. Protož to v�da, budiž náklad�v 
na hory tím piln�jším, abychom My, znajíce tvou pilnost, mohli pá-
nem tvým milostivým býti. Dáno v Budín� v ned�li den sv. Ond�eje 
let království našich uherského pátého a �eského �tyrmecítmého. 

kteráž králem JMtí jest vydána, ta aby od každého zachovávána 
byla a zvlášt� aby šafá� krále JMti býval na st�íbrných horách i 
na Ka�ku u všech prodejích. It. Perkmist�i, hutmané, štejgý�i, 
písa�i doloví, anklopé�i, ti bu
te zachováni vedle práv horních, 
má-li jim p�ísaha dána býti. It. Když hutmané z dol�v ven lezou 
a hanštány s sebou nesou, pravíc to pán�v pot�šení, ale kverk�m 
zase k tesknosti, neb toho nepoživou, to aby zastaveno bylo. Neb 
když Pán B�h rá�í nad�liti a na stole ruda bude, to spole�né 
pot�šení bude všem kverk�m. It. Jakož havé�i sob� chovali tré, 
�tvero pacholat, to aby také zastaveno bylo, než hutmané aby se 
zachovali vedle horních práv a pachole jedno m�l. It. Jakož 
pacholata prodaje mívají, ježto mohly by býti ke škod� kverk�m, 
tomu vrchní štejgý�i s perkmistry i s kverky aby p�ihlídali, aby 
se p�itom újma kverk�m nedála, než pacholat�m aby placeno 
bylo vedle jich zásluhy. It. Perkmistr aby žádných hrstí ani 
handštán�v nekupoval, než na /301/ štole, a tak se zachoval vedle 
cedule krále JMti. It. Jakož pov�díno, že by n�kte�í z erckaufé-
��v pravili, bych žádné koup� nekoupil za dv� neb za t�i léta, 
mám co d�lati, k tomu bu
 ú�edníky krále JMti p�ihlídáno, aby 
tím králi i horám žádná újma nebyla neb tudy vzdalují se do 
kaven choditi a naprosto všickni, le� by hodná byla p�í�ina, aby 
do kaven chodili. It. Kdož by se koliv�k vraždy dopustil a ušel, 
ten nemá nikdež bezpe�enství žádného míti, než aby k n�mu 
hledíno bylo, jakž zasloužil. It. Z obyvatel�v zdejších aby žádný 
pána jiného sob� nebral, než krále JMti a z�ení m�l ku pán�m 
svým. It. Jestliže by kdo kradenou rudu koupil, bu
 rudokupec 
neb kdokoliv�k, k takovému prodávajícímu i kupujícímu má k 
statku i k hrdlu hled�no býti. It. Co se st�íbra horního dotý�e, 
jestliže by kdo st�íbro jinam prodával, než do mince krále JMti, 
k takovému jednomu každému, prodávajícímu i kupujícímu, má k 
statku i k hrdlu hled�no býti. Než p�itom aby tak zachováno bylo 
vedle cedule krále JMti, kteráž jest vydána. It. M�
, která se v 
hutech d�lá, ta aby trhána byla, ne na veliké šejvy d�lána. A 
jestliže by která šejva tlustá byla, ta bu
 p�etínána na náklad 
toho, �í by m�
 byla. It. Pecí žádných ani furnel�v v domích u 
žádného aby nebylo ani žádného sp�sobu k pálení st�íber a 
žádných pr�b na kapelli ani sob� ani jinému aby st�íber nepálili, 
ovšem žádné rudy i grece neb k dílu hutnímu co by bylo 
podobného, aby všeho nebylo, i také u zlatník�v zvláštních 
furnel�v aneb postranního pálení, než zjevn� a vidomn� v 
krámích k dílu svému. /302/ A kdož by se jinak dopustil, k tomu 
bude hledíno k hrdlu i k statku. It. Bude-li se komu zdáti o 
st�íbru nebo o m�di, že by mu probé�i JMti krále, tudíž i 
zemským, újma stala, tedy chce-li kdo proti nim prubovati, 
prubuj zde na dvo�e (Vlašském) a jinde nic. A kdož by se jinak 
dopustil, k tomu bude hled�no k hrdlu i k statku.250

Král Vladislav meškal až posavad neustále v Uhrách. 
Dozv�d�v se o tom, co se v Ho�e bylo sb�hlo, psal šepmistr�m a 
rad� následovn�: Poctiví v�rní milí! Jakož nám píšete, kterak sú 
se haví�i proti perkmistrovi pozdvihli, dávajíc jim z n�kterých 
kus�v vinu, ježto jsme tomu z psaní vašeho všemu dob�e 
porozum�li, i d�kujeme vám nap�ed z pilnosti a práce té, kterouž 
jste p�i t�ch v�cích m�li, toho hledíce, aby ta v�c v dobrý konec 
uvedena byla. A ješt� vždy na vás žádáme i v��íme, jestliže by 
jste znali které r�znice mezi t�mi havé�i povstávající, že v tom 
práce své i pilnosti litovati nebudete, než takové v�ci, pokud na 
vás bude, zastavíte, nebo my nyní také o tom píšeme t�m pán�m 
a osobám, kterýmž jsme byli prve poru�ili, aby tu do Hory jeli a 
všecky pot�eby, nesnáze a r�znice horní ohledali, i též jim nyní 
všecku tuto v�c, kteráž jest povstala, zvlášt� oznamujem, 
porou�ejíce, aby k nim což nejspíš býti m�ž p�ihlédli a ji 
rozvážili a jestli jest se co stalo z kterékoliv strany, to aby 
srovnali a napravili. Protož se již tím spraviti moci budete, jak 
ta v�c p�edsevzata a opat�ena jest. Dán v Temešváru v ned�li po 
sv. Františku.  

Z toho patrno, že králi Vladislavovi na usmí�ení lidu horního 
záleželo a že si p�ál, aby vše v dobrot� a p�átelství se vyrovnalo. 
K tomu vedla i snaha pán�v vyslaných ze sn�mu. /303/ Žel bohu 
však že pro p�íkrost ú�edník�v horních, s jakou se neustále k 
lidu hornímu chovali, nebylo docíleno smíru trvalého.  

1495 P�esto, že lid vzbou�ený v první dob� byl ukrocen a 

                                                          
250 Tallenberg�v Codex v �eském Museum v Praze. 
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spokojen a zákony horní byly obnoveny a dopln�ny, v nich však 
nikde o n�jakém nadlepšení neb uleh�ení lidu pracujícímu ani 
zmínky se nenacházelo, trvala nespokojenost v lidu horním ne-
ustále a v pond�lí po památce sv. 
eho�e r. 1495 strhla se op�tn�
veliká bou�e mezi pány a havé�i, p�i níž si havé�i tak zb�sile 
po�ínali, jakoby cht�li všecko zbíti. V ned�li pak po památce sv. 
Benedikta r�znice ta byla urovnána, takže ob� strany sob�
odpustivše, vešly v kone�ný mír, což zapsáno na rathúze.251  

V sobotu po památce sv. apoštol�v Petra a Pavla pan Beneš 
z Veitmille, mincmistr, pan podkomo�í s pány Horníky uvázali 
jsou se v Pod�brady k ruce krále JMti dle smlouvy mezi králem 
/304/ Vladislavem a knížetem Jind�ichem Minsterberským v 
Budín� dna 30. dubna 1495 uzav�ené. K jichžto výplat� obec 
kutnohorská 300 kop gr. byla zap�j�ila.252  

Toho roku v podzimek po�ali m�íti lidé u Hory, takže po 
padesáti t�l mrtvých za den pochovávali a tak od památky sv. 
Martina až do památky Narození Krista Pána zem�elo lidí okolo 
t�i tisíce.253  

1496 Ve �tvrtek den památky sv. Mat�je apoštola svolal 
mincmistr pan z Veitmille slovem krále JMti obec valnou na 
Vlašský dv�r a tu jest horním hofmistrem u�in�n pan Jan ze 
Skalice.  

Upokojení havé��v kutnohorských, jež se stalo jak p�ed dv�-
ma roky, tak i roku minulého, neukázalo se býti trvalým, nebo�
již zase roku tohoto v ned�li p�ed sv. Markétou haví�i p�ipra-
vivše se v od�ní, vytáhli na vrch �e�ený Špimberg u Ka	ku, 
chtíce spravedlnost hájiti, jíž se jest nap�ed králi JMti nedálo, 
tudíž tím mén� chudým haví��m, a cht�li jsou rad�ji zem�íti, 
nežli by se tomu déle dívali. I vyšli jsou proti nim s zbran�mi 
Horníci (t.j. obec kutnohorská) a obeslavše Kolínské a 
�áslavské i hejtmana královského z Pod�brad, obklí�ili je. Ale 
kte�í jsou byli znamenit�jší z haví��v, jakožto Šimon s bratrem 
svým, Pr�ša, K�žel a jiní, u�inili moud�e, nechtíce, aby se stalo 
krveprolití, dali se dobrovoln� u v�zení, žádajíce míti slyšení u 
krále. Ale nestalo se tak, než zjímavše deset haví��v �eln�jších, 
prve jmenovaných, v�zeli je na Pod�bradech. A tu zmu�ivše je, 
nic nemohli na nich míti. Potom v pátek po památce sv. Vav�in-
ce z rozkázání /305/ královského stínáni jsou tíž vydaní haví�i na 
Pod�bradech, totiž: Pr�ša, bratr jeho, Mat�j �erný z Hlúšek, 
Opat, Viktorýn, Hana, Duchek Bláznice, K�žel, Mládek, o nichž 
praveno, že jsou byli p�vod a p�í�ina té p�e poznamenané, bou�-
ky a r�znice v Ho�e Kutné. Co jsou žádali p�ed smrtí, t�lo a krev 
boží, necht�l jim toho dopustiti protivník kalicha Kristova, ten 
hejtman. A jdouce na smrt, ohlašovali jsou, „že jsme se ohlašo-
vali a zasadili o spravedlnost, kteráž se nedála u Hory, p�i rud�
králi i zemi ani nám skrze ú�edníky, za to trpíme“, a velmi ná-
božn� jsou se Pánu Bohu modlili p�i smrti. Poslední z nich, 
kteréhož kat nejposléze s�al, prose Boha �ekl: „Vylej Bože a dejž 
déš�, a� tuto nevinou naši krev smyje!“ Ihned pršal déš� ve dne i 
v noci za t�i dni, že povode� veliká byla a škodu nemalou i u 
Hory u�inila, neb prve n�kolik �as�v dešt� nebylo. Nejposled-
n�jší pak katu se ubránil. Jinak pak o nich praveno, že jsou bez 
viny stínáni byli a bez vyslyšení p�i králi omluveni, což z�stává 
ve spravedlivém soudu božím. Pak od té chvíle hory nešly dob�e 
za n�koliknácte let a tém�� vždy dále na mizinu šly.254  

                                                          
251 Memorabilia v archivu m�stském k roku 1495, act. fer II post 

Sophiæ: Vá�a havé�, �e�ený Zvoník, pokradl byl rudu v dole 
Zyghard a proto vzat byl do v�zení a dle toho m�l na hrdle trestán 
býti. Ale k p�íluv� dobrých lidí a havé��v n�kterých rozkázáno jemu 
v plné rad� u p�ítomnosti vrchních štejgý��v a starších nad havé�i, 
aby od m�sta šel pry�, davše jemu p�íro�í, aby do téhodne se 
vyhostil. Pakliby potom kde postižen byl, což jej nyní potkati m�lo, 
to že by jej potkalo, a v tom aby pokoj zachoval a žádných rot 
nesbíral. On slíbil tak ú�initi. Z toho možno poznati, že krádeže 
horní mezi havé�stvem se zmáhaly, a lze souditi, že když z té 
p�í�iny proti provinilc�m p�ísn� bylo zakro�ováno a zákona se vší 
p�ísností užito, haví�i bou�ili se pro ty v�ci. 

252 Memorabilia archivu m�stského. 
253 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
254 Tolik o v�ci té vypravují Sta�í letopisové �eští na str. 253 a 

Pam�ti Mikuláše Da�ického list 27. - Historický kalendá� Veleslaví-
n�v na str. 417 uvádí krom� již pov�d�ného ješt�: Horníci podali 
jich sedm na Pod�brady a t�i na K�ivoklát do v�zení, slíbivše, že jim 

/306/ Z vypravovaného seznati lze, že odsouzení zastávali se 
v�ci spravedlivé a zasazovali se o zlepšení pom�r� pracovního 
lidu horního. Jelikož však zle se dálo p�i horách hlavn� nešle-
chetností a nelidskostí ú�edník�v horních, jak ke zkáze krále, tak 
na záhubu lidu d�lného, jemuž nebylo dop�áno vyslyšení a p�ed-
nešení spravedlivých a od�vodn�ných stížností, a� se všemožn�
dovolávali �ádného soudu. Králi samému v zemi nebydlícímu 
podána byla zpráva ve smyslu p�ání a mín�ní ú�ad� a to hlavn� a 
v�bec ú�edníky samými, proti nimž se lid bou�il. Protož není se 
co diviti tomu, že král rozkázal trestati jemu jmenované haví�e, 
což také ti, kdož k bou�i té hlavní p�í�inu zavdali, pospíšili 
vykonati s pravým násilím, než by snad ku náležitému vyšet�ení 
v�ci dojíti mohlo.  

Úpadek hor, o n�mž se výše zmínka d�je, nepovstal však ni-
jak z n�jaké snad klatby, ale z p�í�iny té, že mnoho haví��, kte�í 
necht�li dále snášeti útrapy jim �in�né, odešlo z Hory pry�. Král 
Vladislav dozv�d�l se teprve pozd�ji o pravém stavu událostí a 
cht�je aspo	 n�jak opraviti nev�asnou p�ísnost svou p�i trestání 
bu�i��, odhodlal se usnadniti návrat odešlých haví�� tím, že 
na�ídil uchovati jim statky jejich k svobodnému s nimi vládnutí, 
nebo� psal šepmistr�m z Budína ve st�edu p�ed sv. /307/ Sergiem 
1496 takto: Jakož jsme vám prve nejednou psali, což se t�ch 
osob havé�ských, kteréž v tu bou�ku u Hory od svých statk�v 
odešly, dotý�e, p�ikazujíce vám, abyste jim jich statky, kteréž 
tam mají, jim neb komuž by oni na svých místech poru�ili 
prodávati a pobrat, komuž by se jim zdálo, nebránili a odtud se 
jim beze vší p�ekážky vyst�hovati dopustili. A také jsme vám 
psali o to, abyste na n� tak hanlivých, jim k lehkosti, �e�í 
žádných nedopoušt�li. Nyní pak vzneseno jest na nás, že jste vy 
se p�es takové psaní naše a p�ikázání nezachovali, než ješt� víc 
o nich zle mluviti a netoliko mluviti, ale i rozpisovati dopoušt�li, 
jakož pak i to psaní, kteréž jest vyšlo o nich, vid�li jsme, ježto 
tomu sami rozum�ti m�žete, že taková vaše nepovolnost nem�ž 
nám než proti mysli býti. A protož vás tímto psaním naším k 
tomu napomínáme a p�ikazujeme i kone�n� tak, jakož jsme vám 
prve psali, míti chceme, abyste to u�inili a jim k jich statk�m 
p�ijíti a o nich vedle zdání jejich z�ízení u�initi nebránili a více 
po tento �as všeho han�ní zanechati p�ikázali. Jestli pak že byste 
toho vždy u�initi zanedbali, již bychom to musili jiným sp�sobem 
p�etrhnouti a zastaviti. Ale takž se zachovejte, jakož vám píšeme. 
Dán v Budín� ve st�edu p�ed sv. Vítem 1496. Též op�tn� druhým 
listem daným den p�ed sv. Šimonem a Judou p�ísn� p�ikazuje 
Vladislav šepmistr�m, abyste o nich žádných hanlivých a útrž-
�iných �e�í mluviti nedopoušt�li, ani sami mluvili.  

V ned�li den památky sv. Augustina 1496 um�el mincmistr 
Beneš z Veitmille, také Veitmilar zvaný, byv mincmistrem 
království �eského bezmála dvacet p�t let, po jehož smrti ješt�
téhož roku nastoupil Jan Horstorfer z Malesic.  

/308/ Haví�i byli si úpln� v�domi své neviny jakož i nespra-
vedlivého odpravení svých druh� a doufali, že dojdou spravedl-
nosti a zadostiu�in�ní a snažili se jich dojíti od�vodn�ným p�ed-
nešení stížností svých p�ed samým králem. Tomu nasv�d�uje ta 
okolnost, že po st�tí haví�� na Pod�bradech haví�i Švýcar, 
Duchek a horní písa� Václav tajn� vypravili se za králem Vla-
dislavem do Budína k usv�d�ení nevinnosti odpravených, jakož 
i k p�ednesení žádostí svých vlastních. Sotva že se o tom ú�ed-
níci horní, šepmist�i a konšelé dozv�d�li, vyslali ihned rychlého 
posla ku nejvyššímu kanclé�i království �eského Janovi z Šel-
lenberku se žádostí, aby havé�� t�ch p�ed krále nep�edpoušt�l, 
nýbrž aby je jako zbujníky jim zp�t odeslal, �ímž hled�li se 
vyst�íci všeho dalšího zodpovídání se. List kutnohorských došel 
však již pozd�, když haví�i byli již slyšení p�ed králem Vladisla-
vem obdrželi. Že zpráva p�ednesená haví�i o pom�rech horních 
a o p�í�in� vzbou�ení se haví�stva zn�la zcela jinak, než prvn�jší 
zprávy ú�ední, lze se snadno domysliti. A že Vladislav zprávami 
                                                                                             
nic hrdlu býti nemá až do p�íjezdu královského. Avšak potom byli 
stínáni, dva na Hrádku (K�ivoklát�) s�ati a t�etí se katu obránil. A 
od toho �asu ruda st�íbrná u Hory nejde v té hojnosti, jakoby se s 
t�mi nevinnými ztratila. /306/ Na popravišti u Pod�brad postaven byl 
brzy potom nákladem haví��v kutnohorských a ka	kovských koste-
lí�ek na památku neblahé té události. - Josef Kajetán Tyl zpracoval 
událost tuto v drama pod názvem Krvavý soud. - V dob� nov�jší 
pojednává o události té obšírn� �asopis Svoboda r. 1873 �. 2. 
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t�mi úpln� p�esv�d�en byl jak o nevin� utracených haví��, tak i 
o nešlechetném jednání ú�edník� horních s lidem d�lným, to 
vysvítá z listu jeho šepmistr�m a rad� zaslaného, danéno v Tat�
v ned�li po sv. Jiljí 1496, kdež píše: V�ztež, že jsme vid�li list 
váš, kterýž píšete urozenému Janovi z Šellenberka, nejvyššímu 
kanclé�i království �eského, oznamujíce jemu, že jest vás došlo, 
kterak by Švýcar havé�, Duchek malý a Václav písa�, lidé nešle-
chetní, k nám se vypravili, chtíce sebe i ty, kte�í na Pod�bradech 
smrt vzali, zastávati a tarasovati, a p�i tom na n�m žádajíc, 
p�išlo-li by k tomu, že by nám jakou zprávu dávati cht�li, aby 
nás jménem vaším prosil, abychom takovým zlým lidem a /309/
zpráv� jejich v��iti nerá�ili, kdež jsme všemu tomu dob�e poro-
zum�li. I v�ztež, že jsou již psaný Duchek a Václav písa� sami od 
sebe beze všeho obsýlání do Budína p�ijeli, vysoce se skrze n�-
které znamenité osoby vymlouvajíc, že jsou oni proti nám nikdá 
žádných zlých ani kterých škodných v�cí ne�inili, ani toho komu 
pomáhali, neb vždycky se ve všem v�rn� a práv� zachovali, jako 
na dobré sluší a z té p�í�iny že jsou nyní sami dobrovoln� p�ijeli, 
bez všeho osýlání, jsouce sebou jisti, že jsou proti nám nikdá nic 
zlého a škodného nejednali ani jednati pomáhali, prosíce nás s 
velikou prosbou, pon�vadž je za zlé a nešlechetné máte a míti 
pravíte, abychom je s vámi sami slyšeli aneb n�komu poru�iti 
rozkázati rá�ili a najdou-li se na n� v pravd� které takové ne-
slušné v�ci, kterýmiž je viníte a nazýváte, k tomu se podávajíc, 
abychme je hned beze vší milosti trestati kázali tak, jako zlé lidi 
sluší. A p�itom toho dotýkajíc, že jsou n�kte�í z vás ve zlou v�li a 
nelásku pro nic jiného nep�išli, než že n�kde vidouc od n�kte-
rých naše škodné v�ci, necht�li toho zaml�eti ani tajiti. A dále 
nás prosíc s velikou prosbou, abychom, nerá�íme-li toho sami 
slyšeti, n�kterým to pán�m k slyšení poru�iti rá�ili a tak pravíc, 
že chtí toho dovésti a to ukázati, jak jsú se nám na t�ch horách 
škody, nepravosti a krádeže od mnohých dály a tím zavírajíc, 
najde-li se p�ed t�mi pány, že jsou oni co proti nám nešlechet-
ného a škodného �inili a jednali a druhé, nedovedou-li toho a v 
pravd� hodným sv�domím neokáží, které jsou nám se škody, 
krádeže a nepravosti p�i t�ch horách od mnohých dály, tehdy 
abychme hrdla jejich pobrali a s nimi u�initi kázali, jako na 
takové zlé lidi /310/ sluší, však toho dotýkajíc a za to prosíc, když 
by sme to k slyšení a rozeznání p�ipustiti cht�li, aby sme vám 
psáti a poru�iti rá�ili, abyste jim t�ch osob, bu
 z Hory nebo z 
Ka�ku, kteréž k sv�domí pot�ebují a v�dí, nebránili, ani jim pro 
tu p�í�inu kterých pohr�žek �inili aniž �initi dopoušt�li. A nad to 
také aby p�ed t�mi pány ty osoby stály, kteréž oni v�dí a jmeno-
vati budou, n�které pro sv�domí a n�které že z nich viniti chtí. 
Kteroužto žádost i takové jich podávání slušné a spravedlivé 
nezdálo se nám toho zavrci, než k tomu jsme p�istoupili a kone�-
n� na tom z�stali, že tu v�c k slyšení a k rozeznání n�kterým 
znamenitým pán�m z rytí�stva poru�íme a zvláš� pro takové 
škody a krádeže, kteréž se tam, jakož oni praví a toho dovésti 
chtí, mnohé znamenité dály a d�jí, aby se to ohledalo a v to 
nahlédnuto bylo. Nebo jakož my škody a k�ivdy v�lí a v�domím 
naším žádnému netoliko sami ne�iníme, ale ani jiným �initi 
nedopouštíme, též zase bylo by nám velmi líto a neradi bychom 
se toho dopustili, aby nám se od koho díti m�lo a zvláš� od t�ch, 
kterým jsme toho sv��ili, nepochybujíce od vás, že byste nám 
toho nep�áli. A protož dáváme vám o tom v brzkém �ase znáti, 
kterým pán�m tu v�c k slyšení a ohledání, který �as a na kterém 
míst� poru�íme, ježto se tím dostate�n� spraviti moci budete, po-
rou�ejíc a p�ikazujíc vám, abyste na Duchka, Václava písa�e, 
Kolesu, Holého, Bu�áka, Ježka, Ková�íka, Kalivodu a Švejcara 
na hrdla ani na statky jejich nesanali, ani komu sahati dopustili, 
ani základu od rukojmí jeho nebrali. Pakli jste vzali, tehdy jej 
jim zase vra�te a ode všech hanlivých �e�í o nich p�esta�te a to 
dotud, dokud ta v�c mezi nimi a odpornou stranou slyšána a 
rozeznána nebude. Item, jestliže kterých osob /311/ k sv�domí již 
psaní Duchek a Václav s tovaryši svými bu
 z Hory anebo z 
Ka�ku pot�ebovati budou, t�m abyste toho beze všech pohr�žek, 
p�ekážek a ústrk�v na jich cti svobodn� dopustiti a zvlášt� t�m, 
byli-li by kte�í, ježto jsou slibem zavázáni pode ctí a pod v�rou, 
aby proti ou�edník�m nebývali a nemluvili, na ten �as aby toho 
sprošt�ni byli na ten sp�sob, aby voln� a svobodn� znali a pov�-
d�li, což by koliv�k škodného p�i gruntech našich hor v�d�li, 
kteréžto jejich znání nemá býti žádnému ke škod� ani kterému 

úrazu cti jeho. Pro kteroužto p�í�inu kažte list tento všem v�bec 
�ísti, aby všichni znali, jakáž jest v t�ch v�cech v�le naše. Item, 
jakož praví, že k okázání a d�vodu takových škod našich, osob, 
kteréž vám zejména v ceduli posíláme, pot�ebují n�kterých k 
sv�domí a n�které z nich že viniti chtí, p�ikazujem vám všem, 
kte�íž se v té ceduli vypisují, kte�ížto usedlí jsou a statky tam 
mají, slibem pode ctí a vírou a pod ztracením statk�v i hrdel 
zavázali a kte�íž usedlí nejsou a statk�v tam nemají, na rukojm�
dobré dali, aby stáli p�ed t�mi pány a rytí�stvem, kterýmž to k 
slyšení a rozeznání porou�íme na ten �as a na tom míst�, když 
vám a jim poru�eno bude. Proto znajíce v tom takovou v�li a 
rozkázání naše, tak se v tom zachovejte, jakož vám píšeme.  

Nemáme žádných dalších doklad�, jak by vyšet�ování u v�ci 
té bylo se dálo a jak skon�ilo, komu a kde by se bylo sv��ilo. 
Vychází však najevo, že poprava haví�� stala se neprávem a 
vinu jim p�i�ítanou sluší hledati u osob jiných a jen svévolné 
násilí a hanebné a nepravé udání ú�edník�v horních bylo p�í�i-
nou smrti tolika nevinných.255  

/312/ 1497 Žádoucí p�íjezd krále Vladislava po víceleté nep�í-
tomnosti do �ech udál se v uterý po sv. Mat�ji, v kterýžto den u 
veliké nádhe�e do Prahy p�ijel s 5000 koni a t�emi uherskými 
biskupy, kte�ížto kon� zlatem a st�íbrem, perlami a drahým 
kamením m�li ozdobené a lidé zlatem a aksamitem od�ní sed�li 
na nich.256  

Mnohé a d�ležité záležitosti zemské byly v p�ítomnosti krá-
lov� vy�ízeny. Také Kutnohorští vyslali ku králi své posly, aby 
zdání své projevil, jak se zachovati mají k t�m, kdo v p�edešlých 
bou�ích z m�sta byli odešli. I odepsal jim Vladislav z Prahy v 
sobotu p�ed sv. Filipem: Jakož jste n�které osoby k nám vyslali, 
davše nám skrze n� p�edložiti, jestliže by ti, kte�íž jsú prve z 
m�sta vyšli v p�edešlých bou�kách, m�li zase do m�sta pušt�ni 
býti, že by skrze to mnoho zlého budoucn� mohlo té obci se státi. 
A pon�vadž vy to sob� st�žujete, my vás k tomu nenutíme, však 
tomu chceme, abyste v obci všem to oznámili, aby všech han�ní 
o nich zanechali a také bylo-li by komu co z nich vzato, aby jim 
bylo vráceno neb zaplaceno. Domy také, kteréž by m�li, ty aby 
mohli svobodn� rozprodati skrze p�áteli své a za n� peníze 
vyzvednouti bez p�ekážky. 

/313/ Ten týden p�ed sv. Markétou vyjel král Vladislav z Pra-
hy do Hory, kdež se až do 22. �ervence zdržel. Horníci darovali 
mu koflík v cen� 42 kop gr., �ímž jej k prosbám svým nakloniti 
cht�li, majíce mnohé žádosti, jež toliko osobou královou vy�í-
zeny býti mohly, a tak hned po p�íchodu králov� ten pátek p�ed 
sv. Má�í Magdalenou dal král své svolení ku z�ízení mezi 
ú�adem purkrabství hradu Pražského a mezi šepmistry a konšely 
m�sta Hory Kutné i vší obcí m�sta toho následovn�, aby: Cedu-
le, kteréž by Horníci na se ud�lali pro dluhy pod pe�e�mi na Ho-
rách Kutných, ty aby souzeny bývaly p�ed panem mincmistrem a 
konšely tu na Horách Kutných. Pakli by p�ítomného mincmistra 
nebylo, tedy konšelé a šepmist�i to rozeznejte. It. Listové hlavní s 
pe�e�mi vysutými s dv�mi neb t�emi, kteréž na se pro dluhy 
ud�lali by aneb v listech jako rukojm� byli, ti bu
te souzeni pur-
krabím pražským. It. Listové zatýkací aby na horníky a obyvatele 
na Horách Kutných vydáváni nebyly, le� by se kte�í zvázali pe-
�e�mi v listech hlavních. It. Jiní, kte�íž by p�íchozí byli, ježto by 
tu z obyvatelstva na Horách Kutných nebyli, ti mohou zatýkáni 
býti a toho šepmist�i a konšelé brániti nemají. A vedle listu zatý-
kacího se mají zachovati p�i takových. It. Zápis�v žádných ne-
mají dopoušt�ti žid�m. Chtí-li komu židé na základy p�j�iti, toho 
se jim nebrání. It. Jestliže by cedule pod pe�e�mi Horník�v kte-
rýchkoliv�k osob na dluhy kdokoliv�k m�li, ty cedule nemají ke 
škod� býti zápis�m a práv�m králi JMtí, dluh�m obecním i oby-
vatel�m tu na Horách Kutných, by pak ta cedule prve p�edešla 
nežli dluhové naho�e psaní, nic ke škod� býti nemá. Tyto v�ci 
jsou proto z�ízeny, aby tak na v��né �asy státi mohly, /314/ aby od 
                                                          

255 Dle listin v archivu m�stském. - Pubitschka ve své kronice /312/
vypravuje však, že král Vladislav p�i svém p�íjezdu r. 1497 do �ech, 
když se byl v Ho�e zdržoval a úpln� se p�esv�d�il, že celé vzbou�ení 
haví�stva sb�hlo se pouze vinou ú�edník�v horních a popravení 
proto smrt podstoupili nevin�, rozhorlil se z té p�í�iny velice, dal 
p�vodce zajistiti a t�i u�edníky horní stíti. - Srovnej též: Graf 
Sternberg, Geschichte der böhmischen Bergwerke. 

256 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
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ú�adu purkrabství hradu Pražského Horníci zachováni byli 
podle toho sp�sobu, jak naho�e se píše. A to z�ízení má býti 
vepsáno v m�st� Ho�e Kutné v registra memorabilní pro v��nou 
pam��, též také v registra purkrabství hradu Pražského, tím 
potom aby se každý spravovati mohl.  

Téhož roku stav�na byla nová radnice na dolejším nám�stí a 
vzato na stavbu z mince na dluh za králem Vladislavem 84 kop 
gr.257  

1498 Hornictví po�alo již valn� klesati a to nepochybn�
následkem vyst�hování se mnoha lidu d�lného v uvedených 
vp�edu bou�ích, nebo� mince nemohla vypláceti poukázaných na 
ni výplat. Že pak hlavní podpora na stavbu hradu Pražského z 
mince kutnohorské vycházela a kdyby té nebylo, stavba ta snad 
musila by býti zastavena, proto zastavil král rad�ji služné 
osobám, které z mince je dostávaly, nežli by byl dopustil, aby 
zastavena byla stavba, jak list jeho ú�edník�m mince z Budína 
fer. 4 post Hieronymi sv�d�í: Porou�íme, by se t�ch pen�z, 
kteréž se z mince na dílo stavení hradu Pražského vydávají, 
dotý�e, aby tu sumu vždycky každý týden tak, jakž jest prve 
poru�eno, vydávati kázal bez umenšení a což jest jim zadržáno, 
aby se to, nem�ž-li najednou, ale pomalu dávalo, až do 
vyplacení té sumy zadržalé. /315/ A mezi tím, dokavád se hory 
neopraví a nepolepší, a� se pozadrží stojecí (stans), kteréž 
vydáváme rozli�ným osobám z mince naší, tak aby to dílo na 
hrad� Pražském meškáno a p�etrženo nebylo. Než když se zase 
brzo opraví a polepší, rozkážeš, a� se každému stojecí jeho dává 
a platí podle oby�eje prvního a k tomu, co bude jednomu 
každému zadržáno, aby také pomalu dáno a zaplaceno bylo.  

Zárove	 m�lo též d�lání halé�� v minci kutnohorské býti 
zastaveno, ježto proti minci té ve vší zemi reptání bylo, jako by 
p�íliš lehká byla. Že však páni a rytí�stvo k tomu svolili, aby 
halé�e i dále mincovány byly do Suchých dní p�íštích letni�-
ných, bylo i nadále v ražení pokra�ováno.  

Aby zabrán�no bylo prodeji st�íbra navenek a tím více 
st�íbra do mince královské se scházelo, kázal král Vladislav 
listem v Prešpurku v pátek p�ed sv. Kate�inou daným, podle 
oby�eje v Ho�e po t�i dny trhové provolati dáti, aby žádný 
pagament�v st�íbra ani zlata p�ekupujíc, ven z zem� nevyvážel 
ani nosil, ale každý, kdož by co takového prodati m�l a cht�l, do 
Prahy do veksle aneb do Hory do mince nesli neb dodali, má jim 
to podle slušnosti zaplaceno býti. Kdož by ze zem� vezl neb nesl, 
má jemu pobráno býti a kdokoli pobral, má polovici toho což 
pobe�e a druhou polovici do mince dáti.  

1499 Nejvyšší mincmistr Jan Horstorfer neudržel se dlouho 
v ú�ad� svém a snad ani v p�ízni králov�, nebo� po pouze dvou-
letém a 14 ned�lním ú�adování v ned�li p�ed sv. Ji�ím r. 1499 
sprošt�n byl ú�adu a po n�m stal se nejvyšším mincmistrem 
Bohuš Kostka z Postupic. V ú�ad uveden byl nejvyšším 
kanclé�em panem z Kolovrat v sobotu p�ed sv. Magdalenou.  

/316/ K žádosti nového mincmistra dali páni v plné rad� povo-
lení své k tomu, aby tok vody z roury vodní, kteráž jde ku kašn�
na Rybný trh, pojat byl díl proti koutu kostela Vysokého a veden 
do domu pana mincmistra,258 však bez škody obecní, tak, když by 
pan mincmistr nyn�jší i potomní p�ítomen byl, aby voda šla do 
domu, a když by p�ítomen nebyl, tehdy voda aby zastavena byla. 
A také, když by se vody v m�st� nedostávalo, aby také tu chvíli 
nebylo sváženo do domu. Ale ne z práva pušt�na voda ta, ale z 
lásky a dobré v�le, kterúž páni a obec ta k panu mincmistrovi 
mají. Act. fer 2 post Jacobi.  

Ve st�edu po památce sv. Augustina po�ali páni šepmist�i a 
konšelé souditi v nové radnici a hnedle v pond�lí za�ali sedati 
                                                          

257 Byla� to ona pov�stná krásná radnice, která r. 1770 úpln� vy-
ho�ela. Stávala na nyn�jším Panském nám�stí, p�í�n� proti nyn�jším 
dom�m obchodníka p. Josefa Fischera �ís. 157 a dolejší lekárn� U 
jednorožce �ís. 94. Hlavním pr��elím vedl krytý pr�jezd, v n�mž 
krámy pro rozli�né obchodníky byly upraveny. Ku chrámu sv. Jaku-
ba byl úzký pr�chod uli�kou, kde nyní d�m obchodníka Šantr��ka 
�ís. 93 stojí. 

258 D�m mincmistr�v bývalo stavení mezi Vlašským dvorem a 
nyn�jším arcid�kanstvím a až do zrušení c.k. horního hejtmanství r. 
1872 bydlíval tam horní komisa�. Dle znaku na stavení tom dalo by 
se souditi, že vystav�no bylo za doby nejv. mincmistra Horstorfera, 
jehož znak se tam nalézá. 

prodava�i suken v krámích v též radnici.259  
1500 Na sn�mu obecním o Suchých dnech letni�ných v Pra-

ze odbývaném svolena byla králi op�tn� pomoc z piv z každého 
korce co se sva�í groš �eský, a též ti, kdož peníze na úroky 
uložené mají, aby po jednom úroku pololetn� dali, k �emuž i 
Kutnohorští /317/ p�es p�edešlé úpisy svolili, ovšem že op�t s vý-
hradou, že jim to pro budoucnost nemá za právo a povinnost 
kladeno býti.  

Mezi nákladníky horními byl chvalitebný oby�ej, že z 
nad�lení horního pro chrámy jistou �ást rudy dobré (kusy zvané 
hanštány) dávali, kterážto ruda když nast�ádána byla, bývala pak 
zd�lána a výt�žek vynakládán na ú�ely stavby chrám�. Proti 
tomuto starobylému a obvyklému oby�eji po�al však nejv. minc-
mistr Bohuše Kostka z Postupic �initi námitky. Horníci však 
cht�jíce tento oby�ej uchrániti, vyslali posly své ku králi do 
Budína, od n�hož pak bylo následovn� rozhodnuto: Co se 
hanštán�v ve jméno boží dávání dotý�e a od nákladník�v a 
d�lník�v k záduší, toho jim ješt� p�íti rá�íme, aby ty rudy 
zd�lány bývaly a st�íbro dáváno bylo do mince naší na 3 kopy 
gr.�., však s tou výminkou, aby mincmistr a jiní všichni ú�edníci 
k tomu p�ihlíželi, aby se nám skrze takové hanštán�v dávání 
žádná škoda nedála, jakož pak mincmistr jakž se to �ídí nás o 
tom zpraví.  

Kutnohorští velice p�ísn� dbali své samosprávy obecní. To 
jevilo se v tom, že hled�li, aby dávka ze všech nápoj� do m�sta 
dovážených (clo), jedin� obci kutnohorské byla odvád�na a ani 
ka	kovským nedovolili, aby vína na sudy a drejlinky kupovali a 
prodávali, nebo� svolili jsou jen k tomu, kdo by cht�l vína si 
koupiti, nech� koupí si jen v Ho�e. Toliko co posvícení ka	kov-
ského se dotý�e, mohou si k �asu tomu koupiti vína na sudy i 
drejlinky a je doma prodávati. Ka	k byl té doby považován za 
p�edm�stí kutnohorské a rychtá� i konšelé bývali vždy stanoveni 
p�i obnovení rady kutnohorské na rathúze v Ho�e.  

/318/ 
evnivost �emesel panovala v dob� tehdejší v m�stech v 
mí�e svrchované. Proto toho všudy neradi vídávali, když n�kdo 
cizí ku n�jaké práci, a to zejména práci zvlášt� vynikající, do 
m�sta byl volán. Jak již z p�edu bylo pov�d�no, z téže p�í�iny 
Mat�j Rejsek mnoho zápas� musil v Ho�e prod�lati. Když pak 
pronásledování a oso�ování jeho neustávalo, ba spíše rostlo, a 
on v povolání svém p�ál si pokoje, utekl se stížností svou k šep-
mistr�m, o níž následovn� poznamenáno: Matyáš Rejsek, mistr 
�emesla kamenického, maje s n�kterými z téhož �emesla nesnáz, 
obeslal všecky mistry, tovaryše i u�edlníky kamenické, též i z 
zedník�v a stojíc p�ed pány, vinil z nich n�které, že by o n�m 
neslušné mluvili �e�i k jeho hanb�, že by mistr p�ijatý nebyl, 
druhé, cejchu mistrovského nem�l, i také že by pro n�ho n�kte�í 
jinde pokutováni byli. Kteréžto žaloby když slyšeli, odpor tomu 
u�inili takový, že z n�kterých jiných ty �e�i vyšly. Tehdy v tom 
Rejsek okázal jest listy po�estné, prvotn� pán�v Pražan Starého 
m�sta na pergamen� s visutou pe�etí, druhý se dv�ma pe�e�mi 
od mistr�v kamenických obou m�st Pražských, v kterýchžto 
listech znamenit� zní, že Rejsek od mistr�v Pražských za hod-
ného a dosp�lého mistra jest p�ijat a také že jemu cejch dán jest 
mistrovský. Zvlášt� pak co se tovaryš�v neb u�edlník�v Rejsko-
vých dotý�e, že již žádný v ni�emž žádné p�ekážky ani hyndrunku 
kterého �initi nemá, ale že všudy fedrováni býti mají, a to všecko 
p�ed spolutovaryši jest �teno, ježto toho z nich mnozí prve jsou 
neslyšeli. Páni šepmist�i se pány jim skrze pana Bartoše z 
Prách�an pov�d�ti rozkázali: „Což jsou list�v slyšeli, aby um�li 
to všecko v pam�� vzíti, Rejska žádný ni�ímž, co škodlivého cti 
jeho, aby nesm�l dotýkati, ani /319/ jeho tovaryš�v neb u�edník�v. 
Pakli by kdy kdokoliv se vytrhl, takového páni bez milosti 
trestati budou. Protož všickni k mistru Rejskovi abyste dobrou 
v�li m�li i k �eledi jeho.“ Potom jsouce smí�eni p�ed pány, a 
ni�ímž aby sob� zlým toho více nevzpomínali, jim pány rozká-
záno jest. Act. fer 2 post Luciæ.260

                                                          
259 Uvážíme-li z nákresu a rozm�r� tehdejší radnice, které se na 

naši dobu uchovaly, rozsáhlost, prostoru a krásu budovy, uznati 
musíme rychlost stavby té, když ve dvou letech byla skon�ena. 

260 Závist tato proti Rejskovi povstala hlavn� se strany kameník�v 
kutnohorských, protože byl Rejsek k dostav�ní chrámu sv. Barbory 
z Prahy povolán a krom� toho sv��eno mu bylo provedení též jiných 
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Uzavíraje tyto d�jiny jednoho století m�sta Hory Kutné, v 
dob�, kdy m�sto tak�ka na nejvyšším stupni slávy své a svého 
blahobytu se nacházelo, nemohu pominouti ješt� v krátkosti 
vzpomenouti toho všeho, o �em posud vypravováno bylo. 
Seznali jsme, že veškerá proslulost m�sta m�la sv�j p�vod 
jedin� ve vydatnosti hor a aby tyto stále zkvétati a užitek 
vydávati mohly, k tomu nesla se veškerá snaha jak obce, tak i 
vlády zemské: neb když hory klesaly, ubývalo i blahobytu 
ob�anského. Seznali jsme dále, že samospráva obecní bedliv�
p�ihlížela ke všem pot�ebám obecním, pozorovali jsme 
ob�tavost ob�anstva k šlechetným a dobro�inným ú�el�m, jakož 
i neoblomnou v�rnost k panovník�m. /320/ Vid�li jsme, jak stále a 
neústupn� snažili se sta�í Horníci zachovávati svá m�stská práva 
a jak jim �asto zápasiti bylo a násilím a úskoky, na práva jejich 
sm��ující, a že jen jednomyslná svornost proti všem podobným 
podnik�m zvít�zila. Spat�ili jsme Horu v nejv�tším úpadku, v 
utrpení, v nejt�žších strastech, a seznali jsme, že snaživost, 
p�i�inlivost a šetrnost hlavn� p�isp�ly k vyman�ní se z útrap 
jmenovaných a k dosažení nejvyšší slávy a blahobytu. A by� tu 
a tam objevily se n�které p�ípady zpupnosti a rozpustilosti, vždy 
však bylo jasno, že p�vodcem jich byl sprostý, surový a 
nevzd�laný lid, kdežto na druhé stran� zase nalezeno sdostatek 
p�íklad� vzd�lanosti ob�anstva, živností svých si hledícího a o 
rozkv�t m�sta pe�ujícího. Sm�sice rozmanitého obyvatelstva 
p�inášela již sama o sob� úkazy podobné. Nelze však v celku 
up�íti, že šlechetnost vždy podržela vrch.  

Z rodin p�edn�jších a slovutných v dob� té v Ho�e 
p�ebývajících uvedeny bu�tež aspo	 n�které: Prokop Alder z 
Lošan bydlel v dom� na Rybném trhu. Bílejovští z Bílejova, Jan 
a Mat�j, bydleli n�kde na Dolejším m�st�. Bartoš z Kúta, bohatý 
rudokupec, m�l svou hu� za Kolmarkem nedaleko rybní�ka. 
Burian Tr�ka z Lípy m�l d�m v Mincí�ské ulici, nyní �ís. 30, 
pat�ící panu Homrovi. Augustin Dlouhoveský z Dlouhé Vsi m�l 
d�m na Tarmarce, nyní �ís. 38. Da�ický z Heslova m�l d�m na 
Vinné ulici U zlaté husy, nyní p�estav�ný hostinec pana Krehana 
�ís. 151. Hanuš Glencl, rudokupec, m�l hu� svou u Grunty a u 
Bylan. Janda rudokupec m�l dvojí hu� v nyn�jších Roz-
škvarkách, s rybní�kem. Janovský Petr, rudokupec, m�l d�m na 
Ko	ském trhu, nyní �ís. 61. František z Kotvice a Litošic, 
Koudele ze Žehušic, Kuneš Kozel /321/ z Olbramovic m�l d�m v 
Mincí�ské ulici nyní �ís. 29. Kralický z K�esovic m�l d�m p�ed 
Kou�imskou branou, nyní pán� Zettl�v, po vyho�ení r. 1871 
p�estav�ný, �ís. 31. Mikuláš Libák z Pojed� m�l d�m na 
Tarmarku. Lorecký z Elkuše Václav a Jan, sed�ním na tvrzi 
Lorci. Mlýnek Jan, bohatý rudokupec, m�l d�m pod Tarmar-
kem, nyn�jší opatrovna �ís. 16. Ptá�ek konvá� a zvona� m�l d�m 
na Tarmarku, nyní zcela p�estav�ný, �ís. 39. Bartoš z Prách	an, 
primas, m�l d�m rohový na dolejším rynku, nyn�jším Panském 
nám�stí, �ís. 318. Jan z Radi�e, dvorní rychtá� m�st krá-
lovských, byl v držení Nových mlýn�. Smíšek z Vrchoviš� Jan, 
Václav a Michal: Jan vystav�l d�m na Tarmarku, nyní �ís. 41, 
Václav dal vystav�ti Kamenný d�m a Michal byl majitelem 
Hrádku. Beneš Mirek z Solopisk m�l d�m proti Kamenné kašn�, 
nyní �ís. 143. Jan ze Skalice m�l d�m na Rybném trhu. Štollar 
Mikuláš, bohatý soused, m�l d�m na Svatém Jan�. V�esovec z 
V�esovce m�l d�m v Mincí�ské ulici, nyní �ís. 33. Jan Zygel z 
Neškaredic, držitel Neškaredic, m�l veliký pivovar na Kol-
marku, d�m nyní u Panenk� zvaný.  

Konec dílu druhého.  

                                                                                             
nákladných budov. Tak p�estav�l pro Smíška z Vrchoviš� tvrz 
Hrádek s ob�ma krásnými arký�i, pro bratra téhož vystav�l Kamen-
ný d�m, chrám Svaté Trojice, zhotovil Kamennou kašnu, kapli sv. 
Václava ve Vlašském dvo�e, stav�l chrám sv. Vav�ince na Ka	ku a 
m.j. více. Nelze ani dost málo pochybovati, že p�ekrásná stará 
radnice, a� z v�tší �ásti d�ev�ná, vystav�na byla za jeho pobytu v 
Ho�e a snad i dle jeho nákres�. 

Královské horní m�sto  
HORA KUTNÁ.  

Díl t�etí.  
D�je od roku 1501 až do roku 1600.  

1501 D�íve nežli za�neme popisovati další d�je m�sta, 
poohlédneme se v povšechných d�jinách zemských, jelikož jimi 
mnohé události, o nichž pozd�ji mluveno bude, se povyjasní. 
V pop�edí veškerých záležitostí ve�ejných i soukromých byly 
rozep�e mezi šlechtou a stavem m�stským povstalé, nebo� stav 
panský hled�l utlumiti, obmeziti a snad i dokonce zrušiti práva 
stavu m�stského, nebo� nejednou bylo vysloveno, že privilegia 
d�ív�jších král� �eskych, daná stavu m�stskému, nemají míti 
právní platnosti, jsou-li na újmu svobodám šlechtic�v. Proto 
vzrostl odpor m�st proti stavu panskému a z té p�í�iny stal se 
d�ležitým zápis všech m�st královských v �echách v jednostej-
né, pravé a up�ímné a k�es�anské spolup�sobení, jímž m�sta 
nemínila sice ni�eho podnikati proti králi a pánu svému milosti-
vému, jemužto všechnu v�rnost zachovati chtí a mají, ale zavá-
zala se k tomu, že kdožkoli jiný z lidí smrtelných cht�l a sm�l by 
co za�ínati proti nás všech m�st aneb jednoho z nás kteréhokoli 
svobodám, práv�m, �ád�m starodávním a zvýklým oby�ej�m 
utiskati nás kterakkoli svévoln� neb potahovati k n��emu neoby-
�ejnému, že nemáme sebe v tom z�staviti, ani kterak toho leh�iti, 
ale máme v tom sob� všickni radni a pomocni býti jedni druhým, 
od sebe se neroztrhujíce, nikoho nep�ipoušt�jíce, ani statk�v ani 
hrdel svých v tom nelitujíce. A tomu na p�ekážku nemá nám býti 
ani víra, ani jiná kterákoli v�c. A jestliže by kdy ta pot�eba 
p�išla, že bychom sebrati m�li vojsko a vydati po jistém po�tu 
lidí z m�st, vyjímáme v tom jediné pány Horníky, kte�íž od 
starodávna mají ta práva, že na vojny nemají lidem žadným 
pomoci �initi, jehožto na Horách vždy množství jest pot�ebí, aby 
dolové a hory, k veliké nám i vší korun� škod�, zapušt�ny neby-
ly. Ale jinak nás nikterak opoušt�ti nemají, nýbrž p�i nás a s ná-
mi státi, jako p�edkové jejich. A kdyby Pán B�h krále JMti 
neuchoval smrti, mají s m�stem svým neuchylovati se k žádnému 
jinému, nežli k nám, a my jich zase v ni�em opoušt�ti nemáme. 
Též žádný m�št�nín m�št�nína nemá pohán�ti p�ed soud zemský 
ani komorní: pakli by který pohnal, že mu se máme z m�sta 
rozkázati vyprodati a do jiného m�sta p�ijat býti nemá. I tež to 
slibujeme sob�, byl-li by kdokoli z nás a u nás od kohokoli 
pohán�n z n��eho jiného, že k takovému p�honu žádný nemá 
státi. A což by koli pro takové nestání m�lo na� p�ijíti, v tom jej 
všichni zastati a opat�iti máme.261 Proto hned na prvním sn�mu 
r. 1500 v Praze odbývaném octli se stavové v bou�livých mezi 
sebou hádkách a p�tkách, když stavem panským vypracované a 
Vladislavem schválené z�ízení zemské �teno a ku p�ijetí p�edná-
šeno i odporu�ováno bylo. Tu protestovala m�sta jednohlasn� a 
d�tkliv�, že ona toho za z�ízení zemská neuznávají a nep�ijímají, 
aniž jim �ídit se budou, jelikož tam mnoho položeno, /4/ co k 
újm� cti a práv stavu m�stského sm��uje, a vynecháno, což by 
bylo jemu dobrého. Stavové panský a rytí�ský vedli stížnost ku 
králi, který poslal proti m�st�m velmi nemilostivé psaní a 
na�ídil, aby ke dni 6. ledna 1501 vydali ze sebe lidi hodné do 
Prahy k jednání s pány a rytí�i pro zachování dobré lásky, 
pokoje a svornosti. Ale ani tu nebylo ni�eho projednáno, jelikož 
se strany pán�v a rytí�stva sešel se velmi malý po�et a ti k 
žádnému narovnání p�istoupiti necht�li, o �emž pak m�sta krále 
spraviti si pospíšila, žádajíce spolu pokorn�, aby o nich k sob�
žádných nepravých zpráv nep�ipoušt�l.  

                                                          
261 Zápis tento v�bec málo známý chová se v archivu m�stském a 

jest to tak�ka jediná toho druhu známá listina. M�sta, jež ve svazek 
ten vstoupila, byla: Praha Staré i Nové m�sto, Hora Kutná, Hradec 
Králové, Žatec, Plze	, Litom��ice, Kou�im, Bud�jovice, Louny, 
Klatovy, Chrudim, Tábor, �áslav, Nymburk, St�íbro, Domažlice, 
Sušice, Vysoké Mýto, Most, Kada	, Ústí nad Labem, Jarom��, Dv�r 
Králové, Písek, Vod	any, Brod �eský, Kolín Nový, M�lník, Slané, 
Beroun a Poli�ka. 
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Poznovu ur�en byl sn�m ke dni 5. b�ezna. Ten však nebyv 
dostate�n� rozhlášen nesešel se v dostate�ném po�tu, byla však 
na n�m p�edce snešena ta znamenitá vyhoda, kteráž i do desk 
zemských byla vložena: aby d�diny svobodné m�š	an�m Kut-
nohorským tak jako Pražan�m do desk zemských kladeny byly 
bez relace, tj. bez zvláštního k tomu královského povolení. Tyto 
rozep�e s m�sty nedaly se ani na pozd�jších sn�mích nižádným 
zp�sobem urovnati a proto usnesla se m�sta spojená na tom, že 
vyšlou své posly za králem Vladislavem do Budína k urovnání 
svých stížností. Tak se i stalo. Poslové kutnohorští, jimž �ekání 
v Budín� na rozhodnutí zdálo se býti dlouhým, ježto v�c 
pletichami ze stramy stavu panského �in�nými zbyte�n� se pro-
tahovala, však vybídli posly m�st ostatních a spole�n� odjeli 
p�ed vy�ízením záležitosti té, za�ež však Vladislavem bylo jim 
listem daným v Budín� v ned�li den sv. Prokopa 1501, p�ísn�
domluveno a spolu oznámeno, že sn�m zemský, na den sv. 
Jakuba ur�ený, odkládá se na den sv. Ond�eje, a král p�ipovídá, 
že sám se k n�mu dostaví, a píše: /5/ Což se pak t�ch r�znic dotý-
�e, kteréž jsou mezi vámi a pány a rytí�stvem království �eského, 
k tomu vás napomínáme, abyste hotovi byli se všemi pot�ebami, 
což vám k tomu pot�ebí jest, že vás p�i tom sn�m� s nimi chceme 
srovnati, chceme vás i spravedlivým rozsudkem o to pod�liti a 
konec mezi vámi u�initi. Také vás k tomu s pilností napomínáme, 
abyste všichni vojensky pohotov� byli a lidi své poddané k tomu 
z�ídili a to beze všeho prodlévání. A když byste obesláni byli, 
všichni ve�ejn� vzh�ru povstali vojensky a to z t�ch p�í�in, 
jestliže by cizinci do zem� vtrhli anebo vtrhnouti cht�li z které-
koliv strany, aby jim s pomocí boží odep�eno bylo. A tak, cht�l-li 
by kdo který ne�ád v království �eském bez v�le naší za�íti aneb 
se právu protiviti, proti takovému aby bylo povstáno. A také vás 
všechny napomínáme a p�ikazujem, aby žádný nic svévolného 
ven z zem� neza�ínal až do našeho sn�mu o sv. Ond�eji. 
Chystal� se král Vladislav vypov�díti válku Turku.  

Tento spole�ný závazek m�st byl jist� také toho p�í�inou, že 
když nejvyšší mincmistr Bohuše Kostka z Postupic radu dle 
dávného oby�eje obnovoval, p�ede vší valnou obcí z v�le 
královské to znamenité ohlásil, že JMt král tak míti rá�í, aby 
žádný z soused�v zdejších pán� jiných za pány nebrali, ani 
úto�išt� v svých pot�ebách mívali, krom krále JMtí, pana minc-
mistra a pán�v šepmistr�v a konšel m�sta tohoto. A pakli by 
kte�í páni kterékoli p�ikázání m�li, ti aby odpušt�ní kone�né od 
nich vzali. Pakli by kdo p�es toto na�ízení tak se nezachoval, aby 
žádnému toho trp�no nebylo.  

Jak p�ísn� dbáno bylo pln�ní povinností obecních starších, 
tomu nasv�d�uje svolení a z�stání panské se pány obecními a 
staršími: když by koli posláno bylo pro starší z obce, aby šli na 
radnici pro obecné pot�eby a nemohl by kdo p�ijíti, má se panu 
šepmistru /6/ opov�díti a svou pot�ebu p�edložiti, pro kterou by 
nemohl p�ijíti, aby jej odpustil. Pakli by kdo nep�išel, jsa obe-
slán, takový aby na rathúze z�stal od jitra až do ve�era.  

P�es všeliké dosti p�ísné stávající zákony horní nebylo p�ed-
ce vždy zd�lané st�íbro v�rn� odvád�no do mince královské, 
takže nejvyšší mincmistr nucen byl použíti této p�ísnosti zákona 
a v pátek po památce Zv�stování Panny Marie kázal zjímati 
Hanstroje, Hansm�ra Jandu a Jana Hanyký�e rudokupce a n�ko-
lik hutrajte��. Potom po památce Filipa a Jakuba apoštol� hu-
trajté�i ob�šeni a n�kte�í u prané�e zmrskáni a cejchy dány. Z ru-
dokupc� n�kterých vzal pokuty. Janda musel dáti 5000 kop, 
Hanyký� 2000 kop, Hanstroj 400 kop i n�kte�í jiní rudokupci a 
šmelí�i.262 Jakýsi Alexandr pro d�lání a odbývání falešné mince 
byl upálen a statek jeho k rozkazu královu p�ipadl Ji�íkovi z 
Chrudim�, registrátoru krále Vladislava.263  
                                                          

262 Rudokupci, erckaufé�i, šmelcováním (tavením) ohn�m prud-
kým z rud a kyz� st�íbro d�lali, kteréž rudy a kyzy skupovali od 
nákladník� hor a o koupi tajn� šeptali. Kdo v tom šeptání nejvíce 
podal, ten koupi obdržel. Tavením tím rudokupci nemálo bohatli. 
St�íbro vyrobené prodávali pak za ur�itou cenu do mince královské. 
Místo, kde rudy tavili, bylo za branou m�stskou �áslavskou neda-
leko šibenice, kde až posud mnoho hald z toho tavení zbylých se 
spat�uje. Pozd�ji tavení bylo ujato k ruce králov� a p�evedeno jinam. 
Za rudy placeno bylo podle výsledku na�ízených prub, dle toho 
kolik st�íbra která ruda m�la a vydala. Pam�ti Mikuláše Da�ického. 

263 Archiv m�stský. - Mehler: Geschichte Böhmens II. Teil s. 437. 

Bližší pom�r, v jakém Kutnohorští byli ke knížat�m Min-
sterberským /7/ nelze si nijak ujasniti. Byl to zajisté pom�r 
d�v�rný a p�átelský, nebo� když r. 1501 brat�i Albrecht, Ji�í a 
Karel, knížata Minsterberská a hrabata Kladská, jakémusi Old�i-
chovi Prašenkovi Kladsko byli prodali, �in�ny jim byly od 
Horník� d�tklivé domluvy a vý�itky, že �ást koruny �eské od-
prodali cizozemc�m, proti kterýmž domluvám a na�knutí však 
knížata Minsterberská se ohradila listem (dato Frankstein die 
Margarete 1501), že d�íve d�dictví své nabídli králi Vladislavovi 
a když on pro nedostatek pen�z nabídku tu odmítl, prodali Pra-
šenkovi, který ostatn� králem Vladislavem za poddaného a pána 
�eského byl p�ijat a tedy že cizozemci d�dictví své neprodali.  

1502 Dlouho toužebn� o�ekávaný král Vladislav p�ijel 
kone�né v nejkrut�jší zim� r. 1502 do �ech a dne 25. ledna do 
Hory, odkud pak po krátkém pobytí již dne 29. ledna do Prahy 
se odebral, aby dle svého vyjád�ení p�etrhl a srovnal r�znice 
mezi stavy, království tomuto velice škodné a co den nebezpe�-
n�jší, a rozepsal sn�m obecný na hrad Pražský ke dni 21. února, 
na kterémž p�istoupiv ku z�ízení zemskému, stavem panským a 
rytí�ským vypracovanému, zavrhl poždavky stavu m�stského. 
Tak byla m�sta vylou�ena z t�etího hlasu na sn�m�, což ovšem 
velmi bolestn� nesla, ježto potom podrobovati se musela bez 
výminky, jakýmkoli dekrét�m stavu panského a rytí�ského. 
Když pak na to král po dlouhou dobu usiloval smí�iti stavy 
panský a rytí�ský se stavem m�stským po p�átelsku, bylo tak 
nadarmo a potkával se všude s velikou neústupností a došlo i k 
tomu, že jako mocný smluvce m�l je pod�liti o spravedlnost a 
ob� strany zavázaly se, že co JMt mezi nimi vypoví a za spra-
vedlivé nalezne, to mají a cht�jí všichni p�ijmouti, oblíbiti a 
držeti i zachovávati neporušitedln�. I a�koliv /8/ vzal Vladislav 
ú�ad ten na sebe se slovy: zavázáni jsme vysoce, z�staviti každé-
ho p�i právích a svobodách, v tom nevezmeme jedn�m, ani dáme 
druhým, p�edce jen rozsudkem svým uk�ivdil m�st�m, takže 
poslanci jich odsouzeni a zarmouceni �ekli jsou: Králi milý! 
Dajtež nám naše majestáty, kteréž jsme vám okázali na naše 
svobody, a� p�jdem dom�v, a s tím se rozešli.264 Toho král se 
zalekl a nevydal rozsudku svého nikdy ku platnému provád�ní, 
a� páni a rytí�stvo nep�estávali o to usilovati.  

Nejv�tšího úsp�chu došla na sn�mu tom žádost králova o 
pomoc na válku tureckou a stavové závodili tak�ka mezi sebou 
ve svolení všeobecné a znamenité dan� s hlavy, takže panský 
stav uložil na své osoby mužského i ženského pohlaví po 30 
gr.�., rytí�ský po 14 a s d�tí po 1 gr.�., m�š�an�m hospodá��m 
uloženo po 10 gr. obojímu pohlaví, s �eledi po 1 gr., kupci v 
m�tech m�li dáti po kop� gr. se sklepu (krámu), proboštové, 
opatové, kanovníci a fará�i po 15 g., i kdo peníze na úrocích 
m�li, povinni byli dáti ze sta kop jistiny po 6 gr. K vybírání dan�
té ustanoveny byly zvláštní osoby a peníze sebrané m�ly se 
ukládati u hejtman� krajských a na radnicích m�st královských, 
dokud by výbor od zem� zvolený pen�z k sob� nep�ijal. 
Kutnohorští zdráhali se berni tuto proti jich v�li svolenou 
platiti a vybírati, tehdáž však Vladislav nezajistil Horník�m 
povinnost ku dani té žádnou listinou, nýbrž na�ídil krajskému 
hejtmanu Janu Špechtlovi z Pardubic a na Žlebích, by v p�ípad�
neuposlechnutí podle práva berního na Horníky /9/ sáhl a je ku 
placení p�im�l, jakož i ty z obyvatel Horských, kte�í mají peníze 
po listech zástavních, ku složení poplatku uloženého p�ivedl. 
Však d�íve ješt� p�ed tím psal Vladislav Kutnohorským a 
varoval je p�ed následky neuposlechnutí a proto oni, a� dosti 
neradi, uposlechli rozkazu toho. Za vynucenou tuto povolnost 
potvrdil však Vladislav Horník�m lo	ské usnesení sn�movní o 
kladení ve dsky zemské bez relací.  

Podle rozkazu královského bylo v Ho�e na�ízeno, kdož by 
koli jiné pány m�li, nežli krále Vladislava, aby od nich 
odpušt�ní vzali v �ase ur�itém a pakli by se komu nezdálo to 
u�initi, aby se v témže �ase z m�sta vyhostil. Dále bylo též 
p�ísn� na�ízeno, aby Horníci mezi sebou žádných pikhart�
netrp�li a jsou-li kte�í na ú�ad� konšelském z nev�domí a omylu, 
aby byli sesazeni. A kohokoli takového by se doptali a vyhle-

                                                          
264 Spor tento a rozsudek mezi stavem panským a m�stským 

vylí�il spisovatel dle listin archivu kutnohorského v �asopise 
�eského Musea r. 1847. sv. II. 
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dali, v káze	 a trestání aby brali a podle práva trestati dali. 
Ten týden p�ed sv. Václavem svadili se uhlí�i s Horníky a 

bylo se jich sešlo na Harách na deset tisíc aneb i více. I zalehli 
cesty na horách a nedali uhlí vézti k Ho�e. Vysláni jsou mezi n�
pan Prokop Kroupa hofmistr horní Jan z Skalice a Ji�ík Lorecký 
s hejtmanem krajským Janem Špetlem z Prudic. Kdyby toho 
bylo nebývalo, byli by pány Horské zbili. I u�inil pan Špetle a 
mincmistr Kostka mezi nimi narovnání slušné, že zase uhlí k 
m�stu voziti po�ali.265  

Téhož roku oženil se kral Vladislav a pojal za manželku 
kn�žnu Annu, sest�enici krále francouzského. Byl stár již 46 
rok�.  

1503 Horníci nikdy nev��ívali pouze slov�m a slib�m krá-
lovským, /10/ nýbrž dbali vždy toho, aby veškeré milosti a p�í-
pov�di m�li pojišt�ny. Z té p�í�iny vymohli si u krále Vladislava 
majestát na všeliké jim v p�ítomnosti králov� roku lo	ského 
dané p�ípov�di, kterýž zní: My Vladislav atd. Oznamujem tímto 
listem všem, že, pon�vadž nám to podle d�stojenství našeho 
dob�e p�ísluší, �ím v�tší slávou, božskou milostí a povýšení ob-
da�eni jsme, tím v�tší a zvláštní milostí k poddaným našim všech 
stav�v, kteréž k sob� a v�rné poddanosti shledáme, ukazovati 
máme, na tom jsouce vždycky, abychom laskav�ji a dobrotiv�ji k 
nim se naklonili, aby tudy v�rní poddaní odplaty a milosti naší 
mimo jiné jsouce obda�eni, k nám a ku potomk�m našim tím 
pevn�jší a stvrzen�jší v poddanosti své býti a jiným p�íkladem 
takovým živi jsouce, dobrého a chvalitebného jména aby s pro-
sp�chem sob� zasluhovati mohli. Protož My, shledavše mnohé 
v�rné, pilné, hotové i platné služby poctivých šepmistr�v, konše-
l�v a vší obce Hory Kutné, v�rných našich milých, v kterýchž 
p�edk�m našim i k nám vždycky up�ímn� a v�rn� jsú se zacho-
vali a poddan� a služebn� se ukazovali a podnes skute�n� se 
ukazují, nechtíc, aby k nám i k p�edk�m našim, král�m �eským, 
jich poddaná up�ímnost odplaty milostivé nésti nem�la, ale s 
dobrým rozmyslem a radou v�rných našich, mocí královskou v 
�echách, tyto dole psané milosti jim Horník�m na Horách 
Kutných �iníce, na v��nost jsme dali a tímto listem dáváme, aby 
oni, �ímž nás milostiv�jšího pána k sob� poznajíce, tím tužší a 
pevn�jší v své ví�e jsouce, k nám a k budoucím našim král�m 
�eským v stálosti, kterouž jsou v sob� vždycky m�li, z�stali a 
upevn�ni byli. Jakož pak oni proti nám ani p�edk�m našim v 
žádné strany, punty, zápisy neb výtržnosti nikdy jsú se nedali, a 
pak, jako v�kové lidští též také lidé v nich se m�ní, protož aby 
potomci jich budoucí p�ed o�ima majíce, co /11/ jim od nás skrze 
jich p�edk�v v�rnou poddanost a zachovaní užitk�v a svobody 
p�ineslo, jich následujíce, aby pan�v svých v�rn�, stále a služeb-
n� se p�idrželi, kteréžto milosti v tomto listu psané jim dáváme. 
Nejprve, milostí a mocí naší královskou týmž m�š�an�m Horní-
k�m našim tuto milost �iníme, aby oni k žádným vojnám ven z 
zem� ani v zemi od nás ani od budoucích našich král� �eských 
taženi nebyli, nebrž je vysvobuzujem p�ed námi i budoucími krá-
li �eskými i všelijakými lidmi. Než toliko hor našich t�ch piln�
obhajovati povinni jsouce budou, p�ede všemi lidmi, kdož by 
užitky naše a koruny té kaziti cht�li a to podtud, pokudž nejdéle 
jich možnost sta�iti bude, tak aby tíž m�š�ané naši nám i na bu-
doucí �asy všech vojen prázdni byli, než toliko hor našich všech 
a m�sta toho proti každému obhájce byli snažní podle svého 
všeho p�emožení, jakož nepochybujeme o nich, že i s budoucími 
svými se tak zachovají. Item. Týmž m�š�an�m našim p�j�ujem a 
dáváme, že oni i potomci jich místa a hlasu svého hned po 
m�stech Pražských nap�ed p�ede všemi jinými m�sty v krá-
lovství �eském užívati mají v chození, stání, sed�ní, hlasu 
svého oznámení, jakož pak tak vždycky od p�edk�v našich i za 
nás zachováni jsou byli. Ale My za tu jich víryhodnost, cht�jíce 
je v tom lépe ujistiti, tímto obdarováním a zvláštní milostí naší 
královskou je upev�ujíce, p�j�ujeme jim a na v��né �asy 
dáváme, aby toho tak uživali a užívati mohli v �asech budoucích 
beze vší p�ekážky všech lidí. /12/ Item. Tato milost jim další p�i 
tom �iníce, aby k žádným sn�m�m obsíláni nebyli, krom�, když 
by z dopušt�ní božího se trefilo a král �eský volen býti m�l, k 
tomu když by obesláni byli, a podle jiných m�st hlasu svého 
hned po Pražanech užíti mají a jsouce k tomu obesláni, v tom 
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mají a povinni jsou hotovi se míti a k takovému obeslání p�ijeti 
beze vší omluvy. Item. Chtíce ješt�, aby �ím od nás mocn�jšími a 
št�d�ejšími milostmi a dary obda�eni budou, tím horliv�ji v ví�e 
své k nám i budoucím král�m �eským z�stali a se napotom 
zachovali, z berní, kteréž nám a budoucím král�m �eským z 
práva povinni jsou, o kterých zem� �eská nám a budoucím 
král�m �eským z práva povinna jest, z t�ch a takových berní je a 
m�sto jejich nyní i na budoucí �asy vynímáme a z nich mocí 
královskou vysvobozujem milostiv�. P�ikazujíce všem pán�m, 
rytí�stvu a Pražan�m i jiným m�st�m i vší povahy lidem a zvláš�
ú�edníku našemu, mincmistru království �eského nyn�jšímu i 
budoucím v�rným našim milým abyste je Horníky svrchu psané, 
naše v�rné poddané, ve všech milostech tímto listem jim daných 
a p�j�ených zachovali a p�es to na n� nikoli nesahali, a� se 
hn�vu a nemilosti naší i budoucích král� �eských uvarovati 
chcete. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou rozkázali jsme 
p�iv�siti k tomuto listu. Dán na Budín� v pond�lí po T�ech 
králích léta božího tisícího p�tistého t�etího, království našich 
uherského t�ináctého a �eského t�idcátého druhého.  

/13/ Již �ast�ji p�ipomenuta byla neoby�ejná št�drost obyvatel 
kutnohorských ke chrám�m m�stským a ješt� více pov�d�no 
bude p�i podrobném popisu jednotlivých chrám�. Ml�ením však 
nelze pominouti toho, že v pond�lí po Kv�tné ned�li r. 1503 
m�š�an kutnohorský Michal Prégl dobrovoln� ke cti a chvále 
boží a též i m�sta toho následující klenoty: kalich poctivý st�íbr-
ný s pozlatitým knoflíkem, na kterémž jest erb jeho, a t�i poctivé 
pušky st�íbrné, z nichž na každé jsou �ty�i evangelistové, také 
st�íbrní, daroval, z kterýchž klenot�v s panským povolením roz-
kázal jest dáti k záduší kalich a jednu pušku k sv. Barbo�e, k 
Vysokému kostelu pušku druhou a k Nám�ti pušku t�etí, žádaje 
za to pán�v, aby to zachováno bylo k v��né pam�ti za jeho a 
jeho p�edk�v duše.  

Dosud nevyhynula v lidu horním smutná památka neviného 
utracení haví��, a všeliká vina toho svád�na byla na tehdejšího 
arcid�kana Svatomíra, jakoby on krále Vladislava k p�ísnosti té 
byl m�l ponuknouti. Arcid�kan st�žoval si proto u krále a ten 
bera jeho v ochranu svou, psal o tom Kutnohorským následov-
n�: My Vladislav atd. Oznamujem tímto listem, že jest nám od 
jistých a hodnov�rných osob došlo, kterak by n�kte�í lidé du-
chovní a sv�tští na Horách Kutných i jinde mluviti a rozpráv�ti 
m�li, jakož jsme p�ed n�kterými léty n�které z haví��v pro jejich 
bou�ky, svévolnost, vzpouru a všete�nost, v kteréž jsou se proti 
nám a ú�edník�m našim na psaní a poselství naše, kteréž jsme k 
nim �inili nedbajíce, skute�n� našli a shledali, rotu sob� shle-
davše a shromáždivše k zkáze a k spustošení hor t�ch, na Pod�-
bradech trestati rozkázali, že by ti jistí bu�i�i a svévolní lidé z 
žaloby a ponuknutí poctivého kn�ze Svatomíra arcid�kana na 
Horách Kutných nábožného našeho milého, trestáni býti m�li, 
kteréžto v�ci slyšíce a nechtíce, /14/ aby on, ni�ímž v tom vinen 
nejsa, za takového jmín, držán a nespravedliv� vyhlašován býti 
m�l. To seznáváme, že jsme My nadepsané osoby pro takové jich 
svévolnosti a bou�ky, v kteréž se ne tejn�, než z jevn� a skute�n�
dali, a v nich nalezeni a postiženi jsou, trestati rozkázali jakožto 
svévolné a neposlušné, kte�í se ani na naše poselství, ani na psa-
ní, kteráž jsme jim milostivá a povlovná �inili, neobrátili, nechtí-
ce aby oni ani kdo jiný k zkáze a spustošení hor t�ch jakou p�í�i-
nu dávati aniž se o to pokusiti sm�l tehdáž ani budoucn�. A pro-
tož, kdož by téhož kn�ze Svatomíra koliv�k tím dotýkati aneb o 
n�m to mluviti a rozpráv�ti sm�l, jako v tom, že by se jím nebo 
jeho ponuknutím, návodem nebo jeho p�í�inou stalo, k�ivdu by v 
tom jemu a krátko �inil, jako tomu, který tím nic vinen není. Kte-
réžto v�ci na sv�domí pe�e� naši královskou k tomuto listu p�i-
tisknouti jsme p�ikázali. Dán v Budín� po sv. Janu K�titeli léta 
božího 1503 a království našich uherského t�ináctého a �eského 
t�icátého druhého! P�iznává se tudíž tímto listem král sám k 
�inu tak ukrutnému, který památku jeho nikdy ctíti nebude.  

1504 Spor, kterýž m�sta královská vedla se stavem panským 
a rytí�ským, nebyl dosud vyrovnán. Ob� strany p�i každé p�íle-
žitosti stály proti sob� velice p�ík�e, takže m�st�m bylo se co 
obávati, aby páni ješt� p�ísn�ji nedokra�ovali na držení jich stat-
k� pozemských. Protož Horníci, cht�jíce držení svých statk�v 
pozemských si zajistiti, poslali posly své za králem Vladislavem 
do Budína, žádajíce na n�m potvrzení práva na držení n�kterých 
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vesnic, jež ud�leno jim bylo již d�íve následujícím majestátem: 
My Vladislav atd. Oznamujem tímto listem všem, že jsou p�ed 
nás p�edstoupili slovutný Prokop z Chocemic, hofmistr, s jinými 
posly od šepmistr�v, /15/ konšel�v, starších i vší obce na Horách 
Kutných, v�rných našich milých, vysláni jsouce, zpravujíce nás, 
kterak mají a drží ves Zybohlavy s jejím p�íslušenstvím, od krále 
Ji�ího, p�edka našeho, v jisté sum� zapsanou, a druhou ves Vele-
tov, kterouž koupili od Jana Pašinky s zápisy a spravedlnostmi 
jeho, kteréž na ní zapsané m�l, prosíc nás, abychom jim p�i 
držení a požívání t�ch vsí, kteréž podle zn�ní list� a zápisu krále 
Ji�ího mají a drží, n�které další milosti dáti a u�initi rá�ili, tak 
aby to voln�ji, svobodn�ji i bezpe�n�ji míti, držeti a toho požíva-
ti mohli. K jichžto snažné prosb� naklon�ni jsouce pro služby a 
v�rnost, v kterýchž se nám jakožto ku pánu svému povoln� a 
hotov� mají, okazují a zachovávají, s dobrým rozmyslem a naším 
jistým v�domím mocí královskou v �echách tuto jsme nadepsa-
ným šepmistr�m, konšel�m, starším i vší obci Ho�e Kutné, 
nyn�jším i budoucím p�i držení a požívání vsí svrchupsaných 
milost u�inili a tímto listem �iníme, chtíce tomu nap�ed, aby ves 
Zybohlavy se vším jejím a všelijakým p�íslušenstvím m�li, drželi 
a jí požívali, nejsouce z toho bez své v�le od nás ani budoucích 
našich král�v �eských, ani od jiného žádného �lov�ka až do t�í 
let po�ád sb�hlých splacováni. Též také i vsi Veletova po smrti 
Sigmunda Pašinky do plných t�í let po�ád sb�hlých. Než co se 
Zybohlav dotý�e, po vyjití t�ch t�í let nap�ed dot�ených, cht�li-li 
bychom My to od nich sami, neb budoucí naši králové �eští k 
svému vlastnímu jm�ní, držení, požívání vyplatiti, to u�initi moci 
budeme, dadouce jim podle zn�ní zápis�v jejich nap�ed v�d�ti. 
Též i ves Veletov po vyjití t�ch t�í let po smrti již psaného Sig-
munda Pašinky po�ád sb�hlých, s t�mi osobami duchovními, 
kterýmž ta ves spravedliv� p�ísluší,266

/16/ však též když bychme to 
s nimi k svému vlastnímu jm�ní, držení a požívání vyplatiti cht�-
li, a jiná� nic. A dadouce jim za první i druhou ves s jich p�íslu-
šenstvím, když by k výplat� p�išly, sumy jich zápisné, kteréž na 
nich zapsané mají, budou nám jich postoupiti povinni i list tento 
i s jinými, kteréž by na n� m�li, navrátiti bez zmatku a všeliké 
odpornosti. Však výplaty na nich, na t�ch všech obou, žádnému 
jinému místo n� dávati nemáme My ani budoucí naši králové 
�eští, nyní ani potomn�. Pakli bychom komu bu
 z omylu aneb 
nepam�ti výplatu dali, tu nemá proti tomuto našemu listu žádné 
moci ani pevnosti které míti nyní ani na budoucí �asy. Tomu na 
sv�domí pe�e� naši královskou k listu tomuto p�iv�siti jsme 
kázali. Dán na Budín� v pátek den sv. Apoleny léta božího 1504 
a království našich uherského 14. a �eského 33.  

Po dojítí majestátu tohoto na�ídil nejvyšší mincmistr Bohuše 
Kostka z Postupic, aby peníze zádušní ze Zybohlav, když fará�e 
po mnoho let tam nebylo, obráceny byly k záduší kutnohor-
skému.267  

V pom�rech církve �eské pod obojí zvláštní vzruch zp�sobil 
p�íjezd biskupa Sidonského Filipa de Novavilla do �ech, starce 
to již letitého, z šlechtického rodu z Vlach, který, jak pravil, z 
pouhého soucitu a slitování nad útisky, kterých �echové trp�ti 
musili ve sv�cení kn�ží svých i v jiných biskupských výkonech, 
dal /17/ se pohnouti ku kroku tomu a ku nastoupení cesty všelijak 
nebezpe�né. V pr�vodu jediného mládence �echa dostal se 
š�astn� do �ech až do m�sta Tábora, odkuž pak Pražané p�ivedli 
jej slavn� do Prahy dne 29. kv�tna r. 1504. Biskup tento sv�til 
žákovstvo, a kn�žím novým sám podával pod obojí i lid 
bi�moval.268  

S nemalou dychtivostí o�ekávali p�íchod biskupa tohoto i 
Kutnohorští, nebo� doby té byli tu již na školách vyu�ováni a 
p�ipravováni žáci ku stavu duchovnímu ur�ení a ti v nedostatku 
biskupa, kn�ze strany pod obojí v �echách sv�tícího, musívali k 
dosažení vysv�cení podnikati daleké cesty do N�mecka. Proto 
p�íchod biskupa Filipa do �ech byl i Horník�m velevítaným. Na 
                                                          

266 Narážka na n�kdejší p�íslušnost vsi té ke klášteru Sedlckému. 
/16/ O r�zných zápisech vsi té mluveno již p�i létech 1436, 1473 a 
1481. 

267 Obsluhování chrámu Zybohlavského kn�žími kutnohorskými 
trvalo až do polovice minulého století, kdy v Lošanech z�ízena byla 
lokalie a k ní Zybohlavy p�id�leny byly. Sou�asn� i Hora vylou�ena 
byla z arcidiecése pražské a p�idána ku diecési královéhradecké. 

268 Sta�í letopisové �eští. 

mnohokráte opakovanou žádost p�ijel biskup ve st�edu p�ed pa-
mátkou sv. Jiljí do Hory. Horníci darovali mu na uvítanou mísu 
groš� a bylo jich 50 kop gr.�. Potom v ned�li p�ed památkou sv. 
Matouše apoštola sv�til oltá� veliký Božího T�la v kostele Bar-
borském, též oltá� sv. Trojice za m�stem.269 Jak velice Horníci 
sob� biskupa toho vážili, vysvítá z toho, že Václav Smíšek z 
Vrchoviš� daroval mu sv�j nový, mistrem Rejskem vystav�ný 
d�m, kterýž až podnes Kamenný d�m sluje, a šepmist�i a rada z 
pen�z z masných krám� vybraných ustanovili týhodn� 3 kopy 
gr. pro biskupa na stranu dávati.270  

Chrám sv. Barbory nebyl ješt� té doby dostav�n, nebo� v so-
botu den sv. Ambrože (16. �íjna) ud�láno bylo teprve první okno 
sklenné v chrám� tom. Z protahování doby stavby lze souditi, že 
se již Horník�m /18/ po�alo nedostávati prost�edk� ku provedení 
tak nákladné stavby, nebo� v sobotu po sv. Václavu u�inili s mi-
strem Rejskem následující smlouvu: Mistr Rejsek v ostatek díla 
kostela sv. Barbory se uvazuje, smlouvu takovou s pány u�inil 
jest, takže dva u�edníky má sob� chovati a na svém stojecím 
polou kopy groš�v má dosti míti a forgeltu (zálohy) žádného 
nemá jemu dáváno býti. A to zadosti pro odplaty za tu práci p�i 
tom �asu p�ijav, v to dílo se jest zavázal a páni také na sp�sob 
ten v dílo téhož chrámu jej jsou vpustili a za mistra vzali. A k 
tomu to vymínili, p�išlo-li by beze lsti, že by pro chudobu hor 
kdy nemohla obec toho díla konati, aby Rejsek tím pán�v neho-
nil, a také kdyby zase cht�li op�t to dílo stav�ti, žádný jiný než 
Rejsek nemá tu za mistra toho díla vzat býti.271 Z toho patrno, že 
pokra�ování ve stavb� na n�jaký �as bylo zastaveno.  

1505 Hora nem�la valného ú�astenství v rozbrojích zem-
ských doby té panujících a podobá se, že spor mezi stavy pan-
ským a rytí�ským a m�sty p�i�in�ním královým byl urovnán. 
Proto vedla se i v�tší pé�e o udržení po�ádku ve m�st� a o od-
stran�ní zahnízd�ných nešvar�v. Tak stalo se mezi obecními 
staršími, šepmistry a konšeli usnesení o napravení sp�sobu p�i 
prodávání vína v m�st� i o jiných v�cech následovn�: Kteréž 
koli víno bude p�ivezeno od šroté��, bu
 popsáno všudy a k 
tomu na všech d�rách a špuntích bu
 zape�et�no, proto, aby 
mícháno nebo opravováno nebylo. Aby, když se na�ne, p�i tom 
bylo nalezeno a pán�m oznámeno do vydání. A kdyžby vydávati 
zapo�íti cht�l, šroté�i op�t ohledejte.272 P�itom, z�stane-li co, 
ježto by nedodal kdo, to opat�te a zape�e�te. /19/ Jestliže by 
potom úmysl m�l to víno na�íti, na pány aby vznešeno bylo. 
Bude-li hodn� šenkovati, to p�i tom z�sta�. Pakli nebude, bu

pry� vezeno z m�sta. It. Spole�ník�v u vín�, bu
 jich cožkoli, aby 
všickni jednu hospodu m�li a nic více. Pakli by byli dva sousedy 
a m�li by oba domy p�íhodné k šenku, ti sob� mohou vína 
skládati v domích svých. It. Žádný domácí s hostem u vín�
spolku nem�j pod pokutou panskou, ale host což p�iveze vína, na 
trhu prodávej. It. Host, p�iveze-li víno na trh a bylo-li by sezná-
no, že opravováno jest, kdožkoli v tom postižen bude, hrdlo i 
statek bu
 na panské milosti. It. Páni, kte�í ustanoví fachté�e, 
tak aby ujišt�ni byli bu
 z šroté��v nebo jiných, aby se v tom 
v�rn� a prav� zachovali ke každému a tak fachtovali, aby 
šenké�i své v�le s sousedy nem�li. It. Kdožkoli v obci jsa 
dopustil by se �eho neslušného, jakožto vraždy, sekání aneb k 
tomu v�ci podobné, a ušel by z m�sta, aby takovým žádného 
gleitu dáváno nebylo. A kdožby koli z obecních, pán�v neb 
starších za takového ku pán�m se p�imlouval nebo takového 
stál, páni takového aby trestali, aby na takové svolení potom 
pamatoval, p�i �em se zachovati má. It. Soused, kterýž by koli 
ne�ádu v dom� svém dopustil, jakožto kurev anebo svod�v 
jakých aneb co k tomu podobného, každý takový má od pán�v 
trestán býti, jak se jich milosti zdáti bude.  

Smrtí nejvyšího mincmistra Bohuše Kostky z Postupic, jenž 
zem�el v Litomyšli ve st�edu po památce Obrácení sv. Pavla na 
víru k�es�anskou, ztratila Hora mocného zastánce práv a výsad 
                                                          

269 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
270 Memorabilia v archivu m�stském. - O pobytu a p�sobení 

biskupa toho v Ho�e Kutné podal spisovatel obšírnou zprávu v 
Lumíru r. 1862. I. p�lletí pod nápisem: N�které zprávy o biskupovi 
Filipovi Sidonském. 

271 Memorabilia v archivu m�stském. 
272 Bývali� šroté�i k pln�ní povinností svých zvláštní p�ísahou 

obci zavázáni. 
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svých, jakož i v�rného rádce ve všelikých pot�ebách obecních, 
kterýž byl /20/ ú�ad ten p�l šesta léta a dv� ned�le zastával. Na 
jeho míst� ustanoven nejvyšším mincmistrem v Ho�e Bernard z 
Valdštejna a uveden v ú�ad skrze pana Albrechta z Kolovrat, 
kanclé�e království �eského, ten pátek p�ed sv. Má�í Magdale-
nou.273  

Když r. 1505. panství Kolín, Pod�brady a Hradišt� koupili 
páni Albrecht z Kolovrat a na Libštejn�, nejvyšší kanclé�
království �eského, a Bernard z Valdštejna, nejvyšší mincmistr, 
od pana Mikuláše Tr�ky z Lípy a na Lichtenburce pro království 
�eské jako statky korunní, nem�li kupující groš�v širokých, než 
peníze drobné podvojné, které za široké m�ly býti vym�n�ny. 
Uložili proto u obce 8000 kop gr.�. pen�z drobných na ten 
sp�sob, aby v minci kutnohorské po celý �as, než by ta suma 
byla vyplacena, toliko široké groše byly raženy a obec horská 
konajíc vým�nu má panu Tr�kovi odvád�ti a odesílati až do 
úplného vyplacení sumy sv��ené.274  

                                                          
273 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
274 Jak p�ísn� však obec kutnohorská ku pln�ní výplaty pen�z t�ch 

byla zavázána, tomu nasv�d�uje úpis v archivu m�stském, z n�hož 
vychází, že m�sto ru�iti muselo za celou kupní sumu až do úplného 
zaplacení. Úpis zní následovn�: My šepmist�i a rada, starší obecní i 
všecka obec Hory Kutné vyznáváme tímto listem p�ede všemi, kdež 
�ten nebo �túcí slyšán bude: Jakož smlouva jest u�in�na mezi uroze-
ným pánem Albrechtem z Kolovrat a na Libštejn�, nejvyšším kanclé-
�em království �eského, a panem Bernardem z Valdštejna, mincmi-
strem království �eského, s jedné, a urozeným panem a state�ným 
rytí�em panem Mikulášem mladším Tr�kou z Lípy a na Lichtenbur-
ce, s strany druhé o sumu groš�v, kteréž panu Mikulášovi Tr�kovi za 
výplatu Kolína, Pod�brad a Hradiš�ka dána a položena býti m�la, 
takže nemajíce groš�v širokých, nežli peníze podvojní, drobné, i 
obdrželi jsú to na panu Mikulášovi, /21/ že peníze drobné p�ijíti má 
na takový zp�sob, že zase za tu sumu groše širocí jemu dáni býti 
mají a ti penízi podvojní drobní k ruce nadepsaného pana Mikuláše 
p�ijatí, mají na ruthúze v m�st� našem v moc naši k ruce téhož pana 
Mikuláše býti položeni a po tento �as více pen�z drobných mincovati 
nemají, než po�ád vždycky groše, do n�hož by za tu sumu sv��enou a 
v moc naši položenou groši zm�n�ni nebyli. A za ty peníze groši 
širocí nadepsanému panu Mikulášovi, kdykoli by sumy vší neb 
n�kterého dílu požádal, vydáni býti od nás mají. Za to za všecko my 
všickni panu Mikulášovi a strýci jeho i jich d�dic�m a budoucím 
máme slíbiti a dostate�n� listem naším pod ležením i jinak všemi 
pokutami ujistiti, kdež podle té smlouvy nadepsaný pan Mikuláš 
mladší Tr�ka dal jest a v moc naši na rathúze k v�rné ruce položil 
jménem svým a strýce svého pana Mikuláše staršího Tr�ky na 
Vlašimi i jich d�dic�v a budoucích neb jednoho z nich osum tisíc 
kop gr. �es. dobrých st�íbrných rázu Pražského. My pak chtíce 
nadepsané pány Tr�ky i jich d�dice a budoucí v tom, aby svým jisti 
byli, dostate�n� podle té smlouvy ujistiti a zvláš�, pon�vadž suma ta 
není nám p�j�ena, nežli sv��ena a k v�rné ruce položena, takovouto 
jistotu jim �iníme, že všickni obecn� vyznávajíc tímto listem slibuje-
me sami za sebe i za své potomní, že máme, i dobrou naší vírou beze 
vší lsti slibujeme jednostejnou rukou spole�n� i všem nerozdílnou, 
tak aby žádný z nás jeden od druhého d�liti se ani druh druhým 
nikterak vymlúvati nemohl, vydati sumu jmenovanou bu
to všecku 
nebo díl kterýkoli sumy té, když bychom od nadepsaného pana Mi-
kuláše staršího neb d�dic�v i budoucích jich neb jednoho z nich na 
zámku Lichtenburce, Velíši, Opo�nu neb na jiném kterémkoli zámku 
nám jmenovaném položiti a to beze všeho odporu i všelijakého /22/
prodlévání dalšího. Pakli bychom toho neu�inili a sumy groš�v širo-
kých bu
to vší aneb dílu, kterého by kdykoli na nás požádali, nedali, 
a hned na ten �as v moc jejich neb jednomu z nich na kterémkoli z 
jmenovaných zámk�v, na který by nám jimi neb jedním z nich po 
listu neb poslu neb ústn� bylo rozkázáno neb jmenováno nevydali a 
nepoložili, aneb že by se takové peníze d�íve, nežli by suma nade-
psaná všecka groši širokými vypln�na nebyla, mincovali, tehdy pro 
nevydání dílu kteréhožkoli kdykoli z sumy nadepsané od nás požá-
daného neb vší sumy aneb pro mincování pen�z sumy i jakékoli 
máme propadnouti a dáti jim aneb jednomu z nich pokutu 5000 kop 
gr. širokých dobrých st�íbrných rázu pražského, pro kteroužto jim 
neb jednomu z nich tímto listem plnou moc a právo dáváme, 
nepoložili, bychom jim pokuty nadepsané na nás vlehnouti beze 
všeho k ležení nás obsílání a svého dobývati v m�stech Pelh�imov�, 
Ji�ín� a Vlašimi aneb v jiném kterémkoli m�st� neb m�ste�ku odtud 
v desíti mílích blíže neb vzdáli. A odtud z toho ležení nikterak 

1506 Král Vladislav sklí�en byl na po�átku roku 1506 t�ž-
kou nemocí a po�al již také pomýšleti na smrt. I v této dob� sklí-
�enosti pamatoval na milou a v�rnou jemu Horu, necht�je, aby 
snad na zcestí nezašla, odeslal opatrným ú�edník�m mince, šep-
mistr�m, konšel�m, erckafé��m, pregé��m, havé��m i jiným 
všem d�lník�m a ú�edník�m na Horách tento list: Opatrní, v�rní 
milí. Porou�íme vám p�ísn�, chtíce tomu kone�n�, abyste se 
podle první naší zápov�di m�li a zachovali a mimo nás žádných 
sob� jiných pán�v nehledali ani m�li, než k urozenému Bernar-
dovi z Valdštejna, mincmistru království �eského, v�rnému naše-
mu milému, na míst� našem o všecky vaše v�ci a pot�eby 
úto�išt� m�li a jím se ve všech v�cech spravovali. Pakliby kte�í 
jiné pány m�li, ten každý i ti všichni aby od dojití tohoto listu 
našeho od t�ch svých pán�v ve �tyrech ned�lích po�ád zb�hlých 
odpušt�ní vzali a nás za pána majíce, k svrchu psanému minc-
mistru na míst� našem z�ení m�li. Jestliže by se pak kte�í /25/ v 
tom svévoln� zachovali a poslušni býti necht�li, již jsme mincmi-
stru našemu poru�ili, jak se k takovým míti a zachovati má. 
Také, jestliže by nás Pán B�h smrti zachovati nerá�il a My 
tohoto našeho z�ízení jiná� nezm�nili a také nadepsaný Bernard 
v tom ú�adu z�stal, chceme tomu, abyste se všickni k n�mu v tom 
ve všem poslušn� m�li a povoln� zachovali a to až do budoucího 
krále �eského t�ch v�cí zm�n�ní, a toho abyste jiná� ne�inili, 
znajíce v tom v�li a rozkázání naše jisté. V Budín� po svátku 

                                                                                             
žádným právem ani do dvú ned�l vyvedeni ani jiným vymyšleným 
oby�ejem nemají býti vyvozováni dotud a tak dlouho, do níž by jim 
neb jednomu z nich suma sv��ená, na nás požádaná, díl neb všecka, 
s pokutou p�ti tisíc gr.�. i se všemi škodami a náklady dána a v moc 
jich položena nebyla docela a úpln�. A k tomu jinými všemi 
pokutami bu
to nás i poddaných našich stavováním, škod všemi 
oby�eji hnaním i jinak všelikterak na nás svého dobývati a upomína-
ti aby mohli. Také máme i pode ctmi a v�rami i našemi dobrými 
pov�stmi slibujeme postaviti se v moc nadepsaným pán�m Tr�k�m, 
jich d�dic�m neb jednomu z nich, od kteréhož bychom, napomenuti 
jsouc z strany kterékoli a nevydali, pro každou postaviti se v moc 
jich všickni neb které by z nás obeslali na zámek Lichtenburk, Velíš, 
/23/ Opo�en aneb na jiný kterýkoli zámek, kde by kterým z nás toho 
místo poukázali a den k stavení nám jmenovali, bu
to ústn� neb po 
listu, a tu s námi se všemi aneb jedním každým zvláš� budou moci 
�initi aneb naložiti, což se jim zdáti a líbiti koli bude. A v t�ch ve 
všech i ve všelikých pokutách právo žádné ani rozkázání královské, 
ani jací vývodové ani vyrukováni ani vymyšlení v sv�t� oby�ejové 
proti nim neb jednomu z nich nám ku pomoci žádné ani naší p�i býti 
nemá a jim ke škod�. A t�mi pokutami všemi, závazky a sliby jim neb 
jednomu z nich p�i každé sumy požádání na nás dílu kteréhožkoli 
neb vší sumy povinni pro nevydaní jí jim býti máme. A když by 
nadepsaní páni, d�dicové jich, neb jeden z nich od nás sumu tu 
všecku neb který díl p�ijali, má nám od nich neb jednoho z nich 
kvitancí toliko na tu sumu, což by p�ijali z sumy nám sv��ené, krom 
pokuty, škod a náklad�v dáti pod pe�etí svou, k tomu dvou neb t�í 
dobrých lidí na sv�domí. Toho také znamenit� vymi�ujem, by pak 
král JMt neb zem� nám co v té sum� rozkázati rá�ili, proto na nic se 
neobracujíc ani sob� �eho ku pomoci berouc, zápisu svému dosti 
u�initi máme. Také mincí žádnou jinou jich nemáme odbývati, nežli 
groši širokými �eskými dobrými st�íbrnými rázu pražského, le� z 
nadepsaných pán�v Tr�k�v jich dobrou v�lí. A když by koli od nás 
jim neb jednomu z nich tomu všemu, což se v tomto list� píše, dosti 
stalo, tehdy list tento nám zase vrácen býti má. A kdož by tento list 
m�l neb míti bude z �astopsaných pán�v d�di��v a budoucích jich 
neb jednoho z nich dobrou a svobodnou v�lí, ten má a míti bude túž 
moc i též plné právo ke všem v�cem v n�m položeným a zapsaným, 
jakožto oni sami, a my, o kteréž se svolíme rukojmí jich s nimi a za 
n� slibujeme za to všecko i jednomu každému z kus�v nadepsaných, 
což se v tomto listu píše, od nich /24/ dosti státi se má tak a pod t�mi 
všemi pokutami a závazky nadepsanými. Na potvrzení a zdržení toho 
my všickni jistci i rukojmí nadepsaní pe�eti naše vlastní s jistým 
v�domím i plným p�iznáním dali jsme p�iv�siti k tomuto listu 
dobrovoln�. Anno Domini MDV die Simonis et Jude.  

O zápisu tom praví Pam�ti Mikuláše Da�ického: Ve st�edu den 
památky sv. Šimona u Judy vyplaceno jest panství Kolínské od pana 
Mikuláše Tr�ky z Lípy k ruce krále JMti skrze pana Bernarda z 
Valdštejna mincmistra pen�zi uchovanými v minci. A páni Horníci 
p�j�ili k té výplat� 5000 kop gr.�. K té výplat� pomohl d�l horní 
�e�ený Osel na Páchu pod kostelem sv. Barbory ležící, nebo v témž 
dole na Hruškov� vortu veliký khe� st�íbrných rud byl. 
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O�iš�ování Panny Marie 1506 království našich uherského 16. a 
�eského 25.  

Nelze up�íti, že mezi Horníky k náboženství pod obojí se 
p�iznávajícími a mezi mnichy kláštera Sedlckého stranu �ímskou 
�ili pod jednou hájícími docházelo ku �astým hádkám a 
rozbroj�m. Rozpustilost nižších t�íd však dostoupila v posled-
ních dobách tak vysokého stupn�, že opat Klement nucen byl 
st�žovati si u šepmistr�. Píše�: Páni milí. Vaší milosti na v�domí 
dáváme, že v�era v svatou ned�li, když se služba boží podle �ádu 
k�es�anského dála a kn�ží svatou mši sloužili, v klášte�e tehdy 
pacholci n�kte�í horní z Ka�ku osadili vrata i dvé�e u h�bitova, 
�ekajíce na jiné, potom bili se a ranili jedni druhých p�ed 
samým klášterem. Potom p�ib�hlo jich n�kolik v košilích s 
nahými me�i a kordy, b�hajíc sem i tam po h�bitov�, po pustém 
kostele i všude po klášte�e, kdež se jim zdálo, a to jest proti 
obdarování císa�ského a královského frejrunku, kterým jsme 
obdarováni od starodávna, jakož VMti tajno není. Protož VMti 
prosíme, jakožto pán�v a p�átel svých milých, že rá�íte tu v�c 
opat�iti, abychom my i ti lidé, kte�í k nám k služb� boží jdou, 
bezpe�ni byli p�ed takovými a pokoje užívati mohli. Nebo� VMt 
m�že rozum�ti, kdyby taková v�c nebyla stavena, že by se n�co 
/26/ horšího mohlo státi. A proto nepochybujem, že VMt rá�í nás 
v té v�ci opat�iti, jakožto páni spravedliví. Jelikož z n�kterých 
snesení obecních patrno, jak podobné výtržnosti a rozpustilosti 
pod p�ísnými tresty byly zakázány, není pochyby, že i tenkrát 
st�žujícímu si opatu dostalo se spravedlnosti. Bylo� zajisté 
p�ísnosti té také pot�ebí, ježto v t�ch dobách velmi �asté p�ikla-
dy nez�ízených vášní soukromých se vyskytovaly.  

Nesvornosti a r�znice, které doby té i v celém národ� se 
objevovaly, m�ly do jisté míry též p�vod sv�j v p�íchodu a 
p�sobení biskupa Filipa Sidonského. V prvním okamžiku rados-
ti nad jeho p�íjezdem do �ech sv��ili jemu stavové pod obojí 
správu nad svými kn�žími a nad konsisto�í, takže i sám král 
uznal jej za �eského biskupa. Ale netrvalo to dlouho a pon�tí, 
jaké biskup m�l o právu duchovním a správ� církevní, po�alo se 
neshodovati s názory mistr� a kn�ží �eských. �echové odvykli 
si zejména hierarchické moci a panování a to jak kn�ží tak i 
sv�tští. Následkem potrestání M. Martina fará�e Týnského v 
Praze mocí sv�tskou, totiž rychtá�em m�stským, nejen biskup, 
ale i v�tšina fará�� m�stských rozhn�valo se pro takové zleh�ení 
stavu duchovního ú�ady sv�tskými a ze spole�ného jich usnesení 
zastaveny byly hned služby boží po celé Praze, takže po t�i dni 
nebylo nikde ani zvon�no, �ímž povstalo reptání proti biskupo-
vi, takže on požádal za bezpe�ný glejt, aby se mohl vrátit do své 
vlasti. Horníci zved�vše o tom, co se v Praze dálo, a p�ejíce si 
již dávno toho, aby biskupa Filipa v m�st� svém sídlem míti 
mohli, p�ijeli pro n�ho, dovezli jej do m�sta svého s velikou 
slávou a ctí a chovali jej poctiv� na sv�j náklad, koupivše mu 
zvláštní d�m a dávali mu každého týhodne 2 kopy gr. Do Hory 
p�ijel biskup v sobotu po památce /27/ sv. Víta r. 1506 (19. �erv-
na). Na ten den sv. Vav�ince (10. srpna) vysv�til nov� vystav�ný 
chrám na Ka	ku ke cti a chvále sv. Vav�ince. V pond�lí po pa-
mátce sv. Bartolom�je oddával ve Vysokém kostele slovutného 
vladyku a m�š�ana kutnohorského Mikuláše z Prách	an.  

A�koliv biskup Filip byl v Ho�e �estn� chován, p�edce 
znechutil se mu pobyt v �echách již tak, že dnem i nocí 
p�emýšlel o návratu do Vlach. V pond�lí p�ed památkou sv. 
Alžb�ty (16. listopadu) v noci potají opustil Horu a ve skrovném 
pr�vodu ubíral se do své vlasti. Horníci poslali za ním a dostihli 
ho v m�st� Sob�slavi. Tu požádali pana Petra z Rožmbeka, 
jemuž m�sto to pat�ilo, aby jim pomohl biskupa zase získati. On 
však odpov�d�l, aby si ho hled�li sami, že on ho u sebe držeti 
necht�l, a� prý jde kam chce. I dal se ubohý biskup namluviti a 
vrátil se s nimi 4. prosince do Hory. Potom téhož léta ve �tvrtek 
Št�drého ve�era koupili Horníci panu biskupovi jiný d�m, 
�e�ený Nyklovský na Tarmarce blízko staré radnice a uvedli jej 
do n�ho, nebo mu byl prvn�jší sho�el.275  

1507 Rozbroje mezi m�sty a stavem panským a rytí�ským 
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který dodává: Oby�ejn� vlast táhne k sob� svého. A nebylo také 
�ech�m o� státi, nebo �esky neum�l. Toliko že svátosti v��ícím Pán�
pod obojí sp�sobou podával.

posud zcela neutišené jednak a jednak pé�e o to, aby Kutno-
horští m�li zabepe�ená a pojišt�ná veškerá svá práva dávná a 
starobylá jakož i nov� nabytá, p�im�la asi šepmistry, konšely a 
obecní starší, že prosili Vladislava o nové potvrzení veškerých 
svých výsad a práv, což on také majestátem u�inil: My Vladislav 
atd. k v��né pam�ti budoucích �as�v listem tímto známo �iníme 
všem, že z povinnosti naší královské velebnosti jsme ti, že o všec-
ky /28/ poddané naše pé�i majíce, ve všech svobodách a jejich 
zvláštních milostech a obdarování je z�stavujíce a v nátiscích a 
bezprávích jich opatrovati chceme a jiná� toho u�initi nemíní-
me, však ty více a vejše v pam�ti a obran� své míti povinni 
jsouce, kdež bychom v poddanosti naší v�rností utvrzen�jší a 
pohodlností jich naší velebnosti pot�ebn�jší a užite�n�jší býti 
poznali: Jakož pak poctiví šepmist�i a konšelé, Horníci všichni 
Hor Kuten našich v království �eském obyvatelé vždy v v�rnosti 
a poddanosti naší stálí stojíce, netoliko nám a p�edk�m našim, 
král�m �eským, ale i vší korun� �eské nemalé pohodlí dobré a 
užitek skrze náklady své a své osvobození p�ivád�li jsou a v 
�asech budoucích nad�je jest našim budoucím že p�ivád�ti moci 
budou. Ti pak Horníci p�edstoupivše p�ed p�ítomnost velebnosti 
naší, n�které svobody, privilegia a práva svá od slavných 
císa��v �ímských, král�v a knížat �eských, p�edk�v našich, k 
osvobození t�ch hor pro dobré vší koruny �eské nadána a milo-
stiv� jim p�ivlastn�ná, nám ukázali jsú. Jakožto privilegium 
nejprve osvíceného n�kdy knížete P�emysla, syna krále �eského 
Václava, p�edka našeho, v n�mžto osvobozuje mezi jinými hormi 
Horníky všecky a lidi poddané jich v m�st� a kdežkoli krom 
m�sta vn� na jich panství obývající, tak jakož to privilegium v 
sob� pot�ebn�ji a sv�tleji obšírn� vysv�tluje a zavírá. P�itom 
také ukázali jsú nám to privilegium stvrzení a schválení králem 
Václavem n�kdy králem �eským otcem knížete P�emysla ozná-
meného u�in�né, kterýžto král Václav to privilegium a svobody v 
n�m zav�ené dává a p�ivlast�uje všem horník�m našim v králov-
ství našem �eském, kdežkoli obývajícím.276 P�itom také též uká-
zali jsú nám toho obojího i krále Václava stvrzení i privilegium 
knížete P�emysla stvrzení císa�em Karlem králem �eským p�ed-
kem naším milostiv� u�in�né a plnou mocí stvrzené, žádajíce nás 
jako pána svého d�di�ného a krále �eského, abychom My také 
privilegia oznámená jim schváliti, potvrditi a mocí naší 
královskou /29/ v �echách upevniti a jim moc dáti rá�ili. Kterážto 
jich privilegia a práva p�ehledše, a artikule jim pot�ebn�jší k 
jich prosb� z nich vybravše, v list náš tento je p�ijímajíc a moc 
jim dávajíce vepsati jsme rozkázali, jichžto rozum a slovo od 
slova zn�ní jest v t�chto slovích:  

Najprve, aby žádný z urozených ani šlechtic�v neb z rytí�-
stva, neb popravci neb dvo�enín království našeho žádné všete�-
nosti neb moci nesm�l u�initi v tom m�st� našem, aniž na 
kterého �lov�ka �in útoku, ani jeho jímej, ani jemu v které v�ci 
jeho p�ekážej bez v�domí a dopušt�ní soudce m�stského a 
p�ísežných našich m�sta toho aneb ú�edník�v našich nad horami 
ustanovených.  

It. Kte�ížkoli m�š�ané neb Horníci mají lidi neb statky své za 
m�stem neb pod m�stem, o t�ch sudí, popravce neb ú�edníci 
zemští žádné moci súdní nem�jte, ani které právo zemské. Ale 
jestliže na kterého m�št�nína Hory Kutné mají co žalovati, p�ed 
soudci a soudem m�stským žalujte, též jako jiný spravedlnosti 
své hledajíce.  

It. Jestliže by který m�št�nín kterému pánu urozenému neb 
rytí�i statku svého neb kupectví sv��il pod úmluvou do n�kterého 
�asu neb dne p�ed p�ísežnými neb jinými lidmi dobrými, jestliže 
by ten pan neb rytí� na ten den neb na ten �as toho nezaplatil, 
tedy aby mohl ten m�št�nín toho pána svobodn� stavovati, nebo 
lidi a poddané jeho aneb statek jeho, le� by ten, komu by 
povinován byl, jistotu listovním oby�ejem na peníze neb zápisem 
p�ijal, ten se tak, jakož ten list a zápis sv�d�il, s jakými poku-
tami, podle toho zachovej.  

It. Chceme a p�ikazujem, cožkoli p�ísežní m�sta našeho, tež i 
p�ísežní /30/ Horníci s v�lí a povolením mincmistra našeho nyn�j-
šího i budoucího k obecnému dobrému z�ídili a ustanovili, to 
aby bez porušení bylo zachováno.  

Nad to ukázali jsú nám op�t práva svá vlastní a jiné králem 
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Václavem daná a stvrzená, a tak v tato slova píše: P�idávajíce s 
dostate�ným rozmyslem, aby ode všech nep�erušiteln� zachová-
no bylo, aby, když by k tomu p�išlo, že by od ortele a tak soudu 
urbure��, p�ísežných a soudcí skutkem aneb jakýmkoli oby�ejem 
jiným bylo jinam odvoláno neb pohnáni, aby k žádnému jinému 
neb k jiným, krom naší jasnosti neb znamenitému muži mincmi-
stra našeho k slyšení víc nebylo odd�lováno ani p�inucováno. 
Protože v �asech potomních práva hornická ustanovili jsme, aby 
slušn�ji než kde jinde v moci naší z�stala a k naší královské 
opatrnosti všecko práva vydání, vyložení a jemu rozumu dání od 
tohoto �asu aby žádnému nep�íslušelo, žádné osob� v tom, ani 
m�stu kterému ke škod� nic a k�ivdy ne�iníce, protože žádnému 
té k�ivdy ne�iní, kdo svého práva užívá. My znajíce jich žádosti i 
ty všecky kusy horní i jim také pot�ebné, slušné a spravedlivé a 
zvláš�, pon�vadž jim také p�edky našimi králi �eskými taková 
privilegia milostiv� dána a mocn� jsú stvrzena, také že p�edk�m 
našim jmenovaným král�m �eským takovými milostmi je jiných 
svobodn�jší se zdálo u�initi, i nám nep�íleží moci p�edk�v na-
šich král�v a knížat �eských rušiti a výsosti velebnosti jejich 
nikterakž ni�iti, jsouc k tomu také císa�em Zikmundem králem 
uherským a �eským, d�dem a p�edkem naším, zavázáni v privile-
gium tom, kteréž pod majestátem Horník�m týmž našim jest dáti 
rá�il, kdež uvozuje JMt Horníky zase na hory ty tehdáž válkami 
zkažené a spušt�né a staré Horníky s novými spojuje, mezi jiným 
nás i potomní krále �eské zavazuje a napomíná, aby všech 
privilegií a svobod hornických, kterýchž /31/ by co své slušným 
svolením aneb kterýmkoli hodným dovolením okázali, abychom 
jim toho i naši budoucí králové �eští milostiv� potvrdili a jim túž 
moc, jakoby v své celosti neporušena byla, dáti rá�ili. My z 
p�í�in nyní jmenovaných znamenajíce jich žádost spravedlivou a 
to znajíce, že nic spravedliv�jšího a velebnosti naší p�íležit�jšího 
není, než což �ího jest, toho p�i tom nechati a spravedlnosti 
každého milostivým ochráncem býti: protož s dobrým, zdravým 
a v�rným rozmyslem naším a radou rad našich v�rných milých, 
mocí královskou jakožto král �eský, svobody, privilegia a práva 
naho�e dot�ená a vypsaná Horník�m našim od p�edk�v našich 
milostiv� nadaná, schvalujeme, p�ijímáme a mocí naší obnovu-
jeme, plnú moc jim dávajíce a je tvrdíme a ve všech punktích, 
artikulích a v tom ve všem jich rozumu tak jakož od p�edk�v 
našich Horník�m našim již oznámeným jsou v tomto našem listu 
dána a milostiv� p�ivlastn�na mocí naší velebnosti královské 
skute�né, dokonale a mocn� upev�ujem. A p�i tom toto zvlášt�
rozkazujem a míti chcem, aby se všichni tak zachovali Horníci 
naši v království našem �eském k nám, d�dic�m našim a budou-
cím král�m �eským, pon�vadž mají práva svá p�edky našimi 
stvrzená a z�ízená, z milosti nadepsané nyní jim tímto listem 
stvrzená, kdež chudý jako bohatý m�že spravedlnosti dojíti. I po-
n�vadž jsú toho snažnými prosbami na nás vyžádali, aby podle 
svých práv a výsad zachováni byli a jinam soudy jinými neb 
kterým obtížením mimo svobody tyto jim dané obt�žováni nebyli: 
protož chceme, aby podle takového obdarování se ve všem 
zachovali a jinam jedni druhých k soud�m nepotahovali, než na 
nadepsaném z�ízení dosti m�li a tu k dojití každý své spravedl-
nosti hledali a také mimo nás a d�dice naše a budoucí krále 
�eské sob� práv jiných nejednali, než k nám z�ení m�li a k 
mincmistru našemu nyn�jšímu i budoucím, kterýž by tu na tom 
ú�ad� našem /32/ posazen byl. Pakli by kte�í z poddaných našich 
tak se nezachoval, chcem, aby nám i budoucím král�m �eským v 
padesáti h�iven pokut upadl. Nad to také toho jim p�j�ujeme a 
dáváme, a� to císa�em Karlem králem �eským dané, též i potom-
ky Jeho Milosti i námi také stvrzené mají, aby, by cožkoli sob�
tíž Horníci na zemi neb na d�dinách svobodných koupili, aby jim 
to svobodn� beze vší p�ekážky a odporu bez dotazu a povolení 
našeho ve dsky zemské šlo a kladeno bylo, tak jako se to též 
Pražan�m m�sta obojího Pražského d�je bez odporu. Protož 
všem našim poddaným a pod mocí a správou velebnosti naší 
postaveným p�ísn� i mocn�, jako pán jich d�di�ný a král �eský 
p�ikazujem, aby Horníky naše v tom ve všem tak zachovali, 
svobod privilegií a práv jich jim p�edky našimi daných a námi 
stvrzených nikterak nerušili ani proti nim co �initi sm�li pod 
pokutou v témž jich privilegium od císa�e Karla na to usnese-
nou, které od slova k slovu zní v tento rozum: Protož nižádnému 
ovšem z lidí takových svobod a našeho jich stvrzení nesluší 

p�erušiti ani kterou všete�nou sm�lostí jim kterakkoli se protiviti 
pod pokutou našeho t�žkého hn�vu a nad to padesáti h�iven 
zlata ryzího, kterýchž chceme požádati od toho, kdož by se sm�l 
tomu protiviti tolikrát, kolikrát by proti tomu u�inil bez všeliké-
ho odpušt�ní, a toho polovici do komory naší královské a dru-
hou polovici jmenovaným m�š�an�m a k�ivdu trpícím k užitku 
budiž vydáno. Toho všeho na potvrzení a pevnost pe�e� naši 
královskou p�iv�siti jsme rozkázali. Dán na Budín� ve st�edu 
den sv. Fabiana a Šebestiana (20. ledna) léta božího 1507. 
království našich uherského sedmnáctého a �eského t�idcátého 
šestého. Byl� to dojista nejvyšší stupe	 milosti, kterým Hora od 
Vladislava byla obda�ena.  

P�estože zákony o krádežích horních vynikaly p�ísností, /33/
opakovaly se krádeže tyto nicmén� op�tn�, takže nejvyšší minc-
mistr Bernard z Valdštejna, používaje svého práva a moci své, 
vsaditi dal n�které provinilé hutrejtý�e do v�že na Kolín, kde je 
zmu�ili, a p�ivezše je do Hory, z m�sta je dali vyvésti.277 Když o 
tom zv�d�l Vladislav, psal z Budína šepmistr�m, by mincmistru 
v pot�ebách jeho nápomocni byli, by on, maje v tom pilnost, aby 
se nám v požitcích našich a d�chodech nic neukracovalo, n�kte-
rých neslušných v�cí postihl jest a z t�ch v�cí necht�je poleh�iti, 
pro p�íklad jiných lidí takovými osobami jest se ujistil a ty v�ci 
na nás vznesl, kde jsme jemu poru�ili, aby t�ch v�cí žádným 
oby�ejem neleh�il, nýbrž podle zákona zachoval. Z toho vid�ti, 
že potrestání stalo se s v�lí královskou.278  

Ve st�edu po památce sv. Havla r. 1507 zem�el jest v Ho�e 
Kutné biskup Filip Sidonský. Horníci u�inili jsou mu slavný 
poh�eb a poh�ben jest u Vysokém kostele sv Jakuba. Potom léta 
1511 m�síce prosince dobyto jest z hrobu t�lo jeho, kdež bylo 
poh�beno, a p�enešeno slavn� do chrámu sv. Barborského a v 
kapli haví�ské v hrob� z kamene opukového, p�kn� obrazem 
jeho vytesaným ozdobeného, položeno.279  

1508 Památným toho roku stal se sn�m v Praze v m�síci 
b�eznu držený, kde poda�ilo se prost�edkovati dorozumn�ní a 
sjednocení mezi stavy, totiž o t�etí hlas m�st na sn�mích zem-
ských, takže dne 22. b�ezna zapsáno bylo do desk památných 
usnesení sn�movní následujícího obsahu: Pražané i poslové 
m�st královských ze své svobodné v�le jakožto t�etí stav králov-
ství tohoto, slíbili za se i za své budoucí podle panského a rytí�-
ského stavu práva obhajovati proti všem práv�m odporným tak 
a pod t�mi pokutami, jakož panský a rytí�ský stav podle krále 
JMti se sob� zapsali. A páni a rytí�stvo, kte�í jsme zde p�i 
Suchých dnech postních spolu byli, také jsme p�i�kli od sebe i od 
svých budoucích obhajovati práv a soud�v jich m�stských proti 
všem a každému, kdož by se jim protivil mocí a násilím. A když 
by co jednáno býti m�lo skrze panský a rytí�ský stav, oni dle 
jejich svobody jako stav t�etí k tomu také mají zavoláni býti a 
což by jim pomáhati náleželo, to bez nich zavíráno býti nemá.
Tímto usnesením vy�ízen byl v podstat� své první a hlavní 
�lánek stížností m�stských, ježto šlechta z�ekla se úsilí vedeného 
již od r. 1479, kdy vylou�en byl stav m�stský ze p�edního práva 
politického, totiž z ú�astenství ú�inkovati svobodným hlasem v 
zemském /35/ zákonodárství.  

1509 Tak �asté rozmíšky, jaké se již po dávný �as v �e-
chách dály jak mezi jednotlivými stavy, tak i ku pohoršení ve�ej-
nému mezi samými nejvyššími ú�edníky zemskými, vyžadovaly 
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Že biskup Filip d�íve v chrámu sv. Jakuba poh�ben a pak teprve po 
�ty�ech letech do chrámu sv. Barbory p�enešen byl, dá se vysv�tliti 
tím, že chrám sv. Barbory teprv se dostavoval a že hrob ten na míst�
pro	 ur�eném teprv upravovati se musil, nebo� byl to hrob velmi 
nákladný, kolem m�íží práce mistrovské ohražen, kteráž op�t zvona-
�em Klabalem ulitými lví�ky �eskými ozdobena byla. Na kamen�
náhrobním, na n�mž obraz jeho v životní velikosti se nacházel, byl 
tento nápis: Extremum spirabit /34/ clarium ad æthera animum, die 
Mercurii ante Undecim Milies Virginum Claris Præsul D. Philip-
pus, episcopus Sidoniensis, as Vicecomes Palatinus, supremus Ad-
ministrator Utriusque specii Anno Domini 1507. Když roku 1626 je-
zuvité do Hory dosazeni byli a jim chrám sv. Barbory do vlastnictví 
odevzdán byl, odstranili hrob ten úpln� a vyzvedli tam poh�bené t�-
lesné zbytky biskupa toho, by tak každou upomínku na n�ho zni�ili. 
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již nevyhnuteln� p�ítomnosti královy v zemi, o niž také usta-
vi�n� bylo usilováno. Proto na stálé naléhání oznámil Vladislav 
1. ledna 1509 království uherskému sv�j odjezd do �ech pro 
pot�eby království toho a stav�m �eským pak psal: pon�vadž na 
obecném sn�mu ode všech stav�v bylo svoleno, aby král Ludvík 
(syn jeho) korunován byl na království �eské a žádáno pod 
pe�etí zemskou, aby p�ijel, proto že již vypravil se a jede k 
dokonání toho.  

Kutnohorští m�li toho jistou zprávu, že král p�i p�íjezdu 
svém do �ech m�sto navštíví, a proto chystali dary jak králi, tak 
kralevi�i, a radili se s nejvyšším mincmistrem, kdy by dary ty 
odevzdati m�li. Týž dal jim radu: Co se té pocty králi mladému 
JMti dotý�e, v�zte, že jsem se na to rozmyslel, abyste již rad�ji 
p�i korunování JMti tu poctu dali a abyste již rad�ji jako slušn�
u�inili JMti ke cti a také sob�, kdež jsem na to myslil, pon�vadž 
jste to p�ed sebou m�li, že byste cht�li tu mísu a sto kop gr. dáti 
a ten koflík abyste již p�i korunovaci tím dostate�n�ji se ukázali 
a již se toho odvážili.  

Vladislav p�ijel také skute�n� na po�átku m�síce února do 
Hory a slyše zde krásný a zvu�ný hlas nového zvonu, na v�ž sv. 
Barbory zhotoveného, vyžádal si jej na Hornících pro chrám sv. 
Víta do Prahy a p�ipov�d�l jim darovati pot�ebnou zvonovinu na 
zvon nový. Horníci darovali králi vyžádaný zvon ochotn�.  

Korunování mladého kralevice Ludvíka dálo se 11. b�ezna a 
potom v pond�lí p�inesli klenoty �isté králi Ludvíkovi páni 
Pražané /36/ i jiná m�sta a darovali jemu. A tu i Kutnohorští se 
svými dary se dostavili.  

V sobotu pak p�ed sv. Vav�incem zav�šeny byly nové zvony 
na v�ž Svatovítskou v Praze, a sice veliký o 200 centný�ích, 
který slit byl skrze zvona�e Novom�stského Bartoše a Ond�eje 
Ptá�ka z Hory, kteréž aby vytaženy býti mohly, bylo pot�ebí 
provaz� je�ábních z Hory do Prahy zaslati. Když pak Kutno-
horští hlásili se o králem jim p�ipov�zenou zvonovinu na nový 
zvon, dostali od nejvyššího mincmistra Bernarda z Valdštejna 
odpov��: I v�ztež, že jest již ta v�c obmeškána, pon�vadž ste tak 
dlouho pro ni neposílali, neb se kanovníci a kn�ží kostela Praž-
ského krále vždy odtud š�árali, JMti za ni prosíc, až jsou ji 
vyprosili, že jest jim dána. Než chci se rád o to starati, abyste 
jinou, což by nejsp�šn�ji býti mohlo, opat�eni byli a to dílo p�ed 
se vzato býti mohlo. Neobdrželi však ni�eho a nový zvon ke 
chrámu sv. Barbory za darovaný op�t svým nákladem si po�íditi 
museli.  

1510 Vladislav, chystaje se op�t do Uher a v�dom jsa si 
nestálosti svého zdraví a v p�edtuše, že již posledn� byl v �e-
chách, usiloval všemožn� o to, aby zanechal zemi co nejvíce 
spo�adanou a spokojenou. Proto rozepsal ješt� sn�m do Hory ke 
dni 13. února 1510, jinak první st�edu v post�, k n�muž i sám 
p�ijeti slíbil. Ježto pak na sn�mu tom též o pot�eby horní 
jednati se m�lo a aby veškeré pot�eby horní z jednostejné v�le 
pošlé Horníci králi podati mohli, sešli se poslední dny masopust-
ní za p�edsednictví nejvyššího mincmistra šepmist�i, konšelé, 
hofmistr, urburé�, ú�edníci mince, svrchní štejgý�i, starší nad 
haví�í, erckafé�i, starší mincí�ští, pregé�i, starší šmelcé�i, šliché-
�i, hormist�i a p�ísežní konšelé všech p�edm�stí i Ka	ku, /37/
písa�i doloví i všickni jiní nákladníci a horníci všech po�ádk�v a 
cech�v a srozum�vše tomu, v jakých nedostatcích tyto hory jsou 
a jaké nápravy požadují. I podali o tom o všem následující zdání 
a žádost:  

P�edn�: Nem�ž se jiného pov�d�ti o st�íbrných horách, než 
že se rud v nich málo seká a tudy nákladníci mnohými cupusy a 
�astými obtíženi jsouce, sob� st�žují a m�jí, že jim to ne �ádem 
p�ichází, ano z dopušt�ní božího. Kdež by nejlepší �ád byl, když 
Pán B�h nad�liti nerá�í, tu žádný neubrání, aby cupus�v nebylo, 
kdež proto v t�ch ve všech dolech se s pilností hledá a mnoho 
míst hodných jest osazeno a jest �áka, že každou chvíli rudám 
nad�liti rá�í. Však ty hory této nápravy požadují: aby chleba za 
chlebem hledáno bylo, aby noví dolové v slušných místech 
snímaní byli VKMtí a obyvatel�v tohoto království i od cizo-
zemc�v, kdež my, abychom starých nepustili, tomu sami nic 
u�initi nem�žem. To však známe, budeli VMKá rá�iti a podle 
VMti všecka zem�, že tyto hory beze vší veliké obtížnosti budou 
moci vyzdviženy a k velikým užitk�m p�ivedeny býti, skrze 
kteréžto užitky VMKá bude moci nedostatky tohoto království 

napraviti a všem pán�m jich náklady s znamenitým dobrým 
nahraditi a že tudy ty všecky nebezpe�nosti, kteréž by na n� a na 
jich statky p�ijíti mohly, budou vysvobozeny. A takové dobré 
p�edsevzetí, �ím se déle prodlévá, všecko h��.  

It. Pro nedostatek t�chto hor do takového dalšího opat�ení 
nám se zdá pot�ebné a užite�né, aby peníze p�edce d�lány byly a 
p�i tom také pro chudinu aby peníz malý d�lán byl, neb již první 
na v�tším díle jsou pominuly, že jich málo mezi lidmi jest, /38/
neb jest obtížno chudému pro všecko s bílým penízem jíti a tudy 
žeby drahota na zem p�išla, že co by vzal za malý peníz, musí 
bílý dáti.  

It. Toto se nám také zdá pot�ebné VKMti oznámiti, aby na 
sn�mu uzav�eno bylo, aby mince st�íbrná všecka troje jednostej-
n� berná byla a ty výminky aby minuly, kteréž sob� ti, kte�íž na 
úroky pen�z p�j�ují, vymi�ují a groš draží beze vší pot�eby, než 
a� jest ten sp�sob, kdož groše široké nemá, aby mohl sedmi 
penízi bílými odbýti. Pakli by nem�l sedm pen�z bílých, ale 
�trnáct malých, a tak p�jde mince rovn�, že ji žádný nebude 
moci sob� povyšovati, a tak bude všem bez škody.  

It. Toto se nám zdá za užite�né, aby st�íbra, kteráž ven jdou 
v m�dích, v zemi z�stávala, kdež neznáme, kterak by to jinak 
sp�sobeno bylo, než aby zagrována byla, a tak by zde z�stávala 
st�íbra i m�
 k pot�ebám VKMti a zemské.280  

It. Rudokupci aby lépe na t�chto horách státi mohli, aby od 
VKMti zakládáni byli podle oby�eje starodávního, Pakli by 
VKMt znáti rá�ila v tom své lepší komu pustiti, to bu
 z 
obyvatel�v zde na Horách neb jinde, a žeby se kdo v to vložiti 
cht�l a podle proby aby st�íbro dával do mince, v tom VMt v�li 
míti rá�í. Však bylo-li by komu pušt�no, aby vždy p�i tom 
z�stáno bylo, jak naho�e se píše, aby rudokupci zakládáni byli.  

It. Toto se nám pot�ebné a užite�né zdá VMKé i zemi i 
obyvatel�m /39/ na t�chto horách, aby na všecky hory, které v 
tomto království se nalézají, na n� VMKá prop�j�ky dávati 
rá�ila, aby se však dávali tak, jestliže by je Pán B�h st�íbrem 
nad�liti rá�il, aby toho st�íbra ven z zem� neprodávali, než do 
mince VMKé do Hory Kutné, a to aby se jim platilo po 3 kopách 
dotu
, dokudž byste jim fristunk dáti rá�ili, potom aby se s námi 
srovnali, a tu aby se ta st�íbra mincovala k užitku KMti i vší 
zemi, aby jimi v�tších milostí mimo nás nedocházeli, neb nám 
VMKá skrze pana mincmistra jiných fristunk�v dávati nerá�í, 
kdež my zde na pavování a hledání znamenité náklady �initi 
musíme, a to proto, že jest všecko dráže, než jinde.  

It. Tato jest žádost, aby VMKá jakožto pán náš milostivý 
rá�ila tu milost ukázati nákladník�m a rudokupc�m, aby st�íbra 
všecka, kteráž na dv�r jdou do mince, srovnána byla na 3 kopy 
gr., aby též nákladníci, obdržíce takovou milost, tím snažn�ji a 
výše na horách kupovali, kdež se nám zdá, že by tudy všickni 
nákladníci obojích hor pook�áli, kteréž ustanovení, když by Pán 
B�h rudami zase nad�liti rá�il, VMKá zase zm�niti moc má.  

It. Jestliže by se VMKé, co jsme v prvním artikuli položili, 
nep�íjemné zdálo, za to prosíme, aby vždy n�jaké milosti, ná-
kladníci t�chto hor, rudokupci a jiní skrze n� dosíci mohli, kdež 
mají od šichty halední do 5 lot�, že se jim platí na 3 kopy gr., 
aby jim VMKá rá�ila ješt� p�idati do 4 lot�, kdež v tom neznáme 
škody než spíše užitek, neb se mnoho roštverk�v haledních naj-
de, že se ud�lá od šichty p�t h�iven a to by tak leželo, neb toho 
žádný na 2 kopy d�lati nem�že pro veliký košt.  

It. Za to VMti žádáme, abyste ra�ili v tom rudokupce srov-
nati, jakoužkoli jim milost u�initi rá�íte, aby ji všickni spole�n�
užívali /40/ a st�íbro jim jednostejn�, jakž jednomu tak druhému, 
placeno bylo a tudy aby rovnost v kupování, do kaven chození 
nésti mohli. Neb pro takové nejednoty, kdy se jedn�m výše platí 
než druhým, mnohé r�znice bývaly jsou, takže i do kaven mnozí 
chodívati zanechávali jsou. Ale když mezi nimi taková rovnost 
bude, nebudou moci žádných výmluv míti, než budou se do 
kaven k prodej�m scházeti.  

It. V tom VMKou opat�eni býti žádáme, že mnozí v po�ádku 

                                                          
280 Naráží se tu na úmluvu, pro doly kutnohorské zhoubnou, kte-

rouž byl nejvyšší mincmistr uzav�el s kupci Norimberskými r. 1508. 
a dle které veškerá v Ho�e výrobená m�� z �ech do Norimberka se 
vyvážela. V ní ponecháváno bylo dosti zna�né množství st�íbra a tak 
d�ly se podvody. 
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rudokupeckém, kte�íž též veltverk k užitku VMti provozují, zna-
menit� prod�lávají, nechtíc pok�ik�v od nákladník�v hor dopu-
stiti, že by lacino kupovali, znamenit� v tom zacházejí všickni na 
v�tším díle, kdež, kdož ten veltverk vésti chce, musí mezi rukama 
míti n�kolik set kop gr., kdež málo jich jest, aby takový sv�j 
náklad míti mohl, než musejí se dlužiti, jedno bé�e na základ z 
mince VMKé, druhé od dol�v písa��v a jiných nákladník�v, kdež 
i podnes znamenité sumy jsou k dol�m dlužni. T�etí dluží se za 
uhlí u uhlí��v, kdež mnohý, nemoha sob� pomoci, vždy �ím dál 
více v dluhy zachází a tak nemohou sob� nic u�initi ode všeho 
pry� ute�e, a n�kterého smrt zachvátí, jakož te
 v nedávném 
�asu to obé se jest n�kolika p�ihodilo. Kdež tu ú�edníci mince, 
poz�stane-li co toho statku, p�edkem k n�mu sáhnou, pravíce, že 
dluh VMKé má nap�ed jíti. P�esto, jestliže co poz�stane, jist� k 
tomu se utekou uhlí�i, mluvíc, nebude-li jim dáno, že uhlí nepo-
vezou a že zástavu ud�lají. Kdež ú�edníci VMti, chtíli takových 
škod ubrániti, musejí jim to pustiti pro jich nezbednosti, kteréž 
oni nám ukazujou. A tak písa�i doloví, kte�í svými zakládají, a 
jiní kverci doloví tudy o znamenité statky p�icházejí i od pavo-
vání a náklad�v poušt�jí, kdež v tom prosí za milostivé opat�ení.  

It. Toto se nám zdá pot�ebné pro uvarování dalšího záští, 
které /41/ by skrze rudokupce na nákladníky t�chto hor p�icházeti 
mohlo, aby k tomu držáni byli, aby se tak zachovali, jakož cedu-
le VMKé ukazuje, v kterémžto artikuli takto jest položeno: kdož 
co koupí na horách st�íbrných, aby první týden polovici zaplatil 
a druhý týden ostatek. A co se Ka�ku dotý�e, kdož by koupil kyz 
za hotové, zapla� hotovými bez prodlévání, a kdož koupí na 
dluh, zapla� ve �tyrech ned�lích. Kdež kdyby takové placení 
bylo, nemohli by lidi o tak znamenité statky p�ipravovati.  

It. Zato VMKé milostiv� prosíme, jakožto svého milostivého 
pána, jaká na nás obtížení p�icházejí skrze p�hony k soudu zem-
skému neb komornímu, kdež jest to proti práv�m a svobodám, 
kteréž máme od p�edk� VMKé i také od VMti dána a stvrzena, že 
nás v tom milostiv� a laskav� opat�iti rá�íte. Nem�že-li v tom 
jiného opat�ení býti, nech� by bylo takové, již bychom my to 
podniknouti musili, abychom k p�hon�m stávali. Však ta milost 
aby nám u�in�na byla, aby hned páni jakž zasednou ty p�e, 
kteréž by se Horník�v dotýkaly, rá�ili slyšeti a rozeznati, jestliže 
by horní v�c byla, aby rá�ili podle našich výsad a svobod to 
zdvihnouti. Pakli by se toho nedotýkalo, z�sta� p�i tom po�ádku, 
jako jiné p�e. A�koliv�k páni JMti i páni rytí�stvo mohou �íci, že 
jest to proti jich z�ízení, však p�ihlédajíce k našim pracem a 
znamenitým náklad�m a k užitk�m, kteréž vší zemi provozujeme, 
nech� by nám ta milost mimo jiné u�in�na byla, však JMti svých 
práv mají moc p�i�initi i ujíti, kdež tato žádost naše jest každé-
mu bez škody, abychom my, takovou milost majíce, p�i svých 
nákladech a pracích bez dlouhého a �astého odtrhování z�stati 
mohli.  

It. Toto se nám zdálo za pot�ebné VMKé oznámiti, že tyto 
hory ni�ímž nemohou býti vyzdviženy, než lidmi, kte�íž by se jich 
dotýkali /42/ a na n� nakládali a p�i nich ustavi�n� byli, a podle 
toho, �emuž by Horníci a jiní nákladníci domácí i p�espolní 
dosti �initi nemohli, aby v minci VMti d�klad dostate�ný opat�en 
byl pro hledání, dobývání a snímání jiných dol�v a podle toho, 
jestliže by Pán B�h na tyto hory nedostatek v�tší dopustiti rá�il, 
aby mohly dodržány býti, až by noví dolové k užitk�m p�ijíti 
mohli.  

It. Toto se nám pot�ebné zdá, aby VMKá zastaviti rá�ili a 
toho nedopoušt�li, aby se kdo o takovou v�c pokoušeti sm�l z 
obyvatel�v a poddaných VMKé zde na Horách Kutných, aby se v 
tom vytrhoval a vytrhati sm�l ku pán�m a rytí�stvu, o horách 
zlou zprávu �in�, je plundruje a tudy mnohé nákladníky od pa-
vování odvozujíce. Kdež páni a rytí�stvo slyšíc to od takových 
lidí, tomu nerozum�jíce a v�domi nejsouce, víru p�ikládají, na 
VMKou to vznášejí, p�ístupy k VMKé jednají, suplikací dávají, 
kdež VMt skrze takové zprávy stranné, k�ivé a ned�vodné mohla 
by se k nám n�jakou nemilostí nachýliti a tudy by mohla zkáza i 
pád na tyto hory p�ijíti, kdež naše práva tak ukazují, že o všeli-
jaké horní v�ci má jednáno býti na Horách Kutných a tu má, 
co by dobrého neb škodného bylo, rozvažováno býti. Nap�ed, 
kdyby VMKá býti rá�ila svou p�ítomností, pakliby VMKé nebylo, 
ale skrze pana mincmistra VMti a jiné ú�edníky horní, kte�í 
horám rozum�jí a jim ta v�c náleží, to má rozvažováno býti. 

Pakli by se tu komu zdálo, že by panem mincmistrem co scháze-
lo, že by toho k náprav� vésti zanedbával, co by na� tím po�a-
dem vznešeno bylo, teprv každý má toho svobodu na VMKou 
jakožto na pána svého d�di�ného a nikam jinam vznésti. Kdežto, 
rá�í-li VMKá mezi námi vid�ti lásku a jednotu, ra�te nás p�i tom 
zachovati a kdož by se z toho všete�n� vytrhal, takového každého 
trestati. Neb VMKá jste toho již nejednou zkusiti rá�ili, že skrze 
/43/ takové zprávy postranní nic dobrého t�chto hor tady vyhlí-
dati nemohli, než mnohé nesnáze a r�znice ke zlému t�chto hor, 
jelikož i n�kte�í pro takové v�ci na hrdlích trestáni jsou, kdež 
bychom znali, že by tudy tím sp�sobem VMKé co dobrého a 
užite�ného t�chto hor vyhledáno býti mohlo, toho bychom odpí-
rati necht�li. Ale neznáme, než škodné, z mnohých stran.  

It. Židé z Kolína úkladnými a podvodnými zápisy mnohé z 
obyvatel�v a nákladník�v o statky jich docela a z úplna p�ipra-
vují, takže již �as�v t�chto mnozí o svá všecka jm�ní tak lstivými 
a tuhými zápisy p�išli, VMKou za milostivé opat�ení žádáme, že 
VMKá rá�íte rozkázati ú�edník�m panství kolínského i pán�m 
kolínským, nižádných zápis�v, než na základ vyp�j�ování na 
spoluobyvatele naše nedopoušt�ti, neb horám t�mto jest k zna-
menité zkáze a nákladník�m k umenšení a velikému chuzení. 
VMKou za opat�ení prosíme, aby tak škodlivá v�c tudy p�etr-
žena býti mohla.  

K ur�enému sn�mu p�ijel král Vladislav i se svými d�tmi a s 
Uhry do Hory a ze mnohých znamení souditi lze, že sn�m ten 
byl netoliko hlu�ný, ale i bou�livý. Však podrobných a posta�i-
telných zpráv o n�m nemáme, toliko to je známo, že nejvyšší 
mincmistr Bernard z Valdštejna z ú�adu svého byl ssazen a na 
jeho místo Jan z Potenštejna a na Žampachu ustanoven.281

/44/ Po 
skon�eném sn�mu odebral se král Vladislav i se svým dvorem 
do Uher a více již do �ech se nevrátil.  

Po odjezdu krále z Hory pan Lev z Rožmitála, purkrubí 
hradu Pražského, z poru�ení králova u�inil Horník�m odpov��
na artikule o pomoci horám sepsané a králi podané takto: JMKá 
rá�ila jest mi poru�iti, i se pány vám oznámiti, jakož n�kte�í 
ú�edníci noví od JKMti z�ízeni a ustanoveni jsou, jako nejvyšší 
mincmistr, hofmistr, urburé�, ú�edníci mince, abyste vy, šepmi-
st�i a konšelé svolání u�inili hned v ned�li neprv p�íští všech 
po�ádk�v, obyvatel�v a nákladník�v a tu z rozkázání krále Mti 
aby p�edloženo bylo vedle oby�eje starodávního, poku
 a kterak 
ku panu mincmistrovi a jiným ú�edník�m zachovati by se m�li ve 
vší poddanosti a poslušnosti, jakožto ú�edník�m na míst� JKMti, 
nebo� jim poru�eno, aby oni t�chto hor piln� s vámi vykonávali 
a kohož by za takového seznali, že by se �eho neslušného 
dopustil, aby ho trestali. A ti, kte�í jsou byli výstupkové neb ne-
�ádové (a� jsou kte�í byli), aby p�estali. A kdož by koliv�k pod-
dan� a poctiv� se k ú�edník�m zachoval, že JMKá svou milostí 
t�m a takovým nahražovati rá�í vším dobrým a užite�ným, ale 
kdož by se v jaké ne�ády dal, za�ínal, neb za�até bez p�etržení 
provodil, že JMt takové rá�í skute�n� trestati p�ísn�, a� by co 
ne�ádného p�ed sebe brali neb bráti cht�li. P�itom též aby 
zakoupení všem, kte�íž živnosti své hled�ti a hor se dotýkati chtí, 
p�áli, kteréžkoliv�k zvyklosti a víry byli by, bu
to pod jednou 
nebo pod obojí, neb tyto hory nejsou od po�átku �echy toliko a 
obyvateli koruny této za�aty a vyzdviženy, ale také i od cizozem-
c�v z rozli�ných zemí jakož i jména p�i dolech a dílech horních 
to z�eteln� ukazují, dovozují a vyli�ují, že N�mci hory tyto zara-
zili, pon�vadž všecky /45/ pot�eby k dol�m n�mecky se jmenují. 
Protož kdož by koliv�k, bu
 N�mec neb �ech, cht�l se osaditi, 
neb byt zjednati a s vámi se v svornosti, lásce a pokoji a dobrém 
srovnávání snášeti cht�l, kterého pak koli oby�eje, víry, aby 
jemu zakoupení živnosti, hor dotýkání a nakládání dop�íno bylo. 
Neb dochází zpráva JKMti, žebyste pod jedným sp�sobem 
žádných k dotýkání hor p�ipustiti a dom�v zakupovati necht�li 
p�íti, le� by se s vámi v ví�e srovnal, ježto proti tomu oby�eji 
rozkázání JMKé jest, neb toto m�sto není tak jako jiné, lidí po-

                                                          
281 Pam�ti Mikuláše Da�ického praví na listu 45.: O ú�ady v minci 

p�išli na Horách Kutných Jan ze Skalice, Martin Vrabec a Prokop 
Kroupa z Chocemic ssazen s hofmistrství horního a Jaroš Slon z 
urburé�ství. A na to u�in�n Václav Krása z Vlkanova hofmistrem, 
Jan Masník urburé�em a pan Jan Žampach nejvyšším mincmistrem. 
Potom brzy týž Václav Krása složen jest z ú�adu hofmisterství. 
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t�ebuje množství a d�lník�v z rozli�ných zemí a jazyk�v. Protož 
kdož by v svornosti, lásce a v pokoji pod právem m�sta tohoto 
živnosti své slušn� a poctiv� hled�ti cht�l, aby jemu dopušt�no 
bylo osazení, bydlení, zakoupení a živnost. Také na ty odporné 
strany, bu
to opata, neb kn�ží i lidu obecního aby podstrk�v 
žádných �in�no nebylo, ale v pokoji abyste je zachovali, jakož 
od p�edk�v vašich i od vás zachováni jsou. Co se odpov�di na 
artikule podané dotý�e, tu p�islíbil, že na každý artikul odpov�

sepsaná odeslaná bude.  

A také pozd�ji skute�n� došla do Hory odpov�� králova na 
poselství jejich: Jakož na nás vznešeno, co se náklad�v na hory 
a na m�
 dotý�e, že my o to pé�i míti rá�íme, aby takový základ 
u�in�n byl a pro pot�ebu hor a k užitku našemu a d�dic�v 
našich. A pon�vadž p�i nás mají býti z království �eského páni a 
rytí�stvo od zem� vyslaní z plné moci, že my o to s nimi také 
rozmluviti a na konci to postaviti chceme. Co se pak opat�ení 
hor dotý�e k polepšení t�ch hor a k vyhledání toho, což by jen 
užite�ného našeho nalezeno bytí mohlo, my lidi k tomu zjednati 
chceme, kte�í by tomu rozum�li a kte�í p�i jiných horách zname-
nitých bývají. I také zem� aby vybrala z sebe n�které osoby, i my 
také /46/ na míst� svém ty osoby vyslati rá�íme, aby ti všichni to 
ohledali, kterak by nejužite�n�ji to sp�sobeno a d�láno býti m�lo 
k vyvýšení t�ch hor a k užitku našemu a d�dic�v našich v korun�
�eské. Také vyjednati rá�íme s Tur�ím, aby nám to nau�ení a 
d�lníky dal, aby k ruce naší m�
 zágrovali a m�
 zágrovaná v 
�echách byla, neb znamenáme užitek náš a t�ch hor.  

Kdež jsme pak prošeni o práva a výsady Horník�v, k tomu 
takto pravíme, že jsme na tom nikdy nebyli, abychom ta práva 
rušiti m�li, nýbrž mnoho milostí Horník�m vždycky jsme dávali 
a ješt� na tom jsme, že s nimi o tom jako král a pán jich milosti-
vý �initi a p�i jejich spravedlnostech a svobodách je zanechati 
rá�íme. Datum Posonii fer II post Procopi 1510.  

Z toho patrno, že Kutnohorští s od�vodn�nými svými 
pot�ebami odbyti byli pouze holými sliby a p�ípov��mi a že k 
opravdovému odstran�ní nedostatk�v horních valné chuti nebylo 
a vše spo�inulo jen na libov�li ú�adu horního, proti n�muž ú�ad 
m�stský nezmohl ni�eho, nebo� z listu purkrabí pražského pana 
Lva z Rožmitála vysvítá, jak p�ísnou poslušnost a poddanost k 
ú�adu hornímu všem Horník�m na�ídil. Povstaly z toho pozd�ji 
veliké t�enice, nebo� ú�edníci horní osobovali si pak vládu i nad 
správou v�cí obecních, ano cht�li se vytahovati i ze všech povin-
ností obecních a Horníci st�žovali si u samého krále, však listem 
daným v Nit�e den sv. Mauricia (23. zá�í) král žalobu jejich 
nep�ijal a psal: že ú�edník�m mince takové obdarovaní a milost 
spole�n� u�initi rá�il, aby poctiví šepmist�i, konšelé a obec tu v 
Ho�e Kutné na týž ú�edníky žádnou mocí neboližto právem svým 
pro nižádnou v�c nesahali, než cht�jí-li je neb jednoho z nich z 
�eho viniti, aby p�ed mincmistrem nyn�jším i budoucím neboliž-
to p�ed námi vin�ni /47/ byli a k n�mu o to hled�, a tu se má kaž-
dému pokudž spravedlivé bude dosti státi. Byli tudíž Kutnohorští 
vydáni na milost a nemilost mincmistrovi a jedin� on docházel 
víry u krále a to, o �em ú�ad horní podal zprávu.  

V úterý po sv. Ji�í p�ijeli do Hory pánové zemští Petr z Ro-
žmberka, Burian Tr�ka z Lípy a Matiáš ze Smrkovic, jimž 
uloženo bylo ohledati veškeré pot�eby hor a opat�iti, �eho by 
pot�ebí bylo. Není však známo, co provedli a co k dobrému hor 
sp�sobili. Toliko když uhlí�i, poddaní pán�v a rytí��v, dostavili 
se p�ed pány a dožadovali se veškerých práv, jakých sta�í uhlí�i 
p�i horách požívali (výsad od krále Jana, Václava, Ji�ího, kteréž 
jim i král Vladislav byl potvrdil), že kdež by koli les koupili, k 
kterému m�stu neb m�ste�ku království �eského blízký, jim z 
takového m�sta neb m�ste�ka aneb odjinud odkudžkoli ke strav�
v�ci pot�ebné bez všeliké zápov�di za jich peníze vydávány býti 
mají a aby žádný z obyvatel království �eského, kdož by jim 
uhlí��m les prodávati m�li, toho lesa pod jinými výminkami a 
roky neprodávali, než aby z uhlí prodaného jim pen�zi za ten les 
placeni byli, a platiti jsou m�li pod �asy. Také takového lesa 
prodava� uhlí�e toho, kterýž by ten les koupil, pro dluh sv�j sta-
v�ti nemohl více v tom, než za� by stálo uhlí na tom voze. Také 
uhlé�e od sbírání obecních neb královských berní i všelijakých 
pomocí a skládání nebo kterýchkoli daní a poplatk�v chcem 
v��n� svobodné míti. Žádosti jich však komisa�i nevyhov�li, 
pravíce, že obdarování i povrzení nevztahuje se na lidi osedlé, 

kte�íž pod pány svými na gruntech sedí a uhlí pálí a vozí do 
Hory, nýbrž jen na uhlé�e svobodné krále JMti k Horám Kutným 
p�íslušející, jakž i nejp�edn�jší obdarování ukazuje.  

/48/ P�ísn� hled�no bylo ku zachování povinností ob�anských. 
Když Van�k (Václav) Lorecký, koupiv hu� od paní Jandové, 
žádal šepmistry za potvrzení trhu toho, tu p�ipomenuli mu oni, 
kterak on, prve živnost veda, zachoval se ku panu mincmistrovi 
i ku pán�m šepmistr�m a ú�edník�m horním dosti nepovoln� a 
nesnadn�, že ješt� podnes t�m nesnázkám konce není, pro�ež že 
k žádosti jeho nep�ivolí. I žádal týž Lorecký op�tn� o potvrzení 
trhu a p�ipov�d�l, že chce rád a v�rn� ku panu mincmistrovi, ku 
pán�m šepmistr�m, ku panu hofmistrovu, ku pán�m urburé��m i 
ú�edník�m mince vždycky povolnost zachovati, tak jakž práva 
m�stská i horní v sob� ukazují, a všecko podnikati tak, jako jiní 
obyvatelé a obchodníci podnikají. Na držení toho a pro lepší ji-
stotu pe�e� svou vlastní p�itiskl a zaru�ili se ješt� za n�ho Vá-
clav ze Štítného, Jind�ich Kapoun z Svojkova a Bohuslav Janov-
ský z Suchotlesk, na�ež teprve žádost jeho byla spln�na. Byla�
takováto vzdorovitost obyvatel stavu panského v m�stech proti 
ú�ad�m m�stským a osobám ú�ad ten zastávajícím p�irozeným 
následkem chování se šlechty k m�st�m v�bec a podporováno 
bylo takové nevážení si obvyklých �ád� obecních i tím, že Vla-
dislav odevzdal veškerou správu zem� do rukou tak zvaných 
správc� zemských, ze stavu panského a rytí�ského zvolených, 
jichž ná�elníkem byl Petr z Rožmberka, a tím stav m�stský ocitl 
se v postavení ješt� nesnadn�jším a sklí�en�jším, nebo� páni 
jsouce nevaln� p�íznivi práv�m m�stským, vy�izovali p�edce 
všeliké stížnosti m�st a lze se snadno dohádati, jak se v p�ípa-
dech podobných dálo. Protož m�sta samosprávná kde jen mohla, 
snažila se proti osobám stavu panského neb rytí�ského moci své 
využívati, jak práv� v p�ípad� Loreckého jsme vid�li.  

V zá�í roku toho svolán byl správci zemskými sn�m do Pra-
hy, /49/ na n�mž mimo jiné jednáno bylo o d�lání mince u Hory, 
aby se nijakž neleh�ila, a spolu usnešeno, kterak by se lehká cizí 
mince z království vytla�ila a jak by trestáni býti m�li falšo-
vatelé mince.  

Koncem roku 1510 zem�el m�št�nín kutnohorský a primas 
m�sta Bartoš z Prách	an, kterýž zanechal po sob� hojné statky 
pozemské: Neškaredice, Kbel, Opatovice, Bylany, Horní a Dolní 
Chvátlinu, Sobušice, Lhotu, Vidice, Albrechtice a Tuchotice a 
mimo to jiné hotové zboží, jakož i podíly na dolech Hrušce, 
Kráse, Švábích, Š�á�e a Plimlích.  

1511 Vedle spor� a nesnází politických nabývaly v t�chto 
létech vrchu a v�tší opravdovosti a povážlivosti r�znice nábo-
ženské. Korunova�ní revers ze dne 21. b�ezna 1509 byl d�ka-
zem, že duchovní pot�eby a záležitosti strany pod obojí byly 
ješt� stále v pop�edí a nep�estávaly býti hlavním p�edm�tem 
vlády zemské. Nejvyšší ú�edníci a správcové zemští ovšem z 
pravidla bývali katolíky a n�kte�í z nich v�bec netajili se zjevn�
nechutí svou ke stran� pod obojí, pokládajíce utrakvisty za 
kací�e. Ba i sám král, a� stav�l se býti nestranným, choval p�ání 
a hledal cesty, kterak by �echové bez pohoršení do l�nu církve 
�ímské uvedeni býti mohli. Kališníky tížil p�edevším op�t ne-
dostatek kn�ží, když po biskupech Augustinovi a Filipovi nena-
šel se t�etí biskup, který by sv�titi cht�l. Aby tomu nedostatku 
n�jak bylo pomoženo a v�bec aby se stalo n�jaké kone�né 
snesení, položen byl sn�m strany pod obojí na Nové léto r. 1511 
do Hory, ku kterémuž sn�mu však král svolení svého nedal. Pro-
to z n�ho sešlo, a� bylo ho již velice pot�ebí, a to tím spíše, že 
nová /50/ sekta náboženská takzvaných brat�í �eských proti stran�
pod obojí p�ísn� za�ala vystupovati. V jaké však op�t nenávisti 
byli �eští brat�í u pod obojích, nasv�d�uje událost následující: 
Ond�ej Polévka, m�š�an kutnohorský, p�iznávající se ku stran�
�eských brat�í, napomínal kališníky nahlas, když p�ed svátostí 
oltá�ní klekali p�i mši, aby toho ne�inili, že je to modloslužba. 
Byl za to od pod obojích k smrti odsouzen a ve�ejn� upálen dne 
15. kv�tna 1511.  

Sn�m, který neuskute�nil se v Ho�e, sešel se v Praze v den 
sv. Ond�eje r. 1511, a tu usnesli se strany pod obojí, že nedají se 
více utiskati a aby o to se stranou �ímskou jednáno bylo o Su-
chých dnech postních p�íštích, by jim žákovstvo podle kompak-
tát sv�titi dopoušt�li. Všichni stavové pod obojí slíbili si hrdly i 
statky neopoušt�ti se, jestliže by taková v�c k místu nep�išla, a 
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více ješt� je �ímští utiskovati cht�li. Horníci do Prahy na sn�m 
vyslaní byli si výsledkem tak jisti, že p�ijedouce dom�, dali t�lo 
biskupa Filipa, jež až posud v chrámu sv. Jakuba bylo poh�beno, 
vyzvednouti, a p�enésti se vší slávou do chrámu sv. Barbory do 
schváln� upraveného nového hrobu, jakž z p�edu již stala se 
zmínka.  

1512 Roku toho zem�ela v Ho�e paní Alžb�ta z Vlkanova, 
jež o statku svém kšaftovala následovn�: Co se dotý�e domu 
mého u Hory, stolice pregé�ské a louky mé d�di�né, svobodné, o 
tom porou�ím a ustanovuji a mocné poru�níky toho �iním pány 
Václava bratra Burianova, Bohuslava Janovského z Suchotlesk 
a pana Zacha, aby oni to prodadouce, koupili za to ves a ty platy 
obracovali jednostejn� up�ímo pro milý B�h na kaplanství u sv. 
Barbory, tak jakž oni mají tam po�ádek u Hory, jiná� toho 
ne�iníce. Naposledy /51/ oznanuji, že mám dv� vsi, jednu zápis-
nou, �e�enou Hlízov, s jejím p�íslušenstvím, s listy, zápisy i dob-
rými volemi na ni sv�d�ící. O té vsi takto �ídím a ustanovuji po-
ru�níky již dot�ené, dávajíc jim plnou moc a právo, jakobych na 
to zvláštní list dobré v�le �inila, aby oni, když p�ijde výplata její, 
ty peníze obrátili vedle jiných plat�v tu, kde se jim porou�í. 
Druhou ves, �e�enou Ko�enice, d�di�nou a u vsi Bo�etici dva 
�lov�ky, také d�di�né, jakž dsky zemské ukazují, ty také dávám a 
odkazuji týmž poru�ník�m, aby oni plat z toho vybírajíce, i také 
p�išla-li by výplata vsi Hlízova, to všecko obrátili pro milý B�h 
na skutky milosrdné, za spasení duše mé a manžel� mých i 
jiných duší v�rných k�es�an�v, jinak toho ne�iníce, jakož jim 
v��ím toho docela a úpln�, a to aby �inili pro odplatu boží. Pakli 
by toho neu�inili, Pán B�h toho bu
 v��ná pomsta nad nimi. A 
kdož jsou mi co dlužni chudí lidé, všem odpouštím. Na potvrzení 
a budoucí pam�� toho prosila jsem Víta Šipeckého z Újezdce, v 
ty �asy rychtá�e, a slovutné opatrnosti pana Víta Starého 
porybného a Daniele bakalá�e z Tarmarku, konšel�v p�ísežných, 
že jsou pe�eti své dali p�iv�siti k listu kšaftovnímu, jenž jest dán 
léta od narození Syna božího roku 1512.282  

1513 Praveno bylo zp�edu, že král veškerou moc vládní 
vložil v ruce svých nám�stk�v neb správc�v zemských �ili 
regent�v /52/ království �eského. Když ale nad to král stal se 
dlužníkem t�chto regent�v, dal jim v zástavu všecky své jakéko-
li d�chody v �echách a tím možno �íci že zbavil se veškerých 
práv svých panovni�ích, nepoz�staviv sob� ni�eho, než pouhé 
jméno, dav jim spolu i právo usazovati i sesazovati ú�edníky na 
zámcích královských, ano i mincmistra v Ho�e Kutné, p�ijímati 
od nich pocty a zavád�ti opravy, které se jim pot�ebnými zdáti 
budou. Ano, král jen s jich svolením mohl z d�chod� svých 
�initi jakékoliv milosti.  

Že tito páni správcové neb regenti zemští všemožn� snažili 
se hlavn� zabezpe�iti dluhy své a nad to i t�žiti z výhod jim 
vyhražených, to plyne mezi jiným i z toho, že také výt�žku z hor 
kutnohorských k zisku svému využitkovati se pokoušeli. Nemo-
houce násilím na majetek nákladník�v sáhnouti, pomáhali si 
jiným zp�sobem. Vymohli si na králi Vladislavovi zvláštní vý-
hradu, kterouž nejlépe lze seznati z následujícího listu králova, 
zaslaného Kutnohorským z Budína fer II post dominica Judica: 
Oznamujem tímto listem všem, že jsme prop�j�ili a listem tímto 
prop�j�ujem svobodn� všecky haldy na horách našich zlatých a 
ty všecky haldy a šlaky na horách našich st�íbrných v království 
�eském, a to ty, kteréž pusté a nep�ijaté leží až do tohoto dne 
bu
 na Horách Kutných aneb jinde na gruntech našich, a to 
urozenému Lvovi z Rožmitála a z Blatné nejvyššímu purkrabí 
pražskému a Janovi z Vartenberka a na Velkém B�ezn� a state�-
nému Sigmundovi z Maltic a na Diplswaldu a opatrným Šimo-
novi Šverclovi z Rachotic a na Greifenberce, Petrovi Škreblovi z 
Labšteina, Melchiorovi Šverclovi z Rachovic a v Oustí, a to jim i 
jich d�dic�m a budoucím prop�j�ujem, tak aby takových hald a 
šlak�v žádnému jinému ú�edníci naši horní neprop�j�ovali ani 
bez v�le nadepsaných osob d�lati komu jinému dopoušt�li. A /53/
nadepsané osoby všecka zlata do komory naší dávati mají lot po 
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potomci týchž poru�ník�v sami sob� ten statek zosobili d�di�n�, aniž 
se výplata vsi Hlízova vykonala a tomu kšaftu se zadosti nestalo. 
M�la� táž Alžb�ta z Vlkanova dva muže, prvního 
eho�e krej�ího v 
Ho�e Kutné a po n�m Hraban� z Vlkanova v Praze. 

dvou kopách gr. �es., a též st�íbro z t�ch hald a šlak�v nám 
všecka do komory naší dávati mají, h�ivnu po t�ech kopách gr. 
�es., a jinam mimo komoru naši zlata ani st�íbra prodávati 
nemají.  

Také nadepsané osoby kdež by se jim koli líbila místa na 
horách našich bu
 zlatých anebo st�íbrných, bu
 nové doly za-
rážeti aneb starých dobývati, kteréž pusté a prázdné jsou, anebo 
po v�cech svrchních klicht ve�ejných neb flexových, i taková 
místa prázdná ležící, kterážbykoli cht�li k d�lání ujíti, ta jim naši 
horní ú�edníci prop�j�ovati podle práv horních mají a jim v tom 
žádných p�ekážek �initi nemají dopoušt�ti nižádnému. A nade-
psané osoby ta st�íbra, kteráž by z hor byla, mají nám po dvou 
kopách gr. �es. dávati h�ivnu jakožto i jiní tak dávají, krom� z 
hald a šlak�, ty mají po t�ech kopách gr. od nich h�ivnu bráti.  

Kdežbykoli na gruntech našich místa pustá ležící ke mlýn�m 
anebo k hut�m sob� oblíbili, toho jim tímto listem dopouštíme, 
povolujem a dáváme, aby oni tu nové mlýny a hut� sob� a 
d�dic�m svým d�lati mohli a kdež by sob� k takovým mlýn�m a 
hutem místa našli, to oznámiti mají ú�edník�m našim horním a 
ú�edníci naši jim bez vší odpornosti toho d�lati dopustiti mají a 
k tomu dílu mlýnskému strouhy k vedení vody a cest a stezek 
svobodných a slušných místech jim dopustiti a v tom jich 
obhajovati, tak aby od žádného p�ekážek nem�li a toho všeho 
svobodn� užívati mohli. Také na gruntech našich les�v k horním 
díl�m a pot�ebám též nadepsaným osobám a jejich kverk�m 
dopouštíme užívati tak svobodn�, jakž jiní nákladníci na horách 
našich, p�i kterých lesy máme, požívají.  

Také k svým díl�m a náklad�m nadepsané osoby i s svými 
/54/ kverky mají moc míti své ú�edníky a d�lníky usaditi, bu
 ci-
zozemce neb domácí, a zase je ssazovati, kdož by se jim nelíbil, 
podle v�le své, i také je trestati. A požádali-li by našich kterých 
ú�edník�v, aby koho z jich �eledi trestali pro neslušnou v�c, to 
ú�edníci naši u�initi mají a jim v tom radni a pomocni býti.  

It. Nadepsaných osob a jich kverk�v ú�edníci horní mají od 
našich ú�edník�v p�ísahami zavazováni býti podle práva 
horního.  

It. Nadepsaným osobám a jich kverk�m a d�dic�m listem 
tímto toho dopouštíme a povolujem, aby oni na svých dílech a 
nákladech �ád sob� moc m�li ustanoviti a registra anebo knihy 
horní sp�sobiti, kdož by komu jaké tále dáti neb prodati cht�li, 
anebo jak kdo a pro� tále by ztratil, i jiné pot�eby své horní aby 
sob� t�mi knihami aneb registry ujiš�ovati a �ád horní u�initi 
mohli.  

It. Nadepsané osoby z kverk�v i také z jich d�lník�v, kte�í 
jsou neb budou cizozemci, ty my v svou obranu be�eme, tak aby 
v zemi naší �eské bu
 p�i horách anebo v jiných místech 
bezpe�ni i svobodni byli, tak abychom na n� žádnou mocí sahati 
nedopoušt�li, též i kdyby z zem� ven anebo do zem� jezdili anebo 
chodili po pot�ebách svých, a co se jim p�ihodilo též o n� státi a 
je zastati máme jakožto jiné poddané a obyvatele království 
�eského.  

It. Jestliže by z dopušt�ní božího mor, válka, drahota vznikly 
v království �eském a že by naho�e psané osoby i s kverky svými 
na horách svých díla zanechati musili, i takové ned�láni z na-
ho�e psaných p�í�in jim ke škod� byti nemá. Ale když by taková 
rána boží minula, tehdy naši horní ú�edníci tu v�c osobám 
nadepsaným oznámiti mají, aby zase d�lali a ku takovému d�lání 
mají nadepsané osoby od oznámení rok celý fristunk míti a v tom 
roce /55/ žádnému jich v�ci prop�j�ovány býti nemají. Pakli by 
toho zanedbali a po vyjití toho roku nic že by ned�lali na svém 
díle a že by všecko pusté leželo, tehdy ty všecky v�ci zase v ruce 
naše p�ejíti mají. Nežli, jestli by naho�e psané osoby kteréžkoli 
p�ed vyjitím toho roku jim nap�ed v�d�ti daného co zase d�laly, 
bu
 málo aneb mnoho, tehdy mají p�i svých dílech a tálích bez 
p�ekážky z�staveny býti. A protož my znajíce dobré naše i d�di-
c�v našich i užite�né všeho království �eského, kdež by se hory 
rozmáhati mohly, i naho�e položené osoby a jich d�dice i kverky 
p�i všech artikulích v tomto našem listu položených z�stavujem a 
jim to tímto listem upev�ujem, takže jim to všecko my i naši 
d�dicové a budoucí králové naši �eští zúplna a v cele a neporu-
šiteln� zdržeti máme beze všeho p�erušení.  

Tímto povolením zasazena byla Ho�e velmi citelná rána jak 
v život� sociálním, tak i v hornictví v�bec. Nebo� zavedeni byli 
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na hory noví nákladníci, kte�í výhod jim poskytnutých využitko-
vali hlavn� k loupeživému pavování, shán�li se jen po bohatých 
rudách a tím znamenit� ku p�íštímu pádu hor napomáhali. A 
druhé, Hora byla již tak�ka úpln� zbavena živlu n�meckého, 
novým ustanovením bylo však do m�sta p�ivedeno mnoho 
N�mc�v a cizozemc�v, kte�í tu jen zbohatnouti hled�li, aniž by 
jakkoliv obecní b�emena nesli.  

Proti tomuto královskému ustanovení snažil se nejvyšší 
mincmistr Jan z Potnštejna a na Žampachu co nejúsilovn�ji se 
opírati a dokazoval králi, že je to ke škod� jak horám, tak i králi 
samému i vší zemi, ale tou patrnou pravdou a zastáváním se, aby 
d�chod královský tak i vší koruny nejd�ležit�jší zkracován 
nebyl, /56/ dopomohl si jen k tomu, že pan Lev z Rožmitála ne-
o�ekávan� p�ijel do Hory, dal svolati šepmistry, konšely, horní 
ú�edníky, starší nad havé�i atd. a oznámil jim: že JMKá pana ze 
Žampachu mincmistrem míti nechce a jej propouští. Dosadil pak 
za mincmistra Jind�icha Tunkle z Brní�ka, fojta v Dolní Lužici, 
kterýž také pán�m regent�m slib poslušnosti u�inil.  

Ustanovení a povolení královo m�lo také i ten následek, že 
hutníci ve všech hut�ch se pozdvihli a pracovati necht�li a také 
napomínání šepmistr�, konšel i ú�edník� horních na n� ú�inku 
nem�lo. Když o tom šepmist�i oznámili správc�m zemským do 
Prahy, odepsali tito: Jakož jste nám psali, kterak by hutníci se 
zvedli a v žádné huti že ned�lají a skrze koho taková v�c p�išla 
jest, za to vás žádáme i s pilností porou�íme, že se na to a 
takové, kdož jsou toho p�vod, s pilností ptáti budete a doptajíce 
se, v skute�né trestání vezmete. Neb tomu rozumíme, že toho díla 
zastavení z jiné p�í�iny jest nep�išlo, nežli že n�kte�í, kte�í jsou 
ne�ádu uvyklí, neradi by v �ád vstoupili. Ale my na tom nejsme, 
bychom k tomu JMti krále ke škod� takové v�ci trp�ti m�li, neb 
tato v�c se nic vašich práv netý�e, a�koliv�k byli bychom my 
mohli dob�e takovou v�c, což se Víta Hanyký�e a jeho d�lník�v 
na Horách dotý�e, poru�iti k místu a konci vésti. Ale pon�vadž 
když tam najvyšší pan purkrabí byl, bylo jest se od n�kterých 
osob znamenité pozdvižení stalo beze vší hodné a platné p�í�iny, 
a pro takovou v�c p�ikázali jsme t�m osobám, kte�í jsou na 
rukojmí byli dáni, zde na Hrad� Pražském státi, aby bylo známo, 
že my k takovému srocení nemíníme málo vážiti a že s pomocí 
boží to chceme, co by bylo JMti králi škodného p�etrhnouti a ty 
hory k dobrému opatrovati. A za to vás žádáme, kterýchž se 
koliv�k p�vodc�v v tom doptáte, /57/ že nám jich jména oznámíte. 
Není nám sice známo, zdaž a jak zat�ené osoby trestány byly, 
lze však souditi, že ti, kte�í veškerou moc v rukou svých m�li a o 
jichž zisk se tu jednalo, obvin�ných tak lehce nepropustili.  

Téhož roku zem�el v Ho�e proslulý zvona� Ond�ej Ptá�ek a 
poz�stalé po n�m zvony prodány byly do Solopysk za 55 kop, 
do Zbyslavi za 35 kop, do Dob�en� za 35 kop, do Jeseníka za 28 
kop a do Sukdola za 10 kop gr.  

Konvent kláštera Sedlckého s opatem Klementem, když vi-
d�li, že strana jim p�íznivá má v rukou vládu zemskou, jakžkoliv 
již dávno snažil se Horník�m n�jaké obtíže sp�sobiti, žaloval 
nyní Kutnohorské, že užívají kamenného lomu na Ptáku, ze 
kterého hlavn� opat�ován byl materiál ke stavb� chrámu sv. Bar-
bory. Konvent vzpouzel se vždy proti takovému užívání, protože 
p�du tu považoval za majetek sv�j, a když nyní nalezl podporu 
ve správcích zemských, pohnal Horníky k soudu zemskému, 
kam ale oni, odvolávajíce a spoléhajíce na práva a výsady své, 
se nikdy nedostavili. Soud komorní nedbal výmluv Kutnohor-
ských a nalezl, že Horníci pro nestání p�ed soudem v Praze 
povini jsou zaplatiti konventu sumu, za lom ten pokládanou, p�l 
t�etího tisíce kop gr.�. a pak padesáte kop pen�z útratních. Však 
i tu neomeškali se Horníci a vyslali ke králi do Budína své posly 
Prokopa Kroupu z Chocemic, Jana Nebozízka a Machka Libe-
nického se stížností, že jim rozsudkem soudu komorního na 
starobylá jich práva bylo sáhnuto.  

1514 Výprava tato setkala se u krále s žádoucím výsledkem, 
nebo� p�inesli poslové dom� nový majestát, kterým Horník�m 
stará práva op�t potvrzena slovy: Prohlédajíce k mnohým ná-
kladným, v�rným, pilným /58/ a užite�ným službám poctivých 
mistr�v a konšel�v i vší obce m�sta našeho Hory Kutné, který-
miž jsou mnohé �asy dávné p�edk�m našim, císa��m a král�m 
�eským a zvlášt� nám, jakožto králi a pánu svému, netoliko prací 
životní, ale i také statky svými sloužili a podnes slouží, ježto 

taková jich povolná a k památce budoucí slavná zasloužení 
nadáním a privilegiemi i mnohými milostmi p�edk�v našich i 
také našimi majestáty jsou stvrzena a listy upevn�na. Pro kteréž-
to takové chvalitebné i vd��né p�í�iny našemu královskému 
d�stojenství za p�íslušné jest, abychom ku p�íkladu jiným 
skute�nou zásluhu poznajíc, k t�m, kte�í toho zasluhují, z�ení 
m�li: Protož nechtíce zvláštní naší lásky a milosti královské 
umenšiti, ani kterou nepam�tí nésti, pro takové zásluhy již 
psaných šepmistr�v, konšel�v i vší obce Hory Kutné a zvlášt�
proto, že nás a krále Ludvíka JMt a d�dic�v našich ve všem 
v�rn� jsou se p�idrželi, tuto milost p�i právech, soudech a 
ortelích jejich u�inili jsme, �iníme, je osvobozujeme a mocn�
svobodíme, tak jak jsou prve z toho vysvobozeni, aby jinde ortele 
nebrali mocí listu tohoto za právo jim to stvrzujíce a upev�ujíce 
nepohnut� k zachování v��nému budoucího �asu, a míti to 
kone�n� tak chtíce, pon�vadž oni Horníci svrchupsaní od císa-
��v a král�v �eských a též i od nás všecka práva svá a privilegie 
i jiné svobody mají, jsouce tím povinni vším námi se spravovati 
a �íditi a též p�i soudech svých, aby již psaní šepmist�i a konšelé 
toto, což se v tomto listu píše, za �ád a právo m�li, a to neporu-
šen� drželi �asy v��nými budoucími: Jestliže by kteréžkoli p�e, 
bu
to v horských nebo v m�stských v�cech se p�ihodily (tak nyní 
jakož i potom), že ty a takové p�e všecky oni šepmist�i a konšelé 
tu, a ne jinde, na Horách Kutných podle svých práv horských 
starodávních aby rozsuzovali a soudli, a plnost práva dokonalá 
tu u nich aby se konala, a dále ortel�v /59/ odvolávání na vyšší 
právo pod žádným sp�sobem již více, mimo nás, d�dice a budou-
cí naše krále �eské, aby tudy a tak sprošt�ni byli a na tom práv�
p�ed šepmistry a konšeli, bu
to host nebo domácí, každý dosti 
míti má. Však pod takovouto výminkou, jestliže by v kterékoli p�i 
komu se zdálo, že by tím právem byl obtížen, že námi, jakožto 
králi �eskými, nebo mincmistrem našim v Ho�e Kutné, kterémuž 
bychom to na míst� našem poru�ili, souzeni býti mají vedle práv 
a �ád�v jich, a jakž to rozsouzeno bude a nález neb ortel se 
stane, na tom strany odporné kone�n� již beze všech dalších 
odtah�v a odvolání p�estati mají a tomu všemu dosti u�initi. 
Pakliby se p�es to kdožkoliv�k mimo nás a budoucí krále �eské 
neb mincmistra nyn�jšího neb budoucího k jinému právu proti 
práv�m a svobodám jich odvolal, ten každý aby 30 kop gr.�. 
pokuty do komory naší propadl, a k tomu aby ji dal, skrze 
mincmistra a šepmistry aby p�ipraven byl.  

Tím byli Horníci nejen sprošt�ni uložené jim pokuty, nýbrž i 
uchrán�ni dalšího obt�žování klášterem Sedlckým.  

Pom�ry obce kutnohorské byly zajisté tou dobou velmi 
dobré. Vysvítá to z toho, že šepmist�i s obecními koupili pro 
obec od Viléma Dob�enského z Dob�enic ves Bylany za 880 kop 
gr.�. a od Martina Vrabce z Nedvojovic ves Pobo� za 920 kop 
gr.�., jakož i ve vsi Blyni od Mikuláše z Prách	an dva �lov�ky 
za 366 kop gr.�. Krom� toho p�j�ila obec brat�ím Ježkovi a 
Karlovi z Vesce 20 kop gr., za které jí dali jmenovaní do zástavy 
lesy své v Kraso	ovicích k pot�ebám hor a m�sta k mýt�ní 
d�eva, po p�l druhém groši d�evo (kmen) až do zaplacení dlužné 
sumy.  

Téhož roku haví�i hor st�íbrných (t.j. dol� kutnohorských) 
koupili si ku po�ádku svému d�m Václavkovský283 a u�inili v 
témž dom� novosedlí a sezvali k tomu pana mincmistra a n�kte-
ré okolní pány, /60/ též i pány šepmistry.284  

Také páni �eští nebyli valn� mezi sebou svorni a mnohé 
porovnávání jich nevedlo k žádoucímu cíli, a� uznávaná byla 
pot�eba svornosti. Tu hetmanu moravskému Janu Meze�ickému 
z Lomnice poda�ilo se sprost�edkovati p�átelský sjezd do Hory 
Kutné s jedné strany pán�v Viléma z Pernštejna a Ladislava ze 
Šternberka a s druhé strany pana Lva a Petra z Rožmberka, 
Ji�íka Bezdružického z Kolovrat, Buriana i Mikuláše Tr�k�v a 
Radslava z Šebí�ova. Po n�kolikadenním rozmlouvání koncem 
m�síce �ervna uklizena všeliká nedorozum�ní, v zapomenutí 
dány všeliké nechuti p�edešlé a všichni ti páni slíbili sob� státi 

                                                          
283 D�m ten Haví�ský zvaný byl koupen obcí roku as 1823 a upra-

ven na m�stskou radnici. Nyní jest v n�m umíst�no c.k. okresní hejt-
manství a c.k. m�st. deleg. okresní soud, nebo� jej byla obec kutno-
horská r. 1849 ú�el�m státních ú�ad� darovala. 

284 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
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spolu za jeden muž a podporovati se na vzájem ve všech 
politických otázkách, kteréž v �echách v�bec na sporu byly.285  

1515 Na den Nového léta 1515 ukojil Vladislav všechny sta-
vy majestátem, kterým sliboval zachovati jak pány a rytí�stvo, 
tak i Pražany, Horníky i jiná m�sta království �eského p�i všech 
jich právích a svobodách, kteréž jim spravedliv� náležely.  

Jak pilnou práci vedli zástupcové obce o rozmnožení a 
udržení jm�ní špitálského, o tom p�esv�d�uje nás žádost ku králi 
Vladislavovi, aby Horníci sm�li ke špitálu koupiti statky 
pozemské, což jim majestátem daným v Budín� v pátek po 
Novém lét� 1515 povoleno: /61/ My Vladislav etc. Oznamujem 
tímto listem všem, že jsme prošeni od poctivých šepmistr�v a 
konšel�v i vší obce na Horách Kutných, v�rných našich milých, 
abychom jim k tomu povolení naše dáti rá�ili, aby k špitálu sv. 
K�íže u Hory Kutné p�ed branou �áslavskou platu pozemského 
za t�i tisíce kop gr.�. koupiti a k tomu obrátiti mohli, tak aby 
chudí v tom špitálu lépe státi a tudy �est a chválu Pánu Bohu 
vzdávati mohli. K kteréžto prosb� slušné naklon�ni jsouce, s 
dobrým rozmyslem, jistým v�domím, moc jim k tomu dávajíce, 
aby oni šepmist�i a konšelé na Horách Kutných, nyn�jší i 
budoucí, k témuž špitálu sv. K�íže statku pozemského za t�i tisíce 
kop gr.�. koupiti a k n�mu obrátiti mohli a moc m�li bez všech 
lidí všelijakých p�ekážek a odpornosti: Protož p�ikazujem v�tším 
i menším ú�edník�m desk zemských království �eského, nyn�jším 
i budoucím, v�rným našim milým, kdykoli tíž naho�e psaní 
Horníci statek jaký pozemský, bu
 spole�ný neb rozdílný k 
témuž špitálu za sumnu t�i tisíce kop gr.�. koupí a vás za to 
požádají, abyste jim to všecko do svrchupsané sumy ve dsky 
zemské kladli a vepsati rozkázali bez zmatku a všeliké 
odpornosti. Tomu na sv�domí naši pe�e� královskou k listu 
tomuto rozkázali jsme p�iv�siti.  

Rozmíška panující mezi stranami stav� vyšších, panského a 
rytí�ského, byla toho p�í�inou, že král Vladislav ssadil nejvyš-
šího mincmistra Jind�icha Tunkle z Brní�ka, protože na n�ho šel 
ná�ek, že by byl nejv�tší p�í�inou rozmnožení zlopov�stné 
mince gerlické v zemi, tím, že dodával do Zho�elce pro vlastní 
sv�j užitek dobrou minci �eskou, která pak stala se vzácností 
doma, kde vše zaplaveno bylo chatrnými pen�zi zmín�nými, a 
na jeho místo dosadil Viléma Kostku z Postupic, kteréž jmeno-
vání s radosti v lidu bylo p�ijato, a�koliv nejvyšší ú�edníci zem-
ští valn� pot�šeni nebyli. I vypraveni byli /62/ nejvyšší hofmistr 
Vojt�ch z Pernštejna a nejvyšší komorník Jaroslav z Šelenberka 
do Hory, vysláni jsouce od pán�v zemských, kte�í na ten �as v 
Praze shromážd�ni byli, aby nedopustili uvésti pana Kostku v 
ú�ad, ale obec kutnohorská, majíc od krále p�ísné poru�ení o 
tom,286 téhož pana Kostku p�edce jen za mincmistra poctiv� a 
                                                          

285 Pam�ti Mikuláše Da�ického. - Palacký: D�jiny národa �eského 
V. �ást 2. 

286 Výše zmín�né psaní krále Vladislava, Horník�m zaslané, zní: 
Poctivým šepmistr�m, konšel�m, starším a po�ádk�m i vší obci na 
Horách Kutných, v�rným našim milým. Vladislav z Boží milosti 
uherský a �eský král atd. Nebu
 vás tajno, kterak z hodných p�í�in 
ú�ad mincmistr�v od urozeného Jind�icha Tunkle z Brní�ka vzíti a 
jej urozenému Vilémovi Kostkovi z Postupic a na Litomyšli v�rnému 
našemu milému dáti jsme rá�ili. Proto v�ztež, že jest toto vzláštní 
p�ikázání a v�le naše, abyste vy ve všem poslušn� a povoln� se vší 
poctivostí k témuž Vilémovi Kostkovi se zachovali a jeho, jakožto 
mincmistra našeho, slušn� poslouchali a jím se �ídili a spravovali, 
proti každému tomu aneb t�m, kdož by jemu v tom jaké p�ekážky 
aneb zmatky �initi cht�l, jeho brán�, jakož pak o tom poru�iti jsme 
rá�ili urozeným Michalovi Slavatovi z Chlumu a na Kostelci a Jano-
vi Šperlovi z Janovic na Bezd�zi a poctivým purkmistr�m a konše-
l�m i obcem našich m�st Pražských, též i jiným m�st�m v�rným 
našim milým aby témuž Vilémovi p�i tom ú�ad� radni a pomocni 
byli a jeho v ni�em neopoušt�li, ježto o vás žádné pochybnosti 
nemáme, nébrž zvláštní nad�ji, jakožto o v�rných našich poddaných, 
že vy se p�i /63/ tomto p�ikázání ve všem tak, jakž vám píšem, zacho-
váte i zachovávati budete pro odplatu milostí našich královských. A 
dále, že se vy již více na žádného obraceti nebudete, než téhož 
Viléma Kostku jakožto ú�edníka našeho a mincmistra, kteréhož jsme 
vám usadili a usazujeme z moci naší královské, jemu poslušni a ve 
všech v�cech radni a pomocni budete, nikoli jinak ne�iníce. A my, 
když se tak zachováte, jakž vám tuto píšem, v milosti naší královské 
netoliko nyní, ale budoucí �asy vším dobrým vám to skute�n� vzpo-

laskav� p�ijala. Týž p�ijel do Hory o 300 koní a 4. b�ezna uve-
den jest na Vlašský dv�r za mincmistra s množstvím panstva, 
zeman a Pražan obojího m�sta i domácích Horník�v s velikou 
ctí, zpíváním a veselím.287

/64/ Že se jednáním tím Horníci Vladi-
slavovi zavd��ili, poznáváme z listu, který byl brzo nato jim na 
pod�kování zaslal.288  

První prací mincmistrovou bylo, že jménem krále JMti sadil 
ú�ad šepmistrský a konšelský dle oby�eje a po�ádku starobylého. 
A když k sazení starších nad havé�i p�ijíti m�lo, na�ízeno k 
rozkázání mincmistrovu a panskému, aby nejprve cedule do 
kostela dána byla v ten rozum, aby se haví�i obojích hor sešli na 
Vlašský dv�r, usedlí i neusedlí, což na kázání velikém po 
kostelích oznámiti se má. Potom páni šepmist�i p�ijdou ku panu 
mincmistrovi do domu k tomu sázení a starší po�ádku 
haví�ského z sebe osoby dv� nebo víc vyšli, spis majíce vedle 
zvyklosti a toliko pán�m šepmistr�m a pán�m dají. A p�i tom 
volení starších obojích hor žádný z ú�edník�v horních ani z 
mince býti mimo pana mincmistra a pány nemají, neb tíž starší 

                                                                                             
mínati rá�íme. Jakož pak dále poru�iti jsme rá�ili nadepsaným pa-
n�m a Pražan�m o tu v�c ší�e mluviti, a protož cožkoli v té v�ci na 
tento �as s vámi mluviti budou a konati jménem a slovem naším a z 
poru�ení našeho, porou�íme vám, abyste tomu všemu tak dostate�n�
a zúplna v��ili, jakobychom sami osobn� s vámi mluvili i to konali. 
A i p�i tom p�i všem chceme, abyste se tak zachovali, nikoli jiná�
ne�iníce. Jestliže by pak kte�í z t�ch naho�e dot�ených nebyli, tedy 
abyste vy t�m, kte�íž by p�ijeli a p�ijedou s tímto listem naším, všeho 
též v��ili a na míst� našem, což v to slovem naším rozkáží, jich 
uposlechli, tak jako by tu všickni spole�n� byli. Datum Budæ fer 5 in 
vigilia Purificationis B.V. Mariæ Anno domini 1515. Vladislaus rex 
Sub secreto.  

287 Pam�ti Mikuláše Da�ického. - Obšírné popsání nep�ijímati té-
hož mincmistra Kostky mezi panem Vojt�chem z Pernštejna a Jaro-
slavem z Šelenberka, jakož i op�tn� o jeho p�ijmutí mezi pány Mi-
chalem Slavatou z Chlumu a na Kostelci a Janem Šperlem z Janovic 
a na Bezd�zi a veškerou obcí kutnohorskou nalezl jsem zazname-
nanou v archivu m�stském v knize nadepsané Rubeus decretorum
str. 21, kdež zapisovatel k záv�rku dodává: Potom do mince když /64/
m�l uveden býti, tehdy ú�edník�v mince nebylo, a potom když p�išli, 
žádného slibu panu mincmistrovi u�initi necht�li, ani v minci vpu-
stiti, ani klí��v dáti, p�í�inu toho kladouce, že jsou závazek u�inili 
pán�m regent�m zemským vysoký a nejsouc z toho sprošt�ni, že 
u�initi nemohou, ani panu mincmistrovi slibovati a proti slibu své-
mu což �initi. I žádajíc, aby jim toho pr�tah byl dán, že to na krále 
JMt vznésti chtí, jakož jim ten pr�tah dán do t�í ned�l. Od obce 
dána byla pocta panu mincmistrovi laku malvazu dva sudy, hos-
tinského a dva sudy domácího piva. - Sta�í letopisové �eští str. 382. 

288 Píše� Vladislav takto: Poctivým šepmistr�m, konšel�m, starším 
a po�ádk�m i vší obci na Horách Kutných v�rným našim milým. 
Vladislav etc. Poctiví v�rní naši milí! V�zte, že skrz jistú zprávu 
tomu vyrozum�li jsme, kterak na rozkázání naše k urozenému Vilé-
movi Kostkovi z Postupic a na Litomyšli, nejvyššímu mincmistru 
království �eského, v�rnému našemu milému, poslušn� i také povol-
n� zachovali jste se a tak jakž v�le naše, poru�ení a rozkázání jeho 
za mincmistra p�ijali, ježto my i s d�dici našimi takovou vaši k nám 
víru, podanost a stálost shledanou v pam�ti majíce, netoliko nyní, 
ale i potomními budoucími �asy vší milostí a dobrým vám to vzpo-
mínati rá�íme a vás všecky i každého zvláš� v spravedlnostech a 
pot�ebách vašich, jakožto na v�rné sluší, obra�ovati a opatrovati. A 
protož znajíce vy takovú jistú a dokonalú v�li naši a že jeho Viléma 
Kostku za mincmistra v tom ú�ad� pro dobré naše i d�dic�v našich i 
toho království a pro /65/ vyzdvižení t�ch hor k užitku našemu míti a 
nad vámi i také nad nimi svou obranu a královskou ruku držeti 
rá�íme, nepochybujem o vás, jakožto o zvláštních našich podda-
ných, nébrž se vší pilností porou�íme a p�ikazujem vám všem i kaž-
dému zvláš�, abyste vy se k témuž Vilémovi Kostkovi se vší povolno-
stí a poctivostí, tak jakož na mincmistra sluší, zachovali a jím se 
spravovali a �ídili, tak jakž jsme vám o tom prve psáti a poru�iti 
rá�ili a vzlášt� pak p�i tom ú�ad� mincmistrovi vedle listu našeho, 
jemu Vilémovi Kostkovi na to daného, že jeho p�ed každým, a� by 
kdo cht�l jemu v tom p�ekážky aneb zmatky �initi, obra�ovati 
budete, neobracujíce se v tom na žádná jiná rozkazování a psaní, 
kteráž by vám p�išla bu
to od nás, neb od jiných proti tomuto listu 
našemu, aneb že by taková psaní byla ke škod� jeho ú�adu, než již 
vy se k témuž Vilémovi Kostkovi tak zachovejte, jakž vám tuto pí-
šeme. Datum Budæ fer 2 die S. Gregori Anno 1515. Vladislaus rex.
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po�ádku haví�ského p�ed nižádným závazku ne�iní a žádnému, 
než /66/ p�ed pány šepmistry a pány v rad�. A tak když k tomu 
osoby podle po�tu níž psaného vyvolené sepsány budou, tak a v 
té rad�, jakž se naho�e píše, tedy podle pana mincmistra jdou do 
sv�tnice veliké havé�ské a tu starší p�edešlého roku JMti a 
pán�m šepmistr�m d�kují, že v pot�ebách jich a tovaryš�v rá�ili 
milostiv� vyslýchati a k p�idaným starším a ke všem havé��m 
mluví, že se poslušn� a poddan� zachovali a ihned z místa svého 
vystoupí a jiné osoby se jmenují, skrze písa�e radního sepsané a 
volené osoby žádají pana i pán�v šepmistr�v, aby rá�ili jich i 
jejich tovaryš�v i všeho po�ádku pot�ebách vyslýchati i opatro-
vati, též hory aby byly náležit� opat�eny.  

Nesvornost stav� vyšších mezi sebou hrozila zkázou a 
záhubou veškeré zemi. Proto m�sta Pražská vybízela jiná m�sta 
královská k spole�nému zápisu, k jednot� a výpomoci vzájemné, 
by na práva m�st saháno nebylo. Vladislav z po�átku nep�ál 
valn� zápis�m takovým a zvláš� Horníky p�ed nimi varoval, 
jakož jim psal z Budína fer III post Mathei: Porou�íme vám, 
p�ikazujíc, jestliže by poctiví purkmist�i, rady a obec m�st 
Pražských n�co mocí a mimo �ád a právo p�ed se bráti cht�li, 
abyste jim v tom nepomáhali a vedle nich nebyli, nobrž v tom 
urozeným Zdenkem Lvem z Rožmitálu a z Blatné nejvyšším 
purkrabím Pražským na na míst� našem podle �ádu jeho se 
spravili, tak aby toho žádnému, kdož by co mocí mimo �ád a 
právo p�ed se bral, trpíno nebylo. Kutnohoští nedali se tím však 
zmásti a vypravili ke králi zvláštní poselství s vylí�ením zlo�ád�
v zemi zahnízd�ných, jež p�i svém návratu, snad jako odplatu za 
slavné uvítání mincmistra, p�ineslo od krále následující nové 
obdarování: Jakož nám píšete, oznamujíc sp�sob roztržitostí 
nyn�jších, které by se v království �eském m�ly dáti, a p�itom 
žádáte nás, abychom vám k tomu povolení /67/ naše královské, 
pon�vadž se jen námi a žádným jiným spravovati a z�ení míti 
máte, dáti rá�ili, abyste vy s Pražany a s jinými m�sty našimi, 
nám beze škody, v p�átelství vstoupiti mohli, a jestliže by jaká 
protržka v zemi byla, abyste spole�nost p�átelskou majíce, 
pon�vadž se jest to i prve dálo, t�chto hor lépe brániti mohli. 
Jakož pak urozený Vilém Kostka z Postupic a na Litomyšli 
mincmistr království �eského, v�rný náš milý, o též jest se k nám 
za vás p�imlouval, i pon�vadž pak známe na tom naše i d�dic�v 
našich zvláštní dobré i také užite�né, aby ty hory p�ed 
roztržením lidské nejednoty zkázu nevzaly, ale také jinak 
opat�eny býti mohly, jsouc k tomu naklon�ni, na žádost vaši 
povolujem vám a povolení naše královské k takovému sp�ízn�ní 
dáváme, tak abyste vy s Pražany a jinými m�sty našimi v 
p�átelství vešli a vstoupili nám i d�dic�m našim bez škody, tak 
jakž jste to v svém psaní položili a nám psali. A tak tudy stojíce v 
sp�ízn�ní a v p�átelství spolu s nimi, našeho a d�dic�v našich 
dobrého a užite�ného hled�li, a jestliže by jaká protržka v zemi 
byla, pro obranu t�ch hor abyste se neopoušt�jíce, radni a 
pomocni sob� byli. Však také takové sp�ízn�ní s radou již 
psaného Viléma Kostky abyste u�inili, a pokudž on vám radu dá, 
tak v tom abyste se zachovali. Jakož pak o tom sp�ízn�ní te

píšem Pražan�m i jiným všem m�st�m našim a vzlášt� též 
podkomo�ímu, prokurátorovi i jiným všem ú�edník�m zámk�v 
našich, aby oni z rozkázání našeho vás a toho klenotu podle 
mincmistra našeho skute�n� bránili. Datum Posoniæ fer VI ante 
domenicam dne ne Longe annorum domini ste Anno 1515.
Opatrnosti té ohledn� možného p�epadení Hory se strany 
protivné bylo zejména proto pot�ebí, jelikož svržený mincmistr 
Tunkl z Brní�ka vyhrožoval, že mocí lidu svého Hory se 
zmocní, k �emuž však nedošlo.  

/68/ Téhož roku zem�el bohatý rudokupec Pavel z Ko	ského 
trhu a u�iniv poru�níky mocné Martina Vrabce z Nedvojovic, 
Ji�íka Hášu z Újezda na Malešov� a Zacha�e z Chrudim�, 
obyvatele horské, odkázal veškeren statek sv�j na skutky 
milosrdné a poru�níci koupili plat a ves Pobo�, kteráž obci 
horské ve dsky vložena byla a lidé vsi té slibovati mají 
�lov��enství pán�m šepmistr�m na míst� vší obce a p�i tom 
skute�n� zachováni a zastaveni pod tou podmínkou, aby nap�ed 
dot�ení poru�níci neb jich nám�stkové plat z již psané vsi 
vybírali, lidi spravovali a z téhož platu na skutky milosrdné 
obraceli a vydávali a z toho platu o vydání aby po�et každého 
roku �inili i potomci jich, kdož to poru�enství spravovati budou, 

pán�m šepmistr�m i vší obci.289  
/69/ Po�átkem roku toho dostavily se v �echách tak kruté 

mrazy, že byl nedostatek v chleb�, ježto nikde mleti možno 
nebylo. Tím v�tší nesnáze objevily se mezi lidem horním. Ti 
mrazové netoliko v �echách, ale i v okolních zemích potoky 
vysušovaly, �eky znamenité umenšovaly, takže na n�kolik mil 
vozili do mlýnu. Aby se nedostatku v Ho�e aspo	 �áste�n�
p�edešlo, na�ízeno stav�ti mlýny samotížné, ko	ské i v�trné.  

Karel kníže Minsterberské a nejvyšší kanclí� posláni byli do 
Hory, aby mincmistr slib u�inil �tyrem regent�m, králem v 
nebytí svém v království na�ízeným. Kutnohorští úsilovn� tomu 
bránili a proto také u p�ítomnosti vyslaných, jak bylo p�vodn�
ustanoveno, nebylo o náprav� hor ni�eho jednáno. Pozd�ji však 
regenti s jinými pány zemskými cht�li to p�edce k tomu p�ivésti, 
aby mincmistr jim slib u�inil, avšak on v to vjíti necht�l, aby 
hory v jakou nesvobodu m�l uvozovati, prav�, žeby hory a 
mince žádného za pána nemívaly, než krále JMti. Potom poslány 
/70/ byly králem z Budína dva listy, jeden mincmistrovi a druhý 
Horník�m, jimiž d�kuje, že jsou k tomu slibu nesvolili.290  

/71/ 1516 Zdraví krále Vladislava bylo již od n�kolika let 
velmi chatrné. Král sám velmi záhy p�edzvídal svou smrt a cht�-
je proto syna svého Ludvíka na tr�nu uherském i také �eském 
upevn�na a ujišt�na míti, dav jej již jako dít� za krále �eského 
korunovati, vydal krátce p�ed svou smrtí k národu �eskému 
manifest, kterýmž u všech za krále �eského sliboval následovn�: 
My Vladislav etc. Oznamujem tímto listem v�bec, kdež �ten nebo 
�toucí slyšán bude, jakož jsou páni, rytí�stvo, Pražané, m�sta i 
                                                          

289 Lib. memor. 1515 v archivu m�stském. - Desky zemské, kde 
takto zanešeno: Albrecht Amcha z Borovnice p�iznal se p�ed 
ú�edníky Pražskými, že d�dictví své v Pobo�i, ves celou a dvory 
kmetcí s platem i se vší zvolí, což k tomu p�ísluší, s plným panstvím i 
to všecko, což jest tu sám m�l a držal, a také tak, jak jsú jemu ty 
d�diny na rozdílu od brat�í jeho se dostaly, žádného práva ani 
panství sob� dále tudíž nepoz�stavuje, krom ková�e, kterýž jest na 
kr�m� p�ed svrchu dot�enou vsí, že toho neprodává, ale sob� a svým 
d�dic�m ponechává, prodal šepmistr�m a rad� i vší obci m�sta 
Hory Kutné nyn�jším i budoucím za 929 kop 35 gr. vše pražských, 
úpln� zaplacených. Roku 1698 p�ihlásil se konvent Sedlcký listem 
ze dne 1. �ervence, že r. 1340 vesnici Pobo� opat Mikuláš i s celým 
p�íslušenstvím Mikulášovi Šramovi m�št�nínu kutnohorskému a d�-
dic�m jeho ve 460 kopách gr. na výplatu na p�t let zastavil, a kdyby 
vyplatiti nemohl, dále na p�t rok� postoupil. Pon�vadž /69/ však dle 
kontraktu solního mezi císa�em Ferdinandem II. a papežem Urba-
nem VII. v p�í�in� odcizených duchovních statk� r. 1630 uzav�e-
ného výplata zastavených statk� všem duchovním a mnišským 
klášter�m vyhražena jest, že tedy po vyjití posledních p�ti let, tedy v 
roce 1690 takovou zástavní sumu 460 kop složiti a vesnici tu zp�t 
míti chtí, �emuž však Kutnohorští p�ímo odep�eli, ukazujíce k tomu, 
že vesnici tu již od roku 1515 deskami zemskými zapsanou mají a 
pokojn� drží. Tím byli od dalšího stíhání se strany kláštera 
Sedlckého uchrán�ni. 

290 Pam�ti Mikuláše Da�ického z Heslova list 46. - Archiv m�st-
ský, list Horník�m zaslaný zní: Poctivým šepmistr�m, konšel�m i vší 
obci na Horách Kutných, v�rným našim milým. My Vladislav z boží 
milosti uherský a �eský král etc. Poctivý v�rní naši milí. Psaní 
vašeho, což se toho slibu dotý�e, kteréhož jest žádal osvícený Karel 
kníže Minsterberský, ujec v�rný náš milý, na urozeném Vilémovi 
Kostkovi z Postupic a na Litomyšli, nejvyšším mincmistru království 
�eského, v�rného našeho milého, a též na ú�ednících mince, všemu 
dob�e jsme vyrozum�li a též také i tomu, co jste témuž knížeti za 
odpov�
 dali, žádajíc nás p�i tom, jakožto i prve, abychom vás p�i 
našem vlastním držení a nezávadném užívání a spravovaní míti a 
nad vámi ruku svou královskou držeti rá�ili, z�stavíce vás p�i svo-
bodách vašich vedle našeho nedávného psaní. I vezte, že takové p�i-
psání naše dob�e v pam�ti máme a toho úmyslu jsme i býti rá�íme, 
abychom vás sami držíce a spravujíce, p�i tom p�ipsání z�staviti 
rá�ili. A protož nic jste v tom, že jste toho slibu bránili a ubránili, 
proti nám neu�inili a aniž u�iníte, když se tak budete zachovávati 
vedle našeho psaní a jakž píšete, nás a krále Ludvíka syna našeho 
nejmilejšího v�rn� se p�idržeti a na žádná jiná psaní se neobracu-
jíce, než námi a mincmistrem naším a ú�edníky našimi se spravujíce. 
A my vás také milostiv� opatrovati rá�íme i vším dobrým vám všem 
a každému zvláš� to vzpomínati. Datum Budæ fer VI ante Martini 
1515 regnorum nost. Hungariæ XXVI Bohemiæ XLV. Vladislaus rex 
Ex comissione sub sigillo. 
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všecka obec království �eského s v�lí naší volili a korunovali na 
království �eské nejjasn�jší kníže a pána Ludvíka uherského 
krále korunovaného syna našeho nejmilejšího z své svobodné 
v�le, nejsouc toho povinni u�initi v živnosti naší. Také my chtíce 
to opat�iti, aby král Ludvík syn náš nejmilejší pán�m, rytí�stvu, 
Pražan�m, m�st�m i vší obci království �eského i zemím všem k 
tomu království p�íslušejícím dosti u�initi rá�il po naší živnosti, 
kdyžby, p�ijda k let�m rozumným, v panování tohoto království 
�eského a v zemí k n�mu p�íslušející uvázati se cht�l, má jim to 
všecko u�initi, co jsou p�edkové naši, císa�ové a králové �eští i 
my také u�inili, že jest JMt též povinen u�initi jako král �eský, 
kdež my za JMt krále uherského a �eského voleného a koru-
novaného tímto listem slibujem, že má tomu všemu dosti u�initi 
po živnosti naší, jakož pak v tomto listu dále všecko napsáno 
stojí, co má král Ludvík po naší živnosti u�initi:  

My Ludvík uherský a �eský král atd. P�i�kli jsme kompaktáta 
mezi svatým konsilium Bazilejským a slavným královstvím �es-
kým a markrabstvím moravským zjednaná a u�in�ná, aby zase v 
své pevnosti vstoupila a p�ivedena a skute�n� zachována byla, a 
to máme zapsati podle všech zápis�v p�edk�v našich král�v 
�eských a držeti a k místu p�ivédsti. A jestliže by kdo cht�l proti 
tomu býti a království /72/ �eskému a markrabství moravskému to 
rušiti, máme jich p�i tom hájiti a brániti proti každému i p�ed 
otcem svatým papežem o to jednati, aby �ech�m a Moravan�m 
to bylo vskutku potvrzeno.  

It. P�i�kli jsme, aby takový arcibiskup dán a sp�soben byl 
kostelu pražskému, kterýž by �echy a Moravany p�i kompaktá-
tích zachovaval a držel, i také podle zapis� a ujišt�ní císa�e Sig-
munda slavné pam�ti i jiných král�v �eských až do krále Vladi-
slava otce našeho nejmilejšího zápis�v. A takový arcibiskup aby 
brzy zjednán byl, stvrzen a posv�cen.  

It. P�i�kli jsme korunu �eskou držeti a zachovati, všecky 
pány, poctivá m�sta Pražská i jiná m�sta i všecku obec též 
koruny p�i právích, �ádích, privilegiích, svobodách, vysazeních, 
obdarováních zemských i všech slušných starých i jiných zvyk-
lých dobrých oby�ejích, zvlášt� slavných pam�tí krále Otakara, 
krále Jana, císa�e Karla, krále Václava, císa�e Sigmunda, krále 
Albrechta, krále Ladislava, krále Ji�ího, krále Vladislava otce 
našeho nejmilejšího všecky zápisy dané a vyšlé až do jeho smrti 
držeti bez odporu a zmatku všelikterakého a vskutku zachovati a 
obhajovati.  

It. P�i�kli jsme hradu Karlštejna, koruny, klenot�v všelikte-
rakých zemských i také desk i privilegií neporušiti ani sv��ovati 
žádnému bez v�le a rady pán�v, rytí�stva království �eského i 
m�st Pražských pokud kte�í právo mají.  

It. P�i�kli jsme, kdybychom v panování skute�né království 
�eského vstoupiti m�li, že zachovati máme �ád a zvyklosti 
starodávní království �eského.  

It. P�i�kli jsme žádných cizozemc�v duchovních ani sv�t-
ských na ú�ady zemské, dvorské, ani m�stské ani duchovní ne-
p�ijímati než �echy, ani jimi zámk�v a m�st koruny �eské osazo-
vati a jim jich sv��ovati, /73/ a to máme rádi u�initi. A též v okol-
ních zemích k království �eskému p�íslušících aby bylo držáno, 
jakž jest to za císa�e Karla i jiných král�v p�edk�v našich 
držáno a zachováváno bylo.  

It. P�i�kli jsme, že nemáme žádných zemí, knížetství, m�st i 
zámk�v, hrad�v, man�v i jiných všelikterakých zboží královské 
�eské korun� p�íslušících od koruny odtrhovati ani odcizovati 
ižádným oby�ejem i ani žádnými v�ny, ale což by od koruny 
odtrženo bylo neb odcizeno, to máme zase spojiti a k korun�
shromážditi.  

It. P�i�kli jsme mince �eské žádným sp�sobem nepoleh�ovati 
ani ponižovati bez v�le vší zem�, ale tak se zachovati podle 
vysazení a privilegií koruny �eské, jakož právo jest.  

It. P�i�kli jsme, což jsou p�edkové naši císa�ové neb králové 
�eští k tomu dali neb zapsali stav�m, osobám neb osob�, bu
 na 
království neb na duchovenství neb na manství, že to máme 
zdržeti a v celosti zachovati, však to aby nebylo proti milostem a 
obdarování, kteréž jest král Vladislav otec náš nejmilejší dáti 
rá�il všem stav�m království tohoto.  

It. P�i�kli jsme každý stav zvlášt� p�i jejich právích, �ádech, 
privilegiích, svobodách, vysazení, zvyklostech a obdarováních, 
což k témuž stavu náleží, zachovati.  

I my tímto listem slibujem a p�i�íkáme, kdyby koli král 
Ludvík JMt syn náš nejmilejší po smrti naší, p�ijda k let�m 
rozumným, v panování své v království �eské uvázati se cht�l, 
jim má to všecko u�initi, což jsou �inili p�edkové naši, králové 
�eští, i my též u�inili jsme z povinnosti, že týž král Ludvík u�initi 
má vedle toho sp�sobu, jako jsme my jim list na to vydali pod 
pe�etí naší rukou naší vlastní v n�m se podepsavše, s takovouto 
výminkou, že dokudž by jim král Ludvík, syn náš nejmilejší, tomu 
všemu dosti neu�inil, jakož týž list náš od nás /74/ jim vydaný sám 
v sob� ší�e drží a ukazuje, co povinni jsou �initi králové �eští, že 
oni také nebudou povinni ve vládnutí a panování téhož krále 
Ludvíka JMt opustiti, dokudž by se tomu všemu dosti nestalo, 
jakož se v tom listu od nás jim vydaném oznamuje a ší� zavírá, 
než když by tomu všemu tak, jak píšeme a na�izujeme, úpln�
vyhov�no bylo od JMti krále Ludvíka syna našeho nejmilejšího 
všickni stavové v království �eském i v jiných zemích k n�mu 
p�íslušejících povinni jsou a budou ve vší poddanosti, povinnosti 
a službách se zachovati, jakožto ku pánu svému a králi �eskému 
korunovanému.291  

Poru�níky krále Ludvíka do jeho zletilosti ustanoveni pak 
byli v zemích koruny �eské páni kníže Karel Minsterberský a 
Lev a B�etislav Švihovský z Rožmberka. Král Sigmund polský a 
císa� Maximilián prohlášeni, aby p�ijali na se spole�né vrchní 
poru�enství jak nad králem tak i nad královstvími jeho do let 
rozumných.  

Král Vladislav zem�el ve �tvrtek p�ed Kv�tnou ned�lí (dne 
13. b�ezna) 1516.  

Když ta žalostná novina o smrti krále Vladislava p�išla do 
Hory, tehdy vedle povinnosti páni šepmist�i a páni jakožto hos-
podá�i i také proto, že po smrti krále Ji�ího páni hned v minci 
královskou na Vlašském dvo�e se uvázali, tak jakž tu na ten �as 
p�ipomenutí od lidí starých u�in�no pro obhájení hor, i na témž 
byli jsou, chtíc se v minci království uvázati, jsouc k tomu napo-
menuti od obecních a starších a o tom s panem mincmistrem 
mluvili dostate�n�, p�edloživše p�í�iny p�edepsané, i také že 
jsou nákladové jich tu v minci, chtíc to opat�iti, tak aby z pán�v 
osoby n�které p�ihledaly k tomu, což se do mince královské 
schází a co jest v minci, aby v�domost p�íjm� a vydání m�li, 
však tak, aby ú�edníci mince p�i svém ú�adu jsouc toho pilni 
z�stali a tak se zachovali, aby nikam nic bezpot�ebn� /75/ a jinam 
mimo pot�ebu horní vydáno nebylo, ani nikterakž ustíráváno, 
než pon�vadž královská milost Ludvík d�dic a král korunovaný 
aby JMti to dochováno a zachováno bylo, což by m�lo zachová-
no býti spravedliv� a v�rn�. Mincmistr však pou�il je, že záva-
zek sv�j, kterýž u�inil králi Vladislavovi pobožné pam�ti, u�inil 
též jednostejn� JMti králi Ludvíkovi, a pon�vadž král a pán náš 
živý jest, žádal pán�v, aby toho zanechali, p�i�íkaje jim, že ni-
kam nižádné dluhy mimo pot�eby horní nikterakž vydati nerá�í, 
aniž na dluhy své v minci porážeti bude a nemá, ani ú�edníci 
mince jakých dluh�v sob� vyv��ovati ani p�j�ovati sob� nemají, 
než tak se zachovati úpln� a v�rn�, jako na ú�edníky náleží, a 
nikam žádná vydávání aby nebyla, než což by ku pot�eb� horám 
bylo. Sám pak mincmistr že se podle závazku svého, jako na 
ctného pána náleží, úpln� a v�rn� zachovati chce a JMti králi 
Ludvíkovi v tom up�ímn�, jako ku pánu svému vedle p�ísahy 
zachovati, i pilnost v všech d�chodech mince míti, tak aby 
žádné v tom újmy nebylo ani jaké domn�ní.  

Tu páni šepmist�i a páni, vážíce závazek, kterýž jednostejn�
a rovn� ku králi Ludvíkovi jako ku králi Vladislavovi se vzta-
huje, a že rozdíln�jší v�c jest �asu tohoto nežli za krále Ji�ího, 
kdež žádný král ani d�dic nebyl korunovaný a kralující, jako 
král Ludvík JMt jest král a pán korunovaný a d�dic, a že pan 
mincmistr znamenit� závazkem p�i��ení u�inil, že o to plnost 
míti bude, aby nikam jinam nic mimo pot�eby horní vydáváno 
nebylo, i tak p�i tom a na tom p�i��ení, kteréž u�inil d�v�rn�, k 
v�li a žádosti u�inili a na to se netáhli, aby páni minci spravovali 
a v minci se uvázali, však tak od toho pustili z dobré v�le, aby 
na potomní �asy tím hon�ni nebyli, také pod tou výminkou, aby 
ú�edníci mince v tom up�ímn�, v�rn� a práv�, se zachovali ve 
všem, pokudž jich závazky jsou, aby tyto hory, a� by /76/ jaká 
pot�eba neb potržka byla, opatrovány byly. A toto všecko se 
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dálo z napomenutí a z v�le obecních a starších k správ� na ty 
�asy potomní, a� by z dopušt�ní božího král JMt a potomci bez 
d�dic� a krále korunovaného z sv�ta sešli, aby jakž od starodáv-
na bývalo, mince od pán�v šepmistr�v jako hospodá��v opat�e-
na byla.292 Byl to poslední výkon šepmistr� kutnohorských toho 
druhu, nebo� potom nikdy více se jim toho �initi nedopustilo.  

Nejvyšší mincmistr Kostka z Postupic požíval u všeho oby-
vatelstva úplné d�v�ry a lásky, nebo� nikdy nedopustil na svo-
body a stará práva obce Hory Kutné sahati, proto také obec úpl-
nou svou samosprávu v každém sm�ru vykonávati mohla a 
vykonávala. Byl také stejn� oblíben u lidu horního, jak pracují-
cího tak u nákladník� a rudokupc�, a to pro svoji nestrannost a 
všemožné podporování hornictví. Tato jeho všeobecná obliba 
p�im�la bohatou m�š�anku a majitelku hutí Kate�inu Jandovou k 
tomu, že ona veškeren sv�j znamenitý statek jemu odkázala, 
uloživši zárove	 jemu za povinnost, aby chrám sv. Jana, který 
stav�ti byla po�ala, z poz�stalosti její dostav�l, kn�zem opat�il, 
téhož pot�ebnou výživou nadal a pro n�ho d�m zvláštní koupil, 
ku kterémuž ú�eli své vesnice Touše	, Opo�en a Sedlov 
odkázala.293  

Bylo již d�íve praveno, že obecní starší a šepmist�i hled�li 
využitkovati každé možné p�íležitosti ku rozmnožení statk�
obecních. Tak ve st�edu po sv. Bartolom�ji r. 1516 stala se jest 
smlúva a trh dokonalý mezi urozeným vladykou panem Proko-
pem �abelickým ze Soutic a na Tejn� s jedné a mezi šepmistry a 
radou vší obcí Hory Kutné, strany druhé a to taková, že již 
nadepsaný Prokop �abelický /77/ ze Soutic prodal ves Lošany i s 
tvrzí, s lidmi i s platem a podacím kostelním tu v Lošanech, i s 
rybníky, potoky, lukami se vší zvolí a se vším panstvím což k 
tomu p�ísluší, nic sob� tu ani d�dic�m svým nepoz�stavuje, tak 
jakž on sám držal, jim nadepsaným pán�m Horník�m a obci a to 
jmenovit� každou 1 kopu gr.�. po 24 kopách gr.�. cokoliv�k tu 
platu jest a ukázano bude, a k n�mu se lidé p�iznávají, to se ve 
dsky vloží. Toto jest vymín�no. Což jest koli pen�z gruntovních, 
kteréž jsou d�diny od tvrze prodány, ty peníze aby panu Proko-
povi vyšly podle toho trhu a smlouvy, kteréž s t�mi lidmi má a na 
ty roky, jakž jest v registrách zapsáno. A páni Horníci mají ty 
lidi p�idržeti, aby z t�ch grunt�v placeno bylo za grunty. Toto 
jest také vymín�no. Což se Duchka v Lošánkách dotý�e, jestliže 
by jej pan Prokop kdy zastaviti neb prodati cht�l, že jeho nemá 
žádnému jinému mimo nadepsanou obec Hory Kutné zastaviti 
ani prodati, a též na n�m, což platí, 1 kopu po 24 kopách prodati 
má a dráž nic, le�by páni Horníci koupiti necht�li. Toto také 
výmín�no, že tento úrok svatohavelský nyní nejprv p�íští má pan 
Prokop vzíti a sebrati na lidech v Lošanech. It. Za podací kostel-
ní, za rybník a za druhý rybník, kterého se s loukou užívá, za to 
mají dáti 60 kop gr.�. It. Spraviti má svrchupsaný pan Prokop 
�abelický tím vším, což má aneb míti bude. It. Má ve dsky 
nadepsaný pán kone�n� vložiti p�i svatém Václavu nyní p�íštím. 
It. Nyní mají zavdati páni Horníci 100 kop gr.�. Ostatek pen�z té 
sumy, což bude se�teno, to p�i sv. Havle p�íštím aneb kone�n�
dv� ned�le po sv. Havle dodati a doplatiti mají. Toto jsou sob� s 
obou stran správn� a k�es�ansky zdržeti slíbili, /78/ jako dob�í 
lidé tomu všemu dosti u�initi majíc, což sepsáno v této smlouv�, 
a na tu smlouvu u�inili jsme mezi sebou tyto vy�ezané cedule 
léta a dne, jakož se naho�e píše.  

Tim nabyla obec Kutnohorská op�t o jeden statek více v 
majetek sv�j, což nejlépe sv�d�í o prosp�šnosti samosprávy 
obecní ni�ím neomezované a o dobrém hospodá�ství dávných 
p�edk�v našich.  

Král Vladislav hned od nastoupení vlády své nalézal se vždy 
ve velmi stísn�ných pom�rech finan�ních, o jichž trvalé zlepšení 
po celý sv�j život marn� se namáhal. Nepokojná doba jeho vlá-
dy vyžadovala velikých náklad�v. Proto ku konci svého pano-
vání, kdy hornictví kutnohorské zna�n� za�alo klesati, uznal 
toho pot�ebu, aby p�ehlédl stav svých dluh� a na�ídil úpravu 
jich. K tomu ú�eli svolal zvláštní komisi a na splacení svých 
dluh� postoupil jí veškeré d�chody z mince kutnohorské, spolé-
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haje úpln� na mincmistra Kostku, že se jemu poda�í celý plán 
uskute�niti. Veškeré se�tené dluhy obnášely 208.910 kop praž-
ských (tj. asi 2,100.000 zl.rak.�.), z nich pak ješt� i p�i smrti 
Vladislavov� málo bylo splaceno, ježto prav� výnos z hor kut-
nohorských byl již skrovný a také nemohl býti k nazna�enému 
cíli úpln� obracen, jakž patrno z posledního vyjednávání s 
mincmistrem, jehož první pé�í m�lo býti podporování hor a 
zakázáno mu bylo obraceti peníze jinam.  

Na nemalou újmu výnosu hor kutnohorských bylo povolení 
Vladislavovo m�š�anu kutnohorskému Janu Freyovi na prodej 
veškeré vyt�žené m�di, kterýž op�t právo své postoupil norim-
berskému kupci Janu Nitschlovi, což i král Vladislav potvrdil, 
jakož i stvrdil postoupení obchodu toho pro kupce Bernarda 
Fichtla z Mnichova. Že obchod ten jak Norimber�an�m tak i 
Mnichovským znamenit� prospíval, jest mimo /79/ vší pochyb-
nost, nebo� brat�í Fichtlové zap�j�ili králi Ludvíkovi 10.000 zl. 
a naproti tomu byla jim ponechána nadále m�� z rud kutnohor-
ských a vymín�no, že kupci ti z každých 100 cent� m�di srazí si 
150 zl. až do úplného zaplacení, a vyhražena zárove	 vzájemná 
dvouletá výpov��.  

1517 Vláda krále Ludvíka byla jak poru�nictvím stav� tak i 
vrchních poru�ník�v velmi obmezena, nebo� král mohl konati 
jen to, na �em se poru�níci ustanovili a sn�my snesly. K tomu 
ješt� dále panovaly, ano i více vzr�staly, dávné kyselosti a roz-
broje mezi stavy �eskými. Stav panský a rytí�ský dávaly vše-
obecn� najevo dávnou svoji nep�íze	 k m�st�m královským, 
protože m�sta necht�la jim býti na sn�mích zemských povolna a 
hájila svých práv, ano došlo i tak daleko, že pan Lev z Rožmi-
tála nejvyšší purkrabí pražský poslal do všech kraj� na�ízení, 
aby celá zem� vojensky se strhla na Ka�inu ke dni 4. zá�í, na�ež 
zase Pražané dopsali všem m�st�m královským o pot�eb� celou 
mocí brannou dostaviti se v den 3. zá�í do Kolína. Ježto pak ob�
vojska stahovati se m�la v nejbližším okolí Hory, záleželo jí na 
tom nemálo, aby sebe i hor st�ežila a opatrovala a celou pé�i 
úkolu tomu v�novala, avšak poselstvím krále Ludvíka zastaveny 
byly p�ípravy vále�né obou stran a snahou starého pana Viléma 
z Pernštejna poda�ilo se sjednotiti strany k jednot� a kone�nému 
míru.  

Také haví�i kutnohorští po�ali se toho roku bou�iti, a to 
zejména pro stálé hádky náboženské. Stalo se však mezi nimi 
narovnání a spokojení skrze kn�ze arcid�kana Jana Buchala, 
kn�ze mistra Duchka, kn�ze Jana Cifru fará�e od sv. Barbory a 
kn�ze Jana od sv. Ji�í v p�ítomnosti pán�v šepmistr�v a n�kte-
rých spoluradních, a ti haví�i pro takové nešetrné a jim nená-
ležející hádky trestáni /80/ jsou v�zením šatlavním.  

Jak p�ísn� každá rozpustilost a svévolnost trestány bývaly, 
dosv�d�uje nám vypravování Mikuláše Da�ického: M�síce Sep-
tembris r. 1517 dali v Ho�e Kutné utíti dv�ma truba��m ruce, že 
na rychtá�e m�stského sáhli jej posekavše, a ruce jich zutínané 
p�ibity byly na praný� uprost�ed rynku.  

Téhož roku starší nad havé�i hor st�íbrných dali vystav�ti 
kostelík ke cti a chvále Pánu Bohu na památku popravených 
haví��v u Pod�brad, na tom míst� kdež stínáni byli, a pou� tam 
u�inivše kalich st�íbrný tam darovali.  

1518 Nastává nyní n�kolikaletá doba, ve které Hora z ve�ej-
ného p�sobení tak�ka ustoupila a veškerou svou �innost správ�
obecní v�novati mohla a také jist� v�novala. Jest to dozajista 
úkaz neoby�ejný a pam�tihodný, že až posavad p�i všelikých 
prom�nách politického a sociálního smýšlení osob správu obec-
ních záležitostí �ídících p�i všemožném pátrání ani jediného p�í-
padu nebylo možno nalézti stížností do ne�ádného a nepoctivého 
pln�ní a zastávání povinností v ú�adech ve�ejných a p�edce jak 
ve�ejná správa obecní, tak i soudnictví i právomoc spo�ívaly 
jedin� v rukou spoluob�an�, d�v�rou ob�anstva k ú�ad�m t�m 
povolaných. Pozorujeme-li pak obez�etnost a rozvážlivost p�i 
rozsudcích, krátkost, ur�itost a úplnost p�i zápisech druhu všeli-
kého vlastnictví a �ádnost i poctivost u vedení sv��ených jim 
majetk� a fond� a �in�ných z nich po�t�, musíme diviti se vyso-
kému stupni jich vzd�lanosti, šlechetnosti a spolu i ob�tavosti, 
s jakou ú�ad�m svým se v�novali, a proto zase po delší dob� se-
známíme se s osobami, kterým tehdy správa obce sv��ena byla.  

Roku 1518 v den po Novém roce nejvyšší mincmistr Vilém 
Kostka z Postupic obnovil ú�ad šepmistrský a zvoleni byli: Sa-
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muel Lahvi�ka, /81/ Jan Hanyký� z Semína, Petr mincí�, Jan 
Popelka z Vickovic, Prokop Prégl z Ylkuše, Vav�inec Jošté��v, 
Jan z Prách	an, Jind�ich Lauda, Burian Vrbík�v, Jakub Sobol z 
Vojkovic, Václav Zikeš, Jan Král, Václav Srna, Barto	 mincí�, 
Havel Píš Šafarský, Ji�ík Rych, Mat�j Chotusický a Jan Fará�
záme�ník. Konšelé a páni obecní: Matouš Libenický z Ruk 
hofmistr, Mat�j z Rybného trhu, Mikuláš z Prách	an, Jan Zygel 
z Chocemic, Jan Sus z Ježova a Ond�ej kramá�. Mimo n� voleno 
ješt� 72 starších obecních. Povinnosti obecní rozd�leny jim byly 
dle známého již �ádu obecního. Rychtá�ové a konšelé obecní 
voleni byli též i pro p�edm�stí: pro Cech rychtá� a 6 konšel�v, 
pro Hloušky rychtá� a 8 konšel�v, pro Pách rychtá� a 6 kon-
šel�v, pro Kolmark rychtá� a 4 konšelé a pro Ka	k rychtá� a 9 
konšel�v.  

Starší cech�m �emeslnickým zvoleni: �ezník�m 4, peka��m 
4, nákladník�m piv 4, ková��m 3, krej�ím, kraje��m, post�iha-
��m a rejfí��m 7, soukeník�m 2, tkadlc�m 2, kramá��m 3, zlat-
ník�m a konvá��m 2, kožišník�m 2, st�elc�m 1, záme�ník�m 2, 
truhlá��m, bedná��m a kolá��m 5, šenký��m 4, klobou�ník�m 2, 
ševc�m 4, leflí��m 2, koželuh�m 2, lojovník�m, provazník�m a 
olejník�m 3, hrn�í��m 2, tandlé��m 2, lazebník�m 2. Nápadno 
je, že cech mlyná�ský dosud se neuvádí, a� �asu toho v okolí i v 
m�st� dosti mlýn� bývalo.294  

Král Ludvík byl si dozajista v�dom d�ležitosti dol� kutno-
horských a proto brzo po svém nastoupení vlády poslal z Budína 
posla svého do Hory s následujícím listem: My Ludvík z Boží mi-
losti uherský, �eský etc. král atd. Slovutným, opatrným Horní-
k�m, šepmistr�m i jiným všem ú�edník�m na Horách našich 
Kutných, v�rným našim milým, milost naši královskou a všecko 
dobré vzkazujem. V�rní naši milí! Oznamujem vám, že te
 k vám 
vysíláme state�ného Žib�ida z Bobolusk služebníka našeho v�r-
                                                          

294 Po volbách kladeny byly po�ty osobami, jimž r�zné ú�ady 
byly sv��eny. Z po�t� t�ch posouditi lze stav obecních d�chod� a 
fond�: Po�et obecní. Suma restat p�edešlých po�t�v v truhle 
nalezená a vy�tená: 187 kop 12 gr. Suma p�íjm�v ungeltních do 
truhly 63 kopy 9 gr. 4 den. Suma všech p�íjm�v postranních 342 
kopy 55 gr. �iní 593 kopy 16 gr. 4 den. /82/ Hospodá�ský po�et, 
jejžto �inili hospodá�i obecní. Suma p�íjm�v z zisku z soli, z cla, z 
zboží, z úrok�v, �inže a z dluh�v starých zupomínaných a po po�tu 
k sob� p�ijali hotových 283 kopy 2 gr. 1 den. Suma všech útrat 162 
kopy 16 gr. 4 den. Zbývá 120 kop 45 gr. 4 den. a to jest ukázáno na 
skladu soli v solnici ležící a sice 4 kopy 58 be�ek malé soli po 17 gr. 
a 43 be�ky veliké po 22 gr. Po�et špitálmistr�v. Suma všech 
p�íjm�v 267 kop 28 gr. 6 d. Suma všech útrat 271 kopa 3 den. 
Nedostává se 3 kopy 32 gr. 3 d., ty dodány jsou. Po�et z Rybného 
trhu a ze skladu slaných ryb. P�ijato 66 kop 13 gr. 4 d. Vydáno 13 
kop 44 gr. 5 d. Zbývá 52 kopy 28 gr. 7 d., položeno hotových. Po�et 
Vysokého kostela. Suma všech p�ijm�v 38 kop 1 gr. 6 d. Vydání 37 
k 4 gr. Ostává za pány kostelníky 57 gr. 6 d. Po�et chrámu sv. 
Barbory. Suma všech p�íjm�v 49 kop 12 gr. 6 d. Suma útrat i za 
víno k služb� boží, varhaníku, kalkantovi a písa�i 46 kop 29 gr. 7 d. 
Ostává za pány kostelníky 2 kopy 2 gr. 3 d. Kostelníci od Nám�ti 
toho roku po�tu ne�inili, protože se chrám opravuje. Po�et chrámu 
sv. Bartolom�je. Suma všech p�íjm�v 42 kopy 9 gr. Suma vydání 
20 kop 59 gr. 2 d. Zbývá 21 kopa 1 gr. 6 d., ty p�ijal jest pan 
Jind�ich bakalá�. Po�et ú�edník�v stavení kostela T�la Božího a 
sv. Barbory. Suma všech p�íjm�v 365 kop 52 gr. 6 d. Suma všech 
vydání 359 kop 55 gr. 1 d. Po po�tu hotových 5 kop 57 gr. 5 d. 
p�ijali zase ú�adníci a tu p�iznáno od Martina Vrabce z Nedvojovic, 
že od sedmi let po�ád zb�hlých až do tohoto �asu vynaloženo na ten 
kostel 3322 kopy 5 gr. 2 den. /83/ Po�et ze vsi Pobo�e od poru�ník�v 
Martina Vrabce z Nedvojovic, Ji�íka Háši z Újezda a pana Zacha. 
Suma všech p�íjm�v a úrok�v až do konce roku 132 kopy 16 gr. 
Suma vydání na skutky milosrdné dle odkazu 118 kop gr. 6 d. 
Zbývá 14 kop 15 gr. 2 d, což ostává za pány poru�níky. Mezi výdaji 
ú�továno též 9 kop 54 gr. pannám Bekyním, což sv�d�í, že až 
posaváde v Ho�e byly usazeny. Po�et z úrok�v a z lidí, obecním 
hospodá��m náležející, za p�lletí svatoji�ské a svatohavelské. Z 
Újezdce 14 kop 14 gr. Z Pe�ek 4 kopy. �iní 18 kop 14 gr., ty p�ijaty 
do p�íjm� obecních od pán� šepmistr�. Po�et úrok� ze vsí ku 
špitálu náležitých, a sice platilo se: ze Sou	ova 14 kop 33 gr., z 
T�ebonína 5 kop 17 gr., z P�ítoky 18 kop 19 gr., z Veletova 9 kop 17 
gr., z Puch�e 4 kopy, ze Zybohlav 17 kop. U�iní 68 kop 26 gr., které 
p�ijali páni špitálmist�i pro pot�eby špitální. Tím sp�sobem vedena 
byla správa obecních a nada�ních p�íjm�. 

ného milého, jemuž jsme poru�ili s vámi o n�které naše pot�eby 
pilné rozmluviti a vám je oznámiti. A protož toho na vás žádáme, 
což prve jmenovaný Žib�id na tento �as od nás s vámi slovem 
naším královským mluviti bude, že jemu toho v��iti budete tak, 
jako bychom s vámi sami osobn� mluviti rá�ili. A v�da, že jest v 
tom zcela naše v�le, což vám oznámí, /84/ nepochybujeme o vás, 
jakožto o v�rných poddaných našich milých, že se v tom tak 
zachováte podle tohoto našeho rozkázání a jiná�e nic. Tomu na 
sv�domí jsme rozkázali pe�e� naši královskou k tomuto listu p�i-
v�siti. Datum Budæ fer V post festum scte Luce evangeliste anno 
domini 1518. Co tento posel v Ho�e vyjednával, nikde pozname-
náno se nenachází, ježto však týž Žib�id jako posel královský 
dostavil se na sn�m v Praze o st�edopostí odbývaný, lze souditi, 
že i v Ho�e jednal o pomoc na zaplacení dluh� královských. Jed-
nalo se o to, jak by Hora i se svými d�chody horními a podobn�
i jiní zámkové královští pro dluhy královské zastaveni býti 
mohli dle zápis�v. Proto na sn�mu svoleno bylo k dani a berni 
velmi t�žké, jen aby králi z dluh� a zemi ze závad všelikých 
bylo pomoženo. 

1519 Vedle toho, kdež ode všech t�í stav�v panského, rytí�-
ského i m�stského stalo se svolení o dluhy královské, aby na 
splacení jich bern� dána byla, svolili se šepmist�i a rada s volí 
pán�v obecních a starších ze všech statk� na zemi d�di�ných i 
zápisných, jichž na ten �as byli v držení, k obci m�sta Hory Kut-
né p�íležících a p�íslušících, i také z lidí v nich sebravše, jakž 
kdo a za� statku gruntovního m�l vedle trhu nebo spravedlivého 
šacování z každé kopy groš�v po p�l groši �eském a to rozdíln�
po krajích, jakž který statek k kterému p�ísluší kraji, tímto 
sp�sobem: V Kou�imském kraji tito statkové: Pobo� koupena za 
929 kop 35 gr., bern� na ten statek 7 kop 44 gr. 6 d. Zybohlavy, 
Újezdec, K�e�ho� zápisn�, bern� na n� p�išlo 2 kopy 13 gr. 
Blyn� koupena za 346 kop, bern� 2 kopy 53 gr. Lošany s 
podacím za 950 kop 22 gr., bern� 7 k 55 gr. 1 d. Lošánky malé 
za 192 kopy, bern� 1 kopa 36 gr. V týchž Lošánkách Kubík v 
zástav� ve 100 kopách, bern� 50 gr. /85/ Veleletov zápisná v�c 
dle majestátu, bern� 3 kopy 20 gr. �iní 26 kop 31 gr. 9 d. V kraji 
�áslavském: V Pe�kách jeden �lov�k, bern� z n�ho 18 gr. V Ho-
�anech platu 198 k 24 gr., bern� 2 kopy 6 gr. V Dolanech platu 
260 kop, bern� 2 kopy. Sou	ov, T�ebonín z nichž vycházeti má 
platu 29 kop, jedna kopa platu po�ítá se za 18 kop, vypadá bern�
4 kopy 21 gr. V Puch�i platu 4 kopy, jedna kopa po�ítá se za 20 
kop, bern� 40 gr. Z P�ítoky vychází platu 18 kop 23 gr., bern� z 
toho 3 kopy 4 gr. Z Kruntlíku vychází platu 4 kopy, jedna kopa 
po 18 kopách, bern� 36 gr. Suma vší bern� ze všech statk� kraje 
�áslavského 12 kop 38 gr. V Chrudimském kraji: Ves Bylany 
koupena za 890 kop, bern� z toho 7 kop 20 gr. U�iní tedy veške-
ré bern� ze statk�v obecních 46 kop 25 gr. 3 d. Z lidí podle 
oznámení ú�edník�v nad týmiž lidmi ze všech vsí naho�e uvede-
ných vypadlo bern� 36 kop 59 gr. Jak veliká suma bern� od 
obyvatelstva m�stského a zda vybírána byla, nenalezl jsem 
poznamenáno.  

1520 Všichni t�i stavové království �eského usilovali horliv�
o to, aby mladý král p�ijel do �ech a v panování dle práva se 
uvázal, tak aby všech v�cí dávno poh�ešovaný stav a b�h v 
po�ádek uveden býti mohl. I vysíláni byli poslové do Budína, 
aby krále m�li ku p�íjezdu do �ech, a když na tyto slušné žádos-
ti odpovídali Uh�i �etnými a ned�vodnými p�ekážkami, hrozili 
poslové �eští v nevoli, nebude-li král jim propušt�n dobrovoln�, 
že p�itáhnou s brannou mocí a sami ho sob� dobydou a nep�jde-
li ani tak, že sob� zvolí krále jiného. A obrátili se v té v�ci na 
vrchního poru�níka Sigmunda krále polského aby pro uvarování 
nesnází a bou�í v �echách nápomocen byl p�íjezdu /86/ krále do 
�ech. Kone�n� bylo p�ipov�díno, že král p�ijede do �ech p�ed 
sv. Bartolom�jem a stavové dle starobylého sp�sobu m�li jej 
o�ekávati na hranicích. Že však o Veliké noci vypukl v Praze 
krutý mor a rozší�il se po celém království, jemuž množství lidu 
podlehlo, sešlo pro ten rok z králova p�íjezdu a slíbeno, že se tak 
stane, jakmile okolnosti se zm�ní. Stavové pak napomenuti, aby 
aspo	 v této rán� boží sob� usrozum�li a vešli op�t ve svornost a 
lásku mezi sebou, pro dobré jak království, tak i své vlastní.  

Sn�m odbývaný po Novém roce v Praze, na n�mž z Hory 
jako vyslaní se sú�astnili Jan Hanyké� z Semína a Ji�í Rych, 
spoluradní, byl dosti bou�livý, jelikož n�kte�í páni a rytí�i, zvlá-
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št� strany pod obojí a celý stav m�stský, odep�eli každému sp�-
sobu nových berní, pokud nenajdou se prost�edky jiné a lepší, 
aby dluh�v královských skute�n� ubývalo. Zvlášt� Horníci jak 
�e�mi tak i p�ípisy k nejvyššímu hofmistru Vojt�chovi z Pern-
štejna bránili se proti list�m krále Ludvíka jim �in�ným a je ku 
placení berní vybízejícím, takže týž pan z Pernštejna listem 
svým ze dne 5. února 1520 omlouvá se, že jim proti rozkaz�m 
královským raden a pomocen býti nem�že, pon�vadž práv a 
výsad horských sv�dom není. Dále píše: Vy� jste ale rozumní 
lidé, kte�í v�c svou p�ed se bráti umíte, tak aby vám svobod 
vašich neubývalo a svému pánu abyste poddanost zachovali, 
jakož z nás každému p�ísluší. Pokudž jsme my povinni to držeti, 
co jsme JMti slíbili, tolikéž nám JMt povinen držeti, což nám 
slíbil neb slíbiti má.295 Proto však p�edce povoleno k nové dani, 
totiž, aby p�i prodeji všeho movitého zboží v zemi z každého 
groše kupní ceny dáván byl halé� na pomoc k zaplacení zmín�-
ných již dluh�, a to po celý rok. Celý pak dluh královský roz-
d�len byl na tom sn�m� tak mezi stavy, že stav panský a rytí�ský 
/87/ brali na sebe dv� t�etiny a t�etí ponechali stavu m�stskému.  

Kdežto veškeré p�íjmy z d�chod� královských z Hory Kutné 
dle ustanovení jen na dluhy královské m�ly býti dávány, p�edce 
pan Lev z Rožmitála d�chody ty obracel jinam, což mu však pa-
nem Vojt�chem z Pernštejna velice bylo domlouváno a šepmi-
st�i voláni k odpovídání, jestliže by sami k tomu p�ipoušt�li.  

S klášterem Sedlckým nežili Horníci dosud v dobrém p�á-
telství, nebo� domlouvají jim z�ízené rady v království �eském 
listem ze dne sv. Augustýna 1520, že kn�z opat téhož kláštera 
st�žuje si do n�kterých t�žkostí a posm�ch�, jež se mu d�jí bez 
provin�ní a to z strany ú�edníka jeho, který k vám do Hory 
svobodn� bez gletu nesmí, i do mnohých jiných p�í�in, na �emž 
velikou t�žkost nese, že se k n�mu tak nesousedsky zachováváte. 
Avšak, jakžkoli žádal jest nás k vám za p�ímluvu, abyste vy k 
n�mu dobré sousedství zachovávali a p�í�iny k nesousedství 
nedávali ani jiným soused�m vašim toho nedopoušt�li, že on 
tolikéž u�initi a k vám se sousedsky zachovávati chce. A pon�-
vadž slušné v�ci žádá, jeho jsme v tom oslyšeti nemohli, nébrž k 
vám se o n�ho p�imlouváme a za to žádáme, abyste jemu svobo-
du dopustili, aby on k vám do m�sta svobodn� bez glejtu choditi 
jako prve mohl, zachovali. P�í�inou této p�ísnosti z�ízených rad 
byly neustálé t�enice, ku kterým klášter vedením sporu s obcí 
kutnohorskou pro držení grunt� v Hlouškách a na Kamenné 
stezce a pro lom na Ptáku podn�t zavdával.  

V posledn�jších létech odkryty byly na panství Ostrovském 
v Loketsku st�íbrné doly tak bohaté, že v krátké dob� jich 
bohatství zasti	ovalo i starou slávu dol� kutnohorských, a nov�
tam z�izované osad� dáno jméno doly sv. Joachyma (Sct. Joa-
chymstal). Pak na sn�mu /88/ v Praze v lednu 1520 odbývaném 
bylo pán�m Šlik�m, jako držitel�m kraje Loketského v zástav�, 
povoleno, že sm�li na horách Jáchymovských bíti groše na zrno, 
kterak na Horách Kutných se tepe, s týmž rázem i textem a s 
malou prom�nou co se tkne jich erbu, pak groše v�tší na �íslo 
rýnských zlatých, a sice groše �tvrt- p�l- a celozlatové. Na nej-
v�tších groších, platících celý zlatý rýnský, m�l býti na jedné 
stran� ráz krále Ludvíka s textem, na druhé stran� obraz sv. Joa-
chyma i erb pán�v Šlik�v. Byl to po�átek groš�v jáchymov-
ských, pozd�ji tolar zvaných až na naše �asy.  

1521 V �ízení a správ� královské mince byly asi mezi ú�ed-
níky mince a nejvyšším mincmistrem rozpory nemalé, �emuž 
nasv�d�uje list krále Ludvíka daný v Budín� na den sv. Doroty 
r. 1521, sv�d�ící šepmistr�m a rad� i vší obci Hory Kutné, 
následujícího zn�ní: Vzneseno jest na nás, kterak by slovutný 
Sankturýn z Nedvojovic, ú�edník v minci naší, v�rný náš milý, 
skrze urozeného Viléma Kostku z Postupic z ú�adu, kterýž mu 
skrze otce našeho nejmilejšího slavné pam�ti v minci dán jest, 
složen a k tomu zbit býti m�l, ježto jsme to neradi uslyšeli. I po-
rou�íme vám p�ikazujíc, abyste vy na míst� našem jeho samot-
ného v ochranu svou vzali a jemu mocí k�ivdy a p�ekážky žádné 
ne�inili ani �initi nedopoušt�li, a zvláš� proti t�m, kte�íž by koli 
jakou všete�ností cht�li jej obt�žovati, až do našeho bohdá š�ast-
ného p�íchodu do království tohoto. Tu p�ítomnosti naší jsouc v 
tu v�c spravedliv� nahlédnouti a ji rozvážiti rá�íme. I nepochy-

                                                          
295 Archiv �eský I. str. 80. 

bujem, než že se tak zachováte, znajíc, že nám v tom libost 
zvláštní prokážete.  

Co by bylo bývalo p�í�inou t�ch rozep�í, nelze �íci, že však 
nejvyšší mincmistr následkem toho s ú�adu svého byl ssazen a 
správa mince op�tn� šepmistr�m byla sv��ena, seznati lze z 
pozd�jšího listu tohoto: /89/ Ludvík atd. Tajno vás není, kterak 
p�ed �asem minulým ty hory, znamenajíce p�i nich škodu naši, 
vyslavše k vám znamenité posly, vám naši dokonalou v�li ozná-
mivše, tak aby nám, obyvatel�m a nákladník�m užitek nésti 
mohly, umínili jsme býti opat�iti. Pokudž pak a kudy nám toho 
zbrán�no jest, není nám v�domo. Nyní pak oznámeno jest nám, 
kterak vyžádali jste od soudc�v zemských a rad nejvyššího pur-
krabí pražského a stav�v, aby ty hory naše, p�edloživše pád jich, 
nemeškajíce opat�iti. I pon�vadž �asu p�edešlého v�li naši jste 
vyrozum�ti mohli, že my urozeného Viléma Kostku z Postupic za 
mincmistra nemáme a míti nerá�íme, vám p�ísn� p�ikazujeme, a 
tak kone�n� míti rá�íme, abyste vy se toho Kostky nakonec 
zbavili a jím se po dnešní den v ni�emž nespravovali a to, což 
p�i t�ch horách a p�i minci naší mincmeistrovi p�ísluší, spra-
vovali do dalšího našeho t�chto hor mincmistrem opat�ení poru-
�iti jsme rá�ili a porou�íme poctivým šepmistr�m, konšel�m a 
hofmistru na Horách Kutných v�rným našim milým spravovati, 
také p�i tom aby vám radni a pomocni byli a k vám dohlédali, 
naše i t�ch hor dobré obmýšlejíce, �editele d�chod�v našich. A 
�emuž byste obojí dosti u�initi nemohli, aby jmenovaní �editelé 
tu v�c vznesli na nejvyššího purkrabí pražského, kterémuž jsme 
poru�iti rá�ili, soudc�m zemským, radám i také všem t�em sta-
v�m, aby oni skute�n� beze všeho odtahu, i hory naše, kde co 
posud škodného poznali by a jiný sp�sob k dobrému a užite�né-
mu našemu a t�chto hor uvedli a napravili, p�ikazujíce všem 
ú�edník�m a obyvatel�m na Horách Kutných v�rným našim 
milým, abyste se všichni jednosvorn� podle tohoto našeho roz-
kázání k nadepsaným �iditel�m, šepmistr�m, konšel�m a hof-
mistrovi poslušn� zachovali, znajíce v tom jistou, celou a doko-
nalou v�li naši, jiná�e toho nikoli ne�iníce pod uvarováním 
t�žké nemilosti naší, nebo my vás, jakožto pán váš d�di�ný, proti 
každému obhájiti a zastati rá�íme. Dat. v P�tikostelích v úterý 
po sv. Františku 1521.  

/90/ Nato p�i �asu sv. Barbory vysláni byli jménem krále 
Ludvíka do Hory osvícený kníže Karel Minsterberský, Zdenek 
Lev z Rožmitálu a z Blatné nejvyšší purkrabí pražský, Vojt�ch z 
Pernštejna a na Pardubicích nejvyšší hofmistr království �eské-
ho, Jaroslav ze Šelenberka a na Kosti nejvyšší komorník krá-
lovství �eského a Václav Be�kovský z Šebí�ova nejvyšší písa�
království �eského k ohledání všech pot�eb p�i horách a p�i 
minci a dosadili za nejvyššího mincmistra op�tn� Jind�icha 
Tunkle z Brní�ka.  

V národ� �eském po�alo se za posledních let vzmáhati a 
ší�iti p�esv�d�ení, že ve�ejné jeho záležitosti šly sm�rem nepra-
vým a zhoubným, že v�dcové jeho a vlada�i zemští, spustivše se 
z�etele k obecnému všech dobrému, obraceli více a více ku pro-
sp�ch�m soukromým. Hlavní p�í�inou toho ovšem bylo zemdle-
ní a malomocnost moci panovni�í, nebo� na tr�n� sed�l mladík 
ne sice bez dobré v�le ani snad ne bez schopností, avšak nedosti 
�inný a beze všech zkušeností, bez skute�né moci a bez pomoc-
ník�v a rádc�v, kte�í by se více starali o n�ho, než o vlastní 
dobré. A proto vlastenci �eští, v jichž �ele byl pan Vojt�ch z 
Pernštejna nejvyšší hofmistr zemský nev�d�li jiného prost�edku 
k náprav� všeho zlého a všech ne�ád�v v zemi, nežli aby král 
vrátil se do �ech a vyhnal z ú�ad� a soud� zemských ošemetní-
ky. Z téže p�í�iny také na sn�mu, který byl svolán do Prahy ke 
dni 2. prosince, jednáno tém�� výhradn� o pot�eb� a sp�sobu 
uvedení krále Ludvíka do zem�. Vydáno po dvou osobách z 
každého stavu, aby jely po Novém roce ku králi a králové do 
Budína a p�ivedly je do �ech. Na vychování dvoru jich v Praze 
svolil každý stav po tisíci kopách gr.�. od sebe a mimo to m�lo 
se vybírati po krajích od každého, kdo m�l statky pozemské z 
tisíce kop ceny po kop� a ze sta kop po 3 gr.�.  

/91/ 1522 Poslové ze sn�mu ke králi vyslaní psali kone�n� v 
lednu 1522, že po mnohém mluvení a vyjednávání s králem a 
královnou a pány uherskými dána jim byla kone�ná odpov��, že 
král umínil proti všech pán�v uherských v�li a s velikým nebez-
pe�enstvím království uherského v desíti neb patnácti dnech vy-
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praviti se na cestu do �ech, že nachýlil se k tomu z nemalého a 
pilného p�i�in�ní královny Její Milosti a že již toho pro žádného 
zm�niti nerá�í, žádaje a doufaje, že �echové ho v ni�em neopus-
tí. Vydal se však teprve 24. února na cestu a za Polnou u vsi 
Arnolic (Janovic) na pomezí �eském uvítán jest od pán�v Lva i 
Vojt�cha z Pernštejna v �ele tém�� veškerého panstva i hojného 
rytí�stva �eského, též i Pražan a jiných m�st, vše ozdobn� p�i-
pravených v širém poli, s velikým všech o�ekáváním. V N�mec-
kém Brod� pobyl asi den. V �áslavi vyhrnul se mu vst�íc veliký 
dav lidu nejvíce p�i horách zam�stnaného, v n�mž málokdo byl 
beze zbran�, neb kdo nem�l brn�ní a p�ilbice, nosil se s pavézou, 
puškou neb kopím. Ozdobn�ji vítán byl v Ho�e samé, kde pobyl 
dva dny.296 Odtud dne 28. b�ezna dorazil do Prahy, kde uvítán s 
velikou slávou.  

/92/ Návšt�va krále Ludvíka v Ho�e, s nímž mnoho uherských 
pán�v jelo, m�la za následek, že pánové tito, poznavše tehdejší 
již dokonalost mincovnictví kutnohorského, ku zlepšení mince 
uherské najali skrze biskupa Vacovského Ladislava z Algaru 
mincí�e a pregé�e z Hory do Nového m�sta v Uhrách k mincová-
ní pen�z zlatých uherských. Ježto ti najatí živnost svoji zabezpe-
�enu a ujišt�nu míti cht�li, uzav�ena byla mezi biskupem Va-
covským voleným biskupem Jagerským nejvyšším kanclé�em 
krále JMti s strany jedné a mezi urozeným panem Jind�ichem 
Tunklem z Brní�ka a Záb�ehu nejvyšším mincmistrem králov-
ství �eského s strany druhé následující smlouva: Jakož nadepsa-
ný pan biskup ku pot�eb� krále JMti míti rá�í n�co mincí��v a 
pregé��v a jiných d�lník�v od Hory Kutné, kte�íž by v království 
uherském v Novém m�st� minci uherskou ku pot�eb� krále JMti 
mincovali a d�lali a k tomu tam vysláni budou, takto od pana 
biskupa opat�eni a zachováni býti mají beze všeho p�erušení. 
Nejprv má týž pan biskup mincí�e ty opat�iti gysarem dobrým, 
um�lým, zkušeným a verkmistrem, aby verk z�ízen byl a v cány 
p�iveden, tak aby mincí�i p�i díle meškáni nebyli. T�m, kte�í by z 
mincí��v a d�lník�v do království uherského k témuž dílu jíti by 
m�li, že jim za vejpravu d�lník�m po 4 zlatých uherských a 
pacholat�m po 1 zlatým zavdáno býti má, a jakž by jmenovaní 
mincí�i s jinými d�lníky na tu cestu vyjeli, má jim hned od toho 
dne každý týden na jednu každou osobu dáváno býti po 1 zlatým 
uherským a pacholat�m dvoum po 1 zl.uh. po cest� na jízd�, a 
na tom míst�, a to tak dlouho, doka
 jim dílo, aby pracovati 
mohli, opraveno nebude. Když za�nou d�lati, má jim placeno 
býti od každé h�ivny vsazené v verk mincí��m po 3 groších a 
pregé��m po 2 groších vše �eských /93/ cožkoli zmincují a zd�lají 
beze všeho zdržování a odporu. Také p�i díle a p�i pot�ebách tak 
p�i nádobí jako z strany všeliké povinosti díla opat�eni býti mají 
nákladem téhož biskupa. Pakliby hyndrunk jaký týmž d�lník�m 
byl a oni že by d�lati nemohli, proto jim každý týden tak jakž se 
vypisuje jeden zlatý d�lníku každému a pacholeti p�l zlatého 
dáván býti má bez odpornosti, jakoby d�lali. Také na míst� jsou-
ce a to dílo d�lajíce ode všech nátisk�v a p�ekážek svobodni byti 
mají a má jim osoba mocná ukázána a ustanovena býti, ku které 
by oni úto�išt� míti m�li, tak aby pod ochranou téhož poru�níka 
aneb osoby hrdlem i statkem každý ten d�lník mohl býti bezpe-
�en, a pakliby se jim co dálo k obtížnosti, to aby jim k náprav�
slušné p�ivedeno bylo, aneb z p�í�iny n�které bylo by jim obtížné 
a nemožné snášeti a n�kterému d�lníku tam býti by se nezdálo a 
on tomu, kdož je v obran� a ochran� bude míti oznámil a opov�-
d�l se a p�í�inu položil, tedy mimo v�li jeho udržán býti nemá, 
avšak co by zd�lal, aby jemu úpln� zaplaceno bylo a pr�vod aby 
jemu dán byl, až zase na to místo, odkud vyšel, a placeno na té 
cest� zase bylo, jako se svrchu píše a pr�vod aby jim dán byl až 
                                                          

296 Palacký: D�jiny národu �eského V. �ást 2. - Pam�ti Mikuláše 
Da�ického na listu 48. praví: Mense Marcii král �eský a uherský 
Ludovicus s královnou Marií manželkou svou p�ijeli do Hory Kutné 
oba jezdecky na koních a od pán�v Horník�v jsou p�ivítáni. A když 
na dv�r Vlašský p�ijeli, dáno jest jim ke cti jeden dreiling vína a 
�trnácte sud�v piva a chleba dostatek. Havé�i obojích hor dv� laky 
malvazu, erckaufe�i jeden dreiling vína. Potom nazejt�í prezentovali 
JMti královské páni šepmist�i dva koflíky, jeden vážil 12 h�iven, 
druhý p�es 6 h�iven st�íbra, mincí�i a pregé�i mísu st�íbrnou, vážila 
8 h�iven, a groš�v tlustých st�íbrných drahn�. /92/ A královn� dán 
koflík, vážil 12 h�iven, panu markrab�ti též koflík, ten vážil p�es 5½ 
h�iven. 

na místo, aby hrdlem a statkem bezpe�ni byli. Ražení zlatých 
mincí v Novém m�st� nem�lo dlouhého trvání, nebo� již roku 
1525 Jan Hueb �editel královských hor v Kremnici povolal 
d�lníky ty do Kremnice razit minci a z odešlých z Hory mincí��
ustanoven Jan Bartoš z Hory mincmistrem v Kremnici.297  

Dv�r tak zvaný P�edhorský, ležící v Ho�e na Senné ulici 
p�ed branou Kou�imskou, pat�ící dosud klášteru Sedlckému, 
držel téhož �asu pod úrok a plat ro�ní ke klášteru Burian z Vel-
trub. Týž s /94/ povolením kláštera prodal od dvoru toho Matou-
šovi z P�ítoky d�diny na Báb� s kusem louky.298  

1523 V m�síci lednu r. 1523 vyhledáni falšovatelé mince v 
zahrad� Kuklov�, kde pod zemí skrýš svou m�li. Když je rychtá�
postihl, st�íleli z ru�nic a zast�elili syna pán� Laudova, Štefka 
šenký�e od Konvá�� a Trojánka pacholka rychtá�ova. I jsou 
zjímáni Las�ovi�ka a Polák a jiní v té skrýši ohn�m zdušeni. 
Van�k Vlaš�ovi�ka potom zmu�en a upálen.299  

Úpadek hor, který �ím dále tím více stával se patrn�jším, byl 
toho p�í�inou, že mnozí z obyvatel zp��ovali se dále ješt� naklá-
dati na hory, a tak sami ku rychlejší zkáze hor podn�t dávali. 
Když o tom zv�d�l král Ludvík, psal z Prahy Horník�m p�ísné 
psaní v pond�lí po sv. Valentinu: co se obyvatel�v tu na Horách 
Kutných tý�e, že to za slušné i spravedlivé uznáváme, pon�vadž 
jich p�edkové i také oni tu statk� jsou dobyli a živnosti své p�i 
horách našich vedou, aby také v tuto pot�ebu a chudobu hor se 
dotýkali skute�n�, aby s boží pomocí mohly zase vyzdviženy býti 
a k lepšímu sp�sobu, nežli na tento �as stojí, p�ijíti. I srozum�li 
jsme tomu, že se tomu vzpírají, na hory nakládati necht�jí, /95/
více v tom svévole užívajíc, nežli jaké slušnosti a spravedlivosti. 
I protož, že vy takovou v�c trpíte a jim toho dopouštíte mimo 
naše prvn�jší poru�ení a také našeho nejvyššího mincmistra i 
vaše v tom poru�ení, kteráž jste byli u�inili, že rušiti dáte, jest 
nám to slyšeti do vás obtížné. Protož vám ješt� te
 tímto naším 
psaním p�ísn� porou�íme a rozkazujem, abyste vy ty kverky hned 
p�ed se obešlíc, to s nimi na míst� a na konec postavili, aby oni, 
co jest na n� uloženo, beze všech odporností to drželi a cupusy 
zapravovali, a jestliže které naraženy jsou, ty také aby se daly. 
A pakliby takového dobrého našeho a t�chto hor i také svého 
kterékoli osoby odporny byly a svou v�li v tom provozovaly, tedy 
vám to p�ísn� porou�íme a míti rá�íme, abyste je na dostate�né 
rukojm� vzali a když my vám oznámíme, p�ed námi abyste je zde 
na hrad� Pražském postavili, již my dále budem v�d�ti se k nim 
kterak, jakožto k neposlušným a svévolným zachovati, a kteréž 
bychme škody anebo ty hory skrze n� vzali, na nich toho posti-
hnouti. Protož na �em to postavíte to nám beze všeho prodlévání 
zase oznamte, abychom se v�d�li �ím spraviti, však p�i tomto 
psaní se zachovejte, jiná�e nikoliv ne�iníce, pod uvarováním 
hn�vu a nemilosti naší.  

Za pobytu krále Ludvíka v Praze bylo mnoho na sn�mích o 
pot�eby zemské rokováno, na kterýchž sn�mích byli z Hory 
p�ítomni Jind�ich Charvát z Ne�tin a Jind�ich bakalá�, šepmist�i 
roku toho, kte�í o každém sn�movním rokování a usnesení pilné 
zprávy dom� posílali. Uvád�ti tyto zprávy bylo by snad užite�-
né, avšak p�íliš obšírné. Nicmén� však aspo	 dva listy vyslanc�
stojí za uvedení pro poznání doby a sp�sob�, do nichž mnohé 
sv�tlo vnesou.  

/96/ Na novém sn�mu, již sedmém a posledním za p�ítomnosti 
krále Ludvíka v �echách odbývaném, stalo se nové osazení nej-
vyšších ú�ad�v a soudc�v zemských a všichni stavové rukou 
dáním každý zvlášt poddanost i práva hájiti slibovali a v sobotu 
po sv. 
eho�i sadil král radu novou v m�st� Pražském. V �ase 
tom dozv�d�li se poslové kutnohorští, že král Ludvík chystá se 
již k odchodu z Prahy a že zajede též do Hory. Majíce proto pé�i 
                                                          

297 Memorabilia v archivu m�stském ad Anno 1519 etc.  
298 Z tohoto n�kdy velikého dvora, od n�hož d�diny �aste�n� jak 

ku P�ítoce tak i k Bylan�m odprodány byly, z�stávaly r. 1669 toliko 
t�i ohražené zahrady zvané Nouzovská, Šustrkovská a Kochanovská 
se dv�ma místy zbo�eništi, kteráž od dosavadního majitele, kláštera 
Sedlckého, koupil M.Dr. Erythræi za 600 zl.rýn. 

299 Pam�ti Mikuláše Da�ického. - Tajné tavení st�íbra (šmelcová-
ní) ve sklepích a slujích skalních d�lo se v Ho�e velmi zhusta a 
podnes jest ješt� mnoho dom�, kde se úzcí komínové v rohu stavení 
ze sklepa až pod st�echu nalézají, a ti práv� ukazují na n�kdejší tajné 
šmelcování. 
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o to, aby král v Ho�e d�stojn� i slušn� byl p�ijat, nemeškali o 
tom podati zprávu dom� následujícím listem: Službu svou vzka-
zujem slovutní a vzácné poctivosti páni a p�átelé naši milí! A�
jsme vzkázali vám po Johanesovi písa�i urburním, co jest p�i 
p�ítomnovsti pana mincmistra pan Haugvic na paláci mluvil, že 
JMt královská to jemu za kone�nou v�c rozkázati rá�il, aby 
hotovost byla všech v�cí, kteréž k výjezdu JMti náležejí, že v 
st�edu nejprv p�íští z Prahy vyjeti rá�í, však to jest p�ipojil, že 
nikterakž t�ch v�cí k tomu náležitých k jmenovanému dni ani 
druhému jisté p�ihotoviti nemohou, le� by v pátek neb potom 
výjezd JMti krále byl. My p�es to rozvažujíc, jak nás u JMti krá-
lovské n�kte�í p�atelé naši vykládájí, aby p�í�ina žádná nalezena 
nebyla, z �eho by nás kdo JMti oškliviti mohl, a� to u sebe za 
jistou v�c držíme, že bedlivostí svou o hospodách a obrocích do-
state�n� z�íditi rá�íte, však zdálo� se jest nám i psaním to vašim 
Milostem p�ipomenouti, najvíc z té p�í�iny, jestli by to, což jsme 
rozkázali, Johanes od pam�ti upustil. Co se pak pití tkne, jako 
piva, také to ra�te �asn� obmysliti, aby, což by se vám za slušné 
zdálo, k místu spraveno bylo, a k tomu vína prost�edního aspo�
p�l dreilinku, chléb také kdo bude míti péci, když mu se znáti dá, 
a� má p�ihotov�. A také na to ra�te pom�ti, co se pana de Burgo 
tkne, a� je n�jakou slušnou hospodou nedaleko od krále JMti 
opat�en, aby se té tesknosti, kterou jsme loni trp�li, vyhnouti 
mohli. Pan Václav Haugvic také prosil, /97/ aby jemu byla hospo-
da dána u paní Benešky na Ko�ském trhu. Pak na tomto jsme s 
pánem kone�n� z�stali, ten pán de Burgo aby na dvo�e byl v tom 
pokoji jako kn�z Mikuláš a v komo�e jako jest Prokop. A kon�, 
kterých má okolo dvadceti, aby pospolu stáli u Johanesky. Než 
pan podkomo�í dnes ve�er též nám pov�d�l, že kone�n� ve 
�tvrtek JMt vyjede z Prahy. V pond�lí dne 16. b�ezna král a 
králová s celým dvorem svým kone�n� opustili Prahu.  

Když p�ijel král Ludvík do Hory (tak vypravuje starý 
letopisec), smetal s ú�adu všechny staré pány a usadil novou 
radu. A tu byly p�ed JMtí královskou velmi mrzké a hanebné 
žaloby od obce na staré pány, takže se král tomu velice divil. I 
rozkázal JMt všecky ty žaloby popsati, kdež se veliká nepravost 
dála skrze ú�edníky (totiž horní) a rá�il tu v�c poru�iti knížeti 
Karlovi (Minsterberskému), aby to opat�il dostate�n�, jakž na to 
náleželo. Také ssadil s ú�adu mincmistra Tunkle a necht�l 
žádného ustaviti, než poru�il to knížeti a pán�m (šepmistr�m a 
konšel�m), aby sami to �ídili, nebo� již od mnoha let dála se 
veliká nepravost komo�e královské, ježto u Hory um�jí o tom 
dob�e praviti. A p�ikázal král, kdož by m�l dva, t�i neb �tyry 
domy, aby prodával a nem�l než jeden, a to do ur�eného �asu. 
A kdož by neprodal, to aby spadlo do komory královské.300  
                                                          

300 Palacký: D�jiny národu �eského V. �ást 2. str. 441. - Memora-
bilien v archivu m�stském k roku tomu praví: Král Ludvík JMt, když 
po mnohých velmi pilných a žádostivých prosbách od stav�v zem�
�eské skrz znamenité posly i také psaní k JMti �in�ných toto králov-
ství osobou svou královskou i s královnou Marií navštíviti jest rá�il 
léta Pán� 1522, kteréhožto roku také Její Mt korunou �eskou rá�ila 
/98/ jest býti korunována. Potom roku druhého tj. léta 1523 zase do 
království uherského navracujíc se, kdež zastavení zde v Ho�e Kutné 
n�kterých dní rá�ili jsou míti. Tu JMt ten �tvrtek po ned�li Lætare 
rozkázati jest rá�il svolati obec valnou na Vlašský dv�r a tu jest 
ú�ad šepmisterský i jiné ú�ady zdvihnouti a osoby, na nichž ti ú�ado-
vé byli, z p�ísah propustiti rá�il. V sobotu pak po�ád sb�hlou JMKá 
osobní p�ítomností na rathúz vjíti rá�il a teprv zase ú�ad obnovil a 
osobami podepsanými obsadil, kteréžto skrz nejvyššího pana kan-
clé�e království �eského Adama z Hradce jsou po�ád jmenovány, též 
i p�ísaha jim dána.  

Po�ádek osazení stolice soudné a šepmistrské: Petr mincí� pri-
mas, Ji�ík Rych, Jakub Sobol z Vojkovic, Jind�ich Charvát z Ne�tin, 
Mikuláš Bítecký bakalá�, Viktorin havé�, Jan Sk�ivan, Bartoš sedlá�, 
Jan Ž
árský, Jirka erckaufé�, Jakub Hrdina, Johanes Smíšk�v 
(z Vrchoviš�), Duchek krej�í, Ji�ík Michna, Jan Medový, Ji�ík Libo-
tovský, Vav�inec Hrubý a Petr kožišník. Obecní páni a konšelé: 
Mikuláš z Prách�an, Jind�ich z Chocemic, Prokop Pregl z Ylkuše, 
Matouš záme�ník, Jan Hanyka, Zacha� z Chrudimi. Dále voleny 
byly osoby k rozli�ným výkon�m obecním dle obvyklého po�adu.  

Mikuláš Da�ický ve svých Pam�tech píše: Roku 1523 po P�ene-
sení sv. Václava král Ludvík s manželkou královnou p�ijel, tu se zdr-
žoval a když jednoho dne na Ka�k k šacht� se podívati p�šky šel, 
stalo se, že jakás plachá kráva ze stáda blíže stezky se pasoucího 

/99/ Páni šepmist�i a páni v plné rad� i s pány obecními po 
obnovení svém, váživše mnohé p�íb�hy, kteréž se p�i ú�ad�
rychtá�ském �astokrát trefují, pro n�ž osoby a ú�ady jeho k 
lidem p�espolním z mnohých pot�eb psaní se p�iházejí �initi a že 
pe�eti k tomu ú�adu p�íležité obecní nebylo, než toliko každý, 
kdož ten ú�ad spravuje, že jest pe�etky své toliko užíval v pe�e-
t�ní takových všech pot�eb, ježto p�i tom mohla by i nebezpe�-
nost n�jaká se p�imísiti. Protož z t�ch p�í�in týmž spole�ným 
uvážením sp�sobiti rá�ili, aby rychtá� obecní pe�eti každý uží-
val, kterouž hned Sigmundovi zlatníku rozkázali jsou ud�lati, 
aby na ní lev v štítu, maje p�ed prsoma mezi p�edními nohami 
malý štítek, na n�mž jest šlegl a železec havé�ské, a ta Jind�icho-
vi Landovi tehdáž rychtá�i nejprv dána jest k užívání v úterý po 
na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista za šepmistrství Jakuba So-
bola z Vojkovic. Vážila ta pe�e� t�i loty bez p�l kventle, lot st�í-
bra po 23 gr., suma za st�íbro 1 kopa 6 gr. a od díla 5 kop gr.  

Pobyt krále Ludvíka v �echách p�isp�l velice k upevn�ní 
moci královské a mladý král navrátil se do Uher jako vít�z a 
bylo by nad míru žádoucí, aby tato moc královská ve vít�zném 
postavení svém se byla udržela a ustálila, což by se bylo splnilo, 
kdyby král sám piln�ji byl dohlídal k vedení ve�ejných záleži-
tostí �eských. Mladý panovník však v nejpovážliv�jších okolno-
stech vyhýbal se pé�ím a pracem povolání svého, z�staviv vše 
dobré v�li ú�ednictva, a pro samé kratochvíle a zábavy zbývalo 
mu málo �asu a chuti ku pln�ní povinností královských. Také 
noví ú�edníci zemští nedostáli tomu, co od nich o�ekáváno bylo, 
nedbali, jak by bylo náleželo, pikl� a lé�ek kladených jim sesa-
zenými a rozho��enými proto p�edch�dci, kte�í snažili se nové 
ú�edníky u krále i v lidu u�initi neoblíbenými a tak umožniti 
op�t dosednutí na stará místa.  

/100/ Nové r�znice náboženské a spory o víru poskytovaly k 
tomu mocnou p�íležitost, nebo� reforma�ní snahy Martina Lu-
thera nalezly i v �echách své stoupence a v Praze op�t opako-
valy se scény, jež bylo vídati p�ed stoletím, jen s tím rozdílem, 
že N�mci, dosud snad nejzatvrzelejší odp�rci novot, stali se 
p�edními jich hlasateli a ši�iteli. Proto zanedlouho po králov�
odjezdu z �ech a s jeho povolením svolal nejvyšší purkrabí Jan 
z Vartnberka v ned�li po sv. Ji�í shromážd�ní pán�v, rytí�stva, 
Pražan, Horník�v, d�kan� zem� a fará�� a mnoho kn�žstva na 
radnici Starom�stskou a po mnohém rokování stalo se dne 26. 
dubna kone�né snešení a urovnání pom�r� náboženských, o 
�emž poslové horští takto dom� napsali: Služby naše vzkazujem 
slovutní a vzáctné poctivosti páni šepmist�i a páni milí, p�ízniví, 
zdraví i jiného všeho dobrého v�rn� p�áli bychom Vaším Mtem 
za dlouhé �asy. Toto Vaším Mtem oznamujeme, že v ned�li již 
minulou srovnání stalo se jest mezi preláty pražskými a pány 
Jich Mti, panem purkrabím nejvyšším a n�kterými z rytí�stva a 
pán�v Pražan�v takové, a� mnoha �e�í jedni druhým podávali, 
však to všecko p�etrženo a toto vypov�díno, a� slov více, ale ten 
rozum: Což jest koli mezi nimi r�zni�ného vzešlo, to aby všecko 
minulo, pak kázání která �iní, ta aby ne�inili podle textu zákona 
božího a p�i svátostech aby všeho hloubání nechali, než jakž 
zákon boží u�í, tak lidi vedli. O ostatku pak VMti pan d�kan 
dostate�n�jší zprávu dá. Aby toto také VMtem v�domo bylo, že 
kníže JMt,301 žádal jest pana Špetle, když do Hory p�ijeti rá�í, 
aby s Jeho Mtí tu práci vážil k mnohému narovnání, kdež JMt 
pán se toho vzdaluje, jakoby toho u�initi necht�l. Ale my rozu-
m�jíce skrze zprávy lidské, že n�co nového op�t bude, a žádali 
jsme JMti, aby pro naše dobré to u�initi rá�il a k nám podle 
knížete /101/ JMti p�ijeti a našim pánem a p�ítelem býti, jakž jest 
rá�il zvyknouti, a proto jest Jeho Mt nebyl od toho.  

A� o návšt�v� a jednání knížete Minsterberského v Ho�e ni-
�eho bližšího v archivu se nenachází, lze p�edce skoro s jistotou 
se domnívati z následujícího, že v Ho�e byl a se šepmistry o 
záležitostech obecních jednal, nebo� v sobotu p�ed sv. Havlem 
kníže Karel Minsterberský vyjel ku králi do Uher a v ned�li nato 
jeli za ním též Pražané a Horníci, nebo� se jim jednalo o potvr-

                                                                                             
vyrazila a p�ímo na krále jednou i podruhé dotírala a snad by jej 
také byla zabila, kdyby jeden z p�ítomných s ru�nicí nep�istoupil a ji 
nezast�elil.

301 Karel Minsterberský, jenž se stal na tom sn�mu nejvyšším 
hejtmanem království �eského. 
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zení m�stských privilegií, kterýchž dosud králem Ludvíkem 
stvrzených nem�li. Poslové Kutnohorští p�inesli následující 
majestát: My Ludvík z Boží milosti uherský, �eský, dalmatský, 
charvatský etc. král, markrab� moravský, lucemburský a slezské 
kníže a lužický markab�. Oznamujem tímto listem všem, že jsou 
p�edstoupili p�ed osobu naši vyslaní poslové poctivých 
šepmistr�v a konšel�v na Horách Kutných v�rní naši milí a uká-
zali jsou nám majestáty, privilegia, svobody a milosti, kterýchž 
jsou od p�edk�v našich knížat, císa��v a král�v �eských p�edko-
vé jich dosáhli a obdrželi, prosíc nás p�i tom pokorn�, abychom 
jim t�ch majestát�v a privilegií, jakž naho�e dot�eno, potvrditi a 
p�i tom n�které další milosti u�initi rá�ili. K kteréžto prosb�
jsouce naklon�ni, znajíc, že nám a všemu království �eskému 
svými náklady znamenité užitky p�ivozovali jsou a p�ivozují. 
Protož s dobrým rozmyslem naším, jistým v�domím a radou 
našich v�rných milých mocí královskou v �echách všecka privi-
legia, majestáty, obdarování, výsady a milosti, kteréž od p�ed-
k�v našich mají a obdrželi jsou a jich v užívání byli, zejména 
P�emysla, Otakara, Jana, Karla, Václava, Sigmunda, Ji�ího a 
krále Vladislava otce našeho nejmilejšího JMti slavné pam�ti 
schválili jsme a potvrdili a tímto listem ve všem jich zn�ní, 
položení, v punktích, klausulích, artikulích, tak jako by /102/ tuto 
slovo od slova vepsány a vysloveny byly schvalujem a potvrzu-
jem, chtíce tomu, aby to všecko vedle týchž milostí, výsad a ob-
darování ode všech stav�v i každého �lov�ka v cele, nepohnut�
zachováno a drženo bylo bez umenšení.  

P�itom svrchupsaným Horník�m a obyvatel�m Hory Kutné 
tuto �iníme milost. Pon�vadž toho zprávu máme, že i n�která 
m�sta naše království tohoto �eského toho užívají, jakožto Žatec 
a �áslav, kdyžkoli m�št�nín nebo m�štka na Horách Kutných 
zboží své d�di�né, zápisné neb manské i jiný všeliký statek kšaf-
tovali a poru�nictví o tom �ádn� ud�lali, aby tíž kšaftové o 
jmenovaných statcích po relacích šepmistr�v a rady Hory Kutné 
vyslaných do desk zemských vcházeli a vkládáni byli od ú�ed-
ník�v desk zemských bez zmatk�v a všelikých p�ekážek.  

Také svrchupsaným Horník�m a obyvatel�m Hory Kutné ny-
n�jším i budoucím dopouštíme, jestli by který koliv�k p�espolní, 
jsa kverkem (nákladníkem) tu na Horách Kutných cupus zarazil, 
po napomenutí od ú�adu horního toho dluhu nezaplatil, aby na 
tom neb na t�ch mohlo býti a bylo dobýváno právem stavným, 
když by na Horách Kutných neb kdekoli jinde p�i práv� ty osoby 
neb lidé bu
to statkové jich byli postiženi. Však z toho osoby 
panského a rytí�ského stavu vyjímáme. Než na poddané jich toto 
povolení naše také se vztahuje. Jakož také pro vyzdvižení a po-
t�ebu tíž Horníci na žádost naši berni svolili. Protož tomu chcem 
a ustanovujem, že táž bern� práv�m a svobodám jejich k žádné 
újm� a skod� není a býti nemá nyní i v �asích budoucích. P�ika-
zujem v�tším i menším ú�edník�m desk zemských a jiným všem 
poddaným našim království �eského, kteréhož by koli �ádu, sta-
vu neb povahy byli, nyn�jším i budoucím v�rným našim milým, 
abyste svrchupsané Horníky, jakž naho�e dot�eno, p�i tomto 
schválení, potvrzení a obdarovaní /103/ našem nyní i v �asech 
budoucích m�li a drželi neporušiteln�, jakž v sob� jich obdaro-
vání zní, zachovali a naho�e dot�ené kšafty ve dsky zemské klad-
li, žádných jim v tom zmatk�v a p�ekážek ne�iníce ani komu �i-
niti dopoušt�jíce pod uvarováním hn�vu a nemilosti naší a 
budoucích král�v �eských. Tomu na sv�domí pe�e� naši králo-
vskou k tomuto listu rozkázali jsme p�iv�siti. Dán v Prešpurku ve 
st�edu Všech Svatých léta Božího tisícího p�tistého t�ímecítmého 
království našich uherského a �eského osmého. Byla� to jediná a 
také poslední milost, kterouž král Ludvík Ho�e u�inil.  

1524 Mezi rudokupci a hutníky po�aly povstávati povážlivé 
rozmíšky, když rudokupci na mzd� utrhovati po�ali, a bylo proto 
šepmistr�m i konšel�m p�ísn� na�ízeno, aby tomu všemožn�
p�edcházeli a bou�i utišili, jakož i ty, kte�í se vzbou�ili, náležit�
trestali. Sotva však jedna nesnáz pominula, naskytla se druhá, že 
mnozí z obyvatel vzp��ovali se nakládati na hory, což když 
knížeti Minsterberskému ve známost uvedeno bylo, psal šepmi-
str�m: Vznešeno jest na nás, kterak by tomu, což jest p�edešlého 
�asu námi poru�eno a rozkázáno pro dobré krále JMti i všech 
obyvatel�v t�ch hor, aby každý podle slušnosti pavoval a hor se 
dotýkal. Tomu však, jak zprávu máme, že n�kte�í odporni jsouce, 
zpurn� mluviti m�li, aby jim v tom žádný nerozkazoval, od kte-

rýchž nám v�c snesitelna není. Protož vám porou�íme, abyste, 
kte�í by takové v�ci p�ed se brali, proti našemu rozkázání, na ru-
kojm� vzali, aby když B�h dá š�astný ve zdraví p�íjezd náš na 
Hory Kutné bude, p�ed námi stáli. I znajíce v tom naše rozkázá-
ní, tak se zachovejte, jiná� toho ne�iníc. Kníže také skute�n�
p�ijel koncem m�síce dubna do Hory, obnovil ú�ad šepmistrský 
a konšelský dle obvyklého �ádu a p�i té p�íležitosti srovnal 
stávající neshody.  

/104/ Také �ezníci po�ali žehrati na starý po�ádek, že bylo 
cizím �ezník�m dovoleno do Hory masa voziti a je na ve�ejných 
místech prodávati. �inili jim v tom p�ekážku, odvolávajíce se na 
výsady cechu svého. Tu na�ídil nejvyšší gubernátor království 
�eského, že taková v�c soužení a drahotu v obci a obtížnost 
chudým lidem a d�lník�m horním p�inesla by a znajíce, že 
taková v�c ke škod� horám našim i obci byla by, porou�íme 
vám, p�ikazujíc, abyste toho p�edsevzetí, hydrunku a soužení 
žádného v obci ne�inili, než tak se zachovali vedle toho z�ízení, 
kteréž jsou poctiví šepmist�i a konšelé mezi vámi u�inili.  

Král Ludvík p�ál si od Kutnohorských míti n�jaké upomín-
ky. Proto psal z Budína den sv. Šimona a Judy r. 1524: Poctiví 
v�rní naši milí! Jakož jsme vám skrze posly vaše, kteréž jste p�i 
nás m�li, žádati dali, abyste se nám o dobrého b�havého psa 
(chrta) postarali a když bychom k vám o� psali, abyste nám jej 
poslali. Protož vás s pilností žádáme, že jej nám bez meškání po 
tomto poslu k pot�eb� a k kratochvíli naší pošlete, znajíce, že 
nám v�c vd��nou v tom u�iníte a my vám to milostí naší vzpo-
mínati budeme. 

1525 Pan Zden�k Lev z Rožmitálu byl na sn�mu Pražském 
dne 3. února op�t uveden v ú�ad nejvyššího purkrabí a na témž 
sn�mu, kterýž od 25. ledna do 10. února trval, stalo se snešení o 
jednotu a srovnání víry, jakého pod obojí již od více nežli 80 
let marn� se domáhali. Zavazující moc kompaktát také pro kato-
líky �eské v p�vodním jejich zn�ní uznána jest i t�mito úpln�. 
Jen o arcibiskupovi v Praze neustanoveno ni�eho dále, než aby 
žákovstvo pod jednou i pod obojí od arcibiskupa i biskup�v 
sv�ceno bylo. Tím dosaženo svornosti ve stranách, které v Ho�e 
ohledn� náboženství panovaly, a /105/ za tou p�í�inou požádali 
jsou literáti latinští v Ho�e, aby pro sebe jeden menší chor v 
kostele Vysokém z�íditi, lavicemi opat�iti a tam své matury 
zpívati mohli.  

1526 Osudný pro veškeré zem� koruny �eské nastal rok, 
nebo� nebyly dokonale spo�ádány pom�ry politické a Soliman I. 
p�íjmím Veliký celou zimu p�ipravoval se do boje proti Uhr�m. 
Zpráva o nastávající válce došla krále Ludvíka již ve druhé 
polovici m�síce b�ezna a proto sbíráno vojsko ze všech zemí ku 
pomoci. Bojováno celé léto a v neš�astné bitv� u Mohá�e zahy-
nul král Ludvík dne 29. srpna v bahnité zátoce Dunajské, jsa 
teprve 20 rok� stár.  

Ješt� za živobytí králova dosazen byl Tunkle z Brní�ka 
op�tn� za nejvyššího mincmistra. Ten p�ísn� hled�l a na�izoval 
šepmistr�m, aby rudokupc�m hor plundrovati nedopoušt�li a 
spolu doporu�oval králi, aby ujal se rázn� hor kutnohorských, z 
nichž ješt� hojný užitek lze o�ekávati, což ovšem následken 
nastalých pom�r� vále�ných státi se nemohlo.  

Po obnovení rady roku toho šepmist�i s pány a s obecními a 
staršími rozvažovali, kterak již prve svoleno bylo, aby židi zá-
klad�v, kteréž jim k�es�ané v dluzích zastavují, nep�echovávali, 
neb tudy mnohé obtížnosti se d�jí, i také kradené v�ci se postí-
hají i snáze zastavují a i protož aby taková v�c jakožto škodná v 
obci té nem�la místa. Ale pon�vadž i prve svoleno i zapsáno 
býti m�lo a svolení obecní všeliké dle privilegia knížete P�e-
mysla jest za právo, kteréž z lehka stoupeno býti nemá, a�koliv 
o židech nejednou jest z�stáno, tak jakž i pam�ti jsou zapsané, 
protož jednomysln� takto jsme se svolili a svolujem, aby židé 
žádných základ�v zde u žádného z soused /106/ neb obyvatel�v 
obci této nep�echovávali ihned po vyjití �tyr ned�l po�ád 
sb�hlých, tak jakž to pán�m Kolínským jest psáno dostate�n�. A 
pakli by kterýkoli žid p�echovával kterakžkoli tajn� neb zjevn� u 
kterého souseda zdejšího neb obyvatele, tedy to t�m žid�m má 
pobráno býti a zdviženo, jakožto t�m a tomu, že p�es svolení 
obecní svévoln� u�inili a p�echovávali. A sami židé aby zde 
nebyli, krom trhových dn�, a m�l-li by který p�i u práva, k tomu 
aby mohl p�ijíti. Též každý soused neb obyvatel obce této, a� by 



128

kdo neb který p�echovával u sebe základy židovské a jich v�ci 
pod sv��ením aneb jakžkoli, každý ten a ti má skute�n� trestán 
býti od pán�v šepmistr�v a pán�v nyn�jších i budoucích a dáti 
pokuty tolikrát, kolikrát by koli p�estoupil, žid neb zdejší, aby 
každý bez milosti i odpušt�ní pokutu p�edepsanou trp�l.  

Po dojití jisté zprávy o smrti krále Ludvíka vyslal nejvyšší 
purkrabí Zden�k Lev z Rožmitálu dle ú�adu svého listy obsýlací 
do všech kraj� království, svolávaje všechny t�i stavy na sn�m k 
sobot� po sv. Jarolímu, tj. 6. �íjna 1526, by dle práv zem� a ob-
darování císa�e Fridricha z r. 1212 a stvrzení svobod císa�em 
Karlem IV. z r. 1338, zn�jícího: Jestliže by pak z rodu, kmene, 
semene neb ko�ene království �eského, bu
 mužského neb 
ženského pohlaví poz�stalý žádný nebyl pošlý, neb jakýmkoli 
sp�sobem toto království prázdné bylo: tedy ten p�i biskupích, 
vojvodách, knížatech a stavech volen býti má, krále sob� zvoli-
li, nebo� stavové byli a dle práv a svobod zem� �eské, pon�vadž 
král Ludvík, po smrti krále Vladislava za krále �eského p�ijatý, 
ani mužského ani ženského d�dice nepoz�stavil, kn�žna Anna 
sestra jeho za Ferdinanda arcikníže rakouské provdaná hned za 
živobytí krále Vladislava na kralování /107/ v �echách nároku 
míti nem�že, protož že jim svobodno krále sob� voliti. Dostavili 
se do sn�mu poslové od knížat Bavorských Viléma a Ludvíka, 
žádajíce, aby z nich jednoho, který by koli jim nejschopn�jší se 
býti vid�l, za krále zvolili, ujiš�ujíce sliby znamenitými, že vše-
chny dluhy zemské ve t�ech m�sících zaplatiti, v království 
dvorem býti, všechny stavy i zem p�i všech oby�ejích, právích, 
svobodách a výsadách zachovati a vše jiné dobré a užite�né bez 
obtížnosti zemské sp�sobiti. Rovn�ž p�ibyli i poslové od arci-
knížete Ferdinanda, uvád�jíce stav�m na pam��, pon�vadž arci-
kn�žna Anna k tomu království �eskému jest d�di�ka a k n�mu 
podle smluv mezi králem Vladislavem se stalých má p�ístup 
nejbližší, protož vznášeli na stavy žádost, aby je za pány p�ijali, 
�iníce též jménem jich nejslavn�jších slib� a spravedlnosti 
všechny a každého obyvatele �eského s p�ivt�lenými k témuž 
království zem�mi zachovati, všechny nedostatky toliko radou 
stav� království �eského napravovati, nákladníky a tovaryšstva, 
jichžto JMt ve svých zemích dosti má, do tohoto království 
p�ivésti, aby tím Hory Kutné k stálému užitku, �ádu a povýšení 
op�t p�ijíti mohly a v�bec vše za�íditi, co by tomuto království k 
užitku, rozmnožení a podstat� sloužilo, jednati a ur�iti. Na 
sn�mu tom jako poslové z Hory p�ítomni byli Ji�í z Chocemic a 
Samuel Lahvi�ka, starší šepmist�i, a když dne 20. �íjna voleny 
byly osoby z každého stavu osm, aby mezi sebou rozjímaly, kdo 
by za krále sn�mem volen býti m�l, byl mezi osoby ty zvolen 
také Samuel Lahvi�ka, a osoby ty sšedše se v kapli sv. Václava 
na hrad� Pražském dne 23. �íjna, sjednotily se, aby arcikníže 
rakouské Ferdinand za krále �eského zvolen byl, což také sn�m 
dne 24. �íjna shromážd�ný za platné prohlásil a dne 25. �íjna 
vysláni již byli ze sn�mu poslové k novému králi /108/ Ferdinan-
dovi s podmínkami, pod jakými jej stavové za krále �eského 
zvolili.302  

1527 Nov� zvolený král Ferdinand nejen že veškeré pod-
mínky, které mu poslové p�edložili, p�ijal, nýbrž ihned v lednu r. 
1527 na cestu do �ech se vydal. Nejp�edn�jší osoby ze všech t�í 
stav� vyjely mu vst�íc až do Jihlavi, by dle usnesení sn�movního 
a práv zem� na pomezí p�ísahu u�inil. Ferdinand vykonal ji dne 
30. ledna v následujícím zn�ní: P�ísaháme Pánu Bohu, matce 
Boží i vše svatým, že pán�m, rytí��m, Pražan�m, m�st�m a vší 
obci království �eského chceme a máme v kostele arcibiskup-
ském na hrad� Pražském p�i korunování našem na království 
�eské p�ísahu u�initi tu, která nám vydána bude, že je máme p�i 
�ádích jich, v právích, svobodách, v spravedlnostech a p�i tom 
všem, kterak to p�ísaha v sob� obsahovati bude, kterouž u�initi 
máme a povinni jsme, zachovati. Tak nám pomáhej B�h a vši-
chni svatí.303 Po svém p�íjezdu do Prahy byl Ferdinand v den sv. 
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usazen s nápisem v �e�i latinské: Na památku v��nou. Ferdinand 
první uherský a �eský král, infant španihelský, arcikníže rakouské, 
markrab� moravský, za krále volený �eskému království na tomto 
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Mat�je korunován a den nato královna Anna. Tím uveden byl 
rod Habsburk� k panování v království �eském.  

P�i úprav� ú�ad� zemských z�ízena byla pro d�chody zem-
ské nov� z�ízená komora �eská, p�i níž ustanoveni byli Jan z 
Vartenberka /109/ na Dubu, Šebastian z Veitmille na Chomutov�, 
Jind�ich Hlo�ka ze Žampachu a Wolfpart Plenkner z Kyršberku 
a jim pod�ízena byla veškerá správa zemská a Kutnohorským 
na�ízeno, aby v �asech budoucích �ídili se a spravovali rozkazy a 
poru�ením této komory a nikoli více mincmistrem Tunklem z 
Brní�ka. Jiným listem, daným v Praze v pátek po ned�li Miseri-
cordie ustanovuje Ferdinand v Ho�e zvláštního písa�e vybírání 
ungeltu ze zboží kupeckého, do Hory neb skrze Horu vezeného, 
a na�izuje spolu, aby po celý rok v dny trhové a jarmare�ní pro-
voláno bylo, aby nikdo pod ztrátou zboží svého a trestáním bez 
zaplacení neprojížd�l ani pro zkrácení ungeltu staré silnice ne-
pomíjel, nýbrž každý, kdož by do zem� �eské jeli, náležitý ungelt 
v m�stech platiti neváhal. Že však tento královský ú�edník od 
uhlí��v, kte�í od pradávných �as�v uhlí k horám pot�ebné vždy 
bez všelikého cla, ungeltu neb bern� jakékoli vozívali, berni �ili 
ungelt násiln� vybírati po�al, ano i, když se tito tomuto nebýva-
lému zp�sobu bránili, na své výsady a svá práva se odvolávali, 
byl jim p�ísným ú�edníkem i dobytek násiln� zabavován, což 
m�lo za následek, že všichni uhlí�i v okolí vzpouzeli se uhlí do 
Hory dovážeti, ano i páliti, což ovšem zhoubn� ú�inkovati po�a-
lo na dílo horní. Protož, když okolnosti tyto prve jmenovaným 
z�ízeným radám zemským, na míst� krále Ferdinanda v Uhrách 
a ve Vídni se zdržujícího, zemské záležitosti spravujícím sd�le-
ny byly, tito rozkazem ze soboty po Narození Panny Marie v 
Ho�e provolati poru�ili, kdož by koli ze svobodník�v neb jiných 
lidí úmysl m�l a cht�l uhlí páliti a do Hory Kutné vézti, t�m že 
se k tomu úplná svoboda ud�luje a povolení dává bez kohokoliv 
p�ekážky. Proti vzpouzejícím se uhlí��m bylo však p�ísn� zakro-
�eno a tito p�es veškeré brán�ní museli se jak k dovozu uhlí tak i 
placení ungeltu podvoliti.  

/110/ O napravení hor po�alo se nastoupením vlády Ferdinan-
dovy opravdov� jednati. Aby se však náležit� seznati mohlo, 
�eho zde hlavn� bylo pot�ebí, byly p�ed z�ízené rady království 
�eského do Prahy k rozmluv� o opat�ení hor povolány osoby, jež 
horám rozum�ly a pot�eby hor znaly. Ze šepmistr�v dv� osoby, 
z obecních pán�v dv� a z obecních starších dv�, z po�ádku 
havé�ského dv� a z rudokupc�, hutník�v a šliché��v dv� osoby, 
z mincí��v a prége��v také dv� a z horního ú�adu hofmistr sám 
druhý. Porady v Praze konané vedly ku stanovení jistého obno-
veného �ádu horního, jemuž však hlavn� nákladníci a rudokupci 
podrobiti se necht�li, nebo� ustanovení komisa�i horní seznali 
mnohé nešvary, které práv� u jmenovaných na újmu komory 
královské staly se zvykem. Komisa�i tito nemohouce vlastní 
mocí ni�eho svésti, obrátili se p�ímo ku králi se svými stížnost-
mi a Ferdinand listem daným v B�lehrad� dne 14. listopadu 
1527 na�ídil takto: Ferdinand král uherský a �eský atd. ú�ední-
k�m, m�š�an�m a obyvatel�m našim na Horách Kutných naši 
milost a všecko dobré. A� dob�e naše rada komory �eské z naše-
ho rozkázání na našich Horách Kutných k vyzdvižení jich �ád 
p�edsevzali jsou i ustanovili, ale nám jest známo, kterak by n�-
kterým z vás takové �ády protivny byly a žebyste i neposlušn�
okázati se m�li. Protož my tak daleko takové obtížnosti snésti ne-
m�žeme od vás, ani v oby�ej vzíti, jelikož my chceme, aby hory v 
dobrý �ád k vyzdvižení p�ijíti mohly. Protož p�ikazujeme my vám 
všem i vašim všem obzvlášt� mocn� a chceme, aby svrchujme-
novaná komora �eská k vyzdvižení �ádu a sic ve všech jiných 
v�cech, pro opat�ení naší komory, statku a hor vše pot�ebné 
za�ídila. Protož cožkoli vám rozkazovati a s vámi jednati budou, 
abyste se k nim poslušn� zachovali a to �inili, což oni rozkáží a 
dále poslušenství neodporovali pro uvarování našeho /111/
t�žkého a nemilostivého trestání. Toto jest naše mocná v�le.  

Po�ali již nyní Kutnohorští seznávati, že všeliký odpor jejich 
proti usnesení a na�ízení rad z�ízených komory �eské a brán�ní 
se a ohražování se nabytými výsadami a privilegiemi proti tak 
mocným pán�m za�íná býti marno. Nahlíželi, že sliby a úpisy 
královské najprve naho�e se nezachovávají. Proto, a� dosti nera-
di, nemajíce více obrany v ruce mincmistrov� n�kdy spo�ívající, 
podrobili se rozkaz�m komory jakož i na p�íšt� všemu, což 
z�ízené rady komory �eské jim na�ídili. A tak nenadále jako 
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obratem ruky klesla n�kdejší pýcha, hrdost a zpanštilost Horník�
a opírání se stálé o staré výsady a privilegie.  

Všeobecn� zavedený oby�ej nositi p�i sob� zbra	 býval 
velmi �asto p�í�inou rva�ek, násilných zran�ní a vražd. Proto, 
když nepo�ád tento zhusta se dál, stalo se usnesení šepmistr� a 
pán�v obecních a starších v pond�lí po sv. Šimonu a Jud� v plné 
rad�: Nejprv, co se tý�e zbran� zapov�d�ní, jakožto ru�nic, kulí, 
kladiv, seker, špicí zrádných, aby žádný s nimi nechodil ve dne 
ani v noci. Pakli by kdo chodil s takovou zbraní neb té podobnou 
a postižen byl, že každému vzata bude a ten každý bude trestán a 
do v�zení brán a jak se pán�m líbiti bude, tak ho trestati rá�í, a 
to bez milosti.  

It. Kdož by koli koho v m�st� neb p�ed m�stem zbraní u�al a 
okrvavil, tomu má ruka u�ata býti. A kdož by koho zavraždil, ten 
pokutu hlavní vedle práva bez milosti má trp�ti a v t�ch ve všech 
výstupcích zachováno má býti každému a ke všem vedle práva 
bez milosti všelikteraké. Aby se pak kdo za koho p�imlouval, že 
na tu ani žádnou p�ímluvu milost takovému žádná �in�na býti 
nemá. /112/ Kdož by pak, u�in� vraždu neb koho zsekaje, utekl a 
pry� a m�sta ušel, tomu žádnému glejtu páni podle svolení obec-
ného dávati nerá�í, nýbrž na kterémž koli práv� byl by postižen, 
k takovému každému podle práva sahati a p�istoupiti, tak jakž 
od starodávna bylo, rá�í.  

It. Žádných žen ne�ádných a podez�elých aby v domích 
svých nem�li, nežli každý hospodá� aby o �eledi své z�ízení m�l, 
aby ne�ádové takoví proti Pánu Bohu nebyli. Pakli by se kdo 
dopustil, páni každého trestati rá�í podle provin�ní, též i ženy ty 
ne�ádné.  

It. Též svoleno, aby žádný obilí, sýra, másla a jiných potrav 
ani hokyn� nep�ekupovaly, aby drahota �in�na nebyla. Kdoby 
pak jinde sýr, máslo neb jiné v�ci potravné zakoupil a do m�sta 
p�ivezl neb p�ivézti dal, má to zde v m�st� na trhu prodávati 
podle slušnosti obyvatel�m. Pakli by nemohl vyprodati bezelstn�
a panu šepmistrovi se opov�d�l, teprv každý svou koupi prodati 
moci bude pospoln� neb rozdíln� komuž se jemu zdáti bude. 
Pakli by kdo p�ekoupil aneb tajn� v domích, sklepích a ne na 
trhu prodával, to jemu bude p�edkem vzato a dále každý takový 
má byti trestán podle zdání panského. 

P�es uvedený zákaz o zneužívání zbran� dopustil se �inu 
ve�ejného násilí v Ho�e rytí� Jan z Vilémovce na Oumonín� a 
byl jat a do v�zení dán. K rozkazu krále Ferdinanda byl však 
jako osoba stavu rytí�ského vzat na zavazek a propušt�n a šep-
mistr�m vyhrazeno p�edložiti stížnost svou nejvyššímu purkrabí 
a u n�ho spravedlnost svou hledati. Šepmist�i však toho neu�i-
nili, v�douce již p�edem, že by tou cestou ni�eho nedosáhli.  

/113/ 1528 Ferdinand p�emohl s�astn� odpor, který jemu p�i 
nastoupení vlády v Uhrách kladl Hanuš vévoda Sedmihradský a 
dosedl kone�n� na tr�n uherský. Tím však uvalil na sebe op�t 
povinnost vál�iti s ustavi�ným nep�ítelem Turkem a k tomu ú�e-
lu ze všech svých zemí vyžadoval pomoci pen�žité. Purkmistr a 
rada m�st Pražských i s jinými m�sty uvolili se na sn�mu v 
Praze odbývaném se všemi t�emi stavy dáti králi pomoc vále�-
nou a potáhli v to též Horníky, �emuž však tito, když zpráva jich 
došla, odpírali, uvád�jíce, že hnedle skrze posly své k pomoci té 
nesvolovali, p�i tom svolení p�ítomni nebyli aniž o tom �eho v�-
d�li, dokládajíce, pakli by ta t�žkost pomoci dávání na n� p�išla, 
že by se museli kdež náleží o to utéci a v tom se opat�iti, neb my 
žádnému ze svých svobod vytáhnouti se nedáme. I st�žovali si 
Horníci do toho svolení u krále a dokládali, že oni dle výsad 
svých k žádné berni zemské ani k jaké pomoci vojenské pota-
hováni býti nemají. Proti tomu však ozvala se m�sta, že Horníci 
prve také dávali bern� neb pomoci a k této že jsou se také svoli-
li, táhnouce se k tomu, že jsou se Horníci p�iznali, že jsou z 
statk�v svobodných pozemských dávali a z toho se nevytahují, 
ale z horních že nedávali a povinni dávati nejsou. JMKá všeho s 
pilností vážiti rá�iv oznámil, že Horníky v horních v�cech p�i 
jich svobodách, aby pomoci nedali, z�stavuje, nežli m�sta což 
jsou na Horníky uložili, aby pomoc tu dali bez odtah�v, tak jak 
jest na které m�sto uloženo z statk�v pozemských, jako jiní oby-
vatelé toho království. K tomu Horník�m dopomohlo d�ív�jší se 
uvolení k dobrovolné berni a žádné reversy p�edešlých král�v, 
že jim to p�íšt� k žádné obtíži býti nemá, uchrániti jich nemohly.  

1529 V úterý p�ed oktávem sv. T�í král�v p�ijeli do Hory 

páni /114/ radové komory �eské Jan mladší z Vartenberka a na 
Dubé, Albrecht z Guttenštejna a na M�lníce a pan Jind�ich 
Hložek s Žampachu, aby z rozkazu královského radu obnovili a 
jiné pot�eby p�i horách z�ídili. Nazejt�í pak ve st�edu p�ivítáni 
jsou od pán�v šepmistr�v a pán�v skrze pana Mikuláše z Prách-
�an a pocta jim dána. P�itom jim d�kováno, že jsou na žádost 
jich do Hory p�ijeli, aby je t�ch prací, které již dv� léta na sob�
nesou, zbaviti a radu obnoviti rá�ili, oznamujíce, že vedle výsad 
m�sta tohoto jedna každá osoba na tu p�ísahu, kterouž jsou k 
ú�adu konšelskému u�inili, místo sebe jiné dv� osoby dob�e 
zachovalé vybrati a sepsati má, žádajíce, by podle týchž výsad 
sazeni a zachováni byli. A rá�í-li ten spis vid�ti a k sob� p�ijíti, 
že jsou tím pohotov�. Proti tomu skrze pana z Vartenberka 
mluveno, že se jim ten artikul obt�žuje, aby nem�li moci na míst�
krále JMti žádného jiného na ú�ad posaditi, kdož by do toho 
spisu vepsán nebyl, a že by se tu d�stojenství a moci JMKé 
ublížilo, a protož že se jim toho u�initi nezdá a že jim jest tak o 
tom poru�eno, necht�jí-li od toho upustiti, aby m�li v�li bu
 z 
toho spisu aneb jinak radu sázeti, že to u�initi chtí, pakli nic, že 
rad�ji nechají toho všeho, pry� odjedou a králi JMti takovou v�c 
oznámí. Pak jakžkoli JMt králova jim dál o tom poru�iti rá�í, že 
se tak zachovají, p�ipomínajíce Pražany, že ti též žádali, aby 
vedle podobného sepsání sazeni byli a že jest k tomu Mt králova 
nerá�il povoliti a od svého d�stojenství odstoupiti a že jest o 
takovou v�c JMKá i radu držeti rá�il a potom že jest rá�il saditi 
kohož se JMti zdálo a vid�lo304

/115/ a že majestátové Jich Mtí 
krále Vladislava a krále Ludvíka, v témž co se mocí JMti krále 
dotýkalo, jsou sn�mem zdviženi a že zde na Horách mimo spis 
prve sazeni bývali, jako od pana Bernarta (z Valdštýna) ty �asy 
mincmistra (1505) a JMti krále Ludvíka (1523), ale že oni s nimi 
v žádné odpory vjíti nechtí, než nezdá-li se jim od svého 
odstoupiti, že toho obnovení tak nechají a pry� odjedou. Tu jest 
Jich Mtí žádáno, aby proti práv�m a svobodám k tomu jich 
potahovati nerá�ili, a kdyby v jedné v�ci dali se z týchž svobod 
vyvésti, že by snad týmž potahem mohlo se i p�i jiných 
svobodách pokaziti, žádajíce jich s pilností, aby na n� toho 
dopoušt�no nebylo, že tato obec za své v�rné služby mnohé jiné 
pilné a platné výsady má a že i p�i tomto obdarování, co se 
dotý�e rady sazení, jest jiná výsada obci té užite�ná a kdyby 
v jednom ten majestát zrušen byl, že by i jiné nemohlo stálé býti. 
Po mnohých pak �e�ech, když nic nemohlo obdrženo býti, žádali 
páni protahu, pon�vadž se v�ci obecní dotý�e, aby to mohli na 
pány obecní vznésti. A jest k tomu povoleno. Potom, majíc p�i 
sob� pány obecní, oznámeno jim bylo to všecko, což jest s t�miž 
pány komisary jednáno a mluveno bylo, žádajíc od nich rady a 
nau�ení. K tomu páni obecní dali mluviti, aby k Jich Mtem 
u v�tším po�tu bylo jíto a ten majestát jim ukázán a poctiv�
požádáno, aby páni rá�ili milostivi býti a což by bylo proti 
práv�m a vysadám m�sta tohoto, aby jich v to potahovati 
nerá�ili. A i to aby Jich Mtem oznámeno bylo, že se k tomu 
ú�adu vybírají osoby, které mohou ze všeho lidu nejvýborn�jší 
nalezeny býti a ty že jsou do toho spisu vepsané a že snad Jich 
Mti neznajíce zde lidi a nejsouce jich sv�domi, že by mohli 
n�koho nezachovalého na ten ú�ad usaditi aneb že by spolu v 
p�átelství a p�íbuzenství byli, ježto i to jest proti práv�m, a toho
/116/ nezachovalého že by sousedé podniknouti necht�li ti, kte�í 
jsou dob�e zachovalí. A pakli by p�es takové p�edložení a 
žádosti nerá�ili toho u�initi, aby to dopušt�no bylo, že to znají, 
že by takovou v�c tíž páni na JMtKou vznesli a jestliže by JMKá 
tak míti rá�il, že by se tak zachovati musili. A �ehož se jest nyní 
nestalo, že by vždy k tomu p�išlo snad v v�tší t�žkosti a skrze to 
že by snad v ošklivosti JMKé i t�m pán�m mohli z�stati. A starší 
obecní, kte�í k tomu byli obesláni, též se podle pán�v obecních 
p�imlouvali.  

Páni šepmist�i pak toto mluvili, že to dob�e znají, že jest 
t�žko s JMtí královu vál�iti aneb s t�mi pány, pon�vadž jsou na 
míst� JMKé a k tomu že jsou mocí královskou ohraženi. By pak 
kdo cht�l proti nim jakou vzpouru �initi, že nic neziští. A pon�-

                                                          
304 Dne 9. zá�í 1528 sadil král Ferdinand radu v Starém m�st�

Pražském, nezanechav ze starých konšel než t�i a jiné všechny nové 
zvolil. Viz Zimmermann: P�íb�hové království �eského za panování 
Ferdinanda I. str. 56. 
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vadž pak Jich Mti rá�í naši dobrodinci býti, aby se tak stalo a k 
Jich Mtem s týmiž žádostmi jíto bylo, však ne v velikém po�tu, 
aby ne�ekli, že k nim jdem s n�jakou podstatou, jakobychom to 
cht�li s mocí �initi, pon�vadž v�era necht�li míti, než abychom s 
nimi ve t�ech neb �tyrech osobách mluvili a aby byli žádáni, aby 
našich práv i nás také milostiví ochránci byli a nás p�i týchž 
svobodách zachovali. A pakli by se vždy Jich Mtem toho u�initi 
nezdálo, aby byli požádáni, aby v ten spis rá�ili nahlédnouti a 
jestliže by se jim kdo v tom spise nehodný zdál, aby a tom ozná-
mili a my, sejdouce se, abychom místo toho jiného, kdož by se 
jim hodn�jší zdál dali vepsati, však tak, byl-li by toho ú�adu 
hoden a nebyl-li by, aby se jim to oznámilo. A také aby p�átelé a 
p�íbuzní sazeni nebyli, že by to bylo proti právu psanému, a též 
podruhové a neusedlí a ti, kte�í na p�edm�stí obydlí svá mají, že 
se tam také obzvláštní rychtá�ové a konšelé sadí, neb také je, 
aby v m�st� na ú�adech nebývali, právo psané vyhražuje. Toho 
všeho na JMtech požádajíc a jim to /117/ p�edložíc, aby se Jich 
Mtem v tom sv��ili. Potom s tím se vším, na �em jsou se snesli, 
jest k Jich Mtem jíto a to všecko skrze pana Mikuláše z Prách-
�an mluveno. Tu Jich Mti ty �e�i slyšíce, z takové povolnosti na 
míst� JMKé d�kovali a že i to JMKé chtí oznámiti a že bezpo-
chyby JMKá vd��en toho býti rá�í a že na tom nikdy nebyli a 
nejsou, aby co k újm� práv�m zdejším nebo výsadám aneb do-
brému po�ádku jednati m�li a že žádných osob k osazení rady 
p�ed rukama ješt� nem�li a ani na to nemyslili, než toliko že to 
obmýšlí, aby d�stojenství JMKé bez újmy v celosti z�stalo, a v 
tom aby toliko JMKá vrchnost držeti rá�il a že týmž práv�m a 
svobodám nic to k újm� a škod� není a na budoucí a v��né �asy 
býti nemá. A pon�vadž k tomu povolují, požádáno od Jich Mtí, 
aby jim ten spis byl dán, že v n�j nahlédnouti a osoby ohledati i 
také podle toho, jakž za �ád v této obci jest, radu obnoviti chtí, a 
jak se to �ídí jest jim dána zpráva sepsaná z kn�h blankytných 
hned od po�átku. Tyto �e�i mluveny jsou skrze pana Jana z 
Vartenberku.  

I rá�ili jsou pak Jich Mti kone�n� tuž radu obnoviti a 
osobami saditi takto: Jind�ich Charvát z Chocemic primas, Jan 
Sus z Ježova, Jan Sk�ivan, Jind�ich Landa, Jan Prenner, Tomáš 
Moravec peka�, Vav�inec R�že ze Sionu, Mat�j Haluzý krej�í, 
Vít perniká�, Bohuslav Porybný, Ji�ík Libotovský krej�í, Mikuláš 
kožišník, Ji�ík Bartl z apatéky, Jind�ich Hradecký kožišník, 
Zikmund Prášek, Jan Melhúzský, Jan z Smíškova domu (tito dva 
pak zdviženi pro nep�ítomnost), Petr kožišník. A jest jim p�ísaha 
dána a po Janovi mince písa�i �íkána takto: P�ísaháme Pánu 
Bohu, matce boží, všem svatým a nejjasn�jšímu knížeti a pánu 
panu Ferdinandovi uherskému �eskému atd. králi a markrabí 
moravskému, pánu nejmilostiv�jšímu, slibujem v�rnost up�í-
mnou a pravé poddané poslušenství, /118/ jakožto pánu d�di�né-
mu nášemu. A vedle toho urozeným pán�m a pán�m Jich Mtem, 
urozeným a state�ným rytí��m krále JMti z�ízeným radám 
komory v království �eském slibujem v�rnost i poslušenství a to 
vedle �ádu Jich Mtí. A že tento ú�ad konšelství našeho od JMti 
p�ijatý v�rn�, práv� a stále vésti a spravovati, cti v tom a dobré-
ho JMti krále všemi oby�eji hledíce a v tom každému chudému i 
bohatému pravdy a spravedlnosti dopomáhati, sirotk�m a vdo-
vám, hostem jako domácím pravdu a spravedlnost �initi, ortele a 
výnosy mezi stranami spravedliv� vy�íkati a toho jinák ne�initi 
pro p�íze� ani pro nep�íze�, ani pro který strach a báze�, ani 
pro dary ani pro jakoukoli v�c. To nám Pán B�h pomáhej a 
všichni svatí.  

A hned potom, než se obec sešla, voleni jsou páni obecní od 
šepmistr�v a pán�v, zejména tito: Mikuláš z Prach�an, Zacha�
z Chrudim�, Ond�ej (Da�ický) od Zlaté husy, Václav Pokl�pek 
z Mlíkovic, Jakub Sobol z Vojkovic a Jan Škorn� tehdáž písa�
urburní. I jest jim dán slib z knih blankytných, jakž se od staro-
dávna dává. Nazejt�í potom v sobotu sešli se páni rada obno-
vená, krom t�ch, kte�í nebyli do spisu vepsáni, a byli na týž ú�ad 
posazeni, jako Petr kožišník, Jan Malhúzský a Jan z Smíškova 
domu, a majíce takovou v�c ku p�ekážce vedle �ádu a oby�eje 
starodávného, nemohli toho mezi sebou, což jest zapo�ád, po�í-
diti. Než to toliko bylo rozjímáno, kterak ti páni nerá�ili podle 
toho spisu na jich mnohou žádost a p�edkládání saditi a že jsou 
osadili osoby jim nep�íjemné a proti právu, jako Petra kožiš-
níka, ten že má na sob� chybu, že pivo falšoval a slad je�ný s 

pšeni�ným míchal a že jest proto i pokutován, a Jan Mehúzský 
že jest �e�i hanlivé Ond�eje Rohovce stvrzoval, prav�, což jest 
koli týž Ond�ej Rohovec psal, že jest pravdu psal, a jsou s týmž 
Ond�ejem pro ten ná�ek na soud zemský podáni, /119/ a Jan 
Melhúzský že jest na rukojmích, a pon�vadž Ondrá�ek všecky 
ú�edníky na�ekl bez výjimky a Jan Melhúzský to stvrdil, ježto i o 
to bývá �asto mezi pány v rad� rozjímání a �e�i, že to není 
možné, aby do rady p�ijat býti m�l, a k tomu že jest švagr Petra 
kožišníka. Co se pak Jana z Smíškova domu dotý�e, ten jest též v 
švagrovství s Jint�ichem Landou, a že takovým právo psané, aby 
spolu na ú�adech nebývali, zapovídá. A protož aby k Jich Mtem 
šli a co jest p�i týchž osobách na p�ekážku oznámili. Potom 
sšedše k pán�m komisa��m na Vlašský dv�r do domu minc-
misterského305 a to jest Jich Mtem skrze pana Jind�icha Char-
váta všecko oznámeno a žádáno, pon�vadž se tu omyl stal zjevn�
proti právu, aby taková v�c napravena byla, že proti tomu, co se 
mimo spis stalo, nic ne�íkají, pon�vadž se Jich Mtem tak vid�lo, 
než co se proti právu stalo, že žádají, aby to k náprav�
p�ivedeno bylo. I obdrželi za odpov�
, že jsou páni komisa�i o 
takovém právu nev�d�li a nev�dí a protož aby jim ta práva, kde 
jest to napsáno, p�inesena a ukázána byla, aby se v�d�li �ím 
spraviti. A když se tak stalo, ohledavše táž práva, dali tomu 
místa a s radou pán�v šepmistr�v a pán�v ten omyl napravili 
takto: místo Jana Melhúzského Martina Kaznara, místo Jana z 
Smíškova domu Jakuba kramá�e. Než Petr kožišník ten jest tak 
zanechán, neb tíž páni od svého upustiti necht�li, pravíce, že by 
nebylo spravedlivé, aby m�l pro ten ú�inek o poctivost p�ijíti a 
že nem�ž v�bec býti, aby i pokutu dal i o poctivost p�išel, že jest 
již od toho pokutou o�išt�n.  

/120/ Potom v pond�lí sejdouce se páni obecní a n�kte�í z 
starších na rathouz, jest od pana z Vartenberku mluveno, že se 
jim omyl p�i sazení rady stal, a protož, pon�vadž podle práva 
takoví p�átelé spolu v tom ú�ad� býti nemohou, že ten omyl 
novou volbou napravují, že však toto zm�n�ní osobám t�m nic ke 
škod� není, že se to nestalo z žádné jiné p�í�iny, než aby se tu 
práv�m zdejším neublížilo. P�itom jest nov� voleným p�ísaha 
dána.306  

Válka s Turkem vedena byla jak v Uhrách tak již i v Rakou-
sích, když byl Turek i Víde	 obléhal (4. až 15. �íjna), a vyžado-
vala veškeré vále�né pomoci z �ech. Proto rozepisováno bylo 
od pán�v komory �eské, aby všudy hotovost vojenská byla na�i-
zována a k té všech obešlíc na ur�itý den, okázali nic jiná�, než 
jako byste v pole vytáhnouti cht�li a což by se nedostatku p�i 
kterém hospodá�i na zbrani a zbroji shledalo, to aby všude 
napravili a jemu sob� to zjednati a koupiti uložili, by v �ase 
hotovost upravena, a kdy pot�eba by kázala, vytáhnouti mohla. 
Na všeobecnému vyzvání tomu psal opat Sedlcký šepmistr�m, 
že k tažení proti Turk�m 10 p�ších a p�l vozu vypraviti chce, 
druhou p�l vozu aby Kutnohorští p�idali. T�chto však došlo od 
rad komory �eské jménem krále další vyzvání, aby ku pot�eb�
vále�né prach v m�st� d�lati dali. Šepmist�i odpov�d�li, že jim 
toho pro výsady a privilegia u�initi /121/ možno není, ale též i pro 
nedostatek v�cí vojenských a t�ch lidí, kte�í by prachy d�lati 
um�li a �asem je d�lají, však na mále n�kterou libru k ru�nicím. 
A ti, jsouce od nás dotázáni, brzoliby t�i centné�e prachu 
ud�lali, pov�d�li, že do roka sotva by ud�lati mohli, a my je k 
tomu zakládati a náklad na to �initi nem�žeme, pen�z žádných 
p�ed rukama nemáme a obec naše je tak ochuzena a zahubena 
náklady znamenitými na hory, že se dlužiti a z sebe lichvy 
platiti musíme. A protož vždy všichni snažn� prosíme, že na nás 
v tom milostivé z�ení míti rá�íte a p�i JMKé v tom nás ochrániti, 
aby nám to k žádnému svévolnému neposlušenství p�i�ítáno 
nebylo. I byli také Horníci následkem tohoto rozkladu pro tento-
kráte požadovaného dodávání prachu sprošt�ni, ne však na 
dlouho, neb již v lednu roku 1530 vyslal král Ferdinand Old�i-
                                                          

305 D�m mincmistrský neb obydlí mincmistrovo na Vlašském 
dvo�e byla západní �ást stavení, do n�hož vchod se strany chrámu 
sv. Jakuba vede a která na nyn�jší budovu arcid�kanství hrani�í. 

306 Podáno doslovn� dle zápisu v knize Memorabilien od roku 
1528-1543 v archivu m�stském. P�ípad ukazuje, jak usilovn� p�ed-
kové práv obecních, kde se jim ubližovati cht�lo, proti každému 
neohrožen� hájili a zastávali a s jakou d�kladností a podrobností 
podobné d�ležité obecní záležitosti bývaly zaznamenávány. 
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cha hrab�te z Hardeku a Ladislava Popela z Lobkovic a na Zbi-
roze do Hory, aby s obcí kutnohorskou vyjednávali o d�lání 
prachu, a co oni vyslaní ur�í, to se také státi má. Nedosti však na 
tom, nejen že Hora musela se uvoliti v d�lání prach�, žádáno 
bylo na ní od krále Ferdinanda (listem daným na hrad� Praž-
ském v pátek po sv. Jiljí r. 1530) aby zárove	 s jinými m�sty k 
pot�ebám vále�ným padesát neb šedesát tisíc kop gr. míš. hned 
p�j�ila, kteráž pak p�j�ka splacena byti m�la ze svolené ode 
všech stav� pomoci vále�né. Nelze �íci, k jaké sum� se obec 
kutnohorská uvolila, je však tolik jisto, že v m�st� konána byla 
sbírka na žádanou p�j�ku, nebo� vyslaní za tou p�í�inou komi-
sa�i zemští dojista nedali se odbýti lichými výmluvami. Mimo to 
musela Hora opat�iti a dostaviti p�t voz� se �tyrmi koni k vezení 
pot�eb vále�ných.  

1531 Náboženské záležitosti strany pod obojí vyžadovaly již 
delší /122/ dobu uspo�ádání. Proto sešli se páni, rytí�stvo, Pražané, 
Horníci a jiná m�sta královská, mist�i u�ení pražského, kn�ží, 
správcové far pražských a d�kanové i všichni stavové p�ijímající 
t�lo a krev Pán� pod obojí sp�sobou v ned�li po svaté Trojici v 
Praze a sjednotili se na po�ádku ve v�ci náboženství a z�ízení 
podstatných �lánk� víry.307  

Nelze up�íti, že pr�jezdné clo m�stu jakož i placení ungeltu 
komo�e královské vynášely znamenité �ástky a proto král 
Ferdinand, potvrdiv majestátem daným v Praze v sobotu po sv. 
Vítu r. 1531 clo pr�jezdné m�stu Ho�e Kutné jak je bylo od 
krále Václava a Vladislava obdrželo, na�ídil spolu, aby každého 
trhového dne i také o jarmarcích zjevn� po celý rok voláno bylo, 
aby nikdo s kupectvím, kdož by do království �eského bu
 for-
man, jízdný neb p�ší jeli neb šli, skrz svrchupsané m�sto Horu 
Kutnou neprojížd�li a silnic starých ungeltu našemu na škodu 
nepomíjeli, ani nových vyhledávati sm�li, le� by prve tu na Ho-
rách Kutných ungelt nám spravedliv� povinný písa�i neb celné-
mu od rad z�ízených komory naší v království �eském nad tím 
ustanovenému spraven nebyl. A kdožkoliv by s kupectvím neda-
douc ungeltu projel aneb prošel, aby vzat a ujišt�n byl dotud, 
dokudž by rady komory naší, což by proti takovému neposluš-
nému p�edsevzato býti m�lo, vám neoznámili.  

V politickém sv�t� staly se zatím znamenité rozmíšky mezi 
panovníky. Císa� �ímský Karel V., uznávaje velikou tíži v 
panování svém ve mnoha zemích i od sebe daleko vzdálených, 
ustanovil se na /123/ tom království �ímské jinému postoupiti, a 
svolal za tou p�í�inou všechna knížata a hrabata �íšská do Rýna 
Kolína, kdež dne 5. ledna 1531 Ferdinand I. uherský a �eský 
král na království �ímské byl zvolen a na to dne 11. ledna v 
Cáchách (Aachen) v hlavním chrámu Panny Marie korunou 
císa�e Karla Velikého korunován a za krále �ímského prohlášen. 
Proti volb� té povstal však kurfi�t saský Jan Ji�í a jiných šest 
knížat �íšských, totiž: Ji�í markrabí braniborský, Hanuš Fridrich 
kníže saské, Arnošt a František knížata brunšvická a lineburská, 
Filip z Hessu a Wolfgang z Anhaltu, neuznávajíce volby té za 
pravou a po�ádnou. Což v dobách pozd�jších m�lo veliké 
následky.  

/124/ 1532 Jakou d�ležitost ú�ad horní v Ho�e m�l seznáno s 
dostatek ze všeho dosud vypravovaného a proto jest s podive-
ním, že ú�ad tento tak d�ležitý až dosud svého vlastního znaku 
neb erbu nem�l. Ferdinand splnil žádost tohoto ú�adu za ud�lení 
vlastní pe�eti nasledujícím majestátem: My Ferdinand I. z Boží 
milosti �ímský král, po všechny �asy rozmnožitel �íše, uhersky, 
�eský, dalmatský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské 
atd. Oznamujeme tímto listem všem, že p�edstoupivše p�ed 
osobu naši poctiví hofmistr, urburé�i s ú�adem horním na Ho-
rách Kutných v�rní naši milí a pokornými prosbami jsou nás 
prosili, abychom jim erb neboližto znamení, kteréhož by p�i 
pe�et�ní i jiných všelijakých pot�ebách svých užívati mohli, dáti 
rá�ili. K jichžto prosb� snažné jsouce naklon�ni a prohlédajíce k 
jejich pilným, platným a užite�ným službám, kterýmiž se nám 
vždycky zachovati hled�li, nadepsaným hofmistru a ú�adu horní-
mu na Horách Kutných, nyn�jším i budoucím v�rným našim 
milým z milosti naší královské, s dobrým rozmyslem, s radou 
v�rných našich milých, naším jistým v�domím, mocí královskou 

                                                          
307 Obšírný zápis celého jednání viz v archivu m�stském p�i roce 

1531. 

v �echách dáváme erb a neboližto znamení, kterýmž by pe�etiti 
mohli, totižto štít �ervený v n�mžto jsou dv� ruce majíc okolo 
blankytné oblaky a držící šlegle st�íbrné s šterci a hejzelny zlatý-
mi a v prost�edku p�es ty šlegle jest koruna zlatá královská, tak 
jakož to všecko rukou a vtipem um�ní malí�ského v prost�edku 
listu tohoto sv�tleji vymalováno a barvami vysv�tleno stojí, 
kteréhožto erbu a pe�eti svrchupsaní hofmistr, urburé�i s ú�a-
dem horním na Horách Kutných nyn�jší i budoucí mají a moci 
budou v všelikých pot�ebách obecních užívati a jí listy a jiné 
pot�eby všeliké voskem �erveným potu
, pokudž by jim toho a 
kdykoli pot�eba kázala /125/ pe�etiti mohli a moc m�li a to bez 
naší a budoucích našich král�v �eských i jiných lidí všech všeli-
jaké p�ekážky a odpornosti. Protož p�ikazujem všem ú�edník�m 
a poddaným našim ze všech stav�v království �eského, nyn�jším 
i budoucím, v�rným našim milým, abyste �astopsané hofmistra, 
urburé�e s ú�adem horním nyn�jší i budoucí p�i tomto erbu a 
pe�eti a této naší milosti m�li, drželi a neporušiteln� je v tom 
zachovali nyní i v �asech budoucích a v��ných a to pod uvaro-
váním hn�vu a nemilosti naší a skute�ného trestání. Tomu na 
sv�domí pe�e� naši královskou k listu tomuto p�iv�siti jsme roz-
kázali. Dán na hrad� Pražském v úterý svatodušní léta božího 
tisícího p�tistého t�idcátého druhého a království našich �ímské-
ho druhého a jiných království šestého.  

Stálá vojenská tažení, s jakými panování Ferdinandovo ne-
ustále bylo provázeno, zlákala též mnoho lidu horního, že na 
zkázu díla horního vstupovali do vojska. Aby pak odchodem tak 
�etných sil pracovních úpadku hor se p�edcházelo a bránilo, 
bylo nutno usilovné práce, a Ferdinand v úterý na den Navštíve-
ní Panny Marie r. 1532 vydal p�ísný rozkaz k šepmistr�m a rad�
na Horách Kutných: Opatrní v�rní naši milí! Oznamujem, že nás 
jistá zpráva došla, kterak by d�lníci horní, jakožto havé�i, 
šmelcí�i, hutní d�lníci, hašplí�i na v�tším díle na vojnu ke škod�
nám, vší zemi i t�m horám ku pádu táhnouti cht�li, a tu že by 
n�kte�í po�átkové a p�ední z nich jiných pobízeli, zamlouvali a 
zavazovali, aby jiná�e ne�inili, než p�edce táhli, ježto jest nám 
takovéto jich putování a svévolné p�edsevzetí, a� bylo-li by tak, s 
nemalým podivením. Protož vám p�ísn� porou�íme, p�ikazujíc, 
abyste vy se hned, jakž vás toto psaní naše dojde, na ty osoby té 
v�ci a jich svévolného p�edsevzetí po�átkové /126/ byly, s pilností 
ptali a uptajíc se jich a je p�ed sebe do rady své obešlíc, jim na 
míst� a slovem naším abyste p�ísn� pod uvarováním hn�vu a 
nemilosti naší a pod v��ným vypov�d�ním z týchž hor poru�ili a 
p�ikázali, aby se žádný z nich odtud nehnul, ani jiných pobízeli a 
zavazovali. A jestliže by který p�es to z nich svévoln� se vytrhl a 
svého zlého p�edsevzetí ustoupiti necht�l, již bychom p�inuceni 
byli k takovému každému se p�ísn� a nemilostn� ukázati. Též 
také vám porou�íme, abyste to po n�kolikrát na Horách Kutnách 
provolati dali, by d�lníci z hor nechodili na túž vojnu ani jinam, 
pod uvarováním nemilosti naší královské a skute�ného trestání.  

Druhé, také zprávu míti rá�íme, kterak byste sob� svátek 
mistra Jana Husa na Horách Kutných proti starobylému �ádu a 
usazení svátk�v p�i Horách Kutných svévoln�, vše ke škod� naší, 
vší zemi a t�m horám k pádu zasv�titi cht�li. I pon�vadž jest prve 
ten a jiní svátkové mimo takové, které jim k sv�cení vysazeni 
jsou, sv�ceni nebývali, vám p�ísn� porou�íme, p�ikazujíc, abyste 
jim toho, ani žádných jiných svátk�v sv�titi a vejtržných postran-
ních v�cí p�ed se bráti nikoli nedopoušt�li, nýbrž jim toho všeho, 
pokudž by pot�eba kázala, bránili. Znajíce kone�n� v�li naši a 
rozkázání tak se zachovejte, jiná�e ne�iníc, pod uvarováním 
nemilosti naší královské. 

P�es opakované zápov�di o nošení zbran�, kteréž jen velmi 
�astá zran�ní ano i vraždy mívalo v záp�tí, nebylo toho vše-
obecn� uposlechnuto a pokud zbra	 nenosily osoby stavu 
m�stského, nosily je jist� osoby šlechtické, v Ho�e �etn� obý-
vající, které tak rády ustanovením a rozkaz�m ú�adu m�stského 
svémysln� na odpor se stav�ly. /127/ A práv� mezi nimi bývaly 
r�znice a sváry na denním po�ádku. O nich zaznamenáno v 
Pam�tech Mikuláše Da�ického k roku 1532 krátce takto: Jan 
Prenar posekal Jind�icha z Vrchoviš� a on Jind�ich Janovi 
Prenarovi v rozvodcích prsty p�e�al. P�i bližším pátrání o v�ci té 
nalezl jsem v knize Liber Sentenciarum p�i roce 1532 objasn�ní 
k té v�ci. Jan Prenar byl tou dobou rychtá�em m�stským, jenž 
jda za svou povinností v noci v pozdní hodin� zaslechl v kr�m�
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jakési hádku. Vešel proto do kr�my a pobídl pitele k odchodu 
dom�, jak mu ú�ad jeho na�izoval. Jind�ich z Vrchoviš� na míst�
aby poslechl, tasil na n�ho zbra	 a po�al kolem sebe sekati. Jan 
Prenar brán� se, posekal pana z Vrchoviš� v takové mí�e, že 
tento z ran zem�el. Když pak byl rychtá� od svagra zabitého, 
Jind�icha z Chocemic, p�ed právem z vraždy obvin�n a k soudu 
pohnán, byl soudem viny sprošt�n, jelikož sv�dkové dokázali, že 
rychtá� jen brán� se �in ten byl spáchal. Druhý p�íb�h lí�í 
Da�ický následovn�: Um�el Pavel Smíšk� (z Vrchoviš�) od zbití 
zrádného u kostela Barborského, když z huti šel. Také v tomto 
p�ípad� vychází ze zápis�, že týž Pavel jda z huti své, napadl na 
cest� služebníka pana Pašineckého z Pašinky a od n�ho pak až k 
smrti byl zran�n.308 Soud pán� šepmistr� a konšel dle práva 
zemského a m�stského jej však osvobodil, ježto on spáchal �in v 
obran�, jsa napaden.309

/128/ Byl� to velmi smutný úkaz �asový, 
kdy mocn�jší dopoušt�ti se sm�li svévolí a násilí na slabších a 
pod�ízených, aniž by je zasloužený trest stihl. Naproti tomu z 
uvedeného patrno, že právo m�stské, které výstupky podobné 
p�ísn� a nestrann� stíhalo a vyšet�ovalo, nedopustilo podlehnouti 
t�eba i prostšímu, jestliže sv�dky a okolnostmi se dokázalo, že 
právo jest na jeho stran�.  

1533 Po tolikaletém pavování a tavení rudy v rozli�ných 
hut�ch neb tavírnách leželo mnoho nevyužité rudy v haldách 
poházeno, ano i ve škvarách z hutí vyvezených, pokud prakticky 
a šetrn� p�i tavení nebylo si po�ínáno, z�stalo mnoho st�íbra 
ješt� v šlakách t�ch a domácí rudokupci a nákladníci ponecháva-
li, jsouce uvyklí jen na hojnost a množství, haldy tyto nepovšim-
nuté ležeti. Toho však velmi dob�e povšiml si Vilém Kšelí� z 
Jakšova a v Starém Sedlišti a vymohl si na králi Ferdinandovi 
dne 3. zá�í 1533 zvláštní majestát, kterýmž mu vyhraženo právo 
veškeré haldy a šlaky p�i Horách Kutných nevzd�lané ležící, 
zvlášt� p�i dolech Flašarech, Mladých Rousech, Hutrejté�ích, 
Ruthardu a Turka	ku svými nákladníky dle nového, prve tu 
nebývalého sp�sobu pokud nejlépe bude v�d�ti zd�lávati a 
taviti, st�íbro však vydobyté dle téže prop�j�ky nemá jinam než 
do komory královské na Vlašském dvo�e odvád�ti, každou h�iv-
nu po sedmi kopách míšenských a krom� toho ješt� každá 
dvacátá h�ivna jako desátek královský odvád�na býti musí. /129/
Krom� toho vyhrazeno mu i právo, by sob� hu� na potoce Vrch-
lici kdekoli se jemu vhodné vid�ti bude beze všeho omezování 
vystav�ti mohl. Jak dlouho a s jakým výsledkem toto p�epraco-
vávání starých hald a šlak� trvalo, blíže jsem se nedopátral. O 
n�jakých vysledcích zvlášt� skv�lých lze právem pochybovati, 
protože pozd�ji s osobou jména uvedeného a majestátem zmín�-
ným nadanou mezi obyvateli horskými více se nesetkáváme.  

Soukenictví bylo té doby v Ho�e velice rozkvetlé a rozší�e-
né, nebo� roku tohoto bylo soukeníkem Janem ze Skalice maji-
telem mlýna Štolce dovoleno na gruntech pana Jana valchu s 
jednou sv�tni�kou vystav�ti, se všemi pot�ebami, s jedním ko-
lem a na své útraty. A co na valchu vynaloží, to mohou sob�
každý týden po 2 gr. od jednoho postavu zase vyraziti, až do 
vypln�ní sumy vynaložené. A když sumu vynaloženou zase 
p�ijmou, tedy potom panu Janovi z Skalice a jeho budoucím též 
po 2 gr. z postavu platiti a dávati budou, za to ale Jan ze Skalice 
a jeho budoucí povinni budou valchu tu na sv�j náklad opravo-
vati. Cizím valchovati nemá brán�no býti, však domácí m�jtež 
p�ednost. D�íví k valchování jak domácí tak cizí opat�í si sami. 
Valchu odtud zdvihnouti pro budoucí �asy žádná stana právo 
míti nemá a když by pan Jan z Skalice neb jeho budoucí valchu 
snad sjíti nechali a opravovati necht�li, mají k tomu pány 
šepmistry donuceni býti.310  
                                                          

308 Hu� na tavení st�íbra pán� Smíškova z Vrchoviš� byla na 
potoce Bylance, tu kde nyní mlýn tak zvaný Králík�v se nachází. 

309 Porovnáváním Pam�tí Mikuláše Da�ického se zápisy v Memo-
rabiliích došel jsem �asto ku p�esv�d�ení, že pisatel konal své 
zápisy dle kolující pov�sti a mén� dle vlastního o v�ci se p�esv�d-
�ení, jakož že i vždy straní t�íd� tak /128/ zvané lepší aneb šlechtické, 
velmi zhusta malicherným místním událostem v�nuje zvláštní svou 
pozornost, zato pak v�cí d�ležitých, prosp�chu obce i obecného se 
týkajících, si nevšímá. Kdy, kdo a pro� byl u prané�e mrskán, to 
piln� poznamenal, ale obecní správa a �ízení spole�ných záležitostí 
v�tším dílem z�stává nepovšimnuto. 

310 Smlouva stala se v sobotu p�ed sv. Šimonem a Judou 1533. 

/130/ 1534 Radové z�ízené komory �eské pro množství 
p�id�lených jim prací nemohli pot�ebné pozornosti v�novati též 
hornictví a Ho�e zvlášt�, �ímž d�chody královské velice trp�ly. 
A proto byl op�t roku toho z�ízen ú�ad nejvyššího mincmistra a 
ustanoven jím králem Albrecht z Guttensteina sed�ním na M�l-
níce. Když o tom Horníci zprávu byli obdrželi, pot�šení z toho 
majíce, že op�t nejvyššího mincmistra míti budou, u obvyklé 
zdvo�ilosti vyslali k n�mu s p�áním ku ustanovení na ú�ad, za�ež 
mincmistr listem daným na M�lníce v úterý po sv. Bartolom�ji 
velmi laskav� se d�kuje, dokládaje, že on ú�adu toho pro práci, 
kteráž p�i n�m se vede, nikdy žádostiv nebyl, že však z poddané 
povinnosti žádosti JMKé odporen býti nemohl a ten ú�ad p�ijal, 
v n�mž dejž B�h abych Pánu Bohu svému, králi JMti i vší zemi 
bez úrazu sv�domí svého prosp�ti mohl.  

Sotva však týž mincmistr v Ho�e ú�adu se ujal, po�aly mezi 
ním a šepmistry mnohé a povážlivé spory o práva a svobody 
m�sta, nebo� mincmistr usiloval o to, aby v rozep�ích soudních z 
výpov�dí panských k n�mu odvolání se bralo a on aby p�esuzo-
val a výroky �inil, k �emuž ovšem Kutnohorští dovoliti ani 
nemohli ani necht�li, odvolávajíce se na svá stará králi stvrzená 
práva, dle nichž mincmistrovi toliko ve sporných v�cech horních 
souditi p�íslušelo. Také ve v�cech náboženských �inil mincmistr 
Kutnohorským útisky nemalé. Tak cht�l lidu hornímu zapov�díti 
sv�cení svátku Mistra Jana Husa, ježto však proto po�al se lid 
bou�iti a práci na horách cht�l zastaviti a dílo opustiti, byl nucen 
mincmistr zákaz odvolati.  

/131/ Na stížnosti Horník� do mincmistra, že je v právech jich 
zkracuje, p�ijel do Hory nejvyšší hofmistr s poru�ením králo-
vým, aby vyslyšev Horníky s mincmistrem je smí�il. Docílený tu 
smír netrval však dlouho, nebo� týž mincmistr na prosp�ch 
haví�stva cht�l v m�st� z�íditi nový pivovar a použíti k n�mu 
vody rourami a do m�sta vedené. Pon�vadž však šepmist�i tomu 
se bránili, dal mincmistr svémocn� Jana Charváta z Chocemic, 
jednoho z p�edních konšel, vzíti do v�zení a primasa Mikuláše z 
Prách	an uru�il pod 5000 kopami gr.�. Z toho povstalo op�t 
veliké kvašení proti mincmistrovi a jen rychlým p�íjezdem 
nejvyššího hofmistra bylo stišeno, když uv�zn�ný Jan Charvát 
byl propušt�n a uru�ený pan Mikuláš z rukojemství byl uvoln�n. 
Trvalé svornosti však nadále mezi ú�adem šepmistrským a 
mincmistrem více nebylo.311  

1535 Když došlo ku obnovení rady, kterou v nep�ítomnosti 
krále osadil a obnovil nejvyšší mincmistr, byli op�t Mikuláš z 
Prách	an /132/ i Jind�ich Charvát za obecné starší voleni. Když 
pak pro n� posláno bylo, aby na radnici závazek u�inili, žádali, 
aby v to potahováni nebyli, že má na n� pan mincmistr zlou v�li 
a o nich ve�ejn� mluví, že pro jich osoby v m�st� nic dobrého 
�initi nem�že, a proto že žádají, aby pro pokoj v m�st� na míst�
jich jiní zvoleni byli. K tomu však povoleno nebylo a byli p�inu-
ceni, aby op�t povinnosti obecní na se p�ijali.  

Nežli však všem ú�edník�m obecním, starším obce a cech-
mistr�m p�ísaha dána byla, p�išel na radnici mincmistr a ozná-
mil: Kdežto prve od osob t�ch vždy p�ísaha �in�na byla toliko 
králi JMti a pán�m šepmistr�m a panu mincmistrovi nic, že jest 

                                                                                             
Grunty ke mlýnu Štolci náležející, který stával pod klášterem 
Sedlckým v t�ch místech, kde struha mlýnská s potokem Vrchlicí se 
pojí, sahaly až ku po�átku mlýnské strouhy ke mlýnu tomu vedoucí, 
kteráž na levém b�ehu Vrchlice /130/ pod Novými mlýny a nyn�jší 
továrnou pán� Breüer� po�íná, s �ímž jaksi právo vodní ke mlýnu 
chrán�no bylo, nebo� valcha ta stojí až podnes na míst� tom. 

311 Ani Pam�ti Mikuláše Da�ického neuvád�jí skute�né p�í�iny ku 
uv�zn�ní a uru�ení jmenovaných osob. V Memorabiliích nalezena 
stopa následující. Lid horní st�žoval si víc a více do drahoty a špat-
ností piv domácích. Mincmistr cht�je stálým t�mto stížnostem ko-
nec u�initi, p�imlouval se k tomu, aby obec vlastní pivovar si založi-
la, aby tak jaksi tlumena byla libov�le pivovarník�, kte�í pro sebe 
zvláštní cech (spole�enstvo) tvo�ili a piva dle svého snešení prodá-
vali. Návrhu mincmistrovu odpírali se hlavn� Mikuláš z Prách	an a 
Jind�ich Charvát jako majitelé vlastních pivovar� v m�st� a vlivem 
svým v rad� úmysl mincmistr�v, a� ku prosp�chu obce i ob�an�v 
sm��oval, p�ekazili. Tím p�išli u n�ho v nemilost a jej si rozhn�vali. 
Že Da�ický o pravé p�í�in� se nezmi	uje, vyplývá i z toho, pon�-
vadž zaznamenání to p�enesl ze zápisek samého Mikuláše z Prách-
	an, d�da jeho, a ten o sob� pravou p�í�inu si nezapsal.  
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to v�le JMKé, jižto jest p�ed mnohými dobrými lidmi oznámil to-
to: pon�vadž jest mincmistr ú�edník nad horami a páni Horníci 
že jsou lidé horní, horami se živ�jí, aby také mincmistrovi p�ísa-
ha poslušnosti �in�na byla, jakž nejvyšší královští komisa�i Zdi-
slav Berka z Dubé a Wolfart Plankner z Kynšperka o tom v�li 
JMKé byli oznámili. I stalo se tak, že jsou p�ísahu u�inili králi 
JMti, panu mincmistrovi a pán�m šepmistr�m a tím obec kutno-
horská rozkaz�m nejvyššího mincmistra stala se pod�ízenou.  

Když se tak stalo, oznámil nejvyšší mincmistr šepmistr�m a 
obecním starším, kterak JMKá rá�iv toho doslechnouti, kterak v 
obci této lidé chudí jsou a živnosti nemají a kterak v potravách 
opat�ení není a zvlášt� co se piv hostinských dotý�e že se velmi 
draho šenkují a že tudy okolní m�sta znamenit� bohatnou a 
zdejší obyvatelé že chudnou. A protož znaje toho JMKá, �ehož 
jiní okolní užívají, že by toho i zdejší obyvatelé užíti mohli, 
kdyby toho m�li svobodu. A proto že se i on k tomu p�imlouvá a 
jelikož on p�i tom žádného svého užitku a prosp�chu nehledá, 
než vše z v�le /133/ královské p�ed se be�e, že se v tom živnost 
sousedská obmýšlí a pohodlí lidem chudým, a tak majíce živ-
nost, aby se mohli více hor dotýkati.  

Dále dokládá, že zde masa velmi drahá jsou pro lid chudý, 
kdežto, kdyby se zde várka rozmohla, mohli by lidé dobytky 
chovati jako to jinde, kde se piva va�í v okolních místech je, a 
tak vykrmíce doma t�mi zbytky, že by mohli lacin�ji prodávati, 
a tudy že by se mohlo mnoho drahoty uskrovniti. Pak co se 
potrav dotý�e, že v tom veliký nepo�ádek, že jest mnoho p�e-
kupnic, kteréž jak kdo co na trh p�iveze, bu� máslo, sýr, vejce, 
slepice atd. že to hned uchmátnou, takže lidé chudí nemohou nic 
za slušné peníze k svým pot�ebám koupiti, než cht�jí-li co míti, 
tedy t�m p�ekupnicím musí na tom p�idati. Protož slušno, aby na 
to byla pokuta taková, kdož by co p�ekoupil na trhu, aby mu to 
bylo pobráno a k tomu v�zením aby byl skute�né trestán. Než ve 
vsech a okolí že m�ž koupiti kdo by cht�l a aby toho jinam 
nevezl, necht�l-li by zde prodávati, le� by toho dal po dva neb 
t�i trhy provolati. Též také že v tom veliký ne�ád jest, že velmi 
draho obilí v trhu protrhují a zvlášt� ovsy v trhu nikdo nepotrho-
val ani dráž bral, než jak písa� k tomu ustanovený protrhne, a 
kdož by jiná� u�inil, aby byl trestán, a k tomu ke všemu aby 
byly osoby z�ízeny, které by k tomu dohlédaly.  

Na tom na všem se páni obecní a starší snesli, toliko to 
oznámili, že se obávají, když by se již várka piva rozmohla, aby 
vedle jiných m�st (jakž se to bylo prve od Pražan a jiných m�st 
p�ihodilo), k berním nebyli potaženi, na�ež je mincmistr upoko-
jil, že jest to v�le JMKé, aby se zde ta živnost rozmohla, a 
p�išlo-li by pak co toho, že to p�i JMKé zastoupiti chce. Že však 
byl /134/ sám p�i tom rozsudku o uložení bern� na zdejší obec a že 
nejsou osvobozeni z bern� proto, že pivo neva�í, nýbrž že jsou 
toho toliko privilegiemi a právy svými vysvobozeni. Dále p�ipo-
menul, že se v obci veliké útraty �iní vysýlkami do Prahy, pro-
tož že by se mu zdálo pro uskrovn�ní útrat a pro uspo�ení povy-
k�v, jakož i aby vyslaní pokojn� pracovati mohli, aby sob� d�m 
v Praze koupili aneb bylo-li by jim vhod, že on d�m sv�j v 
Praze má, že jim pokoj�, kuchyn�, konírny i pivnic v n�m po-
p�eje, což by i v té p�ípadnosti pohodlné pro n� býti mohlo, když 
by on do Prahy p�ijel, že by tu pospoln� o v�cech obecních pra-
covati mohli.  

Kone�n� projevil p�ání, jelikož mnoho p�í zadržalých a od-
ložených jest, aby tím sp�šn�ji vy�ízeny býti mohly, aby si páni 
šepmist�i t�etí den v týhodnu k sezení p�idali a šest hodin denn�
v ú�ad� soudili, aby lidí v jich živnostech nezdržovali. Též také 
to, co se majestátu toho dotý�e, jejžto mají, že sob� každý rok 
mohou 1000 kop gr. k obci zmincovati, že tím znamenitá pomoc 
obci p�ijíti m�že a on že jim v tom raden a pomocen býti chce. 
Za to vše u�in�no ode všech spole�né pod�kování.312  
                                                          

312 Doslovn� dle Memorabilií k roku 1535. Z vylí�eného zde 
jednání nejvyššího mincmistra, kteréž písa� m�stský tak zevrubn�
pro pam�� budoucí byl poznamenal, vychází: že mincmistr Albrecht 
z Guttenštejna nebyl nijak nep�ítelem m�sta neb obce, nýbrž, že 
zásady jeho p�sobení sm��ovaly ku povznešení a zlepšení pom�r� v 
obci, neb hned na za�átku seznal, jakých prost�edk� ku zlepšení 
d�chod� obecních a odstran�ní panujících zlo�ád� t�eba: Snažil se 
jakýsi starý monopol p�íjm� vzíti z rukou jednotlivc� a zabrániti 
šizení chudého lidu a proto nezískal si valné p�ízn� u jistých /135/

/135/ Znamenitý odkaz téhož roku u�inila k zaduší kostela 
Matky Boží na Nám�ti Anna Miránková, n�kdy Bohuslava Ja-
novského z Suchotlesk manželka, p�iznavši p�ed ú�edníky praž-
skými, že na d�dictví svém v Vilímovi�kách na vsi, na dvo�ích 
kmetcích s platem, na kterýchž sedí Marek a Novák pod Koroti-
cemi, mlýn s platem, v D�dicích dv�r kmetcí s platem, s d�dina-
mi, lukami, lesy, pot��kem, rybní�ky i se vší zvolí, což k tomu 
p�ísluší, s plným panstvím na tom všem což tu má, šest kop gro-
š�v a �ty�idceti �tyry groše vše pražských �eských platu ro�ního 
celého a v��ného po smrti své, a prve nic, dala jest a zápisem 
tímto dává oltá�níku oltá�e svého sv. Petra a Pavla u Matky Boží 
na Nám�ti v Ho�e Kutné nyn�jšímu i budoucím, kterýžto plat dr-
žitelé týchž d�din platiti a úro�iti mají rozdíln�, polovici po�-
nouc na sv. Havla a druhou polovici na sv. Ji�í a tak i jiná léta, 
jakž zem� za právo má. Však na takový sp�sob, že toho po smrti 
své, a prve nic, sv��uje a nad tím ustanovuje kolatory a správce 
toho Jakuba z Vorlovského domu, p�ítele svého, a Jakuba kra-
má�e, oba od Hory Kutné a jich d�dice, tak aby ty lidi a platy i 
d�chody všecky, jakéž by se tu na témž d�dictví našly, vybírali, 
a na to aby kn�z k témuž oltá�i zjednán byl a to sp�sobili, aby 
každý týden svatá mše v pond�lí zádušní držána byla za její duše 
spasení a za p�edky její duše i jiné svaté mše, což by každého 
téhodne možno bylo, a oni také svrchupsaní kolátorové aby 
sv�tly a jinými pot�ebami a okrasami ten oltá� slušn� opatrovali. 
A jestliže by kdy p�es toho kn�ze a p�es pot�eby téhož oltá�e 
zbylo, to aby na lidi chudé ve jménu Božím obrátili s v�domím 
kostelník�v u Matky Boží, nyn�jších i budoucích.  

/136/ Krom� toho sob� vymi	uji t�i rybní�ky, kte�íž jsou tu na 
t�ch gruntech, aby svrchupsaní koláto�i i s d�dici svými za tu 
práci jich i lov�v v lesích sami užívali. Než, jestliže by se svrchu 
psaní kolatorové a správce neb jich budoucí a d�dici v tom tak 
podle její v�le nezachovali, jakož se naho�e píše, a peníze k sob�
p�ijmouc ten oltá� opoušt�li, tehdy aby svrchupsaní kostelníci 
toho záduší mohli komorníka vzíti a v ty lidi a platy jmenované 
a grunty i v ty t�i rybní�ky se uvázati a toho používati jako svr-
chupsaní kolátorové a správce. Však takto všecko k tomu oltá�i 
a tak jakž se naho�e píše obracejíc, a nikam jinam, a to tak 
dlouho, dokudž by oni kolátorové a správce toho všeho, což by 
tak u sebe zadržali, nevyplnili. A což by skrze to komorníkem 
uvázání škod a náklad�v vzešlo, to aby oni kolátorové z statk�
svých byli povinni škodovati. Také, jestliže by �astojmenovaní 
kolátorové a d�dici jich sešli, tehdy aby nejposledn�jší tu moc 
m�l, jiné kolátory a správce dva, kdož by to spravovali, ud�lati, 
však na veškeren sp�sob svrchupsaný, aby se tomu všemu dosti 
stalo a žádným vymyšleným sp�sobem aby od toho nikam nic 
nemohlo odcizeno a odtrženo býti. K kterémužto nadání nejjas-
n�jší kníže a pán Ferdinand uherský a �eský král atd. povolení 
své dáti rá�il.313  

Krom� toho odkázala d�m sv�j se zahradou Jakubovi kra-
má�i ve 125 kopách gr.�. s tím závazkem, aby každoro�n� po 5 
kopách až do t�ch 125 kop p�i sv. Martin� koupil �tyry postavy 
sukna a chudým a pot�ebným rozdal. A o tom aby pán�m 
obecním v�domo bylo, že toho �iní.  

Téhož roku dobývali Horníci dolu �e�eného Kruchta za 
m�stem /137/ za kostelem sv. Trojice. I nemohli vodám odolati a 
kamenové jsou �ídcí, skrze n�ž voda chlípí a rudi�ky skrovné, 
neodplatné, pro�ež není hoden pavování.314  

1536 Když doba obnovení rady a obecních starších nastala, 
vznikla op�t nevole mezi nejvyšším mincmistrem a šepmistry i 
obecními staršími, nebo� mincmistr necht�l novou radu jinak 
saditi, než když mu ponecháno bude právo, voliti osoby do rady 
dle vlastní libosti a nikoli vedle starobylého oby�eje, vedle listi-
ny starou radou sepsané. Ob� strany stály pevn� a neústupn� na 
svém. Horníci, ohražujíce se svými právy a majestáty, necht�li 
povoliti v ni�em a st�žovali si u komory �eské, odkudž rozhod-
nuto, že Horníci mají p�i svých právech z�staveni býti. Sazení 
rady stalo se op�t dle starobylého �ádu. Tím ovšem pozbyli 
p�ízn� mincmistrovy.  

                                                                                             
osob, které z vládnoucího stavu užitky m�ly. 

313 Desky zemské v kvaternu vejpis�v trhovém �erveném ve 
�tvrtek po Nanebevzetí Panny Marie r. 1535. 

314 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
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Brzy nato došla bezpe�ná zpráva, že král Ferdinand míní 
navštíviti Horu. Proto sešli se starší obecní a m�li o tom radu, 
jelikož jim mnoho s králem o pot�eby horní i m�stské jednati 
bude, aby zase dosáhli úplného p�átelství s mincmistrem. Proto 
vyslali k n�mu z rady poselství a posl�m uloženo, aby v jednání 
svém ni�eho se nedopoušt�li, což by poctivosti m�sta aneb práv 
na újmu býti mohlo. Dále jednáno s obecními staršími o poctu, 
jaká by králi m�la dána býti. Z�stáno na tom, dáti králi koflík 
st�íbrný, p�l drejlinku vína a n�co piva a chleb�v, než což se Její 
Mti králové tý�e, jestli p�ijeti rá�í, že nev�dí jak by se zachovati 
m�li, že jest veliká chudoba a nedostatek v té obci, však jestliže 
p�ijede, že se vidí aby Její Mti menší koflík dán byl. A� v�dí, že 
JMKá p�i svém dvo�e ne mnoho dvo�an na strav� drží, že jeden 
každý z dvo�an stravu sob� opat�uje, však proto na tom nezasta-
vovali, než /138/ vedle starobylého oby�eje aby se stalo.  

Které d�ležité v�ci Kutnohorští s králem vyjednávali neví-
me, souditi toliko možno, že st�žovali si do kupc� norimber-
ských pro vyvážení m�di z Hory a ze zem� v�bec, nebo� brzo 
potom vysláni byli komisa�i z komory �eské k vyšet�ení stíž-
ností t�ch, kte�í však, mincmistrem pou�eni, ve zpráv� své ku 
králi praví: že to prodávání m�d� v Ho�e Kutné dle zápisu kup-
c�m norimberským daného jak JMti králi tak i království �es-
kému jest k užitku, ježto se šmelcováním dobývá a tím sp�sobem, 
že se každotýhodn� o šest a t�idcet h�iven st�íbra více zmincuje, 
než d�íve se dálo. A tak Norimberští i nadále p�i svém zápisu, a�
k opravdové škod� m�sta i hor samých, byli ponecháni. Veliký 
zajisté byl doby té nedostatek pen�z k pot�ebám obecním, ježto 
šepmist�i i obecní starší pro velikou pot�ebu svolili jsou k tomu, 
aby klenoty po biskupovi z�stalé zmincovány byly.315 Prosili 
pak šepmist�i nejvyššího mincmistra, aby dovolil klenot�v t�ch 
zmincování, a od�vod	ovali prosbu svoji tím, že klenotové ti z 
hor pošli a pen�z z nich nikam jinam obráceno býti nemá, než 
zase na hory, nebo� již �asu toho nejen obec, nýbrž i mnozí po-
�ádkové �emeslni�tí i zámožní jednotlivci na hory nakládati 
museli.  

1537 R�znice mezi nejvyšším mincmistrem a radou m�t-
skou trvaly dále. Byli to zvlášt� Mikuláš z Prách	an a Jind�ich 
Charvát z Chocemic, proti nimž nejvíce byl zaujat, a jež byl by 
rád z representace obecní /139/ vylou�il. Proto op�t i roku tohoto 
p�i obnovení rady usiloval o to, aby jen dle své v�le a ne dle 
starobylého �ádu, dle n�hož stará rada osoby schopné spisovala 
a navrhovala, osoby na radu sázeti mohl. Však oba, i Mikuláš z 
Prách	an i Jind�ich Charvát z Chocemic byly osoby v m�st� tak 
oblíbené, že požívali veškeré d�v�ry u svých spoluob�an� a 
které p�es všecko své vzpouzení, považujíce se za osoby minc-
mistrem neoblíbené a protivné, op�tovn� voleny a navrhovány 
byli. V tom spat�oval mincmistr úmysl sv�j zma�ený. Aby jiné 
p�í�iny k jich svržení nalezl, chodíval �asto k soud�m obecním a 
vm�šoval se do vynášení rozsudk�v, avšak i tu vm�šování se 
jeho minulo se cílem a zasahování jeho bylo odmítáno. Nemoha 
pak tímto sp�sobem s obcí ni�eho svésti, vymyslil si, že mincí�i 
a pregé�i spadají v jeho právomocnost a povolav je proto na 
Vlašský dv�r, zamýšlel tu proti práv�m obce voliti jich starší 
bez p�ítomnosti šepmistr�v a obecních starších. Stížnost t�chto 
ku králi m�la za následek, že obojí strana, mincmistr i šepmist�i, 
povoláni byli do Prahy k narovnání. A tu ve st�edu den památky 
sv. Žofie na hrad� Pražském král Ferdinand rá�il jest p�ijíti z 
pokoje svého nového se pány zemskými soudci a rytí�stvem ra-
dami svými a me� nahý nesen jest p�ed ním a tu rá�il se posaditi 
na místo od zlatohlavu p�ipravené i s radami svými a rá�il �ísti 
výpov�� mezi panem Albrechtem z Guttenštejna nejvyšším 
mincmistrem a mezi šepmistry a Horníky a tou výpov�dí ty 
všecky nevole, kteréž jsou mezi t�mi stranami byly a vznikly a 
od p�l t�etího léta trvaly, rá�il jest zdvihnouti a v nic obrátiti a 
na poctivostech jak strany tak sv�dky i osoby, kterých se v té p�i 
týkalo, opat�iti a ohraditi a na�íditi rá�il, aby k sazení osob na 
konšelství lidé hodní z obce dle sepsané staré rady od nejvyššího 
mincmistra voleni a sazeni byli, Horníci aby se /140/ k mincmi-
strovi uctiv� a poslušn� chovali, jakž k ú�adu jeho náleží, a on 

                                                          
315 Byly� to v�ci jak po biskupu Augustinovi Sancturienském, tak 

i po biskupu Filipovi Sidonském. Nouze byla asi nep�ekonatelná, 
když na památky pro obec tak vzácné svoleno sáhnouti. 

aby se k nim povoln� choval a v m�st� do v�cí, kteréž jim 
náleží, se nevkládal, než na n�, co by pot�ebného bylo, vznášel, 
a oni aby to k napravení p�ivozovali. Mikuláše z Prách	an a 
Jind�icha z Chocemic, kte�í na psaní JMKé na závazek vzati 
byli, z toho propustiti, osvoboditi a škody všecky mezi stranami 
zdvihnouti rá�il. Kyselost, záští a nenávist z�staly však p�edc 
zako�en�ny.316  

/141/ V roce tomto setkáváme se op�t s mužem šlechetným, 
který památku svou pro budoucnost hodlal zv��niti skutky 
dobro�innými a památce jeho byla by vd��ila nejen jeho doba 
sou�asná, nýbrž i pozdní budoucnost, kdyby byl úmysl jeho tak 
se byl vyda�il, jak on svou v�lí ustanovil, a kdyby zlomyslnost 
lidská nebyla zkazila to, �eho pravá šlechetnost na podporu 
chudiny byla ob�tovala.  

Pozd�jší spisovatel pam�tí Vojt�ch Kegler ve svých zápis-
cích jaksi ušt�pa�n� zmi	uje se o tomto dobrodinci chudých v 
krátkosti následovn�: Jan Máslník, soused a soustružník v Ho�e 
Kutné, bohá�, nemaje žádných d�dic�v ani potomk�v, p�ipoví-
dal, že všem soused�m po smrti své n�co na památku odkáže. 
Jsouc obec k publikování kšaftu na rathúz povolána, zv�d�la, že 
odkázal kládu dubovou, aby v ní útrpníci a tvrdošíjní trestáni 
byli a kláda ta Máslníkovská kláda se nazývala. P�itom cechu 
peka�skému, �eznickému, ševcovskému a krej�ovskému, též týmž 
cech�m v Praze po 100 kopách gr. odkázal, aby takové peníze 
chudým mistr�m za ru�ení se p�j�ovaly a každého roku o sv. 
Havle takových p�ed ú�adem skládaly a zase o p�j�ku, by jim 
zanechána byla, sob� vyžádati mohou. Poznávaje v tomto usta-
novení zárodek nyn�jších záložen živnostenských, pátral jsem 
bedliv� po podn�tu toho, a tu poslední /142/ v�le odkazatelova 
nejlépe osv�tluje a ukazuje, že úmysl Máslník�v byl šlechetn�j-
ší, než jak jej po více jak dvou stech letech týž Kegler, neznaje 
pramene a p�vodu odkazu, toliko dle pouhé pov�sti v m�sté 
kolující vylí�il. Záv�� ta zní: Já Jan Máslník na Horách Kut-
ných, znamenavše na sob� nedostatek zdraví svého a již jsa léty 
sešlý, na každou chvíli �asu a hodiny smrti o�ekávaje a k ní se 
chystaje jako smrtelný, cht�je tomu s pomocí Boží, aby po mé 
smrti statek m�j, mn� z daru Božího p�j�ený, k roztrhání, k 
spletk�m a zmatk�m, zvlášt� jimž by nenáleželo, nep�išel, ani 
aby mezi p�áteli a p�íbuznými mými žádných nesnází soudních 
nevzniklo, s dobrým rozmyslem svým, mocn� a dobrovoln� i svo-
bodn� první po�ízení ruším a kazím a v nic obracím a tento nový 
kšaft neboližto poru�enství sp�sobuji podle práva m�sta Hory 
Kutné o všem statku svém, mn� z daru Božího p�j�eném, tímto 
sp�sobem dolepsaným:  

Všeho statku movitého i nemovitého na domích, svršcích, 
klenotech, na zlat� a st�íb�e, na stolicích na Vlašském dvo�e, 
hotových pen�zích i všeho statku mi náležitého, jakýmkoli jmé-
nem jmenován a vysloven býti by mohl, tyto poru�níky �iním: 
pana Ji�íka Labušku (té doby primasa), Mat�je Ursusa a Václa-
va Vo�ku, aby ten statek spravovali, jím vládli, v ta místa obra-

                                                          
316 Pam�ti Mikuláše Da�ického zmi	ují se o této události na str. 

40, kladouce ji myln� k roku 1538. Memorabilie téhož roku uvád�jí 
velmi mnoho d�vod� o ustavi�ných rozep�ích mezi mincmistrem a 
radou. Osoby p�ítomné uvedenému soudu vypisuje v archivu m�st-
ském uložený ú�et: Léta Pán� MDXXXVII v úterý svatodušní p�ijeli 
ke mn� Alžb�t� Šalamounce do hospody v Brod� �eském šepmist�i a 
rada, kte�í jsou sed�li na ú�adu konšelském na Horách Kutných, zej-
ména tito: Ji�ík Libotovský, Václav Klobása, Mistr Matouš, Jakub 
Hubá�ek, Ji�ík Labuška, Viktorýn z Krsovic, Martin Kazlar, Mat�j 
Haluzý, Václav Hradecký bakalá�, Jan Nebozýzek z Hradišt�, Ji�ík 
Popelka, Ji�ík konvá� (Klabal), Pavel Plát�, Jakub kramá�, Jan 
Bernášek, Mikuláš kramá�, Vít perniká�, a m�li 12 koní a 6 pachol-
k�v k ko��m, dva komorníky, a oznámili jsou, že jedou do Prahy, 
jsouc obesláni p�ed JM královskou od urozeného pána pana 
Albrechta z Gutenštejna nejvyššího mincmistra království �eského, a 
byli jsou u mne všickni p�es noc s ko�mi a pacholky, krom když zase 
z Prahy jeli, nebylo s nimi Mistra Matouše, Jakuba Hubá�ka, Ji�íka 
Labušky, Martina /141/ Kazlara a Václava Hradeckého bakalá�e. I 
utratili jsú u mne spolu s šepmistry a radou, kte�í sed�li na ú�adu 
konšelském na Horách Kutných roku toho pro ty dv� p�e, jedouc do 
Prahy a zase z Prahy 5 kop 4 gr., a rozd�líc tu útratu na polo, p�išla 
polovice té útraty na šepmistry a radu a mn� jsou tu sumu vedle 
ú�tu s cedulí �ezanou zúplna zaplatili. 
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celi, kdež v�le má jest, bez p�ekážky všech práv i všelikých lidí, 
jakož pak to, pokud jest v�le má, v dole psaných artikulích 
oznamuji a jim toho v��ím a sv��uji jakožto dobrým lidem, že se 
v tom, jakž v�le má jest a nejiná� zachovají.  

It. Toto v�le má jest, aby plat koupen byl za 500 kop gr.�., 
nezávadný pozemský, stálý budoucí, a z toho platu naho�e dot�e-
ní poru�níci aby 2 kopy gr.�. za práci každý na svou osobu v 
roce brali. A když by kterého B�h neuchoval, aby na míst� svém 
jiného poru�níka, muže hodného, zvolil /143/ a prve, než by um�el, 
jsouc v nemoci, jej ustanovil. Pakli by na kterého z poru�ník�v 
Pán B�h (�ehož Bože ost�ež) rychlou smrt dopustil, takže by 
toho sám nez�ídil, tehdy aby poz�stalí poru�níci si jiného poru�-
níka, též muže hodného k sob� za poru�níka p�ijali a jiná�
ne�inili.  

It. Co se nádobí, šatstva i všech svršk�v ve všech komorách 
dotý�e, toho všeho sv��uji d�di�ným poru�ník�m, aby s tím tak 
u�inili, jak jim to ústn� oznámím.  

It. Ond�eje z Mezholez toho nechávám za dv� léta v dom�, 
aby �eládku spravoval, beze vší �inže, a jemu aby vydáno bylo 
nadobí cínové a což jemu dále poru�ím a poru�ník�m rozkáži 
dáti.  

It. D�m v kterém jsem a d�m u Crkán�, ty aby opatrovali a 
najímali a když by opraveny byly, což by z nájmu vycházelo, na 
to aby se lázn� chudým topily.  

It. Jest na zlaté minci dev�t set zlatých uherských. Což by 
poz�stalo, když by se ten statek naho�e dot�ený koupil, o tom 
takto �ídím: Nejprv Barce podruhyni mé a služebnici porou�ím, 
aby jí vydáno bylo 9 kop gr.�. pojednou 5 kop gr. a v roce po�ád 
zb�hlém 4 kopy a sukn� aby jí byla koupena a do smrti aby v 
dom� byla.  

It. Což se sirotka Jakuba nebožtíka Jana Bzeneckého dotý�e, 
kterýžto Jan bez v�le mé a mého v�domí poru�níkem mne jest 
u�inil, i z téhož statku nic jsem k sob� nep�ijal a ni�ím povinen 
nejsem, abych co jemu navrátiti m�l, jakož pak pan Václav 
Pokl�pek, stoje v rad� n�kterého �asu, p�ed pány šepmistry jest 
oznámil, že za mnou nic není.  

It. Co se cech�v �eznického, krej�ovského, peka�ského a 
ševcovského dotý�e, v tom jest v�le má, pro chudé �emeslníky, 
kte�íž by pen�z pot�ebovali, aby v�li m�li cechmist�i téhož 
cechu vyru�iti /144/ od poru�ník�v k každému cechu 40 kop gr. 
a zase poru�ník�m vždycky složili. A poru�níci p�ijmouc sumu 
a zase byli požádáni od cechmistr�v, tehdy povinni jsou tolikéž 
jim p�j�iti. A vznikla-li by mezi poru�níky o to a cechy nevole, a 
že by každého roku poru�ník�m peníze nekladli, tehdy aby m�li 
moc poru�níci ty peníze vyzvednouti a jiným pot�ebným cech�m 
jich p�j�iti na dot�ený sp�sob, beze všech užitk�v.  

It. Což se stolic na dvo�e Vlašském pregý�ských dotý�e, kte-
réž by mohly vyhledány býti, znaje, že poru�níci v tom práci ne-
malou povedou, ty porou�ím mocn� nadepsaným poru�ník�m, a 
po mé smrti dávám a upev�uji, aby jim v to žádný nijakým sp�-
sobem nesahal, a oni ty stolice aby k svému užitku a dobrému 
obrátili.  

Co se klenot�v dotý�e, jakožto pasu, �tyr �íšek a jiných na 
zlat� a na st�íb�e, jakožto prsten�, ty mocn� porou�ím a dávám 
Dorot� z Nedvojovic a to míti chci, aby jí to tak vydáno bylo, 
jakž v�le má jest oznámena, po mé smrti.  

It. Co se Martina, p�ítele mého a Markéty manželky jeho, 
kteráž mi se sestra nazývá a Jakuba, syna jejího a Jana, kte�í 
p�átelé se moji nazývají, dotý�e, o nich takto porou�ím: aby jim 
vydáno bylo každé osob� obzvlášt� z mého statku po 5 gr.�. a 
tím je odd�luji, aby moci žádné a práva více k statku mému nyní 
i budoucn� nem�li.  

It. Jakož jsem p�j�il na šestý díl stolice 72 kop gr.�. Vítovi 
Šplechovi peka�i, jakož jsem povolení dal, aby pan Ji�ík Libo-
tovský je vyplatil. I pon�vadž jest toho zanedbal a mn� na to ani 
jednoho peníze nedal, ten díl stolice šestý p�itahuji a p�ipojuji 
ku prvním stolicím.  

It. Porou�ím Va�kovi šípa�i, aby mu otesky, kteréž by se 
jemu hodily, dány byly.  

/145/ Stalo se ve �tvrtek po slavném hodu velikono�ním léta 
1537. A tento kšaft pro jistší v�domost pan Ji�í Háša z Újezda a 
na Malešov� sob� beze škody svou pe�etí, jsa dožádán od téhož 
Jana Máslníka, zape�etil.  

Kšaft Jana Máslníka, kteréhož dodal sepsaného a zape�et�-
ného ve �tvrtek velikono�ní pán�m na žádost jeho k n�mu vy-
slaným mistru Matoušovi a Janovi Bernáškovi, tehdáž šepmistru 
mladšímu a Janovi Šatnému písa�i m�stskému, a žádal, aby p�i 
tomto z�ízení zachováno bylo, že jest jeho takováto kone�ná a 
dokonalá v�le. A to se stalo léta 1537.  

Tomuto kšaftu jest místo dáno a jest tvrzen nálezem pan-
ským a po odvolání od téhož nálezu jest upevn�n rozsudkem 
krále JMti p�i soudu komorním království �eského léta 1538.317  
                                                          

317 To� úplné zn�ní poslední v�le Máslníkovy i s klauzulí stvr-
zovací, jak se posud v archivu m�stském nachází. Dle po�tu poru�-
ník�v prvních z r. 1538 p�ijato pen�z po smrti Máslníkov� podle 
po�ízení jeho 900 zl. uherských, po�ítaje zlatý po 45 gr., u�iní 675 
kop. Hotových pen�z bylo 17 kop a k tomu strženo za prodané 
svršky 104 kopy 54 gr. Úhrnem 786 kop 54 gr.  

L. 1538. dominica Deus in loco fer II Vig. Sophiæ. Poru�níci 
Jana Máslníka podavše vejpov�di o kšaftu Jana Máslníka proti od-
volání se Markéty železnice a jiných nápadník�v na statek jeho, od 
soudu komorního, žádajíce, aby v knihy byl vepsán ten nález, když 
rá�il JMKá nález šepmistr�v potvrditi. Dictum: že páni jsúce toho 
vd��ni Pánu Bohu z toho d�kují, aby byl vepsán, toliko aby se s 
písa�i smluvili. /146/ Stvrzení to zní: Jakož jsou šepmist�i a rada na 
Horách Kutných podle odvolání stran, ortel sv�j, kterýž jsou o 
kšaftu n�kdy Jana Máslníka k JMKé poníženými prosbami prosíce, 
aby v to ve všecko milostiv� nahlédnouti a podle práva jich rozvážiti 
a místo u�initi rá�il. I v to ve všecko JMKá nahledše, s radami svý-
mi toho rozváživše, takto o tom vypov�díti jest rá�il: Pon�vadž se 
jest toho nic vyhledati nemohlo v té p�i vší a sv�dcích, pro� a z 
kterých p�í�in m�l by týž kšaft Jana Máslníka slušn� zdvižen býti, 
nýbrž se nalézá z práv jich Horník�v, že podle týchž svých práv to 
vyhledavše, ten kšaft jsou po�ádn� stvrdili. A protož JMKá p�i též 
vypov�di jich Horník�v to z�staviti rá�í. Než což se t�ch dvou arti-
kul�v na JMKou odložených dotý�e, totiž o koupení platu na statku 
pozemském za 500 gr.�. a o najímání dom�v, o tom JMKá takto po-
rou�eti rá�í: aby tíž poru�níci v kšaftu Jana Máslníka jmenovaní, 
podle v�le téhož n�kdy Jana Málsníka plat za t�ch 500 kop gr. jakž 
kšaft ukazuje v slušném �asu koupili, že JMKá k tomu koupení toho 
platu své milostivé povolení dávati rá�í. A koupíce jej, z toho platu, 
jakž jest jim tím kšaftem odkázáno, aby sob� jeden každý z poru�ní-
k�v každého roku po 2 kopách za práci brali a co by mimo to platu 
toho p�ebývalo to aby tíž poru�nci s v�lí a radou šepmistr�v a rady 
na Horách Kutných na skutky milosrdné a chudé lidi obracovali a 
což toho a na jaké skutky milosrdné kdo obrátí, z toho aby po�et 
p�ed t�miž šepmistry a radou každého roku �inili. Co se pak nají-
mání dom�v dotý�e, pon�vadž JMKá p�edešle /147/ skrze své komi-
sary o tom jest jim Horník�m poru�iti rá�il, aby nájemných dom�
nebylo, než sousedy hodnými aby osazovány byly. A protož JMKá 
toho p�i tom poru�ení prvním z�stavovati rá�í, tak aby nadepsaní 
poru�níci Jana Máslníka ty domy po n�m poz�stalé s radou šepmi-
str�v a rady v roce po�ád sb�hlém rozprodali a je osadili sousedy 
hodnými. A cožkoli za ty domy p�ijímati budou, to aby p�ed šepmi-
stry a radou na rathúze kladli a takové peníze podle slušnosti aby 
lidem p�j�eny byly, tak aby z nich slušný užitek p�iveden mohl býti. 
A na takový všecken užitek aby též s v�domím a radou nadepsaných 
šepmistr�v na chudé lidi podle zn�ní téhož kšaftu každého roku 
obracován byl, též i po�et z toho aby �in�n byl, tak jako se naho�e 
píše. Dáno památné. Act. fer VI post Devonationem Joanem 1538.  

Poru�níci Máslníkovští ujali stolici pregé�skou Máslníkovskou 
celou �istou, pak �tvrt stolice Markéty Slavíkové, již m�l v zástav�
ve 100 kopách, a celý díl stolice Šplechové, kterou držel v 72 ko-
pách gr.�. zastavenou. A dáno do cechu �eznického, peka�ského, 
krej�ovského a ševcovského po 40 kopách gr. léta 1538.  

Roku 1545 koupili poru�níci Máslníkovští za 600 kop gr. od 
Jind�icha Firšice z Nabdína ves P�edbo�ice celou, s dvory kmet-
cími, s kr�mou výsadní s platem a v 	ernínách �tyry dvory kmetcí 
s platem což tu m�l, s d�dinami ornými i neornými, lesy a lesem 
Tasov, rybníky atd. k ú�elu Janem Máslníkem nazna�enému, kteráž 
koup� byla králem Ferdinandem stvrzena a ve dsky zemské vložena.  

Po smrti prvních poru�ník�v poz�stalosti Máslníkovské dostalo 
se poru�enství to volným jmenováním od p�edešlých poru�ník�v 
/148/ r. 1552 do rukou Nathanaela Hložka z Zbyslavic a na Nuslích, 
kterýž býval prve ú�edníkem horním v Ho�e Kutné a pak služební-
kem JMKé v kancelá�i �eské, Jana Šatného z Olivetu a na Hlízov� a 
Víta Flavína z Rottenfeldu a na Pokraticích, místosudího dvorského 
v království �eském, a tito vzpouzeli se již p�ed šepmistry a radou 
klásti ú�ty z poz�stalosti Máslníkovské, z �ehož potom dlouholeté 
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Ve st�edu po všech svatých r. 1537 píší radové z�ízené ko-
mory �eské Kutnohorským, že jest jich zpráva došla, kterak v 
Ho�e na trhu ovs�m na pen�zích se naráží a to p�ekupníky, kte�í 

                                                                                             
žaloby jak na komoru �eskou tak i ku králi samému vedeny byly, 
nikdy však s n�jakým patrn�jším úsp�chem. Týž Nathanael Hložek 
když kone�n� své spoluporu�níky p�ežil a tito jiných po sob� nejme-
novali, nýbrž jemu jmenování jich na v�li nechali, p�ivedl to všelija-
kými pletichami tak daleko, že roku 1585 syna svého Mikuláše do 
vsi P�edbo�ic jako pána statku uvedl a poddaným na�ídil, aby jemu 
�lov��enství slíbili. Nová stížnost šepmistr� do komory �eské i ke 
králi nedošla vy�ízení, a� v ní z�ejm� bylo uvedeno, že otec se sy-
nem neoprávn�n� statku toho užívají, aniž by chudým �eho z užitku 
poskytovali, a prosili krále, aby k spravování statku toho osoby z 
m�sta byly utanoveny, že by se tak v�li kšaftujícího a dle stvrzení 
králova, zadosti státi mohlo. Stížnosti a žaloby se opakovaly, ale 
Hložek z�stal p�edce jen v držení P�edbo�ic a zv�le jeho dosp�la již 
tak daleko, že když Kutnohorští r. 1599 pot�ebovali n�kterých osob 
z P�edbo�ic a �ernín k sv�domí do Petrovic a žádali o jich vydání, 
týž Nathanael Hložek nejen toho odep�el, nýbrž i spupn� odpov�d�l: 
že toho žádné pov�domosti nemá, aby lidé z t�ch dvou vesnic k 
n�jakému záduší náleželi. To ovšem bylo pobídkou k nové žalob� a 
teprve výrokem císa�e /149/ Rudolfa v pátek po sv. Mikuláši r. 1601 
na�ízeno: že se poru�nictví to z Nathanaela Hložka i s jeho syna 
Mikuláše mocí královskou zcela a úpln� snímá, on v šesti ned�lích 
povinen jest po�et vynaložení nadace té u�initi a pro p�íští dobu 
vždy první osoba konšelská, první z obecních starších a t�etí z osob 
m�stských tu usedlých za poru�níky poz�stalosti té voleny býti mají.  

Hložek však neuposlechl, lesy mýtil a úroky od lidí vybíral, 
pro�ež na novou stížnost a žalobu roku 1603 vydán byl ú�edníky 
zemskými na Hložka a syna jeho Mikuláše zatýkací list ku stíhání 
jich na statcích jejich i na cizích tvrzích a hradech. A když kone�n�
r. 1603 Hložek i se synem povoláni byli komorou zemskou, presi-
dentem a rady p�ed nejvyšší soud zemský, hled�li tu vzpouru svou a 
zat�žující je jednání omlovati t�mito t�emi ohradami: 1.) že kšaft 
Jana Máslníka na to se nevztahuje, aby poru�níci d�chod� z statku 
toho na skutky milosrdné a na lidi chudé, v m�st� Ho�e obývající, 
obraceli, aniž 2.) jim Horník�m z toho po�et klásti povinni byli, 
aneb 3.) poru�níky poz�stalosti té toliko ti, kdož v Ho�e usedlí jsou, 
ustanovováni býti m�li. V �emž ovšem zástupci kutnohorskými, 
soudu p�ítomnými, úpln� byli poraženi, na�ež kone�n� císa� Rudolf 
relací, danou v den sv. Š�astného r. 1604 kone�n� platn� rozhodl a 
mocí královskou na�ídil: že snímá mocn� poru�enství a správu téhož 
statku Máslníkovského a statku na milosrdné skutky od n�ho ustave-
nou z obou Hložk�, jak již p�edešlým na�ízením r. 1601 bylo poru-
�eno, a že Nathanael a /150/ Mikuláš Hložkové povinni jsou všeho 
pozemského statku Máslníkovského se vším, což k tomu p�ísluší, nic 
nevymi�ujíc, postoupiti bez všeliké odpornosti urozenému Krištofovi 
z Sebuzína na B�ežanech a Nové Libni, tehdejšímu nejvyššímu minc-
mistru v Ho�e, a lidi poddané v �lov��enství a poddanost uvésti, ode 
dne rozkazu tohoto ve dvou ned�lích, a oni ani jich d�dicové na nic 
více z toho znovu navracovati se nemají a nemohou na �asy budoucí 
a v��né. Nejvyšší mincmistr pak povinen bude ty lidi a poddané a 
cožkoliv od t�ch Hložk� postoupeno míti bude hned šepmistr�m, 
konšel�m na míst� Hory Kutné zcela a zúplna bez umenšení postou-
piti a lidi poddané jim Horník�m v �lov��enství a poddanost uvédsti 
a oni pak právo a moc mají, když jim to v moc jich postoupeno a 
uvedeno bude, téhož kšaftu Jana Máslníka i také statku vsi P�edbo-
�ic s lidmi a veškerým p�íslušenstvím se ujíti, v ochranu svou vzíti a 
dle v�le Jana Máslníka vynakládati. Za poru�níky budou vždy jeden 
z šepmistr�, druhý z ú�edník�v mince a t�etí z obecních staších, vše 
lidé hodní, tu v Ho�e bydlící, a ti za práci svou každý 2 kopy ro�n�
obdržovati má. Po�et bu
 však každoro�n� šepmistr�m a konšel�m 
položen a p�ed mincmistrem v známost uveden.  

Peníze zmín�ným cech�m k p�j�ování pot�ebným mistr�m po-
ru�ené byly t�mto v úplnou samosprávu odevzdány a používáno jich 
bylo ve smyslu odkazu až na naše �asy. Co však �ád cechovní �eme-
sel vyzdvižen byl, není u živnostenského spolku �eznického, šev-
covského a peka�ského po pen�zích t�ch ani stopy, toliko u živnos-
tenského spolku krej�ovského se /151/ jakžtakž jakási pam�� udržuje. 
Vylí�il jsem událost tuto proto tak obšírn�, bych zjevn� ukázal, 
jakých praktik a podvod� i minulost znala a užívala a jak blaho-
dárn� mohl odkaz Máslník�v p�sobiti, kdyby sobectví tomu nebylo 
na p�ekážku. Divno je, že Da�ický v Pam�tech o tak d�ležité místní 
v�ci zmínky ne�iní. D�m Jana Máslníka, v n�mž žil a zem�el, jest 
nyn�jší d�m �p. 61, pat�ící nyní Ant. Vítkovi.  

jej draží a na drahotu p�ekupují, �ímž se d�chod�m královským 
znamenitá škoda d�je, jelikož k dol�m pro vydržování koní p�i 
horách mnoho ovsa pot�ebí jest. Protož má se p�ekupování 
zameziti a písa� královský, který k dol�m ovsy kupuje, má 
usazen býti, ten aby vždy prve na trhu uložil, po �em oves má 
brán býti, a nikdo pod trestáním nemá oves dráže platiti, aby 
kon� p�i horách dobrým obrokem opat�eni býti mohli.  

1538 Ve sporu šepmistr� s nejvyšším mincmistrem, který 
král Ferdinand narovnáním svým byl uklidnil, dala komora 
�eská ob�ma stranám k budoucímu zachování toto na�ízení: 
Jakož jest Albrecht z Guttenštejna na Kolín�, nejvyšší mincmistr 
království �eského, na JMKou vznesení u�inil a artikul�v jistých 
na šepmistry a radu i také o n�kterých obzvláštních osobách se-
psaných podal, vin� je podle každého toho artikule, co by témuž 
mincmistrovi �inili, jaké neposlušenství a protimyslnosti provo-
zovali na ublížení krále JMti /152/ a ú�adu mincmistrského i ke 
škod� týmž Horám Kutným, tak jakž tíž artykuové v sob� ší�e 
zavírají, a též zase, kdež jsou šepmist�i a rada na Horách Kut-
ných také artikul�v jistých na krále JMt podali a vedli a co sob�
do téhož Albrechta z Guttenštejna st�žují, tolikéž i n�které oso-
by, jako Mikuláš z Prách�an a Jind�ich Charvát, tak jakž takoví 
artykulové p�edvedení všichni jedné i druhé strany v sob� obšír-
n�ji zavírají, vedouce na to obojí mnohá sv�domí, privilegia, 
práva, nálezy i jiné pr�vody a žádajíce v tom JMKou s obou 
stran za opat�ení: tu JMKá nejjasn�jší kníže a pán pan Ferdi-
nand �ímský, uherský, �eský etc. král, infant v Hispanii, arci-
kníže rakouské atd., jakožto král �eský se pány, vladykami, 
ú�edníky, soudci zemskými i jinými radami JMti ty artikule a ob-
t�žování s obou stran vyslyšeti jest rá�il a v to všecko nahledše a 
piln� pováživše, takto o tom vypovídati rá�í: Nejprv, kdež jsou 
sob� oni Horníci to st�žovali do Albrechta z Guttenštejna, kterak 
by on mincmistr krále JMti na Horách Kutných radu a konšel-
ství šepmistrské sadil mimo výsady a obdarování jinými osoba-
mi, nežli jsou jemu od týchž konšel�v podle jich obdarování po-
znamenané byly dány, a tak tudy že jest jim Horník�m mimo ty 
výsady jich v tom ublížení u�inil. I pon�vadž se jest tomu 
vyrozum�lo a to vyhledalo, že jest se též prve za n�kterých 
p�edešlých mincmistr�v dálo, že jsou ty konšely na radu šepmi-
strskou sadili, netoliko z t�ch osob, kteréž jsou jim na ceduli 
poznamenané od nich Horník�v dány bývaly, ale také jiné oso-
by, které se jim k tomu ú�adu hodny zdály být. I z té p�í�iny 
JMKá té v�le a mocnosti p�i tom z�stavovati rá�í, jakž jest to 
prve bylo, pokudž by králi JMti vid�lo a zdálo se, neb mincmistr, 
na míst� krále JMti, ty osoby k tomu hodné na ten ú�ad saditi, 
které by se koli zdály mimo ty, kteréž by od t�ch konšel�v pozna-
menané dány byly.  

/153/ Co se pak jiných všech obtížností jeho Albrechta z Gut-
tenštejna mincmistra krále JMti, a jich Horník�v a nevolí s obou 
stran vznesených, a�koli mezi t�mi stranami jakéžkoli obeslání 
vyšly a slyšány byly, i ti p�honové proti n�kterým sv�dk�m u�i-
n�né, to všecko mezi týmiž stranami králova Mt zdvihati, mo�iti 
a v nic obraceti a to uznávati rá�í, což jest se tu koli mezi t�miž 
stranami v t�ch ve všech nevolech s obou stran bu
 �e�í neb 
psaním neb jakžkoli zb�hlo a vzešlo, že to jemu Albrechtovi z 
Guttenštejna jeho cti a dobré pov�sti ke škod� není a nemá byti 
nyní i na �asy budoucí, a jim Horník�m také.  

P�itom týmž Horník�m všem JMKá p�ísn� porou�eti rá�í, 
aby se k témuž mincmistru krále JMti i budoucím mincmistr�m, 
jakožto ú�edník�m na míst� JMKé postaveným ve vší uctivosti 
poslušn�, tak, pokudž ú�adu tomu náleží, chovali, tak jakž jsou 
se i k p�edešlým mincmistr�m prve zachovávali, a on také minc-
mistr aby se zase k týmž Horník�m podle ú�adu svého povoln�
choval a což by se t�ch v�cí m�stských a živností jich dotýkalo, 
ježto by jim šepmistr�m a rad� k opat�ení náležely, v to aby se 
jim on mincmistr mimo ú�ad sv�j nevkládal, než jestliže by v 
�em jakou pot�ebu uznal, ježto by k dobrému t�ch hor býti 
mohlo, aneb žeby v �em jaký nepo�ád vid�l, když by je šepmistry 
a radu o takové v�ci kdy k sob� obeslal, aby oni šepmist�i v tom 
k témuž mincmistru krále JMti poslušn� se nalézti dali, a takové 
ne�ády, když by na n� vznesl o stravách a jiných v�cech, ježto by 
se tu nákladník�v a d�lník�v hor dotýkalo, aby k slušné náprav�
oni Horníci podle ú�ad� svých p�ivozovali. Pakli by se v tom tak 
poslušn� a povoln� nechovali, že jednoho každého proto JMKá 
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skute�n� trestati rá�í. Což se Mikuláše z Prách�an a Jind�icha 
Charváta dotý�e, kteréž jest /154/ na psaní krále JMti týž minc-
mistr slovem zavázal, by oba JMKá z t�ch závazk� op�t propou-
št�ti a škody mezi stranami všecky zdvihati rá�í. Stalo se v den 
sv. Žofie léta 1538. Mocný vliv mincmistr�v bývalou autoritu 
obce u vyšších míst znamenit� omezil a o svobodné volení osob 
do rady p�ipravil.  

Stala se již zmínka o tom p�i roce 1533, jak n�kte�í cizí 
nákladníci žádali za povolení ku spracování ladem ležících hald 
a to že jim také bylo povoleno. P�i práci té velmi mnoho od-
padk� do potoka Vrchlice p�icházelo a tento ku škod� mlyná��v 
se zanášel, a proto stala se smlouva dobrovolná a dokonalá mezi 
urozeným panem Hanušem Pflugem z Rabštejna a na Be�ov�
nejvyšším kanclé�em království �eského, n�meckých lén a 
koruny téhož království hejtmanem, panem Juliusem hrabím z 
Hardeku a Kladska a na Ré�i, d�di�ným šenkem v Rakousích a 
truksasem v Štýršt�, urozenými a state�nými rytí�i Vilémem 
Kšelcem z Jakšova, panem Hanušem Kucem z Kynastu a na Fiš-
pachu a panem Janem Vyskytenským z Vyskytné, panem Hanu-
šem Portnurem z Gugelhofu a panem Jeronýmem z Drasova 
krále JMti probí�em spolukverky, kte�í prop�j�ku a fristunk mají 
na haldy na Horách Kutných z strany jedné, a vzácné poctivosti 
pány šepmistry a radou, pány obecními a staršími na míst� vší 
obce Hory Kutné z strany druhé:  

Jakož nap�ed psaní páni kverci koupili jsou mlýn Nouzov 
(n�kdejší mlýn Voselský) pod sv. Barborou ležící a z n�ho pu-
chý�e k puchování t�ch hald zd�lati chtí i také z hutí a páni šep-
mist�i a rada a páni obecní a starší uznavše to, kdyby to a tako-
vé dílo a puchování mlýn�m dolejším i také m�stu dolejšímu 
zanášením Páchu ke škod� bylo, a žeby tudy i poplatek obecní z 
t�ch mlýn�v, kdyby zhynuly, sjíti musil, na /155/ sp�sob ten a 
takový (majíc p�edkem z�ení na užitky krále JMti, pána svého 
milostivého, a jsúce toho vd��ni, odkudž by koli králi JMti p�i-
vozovány byly) k tomu puchování a puchý��v zd�lání povolení 
své dali, že jmenovaní páni kverci z téhož mlýna i jinde p�i 
hut�ch na Páchu, kdež by se puchovalo, tak mají a povinni bu-
dou opatrovati, aby beze vší a všelijaké škody obce Hory Kutné, 
bez škody mlýn�v, míst, kštádel a hald lidských i jiných kverk�v 
d�láno a puchováno bylo, jakož jsou v listu králem JMtí psaným 
k nejvyššímu mincmistru království �eského o to podali, že beze 
vší škody zanešením štour�v na témž Páchu a bez škody užitk�v 
nás Horník�v to dílo jich býti má. A to takto opatrovati p�i�kli, 
že p�edkem žumpy jeden po druhém, �tyry neb jich více, kolikož 
by jich pot�eba byla, p�i každém puchý�i na Páchu ud�lati mají, 
aby do nich šlamové vpadaly a ty žumpy a z nich šlamy, když by 
a kolikrátkoli pot�eba byla �istiti a ven vyklízeti a dále ty šlamy 
a obršlichy, pecky i jiné v�ci, jimiž by se Pách zanášeti mohl, 
všecko v stranu voziti a skládati mají tu, kdež by voda toho dojíti 
a do Páchu nésti a zanešením škody �initi nemohla. A pakli by 
toho tak, jakž se nap�ed píše, páni kverci neopatrovali aneb p�es 
to, že by uznáno bylo, že se škoda tím a takovým dílem a 
puchováním obci a mlýn�m a tak i obyvatel�m Hory Kutné d�je, 
že se v to poddávají páni kverci svrchupsaní, aby páni šepmist�i 
se pány radními obecními a staršími mohli a plnou moc m�li, 
m�sto, obec i osoby v tom opat�iti a ty puchý�e i to dílo a pucho-
vání, skrze kteréž by se taková škoda dála, zastaviti, zrušiti a 
nedopoušt�ti, aby tu více d�láno bylo beze všech jich pán�v 
kverk�v v tom odpor� a p�ekážky všelikteraké.  

Proto také vydala rada pro m�sto následující na�ízení: Nej-
prv, aby žádný smetí ani hnoj�v ani žádných ne�istot nenosil /156/
ani nositi dal za fortny Klášterskou, Nám�tskou, Hloušeckou, 
pod dv�r Vlašský, k lázni pod kostelem Vysokým ani pod h�bitov 
u sv. Barbory ani nikdež po m�st� na žádné smetišt� a místa, z 
kterých by se p�ívalem a dešt�m smetí a hnojové a jiné ne�istoty 
do Páchu nésti mohly a to pod pokutou nížepsanou. Ale smetí a 
podobné v�ci aby nosili neb vozili za Hotmil, na Provaznici a ke 
dvoru P�edhorskému a ku Ptáku, tu kdež prve nošeny bývaly 
aneb kdež by potom ukázáno bylo.  

It. Aby žádný hnojnic, smetí ani žádných jiných ne�istot do 
struh po rynku, po ulicích a nikde po m�st� v �asu p�ívalu a 
dešt� nesypal a nenosil, ani bláta žádného do struh nehrabal a 
neklidil, ale když by na struhách bláto bylo, to aby každý p�ed 
svým domem ven z struhy na hromady vyklízel a kladl, aby se 

potom ven z m�sta vyvézti mohlo. A kdož by se jiná� p�i t�ch 
smet�ch a p�i tom p�enešení, což se svrchu píše a p�ikazuje, za-
choval, a o tom skrze na to ustanoveného hlída�e tržního 
postižen byl, ten každý aby 5 gr.�. pokuty dal a k tomu aby 
rychtá�em p�idržen byl, z kteréžto pokuty polovici rychtá�i a 
druhá polovice tomu hleda�i náležeti bude. A jestliže by kdo po 
pokut� neopravil a toho se dopustil, tehdy netoliko pokutou, ale i 
v�zením trestán bude tolikrát, kolikrát by se toho dopustil.  

It. Co se stavu nebo prahu nad branou �áslavskou, k Hot-
mili mlýnu, výše než prve položenému, dotý�e, toho jsou páni 
neuznali, aby tak mnoho ke škod� byl Novému mlýnu ho�ejšímu, 
jako jsou ke škod� koželuh�v p�ihrádkové, b�ehové a jiných ne-
�istot šturcování do Páchu. A protož páni jim koželuh�m p�ika-
zují, jakž i prve jest jim p�ikázáno, aby oni víc t�ch p�íhrádk�v, 
lis, b�eh�v všech �initi p�estali, roh�v, flok�v, smetí, hnoj�v i 
jiných ne�istot aby do Páchu /157/ nepoušt�li a nešturcovali a 
Páchu více nezanášeli. Kte�íž pak jsou co zanesli, to aby do �tyr 
ned�l po�ád sb�hlých ven na stranu a místo p�íležité vyklidili a 
více se takového zanášení Páchu nedopoušt�li a to pod pokutou 
a trestáním panským.  

It. Jakož od té struhy nad Hotmílí voda jde dv�ma trubami 
na haltý�e do Marškrubu, páni uznavše, že jest dosti na jedné 
troub�, rozkazují o tom Petrovi držiteli, aby jednou troubou 
toliko vodu vedl na ty haltý�e a druhou troubu aby zdvihl a tak 
mnoho vody ke škod� tomu mlýnu neodjímal.  

It. Což se pak svrchního Páchu dotý�e, o tom takto vypovídá 
se, aby každý z soused�v a obyvatel�v p�ed svým domem to tak 
opatroval, aby žádných ne�istot do Páchu nepoušt�l, a b�ehy tak 
opatrovali, aby se do Páchu nevezlo, ale tak se p�i tom p�i všem 
zachovali, jakž od starodávna zápisové na to u�in�ni a knihami 
m�stskými zapsáni to ukazují a i sob� zavírají.  

Actum fer IV post Laurentii 1538.318  
Správa obecní i souzení všech p�í a soud� jak domácích i 

cizích /158/ zam�stnávaly šepmistry a radu p�esp�íliš, takže p�i vší 
snaze nebylo možno všem požadavk�m zadost u�initi. Proto v 
pond�lí den sv. Kiliana páni šepmist�i a rada, snesše se na tom, 
rozkázali jsú do knih m�stských památních zapsati: Jakož jest 
urozený pán pan Albrecht z Guttenštejna a na Kolín�, nejvyšší 
mincmistr království �eského, s pány šepmistry a pány radními 
rá�ili jsou to v svém rozjímání míti, kterak v této obci na Horách 
Kutných mnoho p�í a soud� domácích a p�espolních jest vzešlo 
a kterak sob� lidé to znamenit� st�žují a se domlouvají, že se jim 
koncové ned�jí a že jsou n�kte�í na JMKou vznášeli a k JMti 
nejvyššímu panu mincmistrovi se utíkali o to, že se jim jich 
spravedlnosti prodlévají, kterak se jim protahové d�jí, a že páni 
šepmist�i a rada nemohli by sami tomu dosti u�initi a takového 
velikého po�tu p�í p�etrhnouti, rá�ivše uznati na tom p�i soudích 
t�žkost lidskou i také to, že zasedajíce na spravedlnostech 
lidských a je rozvažujíce, nemohli žádného volného jednání a 
spolurozmluvení o pot�eby obecní mívati, kteréž jsou znamenité 
na ten �as byly, též že dlouho na rathouze sedajíce, na zdraví i 
na živnostech újmu a škodu trp�li. A protož aby pot�eby obecní 
mohli tím voln�ji jednati, zvláštní na to z�ení majíce, kterak tato 
obec na tento �as velice jest dluhy i lichvami obtížena, že jest 
toho znamenitá pot�eba, aby k tomu cesty mohly se obrati, 
odkud by ti dluhové mohli zaplaceni býti, také aby lidé mohli k 
svým spravedlnostem sp�šn� p�icházeti a páni šepmist�i a rada 
na zdraví i p�i živnostech obt�žováni nebyli, z v�le JMKé vedle 
privilegií a obdarování knížete P�emysla a krále Vladislava 
slavné pam�ti stvrzeného, tak jakž tomu vedle téhož nejvyšší pan 
mincmistr povolení dáti rá�il, takoví z�ízení a svolení u�inili, že 
osum osob z obecních starších k soud�m ku pomoci pán�m 
šepmistr�m a rad� zvoleno /159/ jest a to zejména tito: Mistr 
Matouš, Jukub Hubá�ek, Bohuslav Porybný, Albrecht Sup, Rafa-
                                                          

318 Mylná jest pov�st od mnohých až posud udržovaná, žeby 
potok Vrchlice �ili Pách byl kdy v �e�išti svém vydlážd�n býval a to 
proto, aby prý voda do dolu Osla se necedila. O tom ve snesením 
obecním není zmínky, ani jinde. Toliko v rozkaze, daném majitel�m 
hutí, na�izuje rada: že mají všudy p�i hut�ch svých tarasy opat�iti a 
za n� škváry tak vyvážeti, aby do potoka hrnouti se nemohly. U dolu 
Osel, kdež se perk do Páchu veze, má ud�lán býti taras opat�ením 
pana perkmistra a též tu smetí aby se do Páchu nesypaly a škoda 
nedála. Reg. rubeum decretorum B-4 v archivu m�stském.  



138

el mincí�, Jakub Labuška, Lorenc Gor�anský, Jan Weis, a jest 
jim táž p�ísaha dána jako pán�m šepmistr�m a rad� se dává, 
krom toho, že jsou slib pán�m šepmistr�m u�inili. A ty osoby 
aby soudily ty p�e, které jim od pán�v šepmistr�v poru�eny a na 
n� odloženy budou. A toto z�ízení má státi do v�le krále JMti a 
JMti pana mincmistra a pán�v šepmistr�v a rady, pokudž se 
toho pot�eba uzná.319

Válka s Turkem, kterou král Ferdinand stále vedl, neda�ila 
se š�astn� a mnoho vojska �eského zahynulo již v ní. Proto Fer-
dinand op�tn� žádal stavy království �eského o n�kolik prapor�
vojska nového. Stavové p�ivolili k tomu na sn�mu v pond�lí po 
ned�li provodní, že každý, kdo m�l statek pozemský neb peníze 
na úrok, ten každý z každých 2000 kop gr.�. bu� jednoho 
jízdného neb místo n�ho 3 p�ší dráby k ú�adu krajskému 
dostaviti a takové p�iznání ve t�ech ned�lích složiti má. Vojska 
však nikam jinam, než proti Turku má býti upot�ebeno. Kdyby 
se Turek utišil, musí býti zase rozpušt�no. Dále zavázali se 
stavové vojsku tomu náležitý žold, a sice každému /160/ jízdnému 
12 zlatých rýnských, p�šímu 4 zlaté rýnské za �tyry m�síce a 
když by v tom �asu propušt�no nebylo, také za p�t m�síc�
zaplatiti.320 Kdo by se byl však zp��oval na první rozkázání tak 
u�initi, ten dvojnásobnou sumu odvésti musil a pakli by se i dále 
vzpouzel, tomu na jeho statky poru�níci dáni byli, kte�í tak 
dlouho užitky z nich brali, dokud povinná suma i se všemi úroky 
a útratami vybrána nebyla. Horníci bránili se dostatek, aby tak 
citelným plat�m se vyhnuli, ohrazujíce se stále svými výsadami, 
nic jim to však neprospívalo. Když pak již mincmistr, který jak 
jsme seznali m�stu valn� naklon�n nebyl, k donucovacím 
prost�edk�m sáhnouti cht�l, podvolili se Kutnohorští ve dva 
jízdné a v šest p�ších žoldné��v na sv�j náklad.  

Neúroda v zemi toho roku všeobecná byla p�í�inou hned po 
žních povstalé drahoty obilí, a proto vláda zemská snažila se, 
když již nemohla drahotu zameziti, aspo	 omeziti lichvu, jaká 
p�i prodeji obilí se d�la. A proto vydal Jind�ich Berka z Dubé a 
na D�ev�nicích, nejvyšší sudí království �eského na míst�
nejvyššího hofmistra téhož království ku všem urozeným pán�m 
a state�ným rytí��m a vladykám, jakož i moudrým a opatrným 
m�st�m kraje �áslavského následující provolání: Službu svou 
vzkazuji a vám oznamuji, že král JMt, pán náš nejmilostiv�jší 
rá�il mi jest psaní u�initi, oznamujíc, že JMKá zprávu má, jaká 
jest drahota povstala v tomto /161/ království mimo všecku nad�ji, 
ježto jinak se tomu rozum�ti nemá, že více tato drahota povstala 
z nepo�ádku a mnohých lidí p�ekupování a svých užitk�v a 
zvlášt� lidí selských obmyšlováním, nežli z nouze pot�eby 
ourody, pon�vadž z daru Pána Boha všemohoucího n�kterého 
obilí dosti bylo, nad �ímž JMKá nemalou než velikou t�žkost míti 
rá�í, že pro n�který po�et osob n�kterých stav�v i také z 
sedlských lidí, kte�í p�i tom toliko svého užitku obmýšlejí, má v 
takovém soužení a nedostatku strany drahoty všecka obec a 
všickni lidé býti a zvlášt� chudí, kte�í nic nemají, než za svou 
t�žkou robotu každý den za své peníze potravu sob� kupovati 
musí. A protož JMKá mn� jest poru�iti rá�il, abych do kraj�
psal a VMt a vás napomenul, abyste žádných ládu�k�v ve vsech 
podle p�edešlého sn�movního z�stání nedopoušt�li. A pon�vadž 
se to p�edce mimo též sn�movní z�stání a JMti p�edešlé 

                                                          
319 Reg. rubeum decretorum B-3. - Memorabilie 1538. - Pam�ti 

Mikuláše Da�ického: V ned�li den památky sv. Kiliana na�ízeno a 
ustanoveno jest v Ho�e Kutné osum soudc�v ku pomoci pán�m šep-
mistr�m a aby soudili o dluhy a na rathouze aby sedali obzvlášt�. 
Tamtéž p�i roce 1538: V úterý po památce sv. Jana K�titele já 
Ond�ej Da�ický z Heslova m�l jsem svatební veselí na Horách 
Kutných, pojímaje k manželství panu Dorotu, dceru pana Mikuláše z 
Prách�an. Nota: to rodi�ové autoris hujus libri (spisovatele této 
knihy). Z toho patrno, jak Mikuláš Da�ický Pam�ti ním sepsané, jak 
v úvodu sám praví, sestavil dle zápisek p�edky jeho zaznamenaných 
a že tedy vše p�edešle již uvedené jakož i pozd�jší zaznamenávali 
jeho p�edkové, a to hlavn� d�d jeho a primator kutnohorský Mikuláš 
z Prách	an, jichžto p�vodních spisovateli díla tohoto k volnému po-
užití laskav� zap�j�eno bylo posud žijícím potomkem pán� Da�ic-
kých z Heslova c.k. ritmistrem na odpo�inku žijícím na Klukách.  

320 Zlatý rýnský byl tolik jako 24 groše �eské. U porovnání s 
nyn�jší m�nou rakouskou platil 1 groš asi jako 25 kr. nyn�jších. 
Žold výše uvedený byl pro jednoho muže na jeden m�síc ustanoven. 

poru�ení (jakž zprávu míti rá�í) d�je, rá�il mi a vám o tom takto 
poru�iti oznámiti a p�ísn� rozkázati, aby každý sedlák, cožkoli 
má obilí na prodeji, na trhy svobodné do m�st a m�ste�ek vezl, 
doma a v obydlí svém obilí nakládati aby žádného nedopoušt�l a 
cizinc�m aby žádného obilí nezamlouval a nikterak nenakládal. 
Nebo, pon�vadž jest obecným sn�mem z�stáno (jakž prve 
dot�eno), aby nákladové ve vsech byli zastaveni, i JMKá takto o 
tom na�íditi rá�il, pon�vadž své ungelníky a celníky na pomezích 
míti rá�í, i také všem pán�m a rytí�stvu, kte�í svá m�sta a 
m�ste�ka p�i pomezích mají, poru�iti rá�il, aby ti k tomu 
p�ihlédali, kte�íž by formané z zem� ven jaké obilí vézti cht�li, 
aby každý list m�l, v kterém m�st� neb m�ste�ku, tu kdež 
svobodní trhové, na vozy nakládali. A jestliže u kterého pána 
neb rytí�ského �lov�ka za zámcích neb na tvrzech a ve dvo�ích 
jich obilí naložil, které by nep�ekupoval a tím nenahandloval, 
aby /162/ také listy od nich m�l. Pak takoví formané budou 
svobodn� ven z zem� pušt�ni. Avšak ti formani, kte�íž by do zem�
také nákladný v�z, bu
 solí, neb tunými v�cmi, suchými rybami 
neb jiným zbožím p�ivezli, takovému formanu neb plavci na lodi, 
kte�í na Labi plaví, zase za tu sumu obilí nakladeno býti má, než 
jinému žádnému aby toho dopušt�no nebylo, a zvláš� kte�í by s 
prázdnými vozy sem do zem� jeli a zase obilí k drahot� neb újm�
této zem� ven vézti cht�li. A protož, v�douce o tom, že jest na 
pomezí poru�eno, že každý, kdož by z zem� ven vezl, zprávu dáti 
má, kde jest kupoval a nakládal, a jaké jest kupectví p�ivezl a 
kde je prodal. A jestliže by se našlo, že jest u n�kterého sedláka 
ve vsech, tu kdež svobodní trhové nejsou, nakládal a nasypal, 
ten forman z zem� nebude pušt�n, než k tomu p�iveden, aby je 
zase k témuž sedláku, kde jest nakládal, vezl a složil, neb jestliže 
by toto rozkázání JMKé tak zachováno nebylo, tehdy na 
mnohých panstvích (tak jak obilí jest vyprodáno) nebude �ím 
ja�e míti osíti. Tím se každý bude moci spraviti.  

Druhé. JMKá rá�ila poru�iti, což se prodávání obilí na hr-
stech dotý�e, pon�vadž to nikde žádným sn�mem stvrzeno není, 
aby to býti m�lo, aby sedláci, majíce drahný po�et obilí v domu 
svém, toliko s hrstmí na trhy svobodné chodili a tu na po�et 
strych�v neb kbelc�v zamluviti a prodávati m�li. A pon�vadž jest 
to v�c škodná a v tomto království skrze takové obmyšlené hrsti 
znamenité a veliké drahoty povstávají, rá�í JMKá zapovídati 
tak, aby toho žádný neu�inil, a purkmistr�m a konšel�m v m�s-
tech p�ikazovati, aby žádný obyvatel v m�st� se toho nedopou-
št�l, aby hrsti obilí jakéžkoli na svobodném trhu kupovati a 
zamlouvati m�li, aby od purkmistr�v a konšel�v trestán byl a 
uru�en, aby se p�ed krále JMt, kdož by se /163/ toho dopustil, 
postavil. Také aby žádný obyvatel z žádného m�sta žádného 
obilí více nekupoval, než toliko ku pot�eb� domu svého chleba, 
piva va�ení neb jakýž by koli obchodník byl, podle téhož obcho-
du a živnosti aby toliko obilí nakoupil a nic víc. Než jestliže by 
cht�l jaké obilí kupovati, �ekajíc na drahotu, toho aby purkmi-
st�i a konšelé v trestání své vzali, jakž se naho�e píše. A pon�-
vadž svobodní trhové býti mají, JMKá každému m�stu obzvlášt�
porou�eti rá�í, aby podle prvního sn�movního z�stání víchové 
minuli a více vystrkováni nebyli, a� jestliže kde vystrkují. Pakli 
by v kterém m�st� se toho dopustili, JMKá jedno každé takové 
m�sto podle z�stání sn�movního trestati rá�í. P�itom také JMKá 
i to doložiti rá�il, pon�vadž rá�í u sebe rozvažovat i veliký nepo-
�ád co se prodávání v hrstech obilí dotý�e, tak jakž jest výš 
oznámeno, tak o tom m�st�m poru�iti rá�il, aby toho nebylo. A 
protož, jestliže by kte�í sedláci, majíce svá obilí doma, v to se 
dávali pro své lakomství a užitek vlastní, na svobodných trzích 
obilí na hrstkách kupovati od sedlák� cht�li, aby do jich dom�
vozili, a tu aby obilí z zem� ven nakládali: protož aby purkmist�i 
a konšelé toho tak pilni byli a opat�ili, a kteréhož by sedláka tak 
seznali, že by na hrsti kupoval, mají hned pán�m hejtman�m 
krajským oznámiti a páni hejtmané krajští mají to opat�iti, aby 
takový sedlák k svému trestání p�išel a jiní aby se toho nedopou-
št�li. P�itom také JMKá purkmistr�m a konšel�m porou�eti rá�í, 
jak by ta drahota pominula a umenšena byla, aby oni purkmist�i 
a konšelé piln� k �emeslník�m a cech�m dohlíželi, aby �emesl-
níci také chudí, kte�í na trhy p�ijedou, mimo slušnost v svých �e-
meslech nenadsazovali a vejš, nežli by za to stálo, nenadtahova-
li, tak aby chudí tím též sužováni nebyli, pon�vadž pro tyto dra-
hoty �emesel svých nadsadili /164/ a všecky �emeslné v�ci nanej-
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vejš zdražili, aby zase k prvnímu lacinému sp�sobu p�ivedeno 
bylo. Kdež znajíce JMKé jak dot�eno poru�ení, nepochybuje se 
o Vašich Milostech a vás, že se v tom tak a nejinak zachováte, 
pon�vadž na tom dobré zemské jest. Dán na hrad� Pražském ve 
st�edu po sv. pann� Kate�in� léta 1538. Než což se markrabství 
moravského, knížetství slezského a markrabství obou Lužic 
dotý�e, do t�ch zemí, co by se na trzích svobodných, jak dot�eno, 
jakého obilí nakoupilo, vezli, tak jakž do jiných cizích zemí se 
nezbra�uje, pon�vadž oudové tohoto království jsou.  

Tato v zemi panující drahota byla �astou p�í�inou hlu�ných 
výstup� a srocování lidu horního, ježto všechny potraviny 
podražily a lid horní si st�žoval, že p�i posavadní mzd� za 
klopotnou a nebezpe�nou práci svou ani do syta najísti se 
nem�že. Proto vysílány byly osoby z lidu horního volené k šep-
mistr�m i k nejvyššímu mincmistrovi, aby to opat�eno bylo, aby 
potraviny, chléb a pivo zlevn�ny byly, a obojí aby dle 
starobylého zp�sobu peka��m chléb a pivovarník�m pivo aby 
sazeno bylo ú�adem. Šepmist�i s nejvyšším mincmistrem m�li 
v�ci tyto v svém uvažování a snesli se na tom, aby sami na 
zkoušku obilí koupili a chléb péci dali a dle toho pak peka��m 
chléb sadili. Co se pak piva dotý�e, bylo již d�íve ustanoveno, 
aby ve staré radnici pivovar byl z�ízen a tam pivo va�eno, 
odkudž by pak užitkové do d�chodu obecního vycházeli. Dle 
ceny piva obcí va�eného m�lo pak pivo i jiným pivovarník�m 
sazeno být. O památce sv. Martina byl pivovar ten dostav�n a 
po�ali v n�m va�iti.321  

/165/ Téhož roku kn�z Ji�í opat kláštera Sedlckého ucházel se 
u obce kutnohorské o navrácení dvoru na Turka	ku, který podle 
zápisu v knihách klášterních ke klášteru pat�íval a ze kteréhož, 
dokud jej v držení m�l, pan Mikuláš z Prách	an platil úrok k 
obci, kterýž plat právem m�l klášteru být odvád�n. Jelikož pak 
dle majestátu daného klášteru králem Ferdinandem statek ten, 
kdež by se jakého d�dictví klášteru n�kdy náležejícího doptati 
mohli, od t�ch, kdož je drží, navrácen býti má, žádal opat, aby 
jemu dle z�ízení zemského oznámeno bylo, jakou jistotu na 
statek ten obec má, /166/ aby nebyl nucen v�ci té radou a pomocí 
p�átel svých dobývati. Zda obec dobrovoln� �i z p�inucení dv�r 
klášteru postoupila, není známo, pozd�ji však byl dv�r ten zase 
v držení kláštera Sedlckého.  

1539 V pátek po Novém lét� obnovil nejvyšší mincmistr 
Albrecht z Guttenštejna radu m�stskou dle obvyklého sp�sobu a 
primasem stal se Václav z Mlékovic a jeho zástupcem Mikuláš z 
Prách	an. Poprvé mezi šepmistry p�ichází Ond�ej K�ivolá�ek 
jinak Da�ický.  

A� Kutnohorští po celou minulou dobu vedli na stavbu své-
ho nádherného chrámu sv. Barbory náklad nemalý a jak jsme se 
�astokráte p�esv�d�ili i znamenité odkazy k ú�elu tomu byly 
v�novány i stalé sbírky opatrovníci chrámu konali, nesta�ilo to 
vše ku tomu, aby chrám bez cizí pomoci mohl být dostav�n, 
nebo� ú�edníci mince svémocn� zastavili vyplácení týdenních 2 
kop gr., králem Vladislavem na stavbu povolených z mince. 
Proto prosili Honíci krále, aby i nadále podpora z mince byla 
vydávána, na�ež Ferdinand odpov�d�l listem daným ve Vídni na 
den sv. Pavla na víru obrácení (25. ledna): Ferdinand atd. 
Poctiví v�rní naši milí! V�d�ti vám dáváme, že jsme na poníže-
nou prosbu vaši ke cti a chvále rozmnožení služby Boží milostivé 

                                                          
321 Pam�ti Da�ického. Tentokráte i bez naléhání mincmistrova na-

hlédla se prosp�šnost obecního pivovaru, který z�ízen byl /165/ ve 
staré radnici na Tarmarce, kde nyní budova realní školy jest a kde 
ješt� v našich letech v trubném dvo�e se �íkalo. Spisovatel sám ješt�
zbytky n�kdejšího pivovaru v bývalém starém tom stavení seznal. 
/165/ O sazení piv nacházíme zprávu v Memorabiliích k roku 1538 A 
37: Páchovským pivovarník�m na�ízeno, aby do celého varu piva 16 
korc� sladu brali a z toho 18 sud�v va�ili a sud piva po 16 gr. dá-
vali a kdož by toho neu�inil, že bude skute�n� trestán. Dále na�ízeno 
šenký��m, pon�vadž to páni znají, což jest na n� vznešeno, že lidé 
t�žkost trpí a co píti nemají, že se i piv páchovských nedostává a 
hostních že velmi málo za peníz dávají: protož že k tomu povoliti 
rá�í, aby kou�imská, brodská a hradecká piva zde šenkovali. Než co 
se �áslavských dotý�e, že k tomu povolení dáti nemohou, a to proto, 
že mají šenký�i oby�ej �áslavské za hradecké neb brodské šenkovati, 
neb že je s jinými pivy míchají a s ním se divn� žib�ikují a tudy že by 
se mohla lidem k�ivda díti, tím aby se spravili.

povolení naše k tomu dáti rá�ili, aby každý týden z mince naší 
na Horách Kutných 2 kopy gr.�. na dostavení kostela sv. Barbo-
ry a to do v�le naší dáváno bylo, kdež pak nejvyššímu micmistru 
království �eského v�rnému našemu milému psáti a porou�eti 
rá�íme, aby p�i ú�ednících našich to opat�il a ty 2 kopy groš�v, 
jakž výše dot�eno, vydávati rozkázal. Než to kone�n� míti rá�í-
me, aby ty 2 kopy gr., kteréž se každého týhodne vydávati budou, 
ne jinam, než na stavení dot�eného kostela od vás vynaloženy a 
obráceny byly, jiná� ne�iníc nikoliv.322

/167/ Když tento list od šepmistr�v obecním a starším byl 
oznámen, u�inili pod�kování nejvyššímu mincmistrovi za jeho 
p�ímluvu, a sneseno, aby pen�z t�ch vynaloženo bylo na další 
odkrytí kamenného lomu ku zhotovení kamenných desek na 
dlažbu chrámovou a na ostatní pot�eby a aby bylo v žebrotách 
od opatrovnk�v chrámu pokra�ováno, tak aby m�šec obecní ne-
trp�l, když by se to dílo za�alo. Z toho patrno, že pen�z obec-
ních práv� nazbyt nebylo, nebo� obec sama vedla veliký náklad 
na pavování, jelikož nákladník�v nebylo. Proto svolal nejvyšší 
mincmistr obecní starší, tak i všechny cechy a po�ádky, jakož i 
obecní starší ka	kovské a tu jest jim k uvážení p�ednesl celou tu 
v�c, že jest nespravedlivé, aby toliko obec veškeren náklad na 
pavování hor nesla, jelikož veške�í obyvatelé horním dílem 
obživy docházejí a bez pavování by tato pominouti musela. A 
protož, když veškeré obyvatelstvo jen proto, že se hor dotýká, 
od všeliké bern� jest osvobozeno, že jest jeho povinností, aby 
každý cupusy cítil se býti povinen. Neb a� již bylo na tom, aby 
dolové sta�í byli spušt�ni, že proti nad�ji Pán B�h jest rá�il dáti, 
že p�ebytku z hor jak JMKé tak i nákladník�m se dostalo a v�tší 
nad�je že i kyne, když usilovn�ji v práci se pokra�ovati bude: 
Proto bylo k tomu všemu svoleno, aby cupusy na pavování na 
veškeré obyvatelstvo jak místní tak i ka	kovské, jakož i na 
všechny cechy byly rozvrženy, pon�vadž, doloženo obecními 
staršími, když sami sob� nepom�žeme, od jiných cizích pomoci 
o�ekávati nem�žeme. Zárove	 sneseno požádati mincmistra, 
aby právo kupc� norimberských bylo zrušeno, dle n�hož oni 
veškerou m�� k zágrování (�išt�ní) z Hory odvážejí a z toho 
sami užitek berou a na pavování ni�ím nep�ispívají. A proto aby 
p�íšt� m�� zde byla zágrována a tak užitek z /168/ toho v zemi a v 
m�st� aby z�stal, jakož aby podpory zemské horám, klenotu celé 
zem� se dostalo, o� pan mincmistr p�i�initi se p�ipov�d�l.  

Smutný stav pokladnice obecní této doby potvrzuje nejlépe 
smlouvání obecních starších, když je nejvyšší mincmistr dal 
svolati a oznámil jim, že JMKá p�i svém nastávajícím p�íjezdu 
do království i s královnou a mladými knížaty do Hory p�ijeti 
rá�í a že jest tudíž pot�ebí, aby Jich Milosti tak p�ijaty byly, jakž 
by náleželo, a knížat�m mladým aby dary dány byli. Tu páni 
obecní a páni osmisoudcové své zdání u�inili, že se jim vidí, aby 
se tak stalo a Jich Milostem bylo podáno, pon�vadž i jiná místa 
nebudou tak zpozdilá, aby toho nem�li u�initi. A� málo dáti jest 
hanba a mnoho není odkud, však jakžkoli jest, aby toho pomi-
nuto nebylo a dva koflíky aby se ud�laly, jeden jednomu a druhý 
druhému, a v t�ch koflících mince neb 200 kop groš�v, kteréžto 
po n�kolika h�ivnách, a na jednom aby byl Maxmilian a na 
druhém Ferdinand a k tomu i ryb, piva desítka aby byla dána a 
páni aby to dle svého náhledu opat�ili a pan mincmistr i z mince 
spole�n� n��eho p�im�l a obec založil na ty úroky, které obec 
ješt� za mincí z doby mincmistra Tunkle k požadování má.323  

Da�ický uvádí jako zvláštnost k roku tomu, že okolo 
památky sv. Prokopa dovezero bylo do Hory 62 voz� lískových 
o�ech� a ty v n�kolika hodinách byly rozprodány.  

1540 P�i obnovení rady nejvyšším mincmistrem v sobotu po 
Novém roce stal se op�t Mikuláš z Prách	an primasem a 
Jind�ich Charvát druhým šepmistrem, což zdá se nasv�d�ovati 
tomu, že p�edešlá kyselost mezi nimi a mincmistrem p�edce 
snad byla již p�ešla.  

P�es všechny náklady a ob�ti, které obec i jednotliví ob�ané 
/169/ na pavovaní vynakládali, klesalo hornictví i jeho výt�žky 
neustále, takže k vyhledání pravých p�í�in poklesu toho vyslána 
byla do Hory zvláštní královská komise, kteráž ve�ejn� provolati 
dala, aby každý nákladník neb obyvatel beze všeho ostychu 
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323 Doslovn� z knihy Memorabilia k r. 1539.
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ohlásil, jak by t�m horám k vyzdvižení pomoženo býti mohlo. I 
bylo v d�sledku vyzvání toho oznámeno a komisi doporu�eno 
následující:  

1. Škody d�jí se nerozšafným šmelcováním, jelikož zaveden 
byl nový zp�sob dobývání st�íbra na syrovo a ú�edníci horní uhlí 
z hutí dávají si voziti dom�, a� by s prosp�chem spot�ebováno 
býti mohlo v hutích, a že ú�edníci horní šidí nákladníky falešnou 
vahou.  

2. P�i hnaní st�íbra �astého hertu vyvstávání. Nebo� �ast�ji 
jest spat�íno, když pec rozházena byla, st�íbro se po trámích a 
šindelích rozprskalo, takže do po�tu, který by z tavení pojíti m�l, 
mnoho st�íbra se nedostávalo.  

3. Že jest dokázáno, jak mnozí st�íbro v hutech kradou a že 
žádný z udaných trestán nebývá, a že písa� hutní rejtunky 
n�mecky spisuje, aby jich nikdo z �ech�v v ni�emž viniti ani 
trestati nemohl.  

4. Že zbyte�ná stavení v hut�ch a p�i horách na Ka	ku �iní a 
když se jim co nelíbí, zase zbo�í a jiná� p�estavují, �ím se les�, 
železa, m�di i jiných pot�eb nemálo pokazí.  

5. Že svévoln� d�íví plavené u Starého Kolína, místo v milí-
�ích na uhlí, jen na plano spalují a popel mydlá��m prodávají.  

6. Že ú�edníci horní místo po práci pro kratochvíl s ru�nicí 
st�elby si hledí a kulky sob� v hut�ch slévají, které podle pr�by i 
st�íbro drží, a že v ožralství se dávají, takže jiní jich po dlážd�ní 
sbírají. Neb ra�te toho povážiti, dokládají v stížnosti své, že 
ledajaký mládene�ek N�mec na tyto hory p�ivandrujíc, suknici 
na sob� míti bude, že by ji na v�eten� st�ás, hned ho zde ú�ad 
horní živností opat�í, mezi sebe p�ijme a vychvaluje, že se hodí, 
/170/ takových v�cí mu sv��í a nev�dí t�ebas co a odkud jest a 
hned má stojného 30 neb 40 gr., neb se stane vážným v hutích 
neb n�jakým prubí�em ho stvo�í, ježto ho žádná pot�eba nebyla 
a není. A jakž málokterou ned�li u Hory pobude, hned sukni ze 
aksamity sob� ud�lá, kord i tulich s st�íbrem sob� opat�í, ježto 
není možné, aby to tak brzy si vysloužiti mohl, kdyby nic nejedl 
a nepil, a z �ech�v nikoho p�i ú�ad� horním, by	 by sebe 
poctiv�jší byl, fedrovati nechtí.  

7. Strany rud a vitrunk�v. Když jeden centný� rudy na zkou-
šce dva loty a více drží a více nad centný� se do hutí dá dvadcet 
liber, tedy za t�ch dvadcet lichých liber ni�eho se z mince 
nezaplatí, ani druhý týden nenahražuje, takže se sejde n�kolik 
set centný��v, které do po�tu nekladou, a tak oni p�i t�ch horách 
bohatnou a své dluhy, které prve v jiných m�stech a zemích se 
nadlužili, odtud zapravují. Též rozli�né handle v pšenicích, sý-
rech, másle atd. vedou, skrze což se p�íjmy královské i obecní 
zkracují. A protož nebude-li nyní v to vkro�eno a zm�n�ni a 
roztrženi nebudou a v tom puntu setrvají, na t�ch horách aby se 
spravování a šmelcování dob�e díti mohlo, možné není.  

Ze stížností t�chto z�ejm� vysvítá, kde vlastn� p�í�inu úpad-
ku hor hledati t�eba, o �emž ostatn� p�íští doby bližší pou�ení 
p�inesou. Však ani tato poslední komise nep�ikro�ila k úplnému 
odstran�ní stávajících a vypsaných neplech a proto není divu, že 
úpadek hor �ím dále tím význa�n�ji se po�al jeviti.  

Nedostatek st�íbra v zemi stával se citeln�jším, �ím více 
klesala n�kdejší výnosnost hor kutnohorských. Aby tomu odpo-
mohl, vydal Ferdinand dne 23. ledna 1540 na Hrad� Pražském 
zápov�� na vyvážení zlata a st�íbra ze zem�.324  
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/171/ Zákaz ten zn�l následovn�: My Ferdinand z Boží milosti 
�ímský, uherský, �eský král atd. Urozeným, state�ným, slovutným, 
poctivým a opatrným pán�m, rytí��m, vladykám, Pražan�m a 
m�st�m v království �eském i jiným všem v�bec, kteréhožkoli stavu a 
�ádu a povahy byli, v�rným našim milým, milost naši královskou i 
všechno dobré vzkazujeme. Jakož jsme p�edešle naší korun� �eské a 
zemím k ní p�ináležejícím k užitku a k vyzdvižení i k dobrému do-
brou a stálou minci v m�st� našem Praze v té mí�e, jakž od staro-
dávna a za �asu p�edk�v našich berná a oby�ejná byla, zase k 
vyzdvižení p�edsevzíti rá�ili a ven vyvážení st�íbra a nemincovaného 
zlata a pagament� ze zem� zapov�d�li podle zn�ní našeho p�edešle 
vydaného mandátu a podle zápov�di, kteráž se všemi stavy králov-
ství tohoto �eského se stala. A jelikož jsou nám až posavad zvláštní 
p�í�iny takového našeho p�edsevzetí a vykonání na p�ekážku byly 
pon�vadž se toho nachází, že mnoho zlata a st�íbra �ím dál tím více 
z naší koruny �eské vyvážeti se neumenšuje: a protož pro uvarování 
toho jsme My nyní �asu tohoto minci, však nejiná�, nežli na zrno a 

/173/ S klášterem Sedlckým nežili dosud Horníci v plné svor-
nosti, �emuž nasv�d�uje okolnost ta, že když opat Ji�í žádal, aby 
jemu povoleno bylo v Ho�e d�m zakoupiti, z n�hož cht�l by 
povinnosti �initi k obci tak, jako i jiní z stavu panského neb ry-
tí�ského v m�stech /174/ z dom� �initi povinni jsou a jak z�ízení 
zemské to vym��uje, odvolávaje se i na mandát krále Vladislava, 
že Horníci mají vždy býti obhájci kláštera Sedlckého a jeho 
dobré pov�sti, žádosti jeho však povoleno nebylo, nebo� p�ísní 
utrakvisté necht�li kn�žím �ímským poskytovati útulku v m�st�.  

Válka turecká, vedená na obhájení království uherského a 
národ �eský pozvolna ztravující, zdvihla se znovu r. 1540. Pod-
pory z �ech na válku �in�né, jak na lidech tak i na pen�zích, 
byly znamenité. Hora, a� berní sprošt�na, p�isp�ti musela sp�so-
bem jiným, a sice p�j�kami bu� na m�� neb do mince králov-
ské. Nejvyšší mincmistr dovedl toho na Hornících dosíci vý-
mluvností svou i slibováním milosti královské. Toho roku muse-
li Kutnohorští králi pomoci tisícem kop groš�. Nemajíce sami, 
vyp�j�ili se od Žateckých. Na ú�et dluhu tohoto ponechána jim 
byla všechna m�� z dol� kutnohorských a z výt�žku m�li si jak 
úroky, tak i jistinu pomalu srážeti. Nenašli jsme nikde poznám-
ky o tom, k jakému užitku byl obchod tento pro obec, neb 

                                                                                             
šr�ty podle mincí našich horské a jochmtálské k mincování v m�st�
našem Pražském skrze mincmistra našeho na�íditi a podle instrukcí 
a z�ízení jemu vydaného z�íditi a jak taková mince naše d�lána a 
mincována býti má opat�iti rá�ili. A t�chto �as�v podle sp�sobu 
placení a vyvýšení mince, tak jakž zlatý na zlat� a jochmtálský i 
horský �eský široký groš nyní v naší korun� b�žný jest, koupí st�íbra 
a zlata ustanoviti jsme rá�ili, jmenovit�, aby jeden každý lot zlata 
horního fajnu váhy pražské za šest zlatých rýnských a jedna každá 
h�ivna fajnu aneb zlámaného /172/ a pagamentu za deset zlatých rýn-
ských, vždy jeden zlatý za 24 gr.�., po�ítajíc, do naší mince p�ijímá-
no a placeno býti má. Což se pak horního zlata neb st�íbra, na 
kteréž kverkové frystunky a obdarování dosáhli, ti mají podle zn�ní 
a vym��ení t�ch frystunk�v zastaveni býti. Jiná pak horní st�íbra, na 
kteráž žádných frystunk�v dáno není, v té koupi, jakž naše horní 
narovnání s stavy království �eského u�in�né v sob� zavírá, ujato a 
p�ijímáno i placeno býti má. A také má od šadovaného neb zlámané-
ho zlata nic víc než od každého dukátu aneb na zlat� zlatého groše 
bílého, jakž od starodávna bylo, do naší mince bráno a placeno býti, 
avšak takovému naho�e dot�enému hornímu narovnání bez újmy a 
úrazu býti má. A také nám to hned obzvláštn� vym��eno a poz�sta-
veno býti má, abychom zlata a st�íbra koup� každého �asu podle 
pot�eby naší a náležitosti hor zm�niti a zjina�iti mohli. A jakož jsou 
se i židé v dot�ené naší korun� �eské až do tohoto �asu s zlatem a 
st�íbrem n�kdy mnoho v handle dávali, zvlášt� v tom, že jsou st�íbra 
i staré pagamenty a mince p�epalovali a zrnili, to všecko má jim te

tímto naším mandátem p�ísn� zapov�díno a složeno býti a již dále 
všecky i každá zlata i st�íbra a pagamenty i zrna nikdež jinam než 
do dot�ené mince naší prodáváno býti, krom� toho, kteréž p�i Ho-
rách Kutných a v Jochmtále a t�m p�íležícím se nacházejí, ty mají 
jakž i posavad p�i jich minci z�stati a tuto vym��eno býti má. A pro-
tož porou�eti a p�ikazovati rá�íme všem ve spolek a každému ob-
zvláštn� a chceme, aby bez našeho zvláštního povolení a dopušt�ní 
nižádného zlata a pagament�v anebo st�íbra z zem� pod jakýmkoli 
sp�sobem by se to státi /173/ mohlo dále neprodávali, aniž by se toho 
jiným �initi dopoušt�lo, než toliko všecky a každá zlata a st�íbra a 
pagamenty do dot�ené naší p�irozené mince podle jmenovaného 
placení prodávali, jakž naho�e položeno. Jestliže by pak kdo, bu

jeden nebo jich více, bu
to z k�es�an�v anebo z žid�v proti tomuto 
u�inili a v tom postiženi byli, ti a takoví beze všeho prost�edku tres-
táni na svobod� i na statku, jakž prve skrze p�edky naše na to ulože-
no a ve dskách zapsáno jest, upadnouti mají. A a�koliv My z d�ležité 
pot�eby skrze zvláštní osoby, ktetéž jsme My k tomu z�íditi a p�edse-
vzíti rá�ili, aby oni k tomu s pilností p�ihlédali a kdož by taková 
zlata a st�íbra ze zem� zjevn� neb tajné vezli a proti tomuto u�inili a 
nám nebo našim z�ízeným radám komory naší �eské jistotu toho 
ohlásili, t�m má t�etí díl toho zlata a st�íbra, kteréž by p�i t�ch oso-
bách postihly, dáno a pušt�no, a ostatní dva díly do naší komory jíti 
mají a tím aby jeden každý spraviti se hled�l a proti tomu aby jiná�
ne�inil pro uvarování dot�eného trestání a naší královské t�žké ne-
milosti, p�ed kterouž vás všecky a jednoho každého milostiv� vyst�í-
hati rá�íme. V tom jedenkaždý jistou a kone�nou v�li naši králov-
skou vyplní. Dán na našem hrad� Pražském 26. dne m�síce ledna 
léta Pán� 1540 a království našich �ímského desátého a jiných 
�trnáctého. 
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p�epalování m�di p�enecháno muselo být lidem cizím, kte�íž 
prosp�chu obce málo hled�li. K tomu uvaleno na obec i nové 
b�emeno. Správcové komory �eské na�ízením v sobotu po sv. 
Lukáši vznesli na obec povinnost, že ona jest povinna na d�l 
Osel náklady nésti sama a p�ísp�vek královský na osm t�idcá-
tých, který z mince zakládán byl, nahraditi, jinak že by zcela 
musel býti zastaven. Ježto by však zastavením práce té mnoho 
lidu horního vyd�lku bylo zbaveno, musela obec i tomu se pod-
voliti a našli vydatnou podporu v tom, že Adam Lev z Rož-
mitála a na Blatné soudem zemským odsouzen byl k zaplacení 
927 kop gr.�., za n�ž se byl otec jeho Zden�k Lev z Rožmitála a 
na Blatné za n�kdejšího mincmistra Jind�icha Tunkle z Brní�ka 
zaru�il a o které obec již po více let byla p�i vedla.  

/175/ P�i všem nedostatku v obci snažili se však obecní starší 
dle možnosti rozmnožovati statek obecní a koupili od pana 
Popela z Vesce a na Suchdole roku toho lán polí a d�dinu pod 
t�ešní na Kuklíku, jež pat�ívala k Ho�an�m, za 28 kop gr.�. a 
sice v pátek den Navštívení Panny Marie.  

Jako charakteristickou známku doby uvésti jest okolnost, že 
ve�ejné rva�ky a t�žká poran�ní byla tak�ka na denním po�ádku 
a kv�li tomu stálé soudy vedeny byly. Tak Jan Firšic zavraždil 
jedné noci Jind�icha Smíška z Vrchoviš�, vzat jest ihned do 
v�zení a potom ve�ejn� s�at.  

1541 Tou dobou nacházela se zem� �eská v nebezpe�í 
velikém. Královstvím procházeli Turkem najatí pali�ové, kte�í 
obyvatelstvu veliké škody �inili. Též v Ho�e stala se veliká ško-
da založeným ohn�m a proto na�ídili rady komory �eské Kutno-
horským, aby k brán�ní proti ohni a p�etržení toho nebezpe�í se 
opat�ili. Za tou p�í�inou aby jak v m�st�, tak i na p�edm�stích i 
po všech horách, kde jsou stavení, se opatrovali a �ádu, kterýž 
nejvyšší mincmistr stran oh	�v u�inil, povolni byli a jej zacho-
vávali a jiným zachovávati a plniti poru�ili. I povoláni byli páni 
obecní, soudcové a starší a jest jim veškeré hrozící nebezpe�e-
nství p�edloženo a sneseno na tom, aby pro bezpe�nost v m�st�
v každé �tvrti hejtmané z�ízeni byli a ti aby �tvr� m�stskou v 
desátky rozd�lili a desátníky ustanovili a ti aby zbrojí se opat�ili 
a s ob�any v�bec hlídky no�ní drželi. Totéž provedeno i v p�ed-
m�stích. Ježto pak obávati jest se co, aby nep�ítel Turek, který 
již i do Moravy se dostává, do království nevtrhl, že jest t�eba 
m�stské zdi i valy jakož i brány slušn� opat�iti. Proto vzneseno 
/176/ na Joachyma pušká�e, aby st�elbu obecní opravil a d�la 
roztržená p�elil, k �emuž jemu lidé pot�ební od obce opat�eni 
budou. V�bec hled�li opat�iti vše, co by k bezpe�nosti m�sta 
sloužiti mohlo. Nejvyšším hejtmanem nade vším vojskem m�st-
ským ustanoven Viktorýn z Krsovic šepmistr a pro každou �tvr�
�tvrtní hejtmané.  

Svatební veselí osob ve m�st� p�edn�jších bývalo pro celé 
m�sto událostí význa�nou. Da�ický v Pam�tech na listu 41 
uvádí: V pond�lí p�ed památkou P�enesení sv. Václava p�ivezli k 
manželství panu Kryštofovi synu pana Albrechta z Gutštejna 
nejvyššího mincmistra pannu Voršilu, dceru pana Šebestyana z 
Veitmille, do Hory. Slavná byla svatba na dvo�e Vlašském u 
p�ítomnosti panstva, rytí�stva, Horník�v i jiných k tomu pozva-
ných. Že událost tato nebyla pro obec tak zcela bez významu, 
vysvítá z toho, že primas m�stský Václav Vo�ko svolati dal 
pány obecní, soudce a starší a vznešeno na n�, zvlášt� na pány 
starší a soudce: že pan mincmistr rá�í syna ženiti a veselí má 
býti a že k takové pot�eb� p�átelé p�átel�m dary posílají a 
dávají. Pak pon�vadž tento pan jest správcem t�chto hor a o 
dobré hor pe�uje, statku svého nelituje, aby mohl t�m horám 
p�isp�ti, protož aby k tomu p�ivolili, aby panu též od obce n�co 
dáno bylo, že se p�átelská láska ukazuje dary, aby se tedy tak 
stalo. Proti tomu však osmisoudcové namítali, že jest to za pana 
Kostky nebývalo, když zde podobné svatby bývaly, a pon�vadž 
jsou útraty obecní znamenité a odporové p�i po�tech obecních 
byli st�žovány na pocty i pro�ež vid�lo-li by se, aby se od toho 
upustilo, jelikož se tím nic neu�iní, anto jest u pana mincmistra 
dostatek zna�n�jší a toho nepot�ebuje. Než v�le-li jest o tom se 
snésti, že proti tomu ni�eho nemají. Šepmist�i však p�idali se k 
mín�ní obecních /177/ starších, aby dar zmín�ný dán byl. Protož 
za pozvání pán�v obecních k veselí svatebnímu musela poklad-
nice obecní dar� svatebních poskytnouti.  

Pro hornictví kutnohorské a tudy i pro m�sto samo byl rok 

tento rokem osudným. Nejen že veliké a obtížné bern�, které pro 
zachování království uherského na zemi �eskou uloženy byly, 
tížily veškeré obyvatelstvo království a dotýkaly se také m�sta i 
obyvatelstva jeho citeln�, nad to pak okolní páni stavu panského 
p�i dovážení všelikých pot�eb do m�sta i p�i projížd�ní m�stem 
po�ali se vzpouzeti platiti clo obecní, �ímž nejen duchody obec-
ní byly zkracovány, nýbrž dán i podn�t ku mnohým nemalým 
výstup�m, stížnostem a žalobám a zbyte�ným a nákladným 
jízdám do Prahy k vyslyšení rozsudku v t�ch v�cech u komory 
�eské. Nadevše pak nejv�tší nešt�stí postihlo obec v pond�lí po 
památce sv. Filipa a Jakuba, kdy haví�i, pracující v dole Osel 
prorazili se na cechvodu na vortu Hutní�kov�, �e�eném Mu�írna 
kteráž se na n� tak mocn� vyvalila, že jich 11 zachvátila, z nichž 
8 hned zahynulo, 3 pak lidskou pomocí vytaženi byli. Potom 
šestého dne dobyli jsou op�t ješt� dvou živých a jednoho 
mrtvého.325 Voda v síle silné mužské ruky se valila a proto 
veškerá snaha horník� vedla k tomu, aby se poda�ilo vodu tu 
p�emoci a d�l té doby nejvydatn�jší p�ed zatopením ochrániti, 
nebo� staré kutnohorské p�ísloví zn�lo: Dokud Osel bude �váti, 
Hora bude v št�stí státi. Proto každý jednotlivý z obyvatel 
m�stských musel jednoho pacholka k dolu vyslati, aby vodu z 
dolu rumpálem mohl vytahovati. P�i nedostate�nosti stroj� k 
�erpání tak náramného návalu vody ukázalo se veškeré namáhá-
ní marným a tak d�l Osel, na n�mž Kutnohorští si /178/ tak velice 
zakládali a na n�jž žádného nákladu nelitovali, neš�astnou náho-
dou touto po�al se zatopovati a zacházeti.326 Když se Ferdinand 
dozv�d�l o nehod� této, prohlásil, že nechce více pomoci na 
ostatní doly udíleti, pon�vadž tyto více m�di než st�íbra vydá-
valy. Však na sn�mu zemském na hrad� Pražském odbývaném 
od stav� království �eského byl prošen, aby ujal se Hory a spolu 
žádán, aby pro vznik hor kutnohorských zrušil starou smlouvu s 
kupci norimberskými, bratry Bernardem a Augustinem Fricht-
lem a Hanušem Ebnarem, o p�enechání veškeré m�di z hor 
Ka	kovských a Kutnohorských, a aby se veškerých výt�žk� k 
užitku a dobrému i rozmnožení komory královské ujal. I vypo-
v�d�l listem, daným na hrad� Pražském dne 26. kv�tna 1541 
úmluvu tu. Že pak k výplat� dluhu kupc�m norimberským 
povinovaného, na n�mž úmluva k dodávání jim m�di kutnohor-
ské /179/ spo�ívala, pak že ke z�ízení zágrovny mnoho pen�z po-
t�ebí bylo a t�ch v komo�e královské se nedostávalo, vyp�j�eno 
bylo od nejvyššího mincmistra Albrechta z Gutenštejna a na 
Kolín� 11.000 zlatých, každý zlatý po 24 gr.�. po�ítajíc, na 
oby�ejný úrok 10 zl. ze sta na vyplacení úmluvy té a p�íprav k 
zágrování a zajišt�n byl dluh ten na minci královské, kdež záro-
ve	 ú�edník�m mince na�ízeno bylo, aby všecky užitky, kteréž z 
zágrování m�di p�icházeti budou, žádnou m�rou jinam obraceny 
nebyly d�íve, dokudž by v��itel i s úroky úpln� zaplacen nebyl, a 
teprve pak užitek z m�di do komory královské aby šel. Když by 
však z dopušt�ní božího hory skrze horní neb vále�ný b�h a ne 
jinak k pádu p�išly a on Albrecht z Gutenštejna s požadavkem 
svým vypo�ádán nebyl, tedy jemu i d�dic�m jeho všeliké zboží 
komory královské a d�chody království �eského úpisem tímto v 
zástavu se dávají, aby jich d�íve nevydával aniž postoupiti 
povinen byl, až by k záplat� své úpln� p�išel.327  

Klášter Sedlcký byl doby té ješt� v držení mnoha pozemk�
na blízku Hory. Že pak v dob� svého op�tného vzk�ísení pot�e-

                                                          
325 Pam�ti Mikuláše Da�ického. - Zimmermann: P�íb�hové krá-

lovství �eského za Ferdinanda I. - Ko�ínek: Staré pam�ti Kutnohor-
ské.  

326 Ko�ínek praví o události té: Povídají staré pam�ti, že ten d�l 
Osel od léta 1541 pomalu tonul, léta pak 1544 zcela utonul, které-
hož roku na den sv. Mat�je lidé ven z m�sta b�želi, aby se na vodu 
ven z Osla, tak jak až podnes te�e, podívali. Nalezené zápisky však 
sv�d�í o tom, že d�l Osel již r. 1528 pro silný nával vody spodní v 
hloubce náležit� dobýván býti nemohl a protož jen nad vodami 
postranní šachty nové se prosedaly. O hloubce dolu praví stará 
pov�st, že dobrý chodec z Hory Kutné do �áslavi a zp�t d�íve došel, 
nežli se kovkop, leza dol� po žeb�ících, ku práci d�lní dostal. 
Humboldt ve svém díle Cosmos uvádí d�l Osel za nejhlubší v Evro-
p�. Ve zpráv� horního p�ísežného Práška, který d�l Osel ve �tvrtek 
po sv. Martinu 1531 slezl, udána je veškerá hloubka dolu toho na 
260 ½ dumploch�. (Dumploch - 4 lokty Pražské.) Viz Živa r. 1856. 

327 Opis v archivu m�stském. 
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boval mnoho pen�z na opravy a nové stavby, odprodal roku toho 
Janu Tobolá�ovi, ob�anu horskému, lán d�diny od dvoru Hadrs-
perku následující smlouvou: Ve jménu Božím. Amen. Aby prode-
jové, kte�í se za t�chto nyn�jších �as� od nás d�jí, skrze nepam��
lidskou v prodlených létech nezhynuly a v zapomenutí nep�išly, i 
sluší je opat�iti podle �ádu a zvyklého oby�eje listy utvrditi a 
pe�etmi dobrých lidí upevniti. Protož my kn�z Ji�í opat a kon-
vent kláštera Matky Boží v Sedlci známo �iníme tímto listem 
naším obecn� p�ede všemi, kdež �ten nebo �túcí slyšán bude, že 
s dobrým rozmyslem a naší plnou svobodnou v�lí dobrou z mno-
hých a hodných p�í�in pro dobré a užite�né kláštera a /180/ kon-
ventu našeho prodali jsme a mocí tohoto listu trhem pod plat 
prodáváme opatrnému Janovi Tobolá�ovi m�št�nínu v Ho�e 
Kutné i jeho d�dic�m a budoucím lán d�diny od dvoru Hadrs-
perku klášteru našemu v Sedlci náležící za Meckasem kolem 
Provaznice až k Šip�í i s tím palou�kem, kterýž jest p�i té d�din�
vedle louky Hanuše kupce, k tomu také i ten díl d�di�ný, ležící 
mezi zahradami rejskými podle Mikuláše Pastora až k poli 
Martina z Smetišt�, kteréž d�diny od p�edk�v našich vždycky v 
zástavách a nájmech byly jsou, takže jsme jich užívati nemohli, i 
z té p�í�iny jsme je prodali a plat d�di�ný z té vší d�diny již 
jmenované k konventu našemu jsme p�ivedli a to jmenovit� 80 
kop gr.�. dobrých pražských nám z úplna a docela spln�ných a 
zaplacených pen�zi hotovými k budoucímu držení a mocnému 
požívání pod úrok nížepsaný, takže nadepsaný Jan Tobolá� s 
d�dici a budoucími svými má a povinen bude platiti nám a 
konventu našemu i budoucím našim téhož kláštera a konventu 
držitel�m platu a úroku ro�ního totiž jednou v rok na každý sv. 
Havel p�l druhé kopy gr.�. dobrých pražských. A ten úrok nade-
psaný Jan Tobolá� s d�dici a budoucími svými dlužen a povinen 
bude platiti nám svrchupsaným opatu a konventu i budoucím 
našim téhož kláštera a konventu držitel�m po všecka budoucí 
léta v��n� vedle toho a tak, jakž se svrchu píše, jakožto držite-
l�m d�di�ným a pán�m tohoto gruntu. A tu všecku d�dinu výš 
psanou s paloukem svrchupsaným nadepsaný Jan Tobolá� s 
d�dici a budoucími svými bude moci s naším i budoucích našich 
v�domím prodati, zastaviti, zm�niti i u�initi jako s svým vlastním 
pod týž úrok a plat, jakož jest on Jan Tobolá� koupil. A z té 
d�diny a palou�ku svrchupsaného týž Jan Tobolá� s d�dici a 
budoucími svými nám a konventu našemu i budoucím našim té-
hož kláštera a konventu držitel�m nebude žadné jiné povinnosti 
�initi /181/ ani berní a vojen neb robot zastávati, než toliko samý 
úrok platiti, a p�es ten úrok nám a budoucím našim ni�ímž více 
povinni nebudou. A jestliže by téhož Jana Tobolá�e neb d�dice 
jeho a budoucí kdožkoli z grunt� svrchupsaných �ímkoli obt�-
žoval a výše mimo úrok a plat svrchupsaný k �emu potahoval 
aneb jim jakoužkoli p�ekážku v tom trhu �initi cht�l, tedy my 
�asto psaný opat a konvent máme a slibujem je v tom ve všem 
zastati a zastoupiti a težkosti žádné na n� nedopoušt�ti, k témuž i 
také budoucí a potomky naše téhož kláštera a konventu držitele 
tímto listem našim zavazujem. A kdož by koli tento list m�l a k 
n�mu �ádn� p�išel, bu
to trhem, dáním neb sm�nou, ten má a 
bude míti tu moc i plné právo ke všem v�cem v n�m položeným a 
zapsaným jakožto on sám Jan Tobolá� svrchupsaný. Na potvr-
zení toho všeho a pam�� budoucí my nadepsaný opat a konvent 
pe�etí naší vlastní, jíž užíváme, k listu tomuto p�iv�siti jsme dali 
v�dom� a dobrovoln� a pro širší stvrzení i pevnost toho dožádali 
jsme se urozených vladyk pana Hynka Martinického z Ch�enovic 
a na Novém Dvo�e a pana Jana Loreckého z Ylkuše a na Ho-
rách Kutnách, že jsou také pe�eti své podle nás sob� bez škody 
na sv�domí p�iv�siti dali k témuž listu, kterýž jest dán v klášte�e 
našem Sedlci léta Pán� 1541 v pond�lí po sv. Žofii. Král Ferdi-
nand na prosbu téhož Jana Tobolá�e listinu, tuto potvrdil maje-
státem daným na hrad� Pražském ve st�edu den sv. Lukáše 
1541.328  

/182/ M�š�anka kutnohorská Alžb�ta Vondrová, jako v�rná 
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tento lán polností u Kutné Hory až na naše �asy v celosti se udržel 
ve své tehdejší vým��e, jednak aby poznala se tehdejší nízká cena 
pozemku. Jest to dvorec nyní zvaný Toužimských v Hlouškách. 
Me�kas slulo celé položení za fortnou Hloušeckou až k Šip�í, o 
�emž nás pou�ují knihy zápisní /182/ práva hloušeckého. 

stran� �ímské, odkázala posledním po�ízením dv�r sv�j kmetcí v 
Mezholezích klášteru v Sázavi, o kterýž však bratr její Ji�ík 
Libotovský bohatý m�št�nín a jeden ze šepmistr� horských s 
klášterem Sázavským dlouhý spor vedl, však rozsudkem soudu 
kutnohorského tak i po odvolání se ke komo�e královské odkaz 
klášteru Sázavskému byl potvrzen.  

Veliké nešt�stí potkalo roku toho Prahu a tím skoro celou 
korunu �eskou, nebo� ve �tvrtek p�ed památkou Seslání Ducha 
svatého vyho�el hrad Pražský všecek, kostely všecky, zvonové 
se slili, hrobové svatých a �isté mnohé drahé v�ci, dsky zemské 
všecky a všecka stavení krom �erné v�že a Daliborky, též Hrad-
�any všecky, krom� sedmi dom�v, též Menší m�sto Pražské pod 
týmž hradem, sotva ho t�etí díl z�stalo, p�i�emž také n�co lidí 
uho�elo. Stala se škoda veliká království �eskému.329 Krom�
toho neš�astn� vedena byla válka s Turkem v Uhrách a okolo 
památky sv. Bartolom�je turecký císa� porazil lid �eský u Budí-
na a vzav Budín, zámek osadil a veliký díl království uherského 
sob� podmanil, královnu i se synem Maxmilianem, na království 
uherské již korunovaným, zajal, a mnoho vále�ných pot�eb v 
plen vzal. �echové, obávajíce se, aby po rozražení vojska 
královského Turek do Moravi nevpadl, sebrali rychle šest tisíc 
p�ších a dva tisíce jízdných a /183/ pro ochranu zem� poslali na 
Moravu.  

D�ležitá tato událost, týkající se celé koruny �eské, vyžado-
vala svolání sn�mu všech stav� z zemí koruny, kterýž sn�m také 
král Ferdinand, ježto hrad Pražský byl vyho�elý, svolal ku dni 
památky sv. Barbory do Hory, pozd�ji však, když již sám na 
cestu se byl vydal, mandátem vydaným v Linci v pond�lí po sv. 
Martin�, odbývání sn�mu toho na týž prve ur�ený den do Prahy 
položil. Jednáno hlavn� na sn�mu tom o sbírku a da	 na lid vá-
le�ný a ur�ena síla vojska, za jehož nejvyššího v�dce ustanoven 
všemi stavy království �eského Zdislav Berka. Na sn�mu tom 
byly zase vyzdviženy a obnoveny dsky zemské království �eské-
ho a Pražan�m i Horník�m povoleno, aby ve dsky kladeno bylo 
a svobodn� šlo, což by sob� k obci neb k osob� na zemi statk�
svobodných koupili. Také kšaftové jejich mají jim ve dsky 
kladeni býti též zvláštní relací JMKé, jak toho od starodávna 
užívali. Jednáno také o výstupcích proti žid�m, které roku toho 
v m�stech Žatci, Litom��icích ano i v samé Praze se udály, takže 
židovské domy byly p�epadeny, židi sbiti a o majetek oloupeni, 
a došlo se ku p�esv�d�ení, že lid obecný proto proti žid�m se 
pobou�il, že oni s Turkem byli v dobrém srozum�ní, jemu v�ci 
naše zrazovali, peníze od n�ho brali, pali�e v �echách najímali. 
Za tou p�í�inou sneseno na sn�mu a do desk zemských vloženo, 
aby veške�í židé z království byli vypov�díni a nikdo v �echách 
více žádného žida netrp�l, tím mén� ho p�echovával, a to na 
budoucí v��né �asy. Kdykoliv by pak v kterémkoli m�st� a u 
kohokoliv v království �eském n�jaký žid byl postižen, ten aby 
ihned bez meškání na hrdle potrestán byl.330  

/184/ 1542 Na sn�mu zmín�ném m�lo se též jednati o pozdvi-
žení a zvelebení hor kutnohorských, ale nejvyšší mincmistr to 
p�ekazil. Když o tom do Hory zpráva p�išla, vyslali Kutnohorští 
ihned s prosbou ku králi, v níž uvedeno, že za správy Albrechta 
z Gutenštejna hory k úpadku p�icházejí, protože on na staré doly 
st�íbrné nákladu �initi nechce a toliko hory Ka	kovské podporu-
je, kdežto zkušenost u�í, že ve starých dolech st�íbrných více 
rud odplatných se nachazí, nežli ve všech dolech nových se 
našlo, a že on mincmistr, když na sn�mu práv� odbývaném 
stavové království o pozdvižení hor t�ch jednati cht�li, tomu se 
op�el, a protož ku ospravedln�ní svému a pro dobro celého krá-
lovství uznávají za nutné uvésti p�í�iny úpadku hor následující:  

1. Není pravda, že by dobrých rud a kyz�v nep�icházelo do 
hutí, nebo� ani kdy d�íve se tolik rudy a kyz�v do hutí nedostá-
valo, jako nyní a p�edce užitkové nevycházejí a k tomu dluh�v 
                                                          

329 Pam�ti Mikuláše Da�ického. - Obšírný popis zhoubného ohn�
toho podává Hájek z Libo�an ve své Kronice �eské a po n�m jiní 
spisovatelé pozd�jší. 

330 Následkem tohoto snesení sn�movního po�ali se židé valem 
/184/ st�hovati a to hlavn� do Polska a byli na cest� všelijak týráni a 
olupováni. Na velikou prosbu toliko 15 žid�m povoleno jeden rok 
setrvati v Praze, aby dluhy své vyupomínati mohli. Na míst� jedno-
ho roku však z�stali v Praze navždy, ano souv�rc�m svým i svobod-
ný návrat jak do Prahy tak i do ostatního království vymáhali. 
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na tisíce na minci se uvozuje a tím úpadek hor p�ivozován bývá.  
2. Správa hor zcela opa�n� se d�je, nebo� výlohy hutní, kte-

ré jindy p�ede všemi hormistry a jinými p�ítomnými v rejtunku 
proukazovány bývaly, a tu co po�ádn� bylo uloženo p�ehléd-
nouti se mohlo a cedule teprv do mince k p�ehlédnutí pán�m 
ú�edník�m byly podávány. Ale nyní d�je se to vše jiná�e, nebo�
nepoukazují nic zjevn�, ale osoby /185/ dv� neb t�i, spíšíc vše 
n�mecky, podají toho panu hofmistrovi a pan hofmistr se 
podpíše, cedule ta do mince se podá a co tu poukázáno, z mince 
se vyplatí, aniž v�d�ti možno, jací koštové horní jsou a na� se 
peníze obracejí. Krom� toho na tisíce na nepot�ebné stavby se 
vynakládá. Uhlí, které od uhlí��v po 9 gr. truhla se bé�e, v hu-
tích po 15 gr. se ú�tuje a krom� toho s uhlím p�i hutích se plýtvá 
a dle obdrženého rozkazu p�i tavení se nezachází. Dále, že 
uvedeno mnoho nových ú�edník�v jakých d�íve nebývalo k opa-
trování a sekání les�v, pálení uhlí, forman�v spravování a jim 
stans se platí, �ímž d�chody mince se zkracují, užitkové z toho 
nevycházejí a tím tyto slavné hory k snížení jdou. 

3. Že na forování uhlí do hutí mnoho koní od forman�v 
horních chovati se musí, což by dle d�ív�jšího zp�sobu dodávání 
uhlí za�ízeno býti m�lo.  

4. Lid od nakládání na hory se odráží tím, jelikož sob�
st�žují na pr�by, takže co na zkoušce ruda jedna týden jeden 
drží, druhý týden ú�edníci sotva polovi�ku neb málo víc ur�ují a 
cht�l-li by se kdo v to domlouvati, tedy nic jiného nežli t�žkost a 
v�zení sob� sp�sobí. A protož žádáme VKMti, aby v to nahléd-
nouti milostiv� rozkázati rá�ila, kudy tací dluhové a nedostat-
kové na minci p�i tom hojném nad�lení božském pocházejí, a tu 
se shledá, že všechna ta vina z nedbalosti ú�edník�v horních a 
jich nerozšafným spravováním, pošla.  

Na stížnost tuto p�ijeli ve st�edu p�ed sv. Fabiánem (18. 
ledna) komisa�i zemští do Hory, a sice Jaroslav z Šellenberka, 
Jan z Pernštejna, Ji�í Gerštorfer podkomo�í, Václav Žehušický a 
Florian Gryspek, aby ty hory spat�ili a o udaných nepo�ádech se 
p�esv�d�ili, spolu také na míst� krále m�li radu obnoviti, což se 
také stalo, a vyslyševše n�které nevole mezi mincmistrem z 
Gutenštejna a n�kterými osobami m�stskými, odejeli, aniž by 
�eho byli o horách /186/ za�ídili.  

Proto šepmist�i novou stížnost králi odeslali, v níž poukázali 
na to, jak po odjezdu komisa��v nijakého zlepšení hor ani ze 
strany mincmistrovy ani ú�edník�v horních se ned�je, mincmistr 
že m�� místo do mince, do svého domu Hrádku odvážeti dává a 
že �ím dále, tím h��e na horách se vede, d�lník�m že se neplatí a 
ti proto z hor se zdvihnouti cht�jí a nebude-li d�lník�v, že vody 
do dol�v p�jdou a tím že úplný úpadek hor nastati musí. A 
kdežto my z pen�z obecních, co nikdy d�íve nebývalo, na hory 
pro jich udržení na tisíc kop gr. jsme vynaložili a tak obec více 
na hory nežli na obecní pot�eby vynakládala, že však, když pan 
mincmistr a ú�edníci horní o hory pranic se nestarají, jen svého 
prosp�chu a vyražení si hledí, že všecken náklad jejich jest 
marný.331  

/187/ Takovými stížnostmi pohn�vali si Kutnohorští jak 
mincmistra tak i ú�edníky horní velice, takže pak tito spole�n�
všemožné vzdory proti obci vedli a hory svévoln� zanedbávali a 
je upadati nechali. Však ješt� téhož roku pro opakující se stížno-
sti zbaven byl Albrecht z Guttenštejna ú�adu nejvyššího minc-
mistra a na míst� jeho ustanoven byl Šebestyan z Veitmille a 
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pam�tí kutnohorských byl Albrecht z Gutenštejna v držení Hrádku 
nad Páchem. Byl též spolumajitelem velikých panství Kolínského, 
Žirovnického a Štítného. Jelikož jako mincmistr m�l pro sebe 
prostranné obývání v dom� mincmisterském, lze se spíše domýšleti, 
že Hrádek pro obydlí syna svého Kryštofa, jenž, jak p�i roce 1541 
uvedeno, se šlechti�nou Voršilou z Veitmille se byl oženil, zakoupil. 
Týž pan Kryštof p�sobil otci svému málo radostí, byl to zhýralý 
prostopášník. Tak píše Da�ický k roku 1543: pan Kryštof, syn 
Albrechta z Guttenštejna, mincmistra, posekal hanebn� Jakuba 
Hubá�ka, pro�ež potom veliká nesnáze byla a musel za to dáti 900 
kop gr.�. Dále p�i roce 1545 uvádí (list 33): Brychta �ezník v 
Žirovnici p�istihl ženu svou s Kryštofem synem pana Albrechta z 
Guttenštejna, zabil téhož pana Kryštofa nožem �eznickým, potomn�
s�at jest, nebo� byl poddaný týchž pán�v z Guttenštejna. 

hofmistrem horním stal se Zikmund Prášek.332  
Mince královská za Albrechta z Guttenštejna byla ve velmi 

bídném stavu, takže obci ani úroky z pen�z do mince p�j�ených 
platiti se nemohly, ježto týž mincmistr veškerý užitek nejprve 
pro sebe na srážku dluhu, králi Ferdinandovi zap�j�eného, dle 
zápisu vypláceti si dával.  

Kdy a jak obec Kutnohorská ke vsím Stupárovic�m, Lov�i-
c�m a Bousovn� p�išla, nikde jsem zaznamenáno nenalezl, a 
p�edce nachází se v archivu m�stském listina, daná v úterý po 
sv. Trojici, kterou šepmist�i Václavovi Tun�chodskému z Pob�-
žovic vsi a d�dictví Stupárovice, ves celou, Lov�ice a Bousovnu 
prodávají a do desk zemských vložiti povolují.  

Téhož roku od sv. Bartolom�je až do sv. Martina �ádil v 
Ho�e silný mor, takže n�kolik tisíc lidí pom�elo, p�edce však, jak 
Da�ický dokládá, vždy hlu�n� víno se odbývalo. Stalo se �as-
tokráte, že p�i sch�zích obecních ani dostate�ný po�et se nesešel 
a pon�vadž n�kolik šepmistr� morem tím zem�elo, museli /188/
mezi rokem náhradníci z obecních starších voleni býti.  

Nic nebývalo Kutnohorským tak odporné, jako placení sn�-
mem svolené bern�, která i na Horu byla uvalena, nebo� p�i kaž-
dé p�íležitosti odvolávali se na své výsady, mocí kterých všech 
daní a berní byli sprošt�ni. Když však roku toho také berni na 
vydržování vojska platiti m�li, váhali op�t, až jim král Ferdinand 
listem daným ve Vídni na den Povýšení sv. K�íže p�ísn� rozká-
zal, aby berni jim uloženou platili a odvedli.  

Stavbu chrámu sv. Barbory �ídil toho �asu Mikuláš parlé�, 
kteréhož páni �áslavští zvolili si k dostav�ní a úprav� svého 
chrámu �áslavského a požádali Kutnohorských, aby jim kamene 
pot�ebného v lomu kutnohorském na Ptáku nalámati dovolili. 
Kutnohorští k tomu nesvolili, snad z té prosté p�í�iny, že 
kamene z lomu toho sami ke stavb� svého kostela pot�ebovali. 
�áslavští odpov�d�li jim listem, v n�mž Horník�m nesousedství
vytýkají.  

1543 Ježto v minci královské shledán byl v ú�tech nepo�á-
dek, vyslán byl v pátek po Božím K�t�ní radami komory �eské 
Jan Ginter z Moren královský knihvedoucí do Hory pro n�které 
pilné v�ci a pro po�ty a s ním a nov� ustanoveným mincmistrem 
Šebestyanem z Veitmille m�li Kutnohorští jednati o svých poža-
davcích za mincí královskou. Pon�vadž však nový mincmistr v 
Ho�e ješt� nebydlel, nedošlo k tomu. Teprve na den sv. Juliany 
(16. února) oznámil týž mincmistr Horník�m z Prahy p�íjezd 
sv�j tímto listem: Službu svou vzkazuji slovutné opatrnosti páni 
šepmist�i, p�átelé moji milí, zdraví a jiného všeho dobrého toho 
bych vám p�ál. Na tom jsem kone�n� byl, abych jako zítra bohdá 
/189/ v sobotu na Hory Kutné p�ijel. Pon�vadž král JMt rá�í sn�m 
obecní ten po ned�li Lætare pokládati a osobou svou tu býti, zdá 
mi se za pot�ebné, aby spole�né rozmluvení a rajtunk byl, co se 
hor st�íbrných dotý�e, pon�vadž já ješt� jiná�e nerozumím, než 
že JMKá na tom státi rá�í a štour� nerá�í dopustiti dávati, 
pokud v tom hory opat�eny nebudou, kdež v p�edešlém sn�mu 
artikul, aby se o Hory Kutné také jednalo, k �e�i nedosp�l. I píši 
o tom ú�adu hornímu, oby všecky orty ohledali, jak na temto �as 
p�i nich rudy se ukazují, abychme toho jistotu a kone�nou zprá-
vu míti mohli, byste vy také k tomu p�ihlédali a n�komu poru�ili, 
aby bohdá v ned�li oznámeno bylo, že druhou ned�li Oculi raj-
tunk obecní držeti chci, a sám okolo st�edy neb �tvrtka na Hory 
p�íjedu, o to spole�n� rozmluvíme, co pot�ebného uznáme, aby-
chom to p�edsevzali. Také za to mám, že mi posel m�j do toho 
�asu se vrátí, kteréhož jsem k JMti o pot�ebu pán�v mincé��v a 
pregé��v poslal. S tím dej Pán B�h všemohoucí abych se s vámi 
ve zdraví shledal. List téhož obsahu psal též ú�edník�m horním, 
hofmistru Sigmundovi Práškovi a urburé�i Severinovi z Kamsy-
štejna.  

Tento p�átelský list považovali Kutnohorští za dobré zname-
ní, že k nim zavítá mincmistr dle jejich p�ání, který o hory 
pe�liv� bude se starati a k jich op�tnému pozdvižení je p�ivede. 
Proto �in�ny všemožné p�ípravy k slušnému jeho uvítání. Znalci 
s ú�edníky horními vysláni byli k ohledání veškerých couk� a 
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r�znic a nevolí bylo, falše a soudové p�ed králem Ferdinandem mezi 
ním a Horníky o práva a svobody Hor Kuten a nátiskové nemalí pro 
religion. 
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šachet, aby o jich vydatnosti aneb beznad�jnosti dokonalou 
zprávu podati mohli. Panu d�kanovi a veškerým fará��m pak 
na�ízeno, aby z kazatelen na p�íští ned�li ve�ejný rejtunk na 
Vlašském dvo�e byl ohlášen.333  

/190/ Za peníze stržené roku minulého za vesnice prodané pa-
nu Tunochodskému koupila obec zápisem z úterka po památce 
sv. T�í král� od brat�í Jana, Václava a Mikuláše Šatných z Oli-
vetu ves Vilímovi�ky se vším p�íslušenstvím i právem nada�ním 
k oltá�i sv. Apoštol� Petra a Pavla v chrámu Matky Boží na 
Nám�ti, kterýž kdysi Anna Miránková byla nadala 1500 kopami 
gr.�. Krom� toho vykázala se též, že dv�r Újezdec, ve kterém 
Tomáš Kutlí� sedí, jest statkem Hory Kutné d�di�ným i s loukou 
a se vším k n�mu p�íslušenstvím, lesy, vrbinami, lukami i což k 
tomu náleží, kterýžto dv�r koupila obec od Jana Žateckého z 
Weikerštorfu a nebožtíka Jaroslava Konárovického z Libovic, a 
to vše p�ed sho�ením desk zemských zapsáno bylo, nebo� již 
patnácte rok�v v držení toho dvoru jest.  

P�i truchlivých zprávách, které o válce s Turky ustavi�n�
docházely, obracel se král Ferdinand zvlášt� k �ech�m jako 
vždy v�rným poddaným a položil sn�m na den 5. dubna na hrad 
Pražský, na n�mž o novou pomoc proti Turku m�lo býti 
jednáno. �echové odložili sn�m ten na den pond�lní p�ed sv. 
Filipem a Jakubem (30. dubna), žádajíce, aby král svou osobou 
k sn�mu tomu p�ijel, což se také stalo. I byla bern� proti Turku 
ode všech stav� svolena tím sp�sobem, aby všichni a jeden 
každý, kdokoliv statky pozemské aneb platy komorní, m�stské a 
šosovní m�li, odhadnouti a takové odhadnutí pán�m Adamovi z 

í�an, rytí�i Mikulášovi Rendlovi z Úžoví a slovutnému Sixtovi 
z Opprštorfu s listem p�iznávacím a pe�etí stvrzeným dal, podle 
kteréhož odhadnutí z jednoho tisíce kop groš� 10 kop gr.�. bern�
dáti má, kteráž bern� /191/ též z pen�z na úrocích, listech i 
všelijakých užitcích odvád�ti se musela. Poddaní pak bu� v 
m�stech, m�ste�kách neb vesnicích, kupci domácí i p�espolní, 
též podruzi ze svých nábytk�v, z každé kopy groš�v p�t pen�z 
dáti mají. K snesení tomu a vydanému na to rozkazu odhadli 
šepmist�i a rada, k sv�domí svému to berouc, jm�ní obecní na 
5060 kop 22 gr.�., statek pak lidí svých poddaných na 5936 kop 
30 gr.�.  

Protože král Ferdinand p�ed dv�ma roky prohlásil, že na 
doly kutnohorské více nakládati nechce, poslali Kutnohorští ke 
stav�m na sn�mu shromážd�ným o pot�eby horní nasledující 
žádost: VMti, vysoce urození páni, urození a state�ní rytí�i, 
slovutné poctivosti páni Pražané a páni poslové z m�st! Vašim 
Milostem oznamujíce, kterak JMKá pán náš nejmilostiv�jší rá�il 
jest byl úmysl sv�j na tom postaviti, aby na doly st�íbrné, jakožto 
Vosel, Klinšmíd, Flašary, Hutrejté�e s cechami k týmž dol�m 
p�íslušejícími štaur� dáváno nebylo, že JMKá od týchž dol�v 
upoušt�ti a toliko samé hory Ka�kovské držeti rá�í. Však JMKá 
takový úmysl sv�j na p�edložení urozeného pána pana 
Šebestiana z Veitmille nejvyššího mincmistra království �eského 
prom�niti a do v�le své na ty doly staré st�íbrné týž štaury 
dávati poru�iti rá�il. Kdež majíce na to pozor a obávajíce se, 
aby JMKá ku prvnímu úmyslu se navrátiti a t�ch štaur� zastaviti 
nerá�il, p�ipomínáme, že to stálé a dlouho trvalé býti nem�že 
nikterakž, aby ty hory jedny bez druhých, tj. Ka�kovské bez 
st�íbrných dob�e státi a držeti se mohly, nebo� kyzové ka�kovští 
bez prom�šování rudných v�cí tak užite�n�, jako s rudnými 
v�cmi d�lati se nemohly, a že nikdá nebývalo, aby ty hory 
st�íbrné od Ka�kovských rozd�lovány byly, než vždycky spolu že 
jsou od n�kolika set let držány byly a v �asu nedostatku st�íbrné 
Ka�kovské a zase Ka�kovské st�íbrné zdržovaly a jedny druhým 
nápomocny byly.  

/192/ Nebo ty hory st�íbrné mohl by n�kdo p�espolní, nejsa 
jich sv�dom, aneb n�kdo jiný, jim málo rozum�jící, a n�kdo snad 
nep�ející hyzditi a JMKé v ošklivost dávati, a k tomu, aby Ka�-
kovské samy držány byly JMKou vésti. Ale to jest v�c zkušená a 
lidé, kte�í horám t�m rozum�jí, na tom stojí i to p�ed JMKou a 
radami JMti závazky svými jsou potvrdili, že to nijak stálé býti 
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jakýmkoli zp�sobem zam�stnaného lidu, býval vždy lidu /190/
obecnému i hornímu ve všech kostelích oznamován, aby na n�m 
každý podíl bráti a o pot�ebách horních pojednati mohl. 

nem�že a budou-li hory st�íbrné spušt�ny i Ka�kovské též dlou-
ho trvati a státi nebudou moci. I to oznamujíce, že t�chto �as�v v 
t�ch dolech starých st�íbrných více se rud platn�jších nachází, 
nežli se jest v nových dolích, kte�í jsou za nás t�chto �as�v 
dobýváni, našlo. A k tomu i povolali jsme ú�adu horního i star-
ších nad havé�i i jiných osob, které jsme pro ohledání prve i 
nyní do t�ch dol�v byli vyslali a ti jednostejné zprávy nám jsou 
u�inili, že v t�ch dolích starých drahn� vort�v a míst ku pavová-
ní jest hodných, na kterých i rudy i jiná rudní znamení sekají. 
Jakož nám jest to všechno v�domé, že prodajové rudní ve dvou 
ned�lích a n�kdy každý týden z t�ch dol�v starých bývají. Jakož 
pak to jich snešení o t�ch dolích, kteréž nám sepsané podali, pro 
lepší vyrozum�ní VMtem ukážeme. A že jsou i jiná místa v t�ch 
dolích zasazena, kteráž kdyby dobyta byla a na nich se d�lalo, že 
by mohli odtud užitkové JMKé jiná�, nežli z hor Ka�kovských 
p�icházeti, nebo� veliká hrst rudy z t�ch dol�v jest platn�jší, 
nežli hromada kyz� atd.  

Ty a jiné p�í�iny JMKé jsme p�edkládali, jakožto pánu své-
mu nejmilostiv�jšímu, prosíce, aby nerá�il od t�ch hor a dol�v 
starých upoušt�ti, ale aby rozkázati rá�il je p�edce držeti a 
opatrovati. Neb p�išlo-li by k tomu a JMKá vždy toho úmyslu 
býti rá�il, aby ti dolové st�íbrní spušt�ni byli, dokud jiných tak 
dobrých p�ed rukama nalezeno není, neznáme, odkudž by taková 
škoda /193/ nenabytná JMKé a VMtem pán�m stav�m tohoto 
království mohla nahražena býti a kde by na takové stalé hory, 
kteréž n�kolik set let trvaly, mohlo uhozeno býti. A a� t�chto 
�as�v na nejednom míst� hory se ukázaly a velmi brzo pominuly, 
ale tyto vždy trvají a jakž se na ten �as bedliv� a rozšafn� skrze 
nejvyššího pana mincmistra spravují a pán k tomu se �initi rá�í, 
aby dostate�n� opatrovány byly, my jsme té nad�je ku Pánu 
Bohu všemohoucímu, že budou moci JMKé užitky p�inášeti a 
této korun�, jakž i prve bývalo k znamenitému pohodlí býti. Neb 
i to se m�že o t�ch horách v pravd� p�ipomenouti, kterak �as�v 
p�edešlých ku poleh�ení zem�, berní uskrovn�ní slavné pam�ti 
král Ji�í i král Vladislav za drahný �as odtud z t�ch hor byli 
chováni, dvo�an�m služby placeny i jiným dobrým lidem milosti 
�in�ny, dluh�v nemálo splaceno, Kolín dvakrát vyplacen, u�ad 
nejvyššího pana hofmistra království �eského byl spravován, 
hrad Pražský znamenit� stav�n, jízdy aneb jiné pot�eby zemské, 
kteréž se od VMti snad i nyní platí, z t�ch hor zapravovány a 
zastupovány byly. Mince �eská, kteráž k užitku krali JMti, této 
korun� i VMtem stav�m ku poctivosti lepšího zrna nežli jiná až 
dosavád se tepe. Ježto, kdyby ty hory k spušt�ní p�ijíti m�ly, jest 
se obávati, abyste o svou minci p�ijíti nerá�ili. Jakž jest pak v�c 
škodlivá a zlá své mince nemíti, tomu rá�íte lépe rozum�ti, nežli 
bychom to um�li vykládati. Neb t�chto �as�v toliko skrze vnesení 
cizí mince sem do tohoto království jaké t�žkosti se sbíhají, jest 
JMKé i Vaším Mtem dob�e v�domo. Neb již i k tomu p�išlo, že 
mince cizí, pon�vadž za to nestojí, za� se v tomto království 
berou, zapovídány býti musejí. A jestliže tyto hory sejdou, na 
kterýchž se vždy každého týhodne mince �eské n�kolik set kop 
groš�v d�lá a mincuje, my nerozumíme, odkud dostatek mince v 
tomto království dosáhnouti rá�íte a jak by pak statkové /194/ na 
takové minci cizí lehké prodáváni býti m�li, toho my nevykládá-
me, a pod tím protahem ty hory a klenot zemský mohl by zhy-
nouti aneb snad n�komu jinému v ruce na v�tší t�žkost a škodu 
Vašich Mtí a království tohoto p�ijíti. A my bychme pak cht�li ty 
hory, jakž se nám i toho podává, sami ujíti, sto býti nem�žem, 
nebo již prve podle krále JMti na v�tším díle ty hory st�íbrné 
svými náklady držíme a nad možnost naši pavujíce, n�kolik set 
kop groš�v každého roku vynakládáme, jsouc té nad�je a �áky 
od Pána Boha všemohoucího, že v brzkém �asu na nás vhlé-
dnouti a své poklady otev�íti rá�í. Nebo, kdybychom to znali, že 
ti dolové sta�í k držení a pavování nejsou hodni, jist� bychom 
sami p�edkem na n� náklad�v �initi ani JMKé i též Vašich Mtí 
svými �astými žádostmi zaneprázd�ovati necht�li.  

A protož, pon�vadž p�i JMKé naše žádosti a prosby neposta-
�ují, nýbrž jsou v tom nám zastaveny, a od Vašich Mtí p�i p�ede-
šlém sn�mu o hory (mezi jinými artikuly) rozjímání bylo, a z 
toho artikul jeden strany opatrování Hory Kutné jest pozname-
nán, Vašich Mtí všech stav�v za to snažn� prosíme, že JMKé za 
to, aby t�chto hor nerá�il rozd�lovati a štaur�v snímati, požá-
dati, a t�ch cest, kudy by radši ty hory držány a vyzdviženy býti 
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mohly, p�i Jeho KMti hledati, a o to jednati rá�íte. A pon�vadž 
JMKá odjinud na ty hory náklad�v �initi a na n� p�ikládati jest 
nerá�il a nerá�í, než tak ty hory z t�ch užitk�v, kte�í z nich sami 
p�icházejí, se spravují a opatrují, že to JMKé p�edložiti a za to 
požádati rá�íte, aby t�ch hor v tom sp�sobu, jakž jsou za 
slavných pam�tí p�edešlých král�v �eských i za JMKé š�astného 
kralování až posavad držány byly a jakž se za tohoto nyn�jšího 
pana mincmistra z Veitmille spravují, milostiv� zanechati rá�il. 
Jakož o tom nepochybn� držíme, když se v to p�i JMKé rá�íte 
vložiti, že to všecko JMKé slušným a spravedlivým p�edložením 
/195/ bude moci obdrženo býti.  

Pakli JMKá mimo tuto prosbu naši a VMtí žádost a p�ímlu-
vu (o �emž víru nemáme) co jiného p�ed sebou míti rá�il, ale že 
p�i JMKé to jednati a za to žádati rá�íte, pon�vadž ty Hory 
Kutné jsou klenot celého království, aby JMKá do jistých let ty 
oboje hory st�íbrné i Ka�kovské se vším jich p�íslušenstvím pro 
vyzdvižení a rozmnožení týchž hor Vašim Mtem v moc a k 
spravování a opatrování dáti rá�il.  

A my tu víru ku Pánu Bohu všemohoucímu máme, by toliko v 
tom, v kterém nyní jsou sp�sobu, z�staly, že JMKá a Vaše Mt na 
tom žádné škody míti nerá�íte. Neb té jsme nad�je s pomocí 
Pána Boha všemohoucího, že skrze rozšafné, pilné a rozumné 
tohoto nyn�jšího pana mincmistra t�ch hor opatrování, což jsme 
do pána skute�n� poznali, JMKá, Vaše Mti i všeho království v 
krátkém �asu zisk a užitek poznati a míti rá�íte.  

�ehož v této suplikací tak náležit�, pokudž taková pilná, 
znamenitá a vnov� zb�hlá v�c pot�ebuje, nedostavujem, to 
Vašim Mtem k bedlivému a gruntovnímu rozvážení p�ipouštíme 
a Vašich Mtí za milostivou a laskavou odpov�
 prosíme.  

Dán na Horách Kutných v pond�lí p�ed svatými Filipem a 
Jakubem apoštoly Pán� léta Božího tisícího p�tistého �ty�idcáté-
ho t�etího. Šepmist�i a rada, hofmistr s ú�adem horním, obecní, 
soudce i starší na míst� vší obce Hory Kutné.334

/196/ K žádosti shora vypsané král Ferdinand, a� dlouho na 
svém p�edsevzetí setrvával, dal se kone�n� potom pohnouti a na 
hory ty po n�který �as s Kutnohorskými nakládati p�islíbil. Vý-
sledek toho byl, že k horám po�alo se op�t horliv�ji p�ihlížeti, 
�ilejší život nastal také v minci, kde mimo známé již groše 
po�aly se také tolary raziti (ten týden po ned�li Judica) a krom�
toho králem (listem daným v sobotu po Nanebevzetí Panny 
Marie) ú�edník�m horním na�ízeno, aby obci kutnohorské dluh 
p�j�ený do mince na vyplacení m�di od Norimberských, 1500 
kop gr.�., zaplacen byl, ježto pan z Guttenštejna s požadavkem 
svým, jímž krále založil, již úpln� byl vypo�ádán.  

V pond�lí p�ed sv. Antonínem nejvyšší mincmistr Šebestian 
z Veitmille u p�ítomnosti vyslaných do Hory pán�v zemských 
Jana Sk�ineckého, Zdislava z Vartenberka, Kryštofa z Guten-
štejna a z rytí�stva /197/ Václava Žehušického, Jana Salavy, pana 
Sudy a pana Votíka obnovil radu m�stskou a po skon�ené volb�
povoláni byli páni obecní, soudcové i starší a vznešeno na n�
psaní od JMKé jedno i druhé i t�etí od pana hejtmana polního, 
aby všichni vojensky proti Turku u Znojma byli a JMKá sám 
osobn� tu býti rá�í, ve kterémž listu král píše Horník�m, aby 
místo jízdných dali d�la, prachy a kule a vezli. Pak oznámeno, 
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udržení a povznesení hor žádných ob�tí pen�žných ani žádné pé�e 
nelitovala, a že úpadek hornictví kutnohorského nelze p�i�ísti nedo-
statku rudy, nýbrž nedbalosti ú�ad� k horám dohlédajících. Ze 
zkušenosti nabyté z listin o správ� a �ízení hor kutnohorských pro-
hlásil hrab� Kašpar Šternberk ve svém /196/ proslulém díle Geschich-
te der böhmischen Bergverke na str 174 významn�: Úpadek hornic-
tví kutnohorského zavinily tyto t�i v�ci: Nepoctivost, neznalost a 
h�íšná beztrestnost horních ú�edník�v.  

K objasn�ní pojm� hory Ka�kovské a hory st�íbrné sluší pozna-
menati, že hory st�íbrné byly v okolí samého m�sta Hory Kutné a 
vydávaly �isté st�íbrné rudy, hory Ka	kovské sluly hory m�d�né, 
ježto rudy tamní obsahovaly více m�di a kyz�. P�i tavení rud kutno-
horských p�sobily rudy ka	kovské prosp�šn�, naopak z rud ka	kov-
ských bez kutnohorských nebylo možno dobýti st�íbra, než toliko 
jen m�di. P�íze	 ú�edník� horních k dol�m Ka	kovským pochází ze 
zištnosti, ježto k hospoda�ení tamnímu nikdo nedohlížel a oni ve 
všem voln� vládnouti mohli, kdežto k horám st�íbrným dohlížela i 
obec.  

že druhá polovice povolené bern� panské i k lidu se odpouští a 
královna, synové i dcery n�kterým pán�m �eským v ochranu se 
porou�í, aby se všichni k jich láskám zachovali poslušn� a je 
opatrovali a kdyby toho pot�eba bylo, aby všichni hotovi byli, 
soud�v že do sv. Martina se odkládá. I sneseno bylo celou obcí 
opat�iti lidu vojenského jak bylo upsáno 60 p�ších, 20 jízdných 
a 4 vozy a hejtmanem nad nimi ustanoven Ji�í Zygel z Choce-
mic, jenž ú�ad na n�j vložený p�ijal za následujících podmínek: 
aby mu dány byly do pole vozy na špihování s ko	mi a což k 
t�m voz�m náleží a službu na bubeníka jakž oby�ej, pak stan 
zvláštní, pomoc na kuchyni a pen�zi aby jej opat�ili, by dráb�m 
se hlásícím závdavky dávati mohl. Když to všecko jemu 
povoleno bylo, sbíral pot�ebné mužstvo a p�ipravoval se na 
odchod, jakmile i z jiných m�st hejtmané se hnou.  

Bylo již vícekráte praveno, že Hora stále p�idržovala se ná-
boženství utrakvistického a veškeré chrámy obsazeny byly kn�-
žími pod obojí. Byli� té doby fary p�i chrámech sv. Barbory, 
Matky Boží na Nám�ti, sv. Bartolom�je a arcid�kanství p�i chrá-
mu sv. Jakuba. Pak zvláštní kaplan mincí�� p�i chrámu sv. Ji�í. 
Tehdejší pom�r mezi obcí a fará�i a d�kanem byl zcela zvláštní, 
nebo� neminulo roku, aby bu� d�kan aneb n�který z fará�� obci 
aneb obec n�komu z nich nevypovídala, /198/ takže u kn�ží stálá 
prom�na bývala. Nebylo také žádnou zvláštností, když kn�ží 
vzájemn� na sebe žalovali pro nepravé u�ení a nep�íslušná kázá-
ní, což p�i�ísti možno jen tomu, že posud až nebylo církvi pod 
obojí dop�áno stanoviti všeobecnou synodou, jak mnohokráte o 
ni bylo žádáno, zásady náboženské a je upevniti. Mezi t�mito 
mnohými stížnostmi, vedenými proti u�ení n�kterých kn�ží, 
došla šepmistra a rady žaloba administrátora, mistr�v a fará��v 
konsisto�e arcibiskupství pražského pod obojí sp�sobou p�ijíma-
jících na kn�ze Matouše fará�e barborského, kterak by on u�ení 
nezdravého byl a kázání velmi nepokojná �inil, z �ehož by bylo 
o�ekávati r�znic a nevolí i mnohých t�žkých nesnází, nežli poko-
je a svornosti, pon�vadž i na kn�ze nic nedává a jím se nespra-
vuje. I vybízejí radu, jestliže by on kn�z Matouš necht�l se spra-
vovati kn�zem d�kanem a sp�sobu jakéhos nového požívati m�l 
o své újm� v náboženství mimo �ád náš starobylý, dobrý, by toho 
zprávu jim poslali, kdež oni bez prodlení tomu odpomoci chtí. 
Taktéž i Václav d�kan s kaplany svými, Martin fará� nám�tský a 
Mat�j fará� bartolom�jský žalovali šepmistr�m a obci na téhož 
fará�e, že je na kázání beze vší od nich dané p�í�iny zleh�uje a 
p�ed lidmi haní a že žádného, ani šepmistr�v a rady uposlech-
nouti nechce. Protož že i oni oznamují, že nyní proti n�mu na 
kázání mluviti budou. A pon�vadž vidí, že by z takových kázání 
nic dobrého nepovstalo, než jakési hádání a potýkání jedn�ch 
proti druhým, že z p�í�iny té od m�sta odpušt�ní berou a p�i sv. 
Havle odejíti míní.  

Aby se tomu p�edešlo a Hora na kn�žích nedostatku nem�la, 
byl kn�z Matouš fará� barborský odstran�n, ježto mu bylo doká-
záno, že drží s nov� povstalou sektou mikulášenc�.335  

/199/ Nemalou povinností spisovatele d�jin místních jest vší-
mati si vývinu všelikých �emesel, životu spole�enského i vzá-
jemného pom�ru m�š�anstva v�bec. Nebude tudíž snad od místa 
zmínka o událostech takových, které ku poznání kulturn� histo-
rického života p�isp�jí. Rok práv� popisovaný dvojí k tomu 
podává p�íležitost.  

I. Cechmist�i �emesla ševcovského st�žovali si do vetešník�, 
že jim do �emesla jich zasahují, aniž by k cechu p�istoupili a 
nesli spolu všechna b�emena, která cech podnikati musí. Žádali 
proto, aby vetešníci a ševci jeden cech novoševcovský utvo�ili. 
Páni snesli se v té v�ci na následujícím: Jelikož mnohé nevole 
�astokráte se sbíhali a i také soudové bývaly mezi cechmistry a 
cechem nového �emesla ševcovského s jedné a cechmistry a 
cechem �emesla vetchého s strany druhé i mezi jich tovaryši 
svárové a r�znice �asté. I aby takových soud�v, nevolí a r�znic 
mezi nadepsanými cechy sjíti a dobré upokojení mezi nimi býti 
mohlo, páni šepmist�i a páni od soudu, v kterémž jsou toho �asu 
byli, na smlouvu p�átelskou jich podati a z sebe prost�edky mezi 
n� vydati rá�ili, skrze kteréžto p�átelsky jsou smluveni takto: 
P�edkem a prvotn�, že ti oba cechové nového i vetchého �emesla 
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a jich tovaryšstvo v dobrý mír a pokoj, v k�es�anskou svornost a 
bratrskou lásku jsou uvedeni a všichni v jeden cech vstoupivše 
se spol�ili tj. v cech nového �emesla ševcovského, a kte�í 
cechmist�i, mist�i a tovaryši vetešni�tí p�ed tím zde byli, aby již 
nového �emesla ševci slouli a byli, a všech práv, �ád�v i svobod 
téhož �emesla nového beze všeho prosedku a výminek aby 
užívali, a �emeslo jakž nové tak i vetché obojí aby d�lali, trh�v, 
frajmark�v i všeho jiného což k �emeslu náleží jednostejn� aby 
všickni užívali. /200/ Krom to jest domín�no, aby zde v m�st� nové 
�emeslo, tj. obuv novou na oknech neb vn� na šrácích prodávali, 
ale vetché obuvi hned po sv. Ji�í nejd�ív p�íštím po�nouc aby 
ven na okna nevykládali, než v domích a krámích neb verštatech 
ji m�li a prodávali, jakž se to i jinde zachovává. A již více 
vetešníci aby nesluli, ale všickni od nového �emesla aby jméno 
m�li a skute�n� ševci novod�lníci byli a sluli a �ele
 též všickni 
jednostejn� aby mezi sebou �ídili a jí užívali. A ti, kte�í by �eledi 
málo m�li aneb ji nem�li, aby jednostejn� bez p�ijímání osob 
cechmist�i je �eledí opat�ovali a jakž jednomu tak i druhým ji 
podávali, aby všudy ve všem rovnost zachována byla.  

A �ele
, která by po tom ustanovení sem p�ivandrovala, 
podle �ádu �emesla nového na sp�sob tento p�ijímána byla: 
Když by kte�í vetchého �emesla tovaryši odjinud sem na Hory 
p�ivandrovali a u kterého cechmistra neb mistra d�lati cht�li, že 
ten každý tovaryš jsa p�ijat, osm ned�l po�ád má se u�iti a u 
téhož mistra novému �emeslu a v tom �ase jemu jako jinému 
tovaryši nového �emesla za dílo má placeno býti. A po vyjití 
osmi ned�l má za tovaryše nového �emesla ten každý tovaryš 
jmín a držán, p�ijat i vyhlášen býti. A když by pot�eboval listu 
vyu�ení aneb zachování má jemu ode všeho cechu nového 
�emesla po�ádný list vyu�ovací i zachovací vydán býti.  

A tak jdouce v takové bratrské spole�nosti jeden cech 
nového �emesla oni i potomci jich mají v této obci �emeslo 
hodné lidem d�lati a to sami mezi sebou mají na�íditi, aby obuv 
nová i vetchá slušným sp�sobem náležit� ku poctivosti m�sta a 
ku pohodlí všem obyvatel�m na t�chto Horách Kutných i také 
jiným d�lána byla. Jakož pak na tom jsú všickni obojího �emesla 
dobrovoln� p�estali a se svolili a to všecko, což se naho�e píše, 
jako dob�í lidé zdržeti sob� p�i�kli na �asy /201/ budoucí a v��né. 
A páni šepmist�i a páni té a takové úmluvy a jednoty jim p�ejíce, 
to jsou jim schválili a pro budoucí pam�� a toho zdržení a stvr-
zení i v knihy m�stské zapsati rozkázati rá�ili.  

Prost�edkové ze pán� k tomu p�átelskému jednání z plné 
rady byli vydáni tito: pan Ji�í Labuška, Václav Vo�ko, Mat�j 
Haluzý a mistr Pavel písa�.  

II. 
ezníci domácí st�žovali si do �ezník� hostinských, že 
masa zd�laná i bez koží a loje do Hory vozí a že je zde proti 
�ádu a oby�eji prodávají, kdežto majestát krále Vladislava a 
Ludvíka na�izuje takto: Také hosté, kte�í masa vezou na trh do 
Hory, aby žádný toho masa neprodával, dokudž by mist�i 
neohledali, slušné-li je prodávati �ili nic. A to mají po šestnácté 
hodin� ohledávati v sobotu a po sedmnácté všickni spolu 
prodávati. Avšak proto v sobotu na Horách Kutných masa 
prodávati mají v krámích svých masných do šestnácté hodiny, 
tak jako prve oby�ej mají od starodávna. A aby odjinud masa v 
cele sem vozili, tak aby telata, jehenice vajdovaná všickni vozili 
tj. s koží, lojem, s drobem aneb drštkami, s osrdím atd. což k 
hovad�m náleží, aby to náležit� ohledáno býti mohlo, a když za 
hodné uznáno, aby teprv k�že s hovada snímána byla, proti 
�emuž se cizí �ezníci vzpouzejí, uvád�jíce, že tím v prodeji jsou 
zdržováni, jelikož se jim masa pozd� ohledávají. Naproti tomu 
namítali �ezníci domácí, že když cizí hovad v k�ži s lojem do 
m�sta nevozí, že v t�chto v�cech v m�st� �asto nedostatek bývá, 
neb i n�kdy pan hofmistr s ú�adem horním se domlouvají, že 
t�ch pot�eb nemají, žádajíce, aby p�i tom majestátu zachováni 
byli. Což také od šepmistr� a soudc� za správné uznáno bylo a 
cizím �ezník�m na�ízeno, aby se tak zachovali.  

/202/ Roku toho dostali se Kutnohorští v rozep�i též s 
Nymburskými, ježto tito p�ekupovali pro svoji pot�ebu d�íví na 
Labi u Hradce Králové, �ímž se stávalo, že v d�íví na Ka	ku k 
horním pot�ebám užívaném byl nedostatek, a proto k žádosti 
Kutnohorských komora �eská v pond�lí po ned�li Lætare prodej 
ten zapov�d�la a Horníci, pokud se tý�e plavení d�íví po Labi, 
zachováni byli p�i jich výsadách.  

V zemi obíhala té doby mince nejr�zn�jšího p�vodu. Proto 
král Ferdinand na�ídil pokud se týkalo ceny r�zných mincí: 
Ferdinand atd. Urozeným, state�ným, slovutným, poctivým a 
opatrným pán�m, rytí��m, vladyk�m, Pražan�m, Horník�m a 
m�st�m i jiným všem obyvatel�m a poddaným našim ze všech 
stav�v království �eského, v�rným milým, milost naši královskou 
a všechno dobré vzkazujeme. Jakož vás všech v�bec i jednoho 
každého zvlášt� tejno není, kterak jest se všemi t�emi stavy 
dot�eného království �eského strany �tyrech mincí zav�ení a 
svolení stalo, jakž ten artikul sn�movní v sob� zavírá, kde my 
podle téhož sn�movního z�stání skrze našeho i také zemského 
prubí�e dot�ené mince �tyry jsme zkoušeti rozkázali na ten 
sp�sob, jak se to vypisuje: It. Uherský zlatý, který v Uh�ích, v 
�echách a ve Slezsku se bije, má brán býti za 45 gr.�., groš 
vždycky po sedmi bílých pen�zích po�ítajíc. It. Hyšpánský i jiný 
vlašský zlatý mají brány býti po 40 gr.�. It. Salcburský a 
benátský zlatý za 42 gr.�. It. Císa�ský, papežský, benátský a jiné 
koruny mají brány býti po sedmi groších a po p�ti pen�zích 
bílých. It. Francouzské koruny se sluncem za 38 gr. a po p�ti 
pen�zích bílých. It. Rejnský zlatý , který na zlat� i na váze dobré 
jsou a zapov�d�né nejsou, mají brány býti po 30 gr. a šesti 
pen�zích bílých. It. Polské groše, kteréž v království �eském a v 
Rakousích knížata /203/ saská, markrab� brandenburské a hraba-
ta mansfeldská mincují, mají býti brány po 30 gr.�., ale falcké, 
které se skrze lantkrab� lichtenburské, hrabata olinská, kauffen-
berská a kemptská a jiné mincují, toliko za 29 gr. bílých. It. 
�eské groše, též saské st�íbrné groše, mají po devíti bílých pen�-
zích brány býti a polovi�ní saské groše po devíti malých pen�-
zích. It. Polský a pražský groš, kterýž až posavad po t�ech bílých 
groších platil, má po osmnácti bílých pen�zích tj. za dva bílé 
groše a za 4 bílé peníze brán býti. It. Polské a pruské groše, 
které až posaváde po sedmi bílých pen�zích platily, mají již po 
šesti pen�zích bílých brány býti. It. Staré slezské groše, kteréž až 
posavad po šesti bílých pen�zích bývaly, mají p�i tom z�staveny 
a tak brány býti. Packy po �tyrech krejca�ích tj. po dvanácti 
pen�zích bílých aby byly. It. Groše, které po dvanácti krejca�ích 
platí, aby také po 10 brány byly, tolikéž groše, které se braly až 
posavád po 6 krejca�ích, má ješt� tak platiti, za každý krejcar 
vždycky t�i bílé peníze po�ítajíc. Protož vám všem v�bec i jedno-
mu každému zvlášt� p�ikazujeme, p�ísn� porou�ejíce, abyste 
všickni i jeden každý p�i braní a vydávání t�ch všech, o kterých 
se v tomto našem mandátu vypisuje, poslušn� se zachovali a 
jiná�e t�ch všech v�cí a takových mincí mimo sprubování 
prubí�e našeho i zemského nebrali pod uvarováním nemilosti 
naší královské a jistého trestaní. Dán na hrad� Pražském v úterý 
p�ed sv. Bartolom�jem léta 1543 a království našich �ímského 
13. a jiných 17.  

1544 /204/ Dluh p�l osma sta kop gr.�., kterýž obec kutnohor-
ská hnedle ješt� z doby nejvyššího mincmistra Tunkle z Brní�ka 
za mincí královskou k požadování m�la a o jehož zaplacení vel-
mi mnoho pr�tah� byla p�estála a který mincmistr z Gutenštejna 
ani za pravý uznati necht�l, byl kone�n� vyslanými od komory 
�eské s obcí kutnohorskou se�ten a vyrovnán a rozkazem krále 
Ferdinanda (ve st�edu po Obrácení sv. Pavla na víru), ku spla-
cení z d�chod� a urbury, týhodn� po 10 kopách gr. až do vyjití 
celého dluhu, poukázán.  

Nejvyšší mincmistr Šebastian z Veitmille opustil ú�ad 
mincmisterský a Hora ztratila v n�m mocného ochránce a pod-
porovatele hornictví a proto se Kutnohorští obávali, že bez 
p�ímluv�ího hory budou zanedbávány. A proto obrátili se op�t k 
radám zemským a žádali, aby i nadále z urbury královské náklad 
na hory byl veden. Král odpov�d�l listem daným v úterý po sv. 
Jakubu: že a�koliv rozhodl se od starých dol�v upustiti, že však 
ješt� do n�kterého �asu na n� z mince nakládati chce a k tomu 
povoluje, aby Kutnohorští ty rudy od �asu držení hor sob� jak 
nejlépe v�d�ti budou zd�lati dali, a ú�edníci mincovní aby jim 
st�íbro zmincovati dali a sejmouc z mince košt, kterýž na to jde, 
jim aby st�íbro vyplatili. Druhé povoluje, aby z mince na štoury, 
cupusy a všelijaké košty na ty doly vycházející z mince královské 
dva náklady se �inily a z obce jeden, za to však co by Pán B�h 
rud nad�lil, aby jemu samému do mince k užitku královskému 
z�stalo a st�íbro jak od starodávna h�ivna za 2½ kopy gr.�. do 
mince šla a placena byla. Kdyby se však p�i vortích a díle 
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havé�ském nepo�adek a nedbanlivost pozorovaly, urbu�e a 
nákladník�m ke škod�, aby k skute�nému trestání, ti kdož tím 
vinni, p�ivedeni byli. /205/ Z toho patrno, že až posud nebyl 
nedostatek dol� bohatých na rudy, z nichž nemalí užitkové 
vycházeli, ale že i sám král obával se nedbanlivosti horního 
ú�ednictva, která vždy k úpadku a nevydatnosti hor nejvíce 
p�ispívala.  

Starší nad havé�i m�d�ných hor Ka	kovských st�žovali si u 
šepmistr�, že kyzy i rudy ohn�m sázeti a s t�žkostí dobývati 
musí, že však rudokupci málo jim za n� platí a k tomu �asem i s 
placením prodlévají. Páni jim odpov�d�li, aby radu vzali s 
ú�adem horním, jemuž ta v�c náleží, kterýž pak, pokudž by co 
neslušného uznal, je v tom opat�il a ke dluh�m na rudokupcích 
dopomáhal.  

Však i proti šepmistr�m a rad� horské vznesli starší nad 
havé�i a všecka obec Ka	kovská k radám zemským žalobu, že 
tito �emeslník�m, kte�í ku pohodlí t�m horám mezi nimi se 
usazovati a živnosti své provozovati cht�jí, dopustiti toho ne-
cht�jí a zbra	ují, pravíce jak jich živnosti tím znamenit� trpí a 
tím i hory se obmeškávají, když oni pro všecko, což k živnosti a 
na sebe pot�ebují, do Hory choditi a tu kupovati musí. I bylo 
proto Kutnohorským na�ízeno, aby ukázali obdarování neb mi-
lostí, na jichž základ� se toho dopoušt�jí, a nemají-li takových, 
která by z�ejm� ukazovala k tomu, že krom� m�sta Hory Kutné 
�emeslníci lidu pot�ební osazovati se nesm�jí, aby Ka	kovským 
v osazování se �emeslník� nebránili.  

1545 Na Lorci byl roku toho sed�ním Zdislav Zví�etický z 
Vartenberka a na Smida�ích, hejtman kraje Hradeckého. Týž 
st�žoval si u rady do jakéhos Pavla Fugle, že mu brání v užitku 
vody, která z ho�eních obecních halté��v po trubách do jeho 
tvrze jde, a žádal, aby jemu ku právu bylo dopomoženo, ježto 
p�edešlí držitelé tvrze té (Lore�tí z /206/ Ylkuše), práva toho 
odedávna byli užívali. Páni žádosti té vyhov�li zcela a Fuglovi, 
majiteli pozemku mezi tvrzí a studánkou obecní, kterýmiž voda 
do tvrze vedena byla, zakázáno vodu do Lorce jdoucí jakkoli 
zahražovati. Tím je dokázáno, že p�da, kde pramen jmenovaný 
podnes se nachází a hojnost vody vydává, bývala majetkem 
obecním, kdež i halté�e na ryby se nacházely, a že voda do tvrze 
Lorecké odtud od pradávna vedena bývala.  

Odpírati placení sn�mem na pomoc králi k vedení války 
svolené bern� p�išlo u Kutnohorských již tak v oby�ej, že p�i 
každé p�íležitosti platiti odpírali, a� ze zkušenosti sdostatek 
v�d�ti mohli, že všeliký odpor a p�edstírání privilegií nic 
nepomáhalo. Tak u�inili i tenkrát a na každé vyzývání, aby po 
dobrém berni položili, váhali stále se zaplacením, až kone�n�
došel jich od královských zemských berních zlý rozkaz, že k 
nim jako ke zpupným ob�an�m zachovati se nuceni jsou, jestliže 
toho vyzvání ke složení bern� neposlechnou. Svolána byla rada i 
obecní starší, jak by se zachovati m�li. Snešeno kone�n�, aby 
bez váhání listy p�iznávací k zemským berním odevzdali. Z list�
t�ch vychází, že obec kutnohorská brala pololetních úrok� z 
Lošan 20 kop 85 gr. 5 den., z Neškaredic 22 kopy 6 gr. 2 den., z 
Lošánek 4 kopy, z Blyn� 6 kop 8 gr., z Pe�ek 1½ kopy, z 
Oujezdce 5 kop 24 gr. a z Ho�an 4 kopy 8 gr.  

V pond�lí den památky sv. Petra apoštola p�ijeli jsou do 
Hory radové zemští, totiž pp. Ji�í Gerštorf podkomo�í království 
�eského, Kryštof Gendorfer, Florian Gryspek a Jan z Vitence. 
Tito komisa�i oznámili nejprve pán�m obecním na Vlašském 
dvo�e, že král doly st�íbrné pouští a jich držeti nechce, ale že je 
pouští Horník�m, /207/ a rozli�n� o to jednajíce, prodej rud v dole 
Osel zdvihli králi k ruce a na újmu nákladník�v a rudokupc�v. S 
mincí�i a pregé�i op�t jednali, aby jim králi k ruce l�ny 
mincí�ské a stolice pregé�ské prodali. Potom jim mincování z 
zágrovny st�íbra na tolary od	ali a najali k tomu jakési N�mce a 
ti po�ali v prenárn� tolary d�lati.336  
                                                          

336 Pam�ti Mikuláše Da�ického list 42a a 55: Z rozkázání králov-
ského n�jaký N�mec Merkl mincoval na Horách Kutných tolary, o 
�ež se mincí�i Horští domácí tuze zasadili, neb na to od starodávna 
svobody a obdarování mají. Na to dominica Ad te levavi pušt�no 
jest zase mincí��m horským tolar�v mincování, však s umenšením 
práv jejich. Mohl� tuto zapisovatel Pam�tí z nazna�ené pro hory 
Kutnohorské doby osudné mnohé d�ležité zaznamenati, na míst�
d�ležitosti takové uvádí hnedle po p�edešlém toto: Mandalen�

Nato v den památky Jana Husa obnovena byla od nového 
mincmistra Jana z Vitence a komisa��v zemských rada a 
primatorem stal se op�t Mikuláš z Prách	an.  

A po té volb� páni obecní osadivše lavice své svolili se o 
pokutu, kdož by z nich po zvon�ní nep�išel p�l hodiny, aby dal 4 
gr. pokuty a nep�išel-li by celou radu, aby dal 8 gr. tolikrát, 
kolikrát by se toho dopustil a do rady nep�išel, le� by se kdo 
uprosil u pana šepmistra a s v�lí jeho odešel.337  

Komisa�i zemští jednali na velikou újmu mincí��. Proto tito 
nejsouce spokojeni a spoléhajíce na svá práva a výsady, 
st�žovali si u nejvyššího mincmistra následovn�: Vaše Milost 
pane mincmist�e nejvyšší! Jakož zprávy k VMti o nás p�icházejí, 
že bychom od díla mnoho brali a veliké užitky míti m�li. I 
p�edkem VMti to oznamujem, že což jest nám od slavných 
pam�tí císa��v a král�v privilegiemi a obdarováními dáno, že 
mi víc nad to od mincování nebé�eme ani žádáme, to jest od 
jedné každé h�ivny groš�v mincování 2 gr. a /208/ a pregé��m 
1 gr. a od pen�z malých mincí��m 3 gr. a pregé��m 2 gr. a k 
tomu jakž každým jiným mincí��m pomoci se �iní, též také i nám 
na jednu každou šmitnu dva loty se dávají toliko, by pak i 
nejv�tší verk byl, protože ohe� své právo vzíti a díl uho�eti musí. 
Ale jiným mincí��m i z nás n�kterým, když jsme jinde na 
mincování byli, na stu h�ivnách p�idáváno bylo dv� h�ivny 
pomoci a zde pak, když t�i neb �tyry sta h�iven byl verk, jakž jest 
p�edešle bývalo, tedy pod tou pomocí to jest dv�ma loty na 
šmitnu, to všecko se zmincuje. A tak nic neslušného aneb 
nebývalého práva naše v sob� neobsahují, pon�vadž se tolikéž i 
výše jiným mincí��m platí. A protož VMti za to prosíme, že nás 
p�i tom z�staviti a p�i právích našich, kteráž se k ochran� VMti 
vztahují, zachovati rá�íte. Neb, kde se nám to po�ítá, že bychom 
mnoho od díla do roka vzíti m�li, my k tomu pravíme, že tolikéž 
aneb málo mén� do roka na hory vynakládáme pro dobré JMKé, 
ježto toho jiní mincí�i ne�iní, než co vezmou od díla k svému 
užitku obrátí a o hory žádné pé�e nemají. Ale my i nad náklad 
horní d�lníky chovati a jim platiti musíme.  

Co se pak joachimtál� mincování dotý�e,338 o kteréž s 
JMKou tu smlouvu máme upe�et�nou, kdež JMKá jakožto pán 
náš nejmilostiv�jší z zvláštní milosti rá�il nám povoliti a dop�íti, 
abychom ta st�íbra, kteráž z zágrování p�icházejí, zmincovali, 
jakož pak vedle toho jsme se zachovali a chováme, p�í�iny jsme 
žádné nedali, pro� by nám to odjato a jiným k mincování na naši 
hanbu a škodu dáno býti m�lo proti práv�m našim.  

A kdež jest i to nám p�edloženo, že by veliká chudoba p�i 
horách byla, v�d�ti ra�te, že �as�v p�edešlých v�tší chudoba 
bývala na t�chto horách a proto mincování, jakéžkoli bývalo, v 
užívání /209/ jsme byli podle práv svých, a od toho, jakožto od 
v�ci d�di�né od Jich Mtí císa��v a král�v nám dané, odtiskováni 
jsme nebyli a JMKá pán náš nejmilostiv�jší, když jsme s Jeho 
Mtí o práva svá mluvili, rá�il nám milostivé opat�ení p�ipov�-
díti, o jehožto milosti královské nepochybujem, když by to JMti 
p�ipomenuto bylo, že by se k nám milostí svou královskou naklo-
niti a od nás toho mincování odnímati nerá�il. Nebo� podle 
výsad našich pravíme spravedlnost míti k mincování i z t�ch 
st�íber, kteráž z zágrování aneb z t�chto hor i z Ka�kovských 
p�icházejí, nebo i na horách Ka�kovských mnozí z nás díly mají 
a náklady na n� znamenité �iní pro dobré a užite�né JMKé. A 
protož Vaši Mt za to prosíme, že takových st�íber z našich rukou 
bráti a jiným, kte�íž se hor ni�ímž nedotýkají, k mincování 
dávati nerá�íte, neb odtud i zádušní v�ci spravujem ke cti a 
chvále boží, kaplany chováme a jim platíme a kdyby nám co 
odjato bylo, i služba boží v tom by umenšena býti mohla. Kdež 
jsme té víry k Vaší Mti, že prohlédajíc na to na všecko i na nás 
chudé lidi, sirotky i vdovy, že se k nám na míst� JMKé milostiv�
v tom i jiném nakloniti rá�íte a my se Vaší Mti toho rádi budem 
odsluhovati.  
                                                                                             
Noží�ce a Ann� Vá�ovic, Hornicím, dáno u prané�e po pardusu pro 
smilství a cizoložství. A ta Mandalena potomn� sob� to chválila, 
prav�, že p�ed tím pardusem žádného št�stí nejm�la, až po pardusu, 
a že kdyby byla v�d�la, že po pardusu takové št�stí míti bude, že by 
jej sob� byla p�ed n�kolika léty dáti kázala. V podobných poznám-
kách liboval si Da�ický velice, ježto se �ast�ji opakují. 

337 Manuale k tomu roku v archivu m�stském. 
338 Tj. tolar�, které prvn� v Jáchymov� raženy byly. 
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Zprávu také máme, že po odejítí našem od VMti poru�eno 
jest, aby n�jaké místo k mincování jochimtálských groš�v p�i-
praveno bylo. I jestliže jest to tak jisté, že jest nám to s velikým 
podivením, aby to p�sobeno býti m�lo proti našim svobodám, 
�ehož prve nikdá nebývalo. A protož my VMt za to prosíme, což 
by bylo a jest proti našim svobodám, privilegiím a obdarováním, 
že toho nic �initi nerá�íte, pon�vadž JMKá jednoho každého p�i 
jeho svobodách milostiv� z�stavovati rá�í. Též jsme nad�je, že i 
nás, jakožto král k�es�anský a spravedlivý, p�i našich obdarová-
ních milostiv� z�staviti rá�í. Dán v pond�lí den sv. Markéty 
panny léta Pán� 1545. /210/ Konšelé i všecka obec mincé��v a 
pregé��v na Horách Kutných.  

Žádost tato, jak z data patrno, odevzdána byla mincmistrovi 
bu� ješt� za p�ítomnosti aneb brzo po odchodu zemských 
komisa��v a není pochybnosti, že toto komisa�i v Ho�e u�in�né 
opat�ení, a� se již stalo z jakéhokoliv podn�tu, sp�sobilo v lidu 
obecném znamenité pohnutí, nebo� známo již z dob d�ív�jších, 
že každé zkrácení lidu horního v jeho živobytí m�lo oby�ejn� za 
následek bou�i. Souditi lze na to též z listu krajského hejtmana 
Adama z 
í�an a na Zásmucích, který v pátek p�ed Nanebe-
vzetím Panny Marie Kutnohorským poslal: Psaní, které jste mi 
u�inili, toho žádajíce, a tak i p�í�iny p�edkládajíce, že byste na 
tento sn�m položený (na pond�lí po Nanebevzetí Panny Marie) z 
sebe drahn� osob a tak i jiní po�ádkové vyslati cht�li pro 
opat�ení hor a zachování práv a privilegií mincí��v. V takových 
v�cech mn� sprostému t�žko jest raditi, než zdání mé toliko jest, 
abyste ihned k sn�mu a dni položenému dv� osoby, které se vám 
zdá, z sebe do Prahy vyslali, a ty jsouce v sn�mu, budou moci po 
p�í�inách vyrozum�ti, k kterému dni ten po�et osob v�tší od vás 
by vyslán býti m�l, aby bezpot�ebných outrat nebylo i také hor 
obmeškání. Jestliže pak ty osoby n�kdy budou chtíti míti se mnou 
rozmluvení, kteréž z sebe vyšlete, což budu rozum�ti, rád jim o 
tom oznámím a s nimi rozmluvení p�átelské míti budu, jakož pak 
bez pochyby jiní páni p�átelé, když budou míti s nimi rozmlu-
vení, tolikéž u�iní, a jich v rad� následovati budou chtíti, a� mi 
se v pravd� zdá, že pan mincmistr, ten nyn�jší, radou i pomocí k 
vyzdvižení t�ch hor p�i sn�mu nyn�jším bude moci prosp�šen 
/211/ býti a což toho zapot�ebí jest, to také králi JMti i také 
stav�m tohoto království bude moci oznámiti a když dob�e 
zjedná, bude mu moci i d�kováno býti.  

Došlo-li ku zamýšlenému poselství Kutnohorských na sn�m 
do Prahy, nelze �íci, jisto však jest, že roku toho na sn�mu o 
horách ni�eho nebylo jednáno a proto lze se domýšleti, že z 
n�ho sešlo a že kutnohorští jinak se rozmyslili. Sn�m ten byl 
velmi hlu�ný a to hlavn� z té p�í�iny, že král Ferdinand na 
stavech zápis sv�j, který p�i nastoupení tr�nu jim byl dal a 
kterým vyznal: že stavové �eští ze své svobodné v�le a z nižádné 
povinnosti jej za pána svého a krále �eského zvolili, nazp�t 
požádal a jako náhradu jim jiný odevzdal, v n�mž praví: 
Pon�vadž království �eské s jinými k n�mu p�ináležejícími 
zem�mi na Annu manželku naši jakožto pravou d�di�ku celé 
spravedliv� p�ipadlo, z ohledu toho nápadu tedy a d�dictví od 
stav� �eských za krále �eského voleni jsme byli, jim odevzdal. 
Skutek tento stal se podn�tem veliké nespokojenosti mezi stavy 
�eskými, jež také brzo skutkem projevena byla, když totiž 
pozdvižení knížat a m�st �íšských jak proti císa�i �ímskému 
Karlovi V. tak proti Ferdinandovi králi �eskému, uherskému a 
�ímskému se stalo.  

1546 Ferdinand, cht�je bratru svému Karlovi V. poskytnouti 
pomoc proti vzbou�enc�m, svolal nejprve sn�m království 
uherského v Prešpurku a na n�m slíbili Uh�i pomoc k uvedené-
mu ú�elu. Po skon�eném sn�mu odebral se Ferdinand do Vrati-
slavi k porovnání knížat Lehnických se stavy �eskými, kdež na 
prosbu stav� knížetství slezského ve Vratislavi novou minci 
založil a tam nové groše raziti poru�il, kterýchž 30 jednu kopu a 
jeden groš sedm peníz� platil, a na�ídil, aby pen�z t�ch nikdo 
pro zisk a ko�is� svou dráže nep�eplácel ani nem�nil, /212/ nebral 
a nevydával. Po skon�ení sn�mu toho vrátil se Ferdinand do 
Prahy na sn�m, na n�mž svoleno bylo: 1. Ve�ejná hotovost proti 
Turku, i tomu každému, kdo by království tomuto aneb 
zemím jeho škoditi cht�l, 2. že každý ze dvou tisíc groš� �es-
kých jednoho jízdného a �tyry p�ší vydržovati a na hejtmana z 
jednoho tisíce kop jednu kopu odvád�ti má, 3. posudné na 

vychování dvora královského do �tyr let z v�rtele bílého piva po 
jednom groši.  

Toto svolení bern� bylo však Kutnohorským novým b�eme-
nem a proti jich starým práv�m. Proto op�tn� žádali samého 
krále, aby bern� té sprošt�ni byli, a zárove	 požádali nejvyššího 
písa�e království �eského Michala Španovského z Lisova a na 
Vožici za p�ímluvu, aby prosba jejich u krále i u shromážd�ných 
stav� o sprošt�ní jich všech sbírek a pomocí na sn�mu svole-
ných vyslyšena byla, dokládajíce, že oni jako horníci dle svobod 
svých všech podobných daní osvobozeni býti mají, protože ná-
klady na hory �initi musí a oni nyní již do roka do devíti tisíc 
kop horních p�ísp�vk� na sebe skládati musejí, kdežto lid horní 
p�i horách nejvíce tou starodávní svobodou, že berní a daní 
prázdni jsou, se zdržuje, kdežto v p�ípad� opa�ném, jak se 
proslýchá, od Hory by odešli, a tím úplný úpadek hor by násle-
dovati musil, anto p�edc nyní do p�l �tvrta sta h�iven st�íbra a 
n�kdy i více každý týden, mimo m�di spot�ebu, se dobývá a z 
toho každý rok p�ldruha sta tisíc nové mince se razí. Z toho 
patrno, že úpadek hor nebyl tenkrát ješt� tak veliký, jak by z 
dosavadních zpráv souditi se dalo.339

/213/ Jak dalece a zda v�bec 
prosba kutnohorských a hledaná p�ímluva prosp�la, nevíme, dle 
všeho však o jakémkoli pro n� p�íznivém výsledku nutno pochy-
bovati.  

V pond�lí po sv. Jakubu obnovil radu m�stskou nejvyšší 
mincmistr Jan z Vitence a po obnovení a složení p�ísahy napo-
menul konšely, aby p�i službách božích bedlivost zachovali a 
sekt náboženských, tj. brat�í valdenských a mikulášenc�, zde 
netrp�li, p�i opat�ování obce aby pé�i m�li o potravy a jiné 
pot�eby a k �emesl�m aby dohledali, aby se každému spravedl-
nost dála.  

Náboženské rozmíšky v N�mecku propukly v ob�anskou 
válku. /214/ Jednota Šmalkaldská vzbou�ila se proti císa�i Karlovi 
V. a hlavou spiknutí byl Jan Bed�ich kurfi�t saský a lantkrab�
hesský. Císa� vyhlásil je za protivníky a bu�i�e proti ve�ejnému 
po�ádku a na�ídil proti nim tažení vále�né, ve kterémž pomoc 
mu slíbil bratr jeho �eský král Ferdinand. Z té p�í�iny povoláno 
bylo vojsko z Vídn� do �ech. Po nedlouhém nato �ase táhl zemí 
�eskou n�jaký po�et husar�, chasy to velmi ukrutné, zu�ivé a 
neposlušné, mezi nimiž byli také Turci. Ti p�sobili v zemi 
škody veliké a proto v zemi dostavovala se všeobecná opatrnost 
a obez�etnost, kteréž ani Kutnohorští nepozbyli a svolali proto 
pány obecní a starší a vznesli na n�, kterak jest jistá toho zpráva, 
co se lidu vojenského dotý�e, kterýž táhne zemí, že lidem škody 
�iní a kte�íž by jim necht�li dáti, že berou a vraždí a že by i o 
tom se slyšelo, že oni nejedou na žádnou bitvu než aby pálili. 
Protož aby se v m�st� žádné nešt�stí nestalo, snešeno, aby se 
brány m�stské zavíraly a nejsou-li kde, aby zd�lány byly a na 
každou bránu aby byl dán zvonec, jímž by se v nastávajícím 
nebezpe�í ob�an�m náv�ští dalo. Dále st�elba aby napravena 
byla a mezi sousedy rozdána, aby každý m�l ji pohotov�. Za tou 
p�í�inou byli od šepmistr�v, obecních a soudc�v v jedné každé 
�tvrti pro ochranu m�sta vrchní hejtmani na�ízeni a sice pro 
�tvrt Nám�tskou pan Václav Bodlák a Jakub perniká� a ti se 
svým vojskem mají místo a plac míti mezi domem Rafaelovým a 
farním domem nám�tským (nyní �ís. 412 a 417). Ve �tvrti 
Vojenské pan Pavel Po�átecký a Bartolom�j Beránek, ti se 
svými desátky a lidem místa mají mezi undrlákem a v té ulici 
proti rathouzu (nyn�jší d�m Krulišovský na Panském nám�stí 
�ís. 318) a praporec míti. Ve �tvrti Tarmarské pan Ond�ej 
                                                          

339 J.V. Zimmermann ve svém díle: P�íb�hové království �eského 
za panování Ferdinanda I. na str. 109 praví: Když král Ferdinand 
dále na hory nakládati necht�l, tak obyvatelé Kutnohorští po dlou-
hém rokování na tom se snesli, že ty hory st�íbrné sami držeti a na 
n� nakládati cht�jí. Na to hned všech t�ch hor sami se ujali a veliké 
náklady na n� vedli. Také ješt� toho roku d�l Sv. Ducha zarazivše, 
jej mezi obyvately rozd�lili, též i sbírky na každého souseda dle 
možnosti uložili.

Pam�ti Mikuláše Da�ického list 42 praví: Spušt�ny jsou r. 1547 
doly horní st�íbrné, totižto: Osel, Rousy, Hutrejtý�e a Šafary a ten 
všecek couk. A tak t�m dol�m konec u�in�n, nebo� náklad znamenitý 
na n� šel a užitkové se malí nacházeli. Toliko na tom vortu u Zlato-
hlávka v dole Osle dobrá st�íbrná ruda byla. Patrno, že tou dobou 
ješt� �ást dolu Osel se pavovala a vyplácela. 
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K�ivolá�ek (Da�ický) a Jan Chyzdera, ti mají se svými desátky 
místo na Tarmarku u staré radnice a praporec míti. Ve �tvrti 
Bartolom�jské pan Jakub Labuška a Václav Vo�ko, ti mají místo 
míti u sv. Bartolom�je /215/ u l�ry (u kašny) proti domu prenera 
Asasovského (nyní d�m nazvaný V lázni �ís. 201).  

Ti páni hejtmané mají jeden každý své desátky zmustrovati, 
zbroj ohledati, kdo by nem�l, rozkázati zjednati a když by v Orel 
(nejv�tší zvon na v�ži svatojakubské) ude�eno bylo, aby se kaž-
dý u svého praorce najíti dal. Na p�edm�stích taktéž rychtá��m 
opat�iti na�ízeno.  

It. Dále na�ízeno. Prachu nad�lati z sanytru v rathouze, ku-
lek nalíti do hákovnic a ru�nic, toulc�v dáti nad�lati Václavovi 
Vo�kovi. A ta st�elba má pán�m hejtman�m vrchním v moc dána 
býti a od nich mezi sousedy rozdána a sepsána býti.  

It. D�la a koule mají se ohledati, p�ihotoviti a vid�loli by se, 
vyst�eliti.  

It. Kamení aby m�li na domích a páni hejtmané aby rozká-
zali každý v svých desátcích.  

St�elba, kteráž hejtman�m po �tvrtech rozdána, byla: Do 
�tvrti Nám�tské deset ru�nic dlouhých s toulci a formami. Do 
�tvrti Vojenské osm ru�nic dlouhých s toulci a formami. Do �tvr-
ti Tarmarské osm ru�nic dlouhých s toulci a formami. Do �tvrti 
Bartolom�jské osm ru�nic dlouhých s toulci a formami. Mimo to 
p�j�eno i jiným osobám ru�nic dlouhých s toulcemi a formami.  

Na usnesení tomto nebylo však ješt� dosti. I v jiném ohledu 
u�in�no opat�ení, nebo� brzy nato byli obesláni všichni šenký�i z 
m�sta i z p�edm�stí a jest k nim mluveno, kteraké nyní pohnutí 
stalo se v k�es�anství mezí císa�em JMtí a �íší, ježto jiná�e ne-
m�že se tomu rozum�ti, než že z hn�vu božího se to d�je, že mor 
se k nám p�ibližuje a op�t druhá rána hladová se p�ibližuje, neb 
te
 B�h nebe zav�el, že již �tyry m�síce nepršelo, což se d�je pro 
p�estoupení jeho p�ikázání a jiné zlé v�ci i nespravedlivé šmejdy 
a to na velkém díle p�ichází z ožralství a dlouhého sed�ní 
no�ního, ježto tu p�icházejí oplzlé �e�i, bitvy a morové.340

/216/ A 
protož aby p�í�in ujato bylo, páni to ustanovují, aby žádnému na 
pití sed�ti nedopoušt�li, než do t�etí hodiny, ani piva více dávati 
a to v ty dny v sobotu na ned�li a v ned�li na pond�lí. A p�itom 
žádných ne�ád�v že dopoušt�ti nebudou a to vše pod pokutou a 
trestáním panským, pon�vadž jsou k�es�ané a majíc s svými 
h�íchy co dosti �initi, aby cizích h�ích�v na se nebrali, a t�ch 
ženských podez�elých aby k šenk�m nebrali, le� by která m�la 
manžela, a tím aspo� rána boží ukrocena byla. I slíbili šenký�i 
se tak zachovati.  

Mezi tím �asem Jan Bed�ich kurfi�t saský u�inil stav�m krá-
lovství �eského psaní, uvád�je jim na pam�� smlouvy d�di�né, 
kteréž s nimi ode dávna m�l,341 vedle kterých stav�m království 
�eského dovoleno není proti n�mu za nep�ítele se postaviti, 
nýbrž povinni jsou proti nep�íteli, kterýkoli by povstal, v�rn�
nápomocni a pohotov� býti, což asi m�lo následek ten, že mnozí 
z vojska vále�ného, pod vedením vrchního vojev�dce Šebes-
tiana z Veitmille u Kadan� v tábo�e shromážd�ného, rozkazu 
vtrhnouti do zemí kurfirstských neposlechli a jiní docela dom�
se vrátili.342  

1547 Osudný rok, ve kterém stavové království �eského, 
svrchovaných práv zem� chráníce, rozkazu krále Ferdinanda, 
aby proti kurfirstu saskému op�tn� táhli, neposlechli, m�l za 
následek vznik velikých nesnází v zemi a pronásledování.343

/217/

                                                          
340 Doslovn� vše i následující dle Memorabilií k r. 1546. 
341 Smlouvy d�di�né, které dály se v Chebu r. 1459. 
342 Srv. Ignác Cornova: Staat von Böhmen, str. 83, 84 atd. 
343 Nad neposlušností �ech�, kte�í již proti prvnímu tažení se 

vzpouzeli, rozhn�ván byl král Ferdinand velice a první hn�v /217/
sv�j ukrotil jen na vroucí prosby vždy �ech�m naklon�né královny. 
Zato však nap�íšt� rozhodl se rázn� a bezohledn� vystoupiti. A 
proto, aniž by byl stav� �eských se dotázal a od sn�mu svolení m�l, 
vydal dne 12. ledna 1547 toliko jménem svým veškeré zemi rozkaz, 
aby vojsko vále�né z celé zem� do 26. ledna v tábo�e u Litom��ic se 
shromáždilo, s nímž pak do Lužice proti kurfi�tu saskému vtrhnouti 
zamýšlel, kdežto týž zase v �ástech zemí koruny �eské nep�átelsky 
si po�ínal. V tábo�e u Litom��ic shromážd�ní stavové �inili králi 
námitky do nezákonného a práva zemská porušujícího vyzvání k 
tažení vále�nému a cht�li, by vy�ízení celé záležitosti �ádnému 
sn�mu bylo ponecháno, k �emuž však král nesvolil. A tak jen 

Též v Ho�e nastaly veliké nesnáze, a� Kutnohorští na tom 
p�ímého ú�astenství nem�li. Praha velmi t�žkých zakusila nep�í-
jemností a s ní i mnohá jiná m�sta �eská t�žce byla pokutována, 
která s Prahou a stavy království �eského se byly upsaly.344 Též 
Kutnohorští povoláni byli p�ed krále, aby se z toho zpravili, co 
/218/ se tažení aneb p�e�in�ní proti JMKé dotý�e, a veškeré 
výsady a privilegie své aby s sebou p�ivezli.  

I byli vypraveni z obecních starších primas Mikuláš z 
Prách	an a šepmist�i Jan z Liboslav�, Jind�ich Charvát a Václav 
Vo�ko, a uloženo jim, aby p�ed JMKou nevinu Kutnohorských 
oznámili a d�kazy toho podali, že ni�eho ani radou ani skutkem 
proti JMKé neu�inili ani proti n�mu táhnouti nezamýšleli, nýbrž 
toliko na obranu m�sta svého a hor, jako klenotu vší zem�, 
vojensky se z�ídili. Nicmén� p�es svou obranu a hájení se museli 
své výsady a privilegia m�stská, jak se jim pravilo, k p�ehlédnutí 
královským komisa��m odevzdati. A� pak o n�jakém trestu 
Kutnohorských pro jakoukoliv spoluvinu na vzpou�e proti králi 
Ferdinandovi ni�eho známo není, p�edce rozkazem královským 
ud�len m�stu Plzni za to, že ku stran� králov� stálo, na sn�mích 
místo a hlas hned po Praze, �ehož d�íve Hora požívala, kteréž 
p�ednosti nyní ztratila.  

Pátrali jsme v r�zných zápisech po n�jaké vin�, pro kterouž 
by byli ztrestání zmín�ného zasloužili, nedosp�li jsme však k 
jinému, nežli že ku sn�mu zemskému, kterýž veliký po�et pán�, 
rytí�� a m�st ze všech kraj� v Praze položili a o jehož povolení i 
krále požádali, podali žádost, ve které na nešvary p�i horách 
jsoucí se st�žovali a o nápravu žádali. K objasn�ní pom�r� podá-
váme supliku Kutnohorských v plném zn�ní: Vaše milost, vyso-
ce urození páni, páni nám milostiví a Vaše Mt, urození a 
state�ní páni rytí�i, páni Pražané všech t�í m�st pražských, páni 
poslové z m�st, páni nám laskav� p�ízniví, páni a p�átelé naši 
milí. Bezpochyby, že v pam�ti míti rá�íte, kterak let p�edešlých i 
te
 ne velmi dávno na JMKou i také na Vaši Mt pány stavy skrze 
suplikací i oustn� mnohokrát vznášeli jsme, že z p�í�in t�chto 
Hory Kutné na pádu postaveny jsou: P�edkem, že JMKá /219/ po-
moci, kteréž na oboje hory, st�íbrné i Ka�kovské, za p�edešlých 
král� dávány každého týhodne byly, i jiné milosti havé��m, �ímž 
ty hory v bohatství i v chudob� držány byly, odjíti jest rá�il, 
potom že jest doly st�íbrné, �e�ené Osel, Rousy, Flašary atd. a tu 
všecku cechu hor st�íbrných, bez kterýchžto hor st�íbrných Ka�-
kovské nikdy dob�e nestály a státi nemohly a moci nebudou, pro-
ti poníženým prosbám našim i také proti radám znalých, rozum-
ných, zvyklých horník�v na radu n�kterých N�mc� spustiti jest 
rá�il, po�ádek pak slavný haví�ský pro sn�tí dot�ených pomocí a 
milostí, kterými chudí a noví nákladníci fedrováni byli, aby s 
lepší chutí vedle svých náklad�v a prací vort�v a míst hledati a 
díla svého vyhledati mohli, i pro jakýs nový, škodný, na t�ch 
horách nebývalý i proti práv�m horními uvedený n�mecký oby-
�ej, nemoha míti živnosti, jest rozptýlen a tém�� v nic obrácen.  

Obec mincí�ská a pregé�ská, znamenitými svobodami a prá-
vy od Jich Mtí král�v �eských slavných pam�tí nadaná a obda-
�ená, ta t�chto �as�v rozli�nými pohr�žkami jiných mincí��v na 
n� uvedených aneb jinde v cizí zemi mincováním, st�íber odjetím 
a od n�kterých i na hrdle trestáním od statk�v svých, za d�dictví 
koupených, jsou utišt�ni. Neb kde jest prve v sedmnácti šmitnách 
mincováno a odtud p�edn� od nich na hory nakládáno bylo, též 
také chudí sirotci a vdovy, což po nákladech a cupusích na hory 
zbývalo, odtud své poživení m�li, to jest proti práv�m a privile-
giím jich, jim i s jinými mnohými pomocmi za jiných císa��v a 
král�v ku pomoci na mincování dávanými odjato, a na �tyry 
toliko šmitny s pomoci, st�íbro k mincování groš�v se jim váží. A 
                                                                                             
n�kte�í ze stav� s vojskem svým více pro ochranu jeho osobní nežli 
z povinnosti k rozkazu provázeli krále do Sas. To� podstata a 
p�í�ina velikých smutných následk�. 

344 Všelikou nad�ji na smí�ení s králem zma�ila sch�ze obcí 
Starého a Nového m�sta, pán�v a rytí�stva z devíti kraj� a vyslaných 
z mnoha m�st v Karolinum v Praze odbývaná, ve které všichni 
spole�n� se upsali sob� vespolek hrdly i statky nápomocnu býti proti 
každému, kdo by jich k podobnému tažení polnímu nutiti cht�l. 
Slovutný Sixt z Ottersdorfu napsal ve svém díle: Akta neb knihy 
památné �ili historie dvou nepokojných let v �echách 1546 a 1547
veškeré p�íkré pronásledování Pražan za panování krále Ferdinanda 
I. Opis v archivu m�stském. 
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tak ta obec p�es cupusy tém�� nic dot�ených statk�v svých ne-
užívá, �ehož jest za p�edk�v JMKé císa��v ani král�v i p�i vší 
chudob� za žádného nebývalo.  

/220/ Rudokupci pak mezi jinými ne zadní po�ádek, ti jsou také 
znamenit� zemdleni a souženi i k chudob� p�ivedeni, neb dokud 
jsou z hor starých st�íbrných rudy, což jest op�t v jina�í nový 
štrych p�evedeno, kupovali, odtud roštverky majíce, že jsou z 
kyz�v Ka�kovských z jedné hýle o n�kolik lot� st�íbra více 
šmelcovali a do mince st�íber p�inášeli i také odtud na hory 
nakládati mohli. A jak jsou p�ed tím prodajové rud st�íbrných 
svedeni a dolové sta�í spušt�ni, že nejvýš sedm neb osm lot�v z 
jedné hýle vyšmelcovati mohou a tak tíž rudokupci draho kyzy, 
olovo, uhlí kupujíce a znamenité náklady na d�lníky a košt hutní 
�iníce a st�íbra jednu h�ivnu po 3 kopách gr. do mince dávajíce, 
státi a tak ani na hory cupus�v dávati ani na n� náklad�v �initi 
nemohou. Z kteréhožto oznámení našeho rá�íte VMti dostate�n�
tomu vyrozum�ti, že ty hory od obce naší a dot�ených po�ádk�v 
vedle p�ísp�vk� a pomocí, které z mince šly, a ne odjinud, 
zdržovány byly.  

Ka�kovská obec a nákladníci také sob� znamenit� st�žují, že 
rudokupci pro spušt�ní dol�v starých st�íbrných, nemajíce z nich 
roštverk�v, lacino kyzy kupují, takže proti jich náklad�m prode-
jové posta�ovati nemohou, tím dokládajíce, nebudou-li rudokup-
ci p�idáním na st�íb�e a ty hory pomocí opat�eny, že jsou již na 
pádu, a že spušt�ny budou.  

Po�ádek šliché�ský, který také na hory nakládal a nakládá, 
ten jest od svých povinností také odstr�en, nebo� N�mci pod 
frystunky haldy, které z našich náklad� p�išly, na hory nic nena-
loživše a nenakládajíce, puchují a šlichují, a st�íbra odtud p�išlá 
n�kterým N�mc�m, jakž zpráva jest, po 4 kopách gr. a n�kterým 
po 4 kopách 15 gr. se platí, �ehož my �echové užíti nem�žem, 
jsouc k tomu bližší a spravedliv�jší jakožto nákladníci. Jakož 
pak na míst� našem /221/ a jiných všech po�ádk�v tuto dot�ených, 
a� byla-li by toho pot�eba, bu
 skrze sepsané aneb z oustní 
zprávy širší oznámení u�initi se má.  

A protož za to Vaši Mti prosíme, pro vyzdvižení Hory Kutné, 
z které mnoho poctivého dobrého a užite�ného tomuto království 
p�icházelo a s pomocí Pána Boha všemohoucího p�icházeti bude 
moci, že n�jakou berni vedle uvážení Vašich Mtí slušnou a 
možnou (jakž se nad�jeme, že se tak stane) milostiv� a laskav�
opat�iti rá�íte.  

A s tím se Pánu Bohu a Vašim Mtem k ochrán�ní a takových 
t�žkostí vysvobození, pro dobré tohoto království, porou�íme, a 
za milostivou a laskavou odpov�
 prosíme.  

Dáno na Horách Kutných v pátek po slavném hodu Vzk�í-
šení Pána Krista, spasitele a vykupitele našeho, léta Pán� 1547.  

Šepmist�i a rada, obecní soudcové, starší obecní, po�ád-
kové, ka�kovští cechové na míst� vší obce na Horách Kutných. 

Domn�nku svoji, že žádost tato shromážd�ným stav�m po-
daná, mohla by býti p�í�inou nemilosti královské, zakládám v té 
okolnosti, že když p�edvolaní poslové Kutnohorští ve st�edu 
p�ed sv. Františkem ke králi Ferdinandovi byli pušt�ni a privi-
legia svá m�stská odevzdali, tázáni byli ihned, zda také výsady 
mincí�ské a pregé�ské p�inášejí, k �emuž když poslové odv�tili, 
že obec horská nikdy v jich držení nebyla, nýbrž že jich sami 
mincí�i a pregé�i sob� chovají, byli ihned zp�t posláni, aby pod 
pokutou trestání také výsady mincí��v a pregé��v p�edloženy 
byly. A tak Hora jednou ranou zbavena byla všech svých výsad 
a p�edností, aniž by se byla �ím proti králi zprotivila.  

1548 Tuto nevinu Kutnohorských jakož i d�kaz, že Horníci 
všeho spiknutí /222/ a neposlušnosti úpln� byli prosti a žádné viny 
nebyli sob� v�domi, dokazuje prosba jich o vydání výsad a 
privilegií v Praze uložených, které po zvláštních poslech Ond�eji 
K�ivolá�kovi (Da�ickém) a Petru Grynarovi králi Ferdinandovi 
do Vídn� byli poslali:  

Nejjasn�jší a velikomocný králi a pane, pane náš nejmilo-
stiv�jší! Vaší Mti královské služby své vždycky povolné, hotové 
se vší up�ímnou a v�rnou poddaností vzkazujem, p�i tom VMKé 
jakožto pánu svému d�di�nému i s d�dici VMKé za mnohé a 
dlouhé �asy š�astného ve zdraví kralování, nad nep�áteli 
vít�zství i jiného všeho dobrého up�ímným a celým srdcem v�rn�
p�ejeme a na Pánu Bohu žádáme.  

Nejmilostiv�jší králi, jakož �asu minulého od VMKé bylo 

nám rozkázáno, abychom p�ed VMKou na hrad� Pražském v 
šesti osobách se dostavili a všechna privilegia, svobody a 
výsady naše p�ed VMtí položili, v �emž jsme my se na rozkaz ten 
jakožto v�rní a up�ímní poddaní voln�, poslušn� a beze všeho 
odporu zachovali a dot�ená privilegia svobody a výsady naše 
p�ed VMKé v moc položili, kterážto privilegia až posavád v moci 
VMKé poz�stávají. Nyní pak z pot�eb pilných a d�ležitých 
VMKou jakožto pánu svému nejmilostiv�jšímu oznamujem, že 
nemajíce privilegií p�i právu a soudech našich, kteréž na míst�
VMKé strany v�cí netoliko m�stských ale také horních �ídíme, 
znamenitý na tom nedostatek a t�žkost máme. Nebo lidé k soudu 
p�istupujíce, táhnou se n�kdy na privilegia a výsady a jich p�i 
svých spravedlnostech užíti zádají. A když jich v rukou nemáme, 
nem�žem než na tom ned�statek míti a lidem v jich pot�ebách a 
spravedlnostech t�ch protahy a t�žkost �initi.  

A protož VMKou, jakožto krále a pána svého nejmilostiv�jší-
ho se vší ponížeností a pokorou prosíme, že VMKá k nám jakož-
to k v�rn� a up�ímn� poddaným svým milostí svou královskou 
rá�í se /223/ nakloniti a JMti arciknížeti a pánu panu Ferdinando-
vi synu VMKé nejmilejšímu a po VMKé pánu našemu milosti-
vému a d�di�nému o tom poru�iti, aby privilegia, svobody a 
výsady naše rá�il nám navrátiti, abychom pot�eby horní i také 
m�stské bez p�ekážky na míst� VMKé vykonávati mohli.  

Na nevinu pak p�itom naši že milostiv� pohled�ti rá�íte, 
nebo jsme my skutkem ani radou k ni�emuž, což by proti 
VMKé bylo, p�í�inu nedali, ani jiným v �em nenáležitém nápo-
mocni býti cht�li. Než jak p�edkové naši a my po nich k p�edk�m 
VMKé Jich Milostem, též my k VMKé vždycky up�ímn� se vší 
poddaností a službami v�rnými, jakožto ku králi a pánu svému 
d�di�nému jsme se chovali, tolikéž i k VMKé se vší snažností a 
statky svými i hrdly se p�idrželi a toho jsme i skute�n� dokáza-
li, když jsou Pražané a jiná m�sta s svými na ten �as radami se 
obsílali, sjezdili a co se jim zdálo, spisovali a spisy rozesílali, že 
jsme my p�i tom p�i ni�emž v radách jich nebyli, jim toho ne-
pomáhali, ani nikterak k tomu repovolovali, ani, a� i domluvy 
a pohr�žky n�které jsme snášeli (o �emž prve VMKé jsme 
oznámili), však což jsme proti v�li VMKé býti poznali, v to jsme 
se dáti necht�li. Neb i p�i panu Sebastianovi z Veitmille VMKé 
nejvyšším hejtmanu polním p�i tažení k Zvíkovu proti nep�áte-
l�m VMKé lid sv�j až do rozpušt�ní jich ustavi�n� jsme m�li a 
drželi a v tom podle rozkazu VMKé poslušn� a v�rn� jsme se 
zachovali.  

Jestliže by pak kdo z nep�átel našich jiné mimo první i tu té 
zprávy na zošklivení naše VMKé dávati a nám nemilostivého 
pána na VMKé zp�sobiti cht�l, za to VMKou jakožto krále a 
pána svého nejmilostiv�jšího ponížen� a pokorn� prosíme, že 
t�m a takovým zprávám jakožto omylným místa dávati ani d�v�-
�iti /224/ nerá�íte, ale nad námi, jakožto nad v�rn� poddanými 
svou milostivou ruku a ochranu držeti a nám dot�ené výsady a 
privilegia naše milostiv� vydati a navrátiti rozkázati rá�íte, 
abychom pro VMKé dobré a užite�né podstatn� a náležit� ty 
v�ci na t�ch horách tak, jakž i prve po�ádn� se dálo, konati, 
�íditi a na míst� stav�ti mohli, a my VMKé a d�dic�m nyní i 
vždycky na každý �as budem se v�rn� odsluhovati.  

A s tím, milostivou odpov�
 o�ekávajíce, VMKé v nejmilo-
stiv�jší ochranu se porou�íme. Datum fer IV post Sixti Anno 
1548. Šepmist�i, rada, obecní soudcové a starší i všecka obec na 
Horách Kutných.  

Ponížená prosba tato i dokazování neviny neprosp�ly na ten 
�as ni�eho. Hn�v král�v na �echy byl veliký.  

V život� ob�anském v pom�rech místních setkáváme se v 
roce tomto s velikou rozep�í mezi koželuhy a ševci. Jedni proti 
druhým p�ík�e stojíce proti sob�, žalovali na sebe vzájemn� šep-
mistr�m a rad�, že svobody a práva cechovní jedni druhým zkra-
cují. Šepmist�i a rada vyslyševše žalobu i odpor, vy�kli, jak by 
jmenovaní cechové jedni k druhým chovati se m�li, aby obec 
zdejší a obyvatele v ní chudí i bohatí za své peníze mohli sob� i 
�eledi své obuv hodnou za slušný peníz, bez p�etahování, nakou-
piti. A ti oba cechové svou živnost vedouce, aby mohly ve svor-
nosti a lásce vespolek se snášejíce, dob�e státi. A pon�vadž pak 
jsouce na smlouvu p�átelskou nejednou podáni a majíce napo-
menutí a vejpov�
, aby se sami p�átelsky bez soudu rovnali, k 
tomu jest p�ijíti nemohlo, /225/ takto o tom výpov�dí svou rozka-
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zují a mezi nimi ustanovují:  
P�edkem: Aby koželuzi kože dobré a náležité jakž na to sluší 

vyd�lávali a ševc�m za slušné peníze, p�i �em by spravedliv� z�-
stati mohli, bez nadsazování prodávali, tak aby ševci m�li z �eho 
dobrého a hodného obuv d�lati a též na slušnosti lidem prodá-
vati. A ševci aby jim také �asn� za k�že platili, aby sob� pro ne-
placení a dluhy protahy nem�li co do nich si st�žovati a za 
p�í�inu bráti. Jestli by pak ševci drahým prodáváním koží od ko-
želuh�v stíženi byli, mají se o to sami p�átelsky snésti a které by 
stran� co scházelo, to pokojn� a rozumn� k náprav� p�ivésti. 
Pakli by se sami srovnati nemohli, mají to na pány šepmistry 
vznésti a jedna každá strana svou t�žkost oznámiti a páni šepmi-
st�i vedle spravedlivého uvážení a uznání chtí se v tom k jedné 
každé stran� spravedliv� zachovati a také �ím by se spraviti a 
jak se k sob� zachovati m�li oznámiti. A ševci nemají sob� sami, 
tak jakž jim o tom za p�edk�v rozkázáno bylo, koží vyd�lávati.  

Item. Cechmist�i ševcovští a koželužští mají každý týden v 
pond�lí a ve �tvrtek mezi koželuhy jíti a ohledati všecky kože, 
kteréž jsou p�ipravili, a což bude hodných, ty mají v úterý a v 
pátek prodávati a což by nebylo hodného anebo což by nemohli 
prodati, to mají cechmist�i ševcovští železem, na to jim daným, 
cejchovati. A což pak t�ch koží cejchovaných bude, ty budou 
moci, vydržíce to na t�ech trzích, od m�sta vézti aneb doma pro-
dati komu chtí. Pakli by kdo proti tomu u�inil, tehdy ty všecky 
kože cechmist�i mají pobrati a k tomu od toho každého, kdož by 
se tak nezachoval a tomu jakýs odpor �inil, kolikrát by koli to se 
p�ihodilo, jeden v�rdunk pokuty vzíti, toho žádnému tohoto usta-
novení a na�ízení p�estupníku pod žádným vymyšleným sp�so-
bem nepromíjeti.  

/226/ Item. Aby obojí starší cechmist�i scházejíce se opatro-
vali spole�n� k�že mezi koželuhy, aby trh fedrovali a což by k 
trhu p�ipraveného m�li koží pod pokuty p�eddot�ené propa-
dením tajn� nehromadíce, ani jich ukrývajíce, ty vynesouc, aby 
tu na trhu a ne jinde prodávali. Pakli by který koželuh p�es 
pot�ebu obecní mohl co shromážditi, to na t�ech trzích vydržev a 
káže je sob� cejchovati podle �ádu a opov�da se obojím starším, 
bude je moci vézti neb nésti kamž bude chtíti, tak jak se nap�ed 
oznamuje.  

Item. Aby do této obce mohli všichni z kterýchkoli zemí, 
krajin nebo m�st kože nésti a vézti na prodej, bu
to v cele nebo 
v kusích, suché nebo mokré, falše vymi�ujíc. Kdež by pak faleš v 
tom a p�i kom nalezena byla, bu
 u domácích neb hostí, tomu 
neb t�m ty kože mají pobrány býti a k tomu jeden v�rdunk, tak 
jak jest nap�ed oznámeno a vym��eno, a to tolikrát, kolikrát by 
se kdokoli toho dopustil, pokuty vzíti.  

It. Aby všickni ty kože bu
to hostinské jako i domácí, 
pospoln� na zjevném trhu prodávali a hospodá� každý aby hosta 
svého vyst�áhl a oznámil, aby tajn� neprodával pod pokutou 
svrchupsanou téhož hosta hospodá�e i domácího.  

It. Žádný koželuh zdejší nemá od hostí koží vyd�laných 
kupovati pod touž pokutou, než toliko ševci, podšev kraje�i, 
pasí�i a jiní �emeslníci, však nic více, nežli jim p�íhodné jest a 
slušné, tak aby cechu ševcovskému takové kupování na újmu jich 
živností nebylo. Však s takovou znamenitou výminkou: jestliže by 
k dol�m JMti krále aneb pro pot�ebu jiných kverk�v ú�edníci k 
tomu z�ízení koží vyd�laných pot�ebovali, ty že budou moci bu

od domácích neb p�espolních koželuh�v svobodn� kupovati.  

It. Jestliže by který koželuh neb švec v tom postižen byl, že 
by /227/ koupil kože užite�né od dol�v ukradené, tehdy ten každý 
vedle svého provin�ní a spravedlivého uznání i s tím prodava-
�em aby skute�n� pokutován a trestán byl.  

It. Jestliže by starší u kterého koželuha nalezli kože suché, 
spole�n� mají rozkázati vložiti je do díla, když by toho pot�ebu 
obecní poznali.  

A vedle této výpov�di má tato v�c státi dotud, dokudž by se 
p�í�ina od stran nestala a páni šepmist�i nyn�jší aneb budúcí 
toho neuznali, že toto ustanovení a vym��ení pro obecní a týchž 
cech�v dobré jinak zm�n�no a napraveno býti má a m�že, a 
protož sob� toho páni šepmist�i a páni v své moci poz�stavují.  

Tuto vypov�
 ševci a koželuzi p�ijali a z ní d�kovali, ji 
schválivše, že jsú se v tom páni šepmist�i a páni dob�e, sprave-
dliv� a chvalitebn� zachovali, p�ipov�d�vše obojí strana, že se 
tak, jak táž výpov�
 ukazuje a ne jinak chovati a s sebou se 

p�átelsky snášeti chtí, žádajíce obojí, aby jim pro správu ševc�m 
i koželuh�m výpisové této výpov�di dány byli.  

Dálo se v pond�lí p�ed sv. Lucií leta Pán� tisícího p�tistého 
�ty�idcátého osmého za šepmistrství Vav�ince R�že z Syonu.345

/228/ 1549 Nebylo na tom dosti, že m�sto Hora Kutná, jak již 
bylo praveno, veškeré své výsady a privilegia královské komo�e 
odevzdati musila. Kutnohorských došel ješt� další rozkaz krále 
Ferdinanda, daný na hrad� Pražském v sobotu p�ed Smrtelnou 
ned�lí 1549, kterým na�ízeno, aby všecka privilegia, výsady a 
obdarování rudokupc�v, pregé��v, mincí��v, šliché��v, haví��v 
a �emeslník�v i jiných po�ádk�v i s pe�et�mi každého po�ádku 
do kancelá�e �eské odevzdány byly. Spolu však bylo op�tn� k 
naléhavé prosb� Kutnohorských listem v den sv. Sigmunda 
oznámeno, aby se stran vydání jich privilegií a svobod v pond�lí 
po ned�li K�ížové na hrad� Pražském najíti dali. Vyzvání toho 
Kutnohorští nepominuli a vyslali v na�ízený �as posly své, ze 
šepmistr� Petra Srnu a Ond�eje K�ivolá�ka, z mincí�� Jana Šat-
ného a Jakuba Labušku, kte�í pak po svém návratu u�inili shro-
mážd�ným šepmistr�m a obecním starším sd�lení takové, že jest 
k nim mluveno bylo skrze JMt knížecí takto:346 JMKá rá�il pro 
vás páni Horníci p�ipomenouti, kterak �asu p�edešlého podle 
jiných proti JMKé povstali a p�e�inili jste, kteréžto p�e�in�ní 
vy jste prve odep�eli a v žádosti své o vydání /229/ privilegií 
zatajili a vyvracovali, ale že JMKá má jistou zprávu, že jste se 
podle jiných p�iznali, vyslali, na kule a prachy pomoci �inili, 
ježto jste m�li proto jako jiní trestáni býti. Jestliže chcete na 
odpor nastoupiti, pak to m�že ukázáno býti, jaké jste p�e�iny 
u�inili. A když jsme promluvili, že nejsme na tom, abychom m�li 
proti JMKé na odpor nastoupiti, než jakožto v�rní poddaní 
JMKé vždy chceme se zachovati.347 I byly nám na to �teny notule 
majestát�v a konfirmací a dopov�díno, že JMKá rá�í již všechno 
prvn�jší odpoušt�ti a všecka privilegia navrátiti, však na ten 
sp�sob, aby revers u�inili jsme, jak již oznámen byl, že se všemu 
jménem vší obce Hory Kutné podrobujeme, �ehož ta konfirmací 
privilegií p�edpisuje, v �emž i zahrnuto bylo: aby z rozsudk�v 
soudu m�stského odvolání bylo k JMKé, jakž prve bývalo, 
cechy že se zdvihají, rychtá�e královského že v m�st� na�izuje a 
bez v�le téhož a bez v�le pana mincmistra aby sch�zí obecních 
nebylo. A co se výstupk�v dotý�e, bu
 pro mordy, falše a cizo-
ložstva a jiných pokut, i nápady odúmrtí, když by p�átel 
krevních nebylo, aby všecky na JMKou spadly. A tu jest potom 
�ten revers, který se na to vztahoval, aby z každého sudu a korce 
obilí po 1 groši dáváno bylo. Kone�n� jim od pana kanclé�e 
Heralda dopov�d�no, že pan kanclé� žádá taxy 1000 zl., t.j. 500 
kop gr. na zlat� a do kancelá�e 50 kop gr.  

Páni obecní a starší usadivše se oznámili, že jest v�c t�žká 
/230/ a nemožná, aby mohli na prost�edek trefiti, však proto že se, 
což na n� se vznáší, že to chtí u�initi, nebo� že to znají, že JMKá 
na �em rá�í se ustanoviti, že od toho neustoupí a že p�i stavu 
panském i rytí�ském byly pokuty a nemohli milosti obdržeti. 
Proto že se jim nevidí slušné proti takovému pánu se v �em 
protiviti, neb i jiná m�sta jinak byla obtížena a pokutována. A 
jelikož jim se milost stala, že jim statkové vzati nebyli, neb by se 
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pom�r� ob�an� k sob� vespolek, jakož i o vlivu správy obecní na 
každou t�ídu ob�anskou lépe posloužiti, než zprávy o postavení t�ídy 
�emeslník� v m�stech k sob� v�bec a k ve�ejnosti zvlášt�. Protož, 
jak jsem již jednou pravil, doufám, že mi nikdo nezazlí, když u 
vypravování d�jin m�sta uvedu i d�jiny �emesel. Z nich nejlépe lze 
poznati pom�ry, sp�soby, mravy, oby�eje a zvyklosti, na nichž se 
zakládal život pospolitý, kde podává se nám tak�ka úplný obraz 
minulosti m�sta, jehož /228/ docíliti jsem se vždy ve vypravování 
svém snažil. A jako jsem již v úvodu k dílu svému p�ipov�d�l, že 
zmíním se i o �emeslech a pr�myslu v m�st�, považuji to tém�� za 
svoji povinnost, podobných poznámek, jichž dosud nikdo blíže si 
nepovšiml, podávati. 

346 Od roku 1548 byl již místokrálem v �echách acikníže Ferdi-
nand, syn krále Ferdinanda I., jemuž veškerá správa zem� byla ode-
vzdána, ježto král Ferdinand sám velice v �íši byl zaneprázdn�n. 

347 Zlomena tu najednou n�kdejší hrdost a obvyklá vzdorovitost 
starých Horník�, nebo� dle p�esv�d�ení svého viny si v�domi nebyli 
a rad�ji podvolili se nutné p�esile a neznámé jim dosud p�ísnosti na 
milost i nemilost se podali, jen by výsad svých op�t dosáhli. 
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státi mohlo, že by i k v�tší t�žkosti mohli p�ijíti, protož že se jim 
vidí, aby k tomu reversu bylo p�istoupeno.  

Pon�vadž ale obec pen�z nem�la, aby taxy žádané zaplatiti 
mohla, jednáno bylo o to, aby zmincovány byly klenoty chrámo-
vé, proti �emuž však povstal veliký odpor. Kone�n� usneseno, 
aby prodáno bylo právo na lidech v T�ebešicích, které kdysi 
Anna Miránková (jak p�i roce 1535 bylo pov�díno) na záduší 
byla odkázala, a poru�níci záduší toho byli požádáni, aby k 
tomu své svolení dali. Po delším rokování svolili poru�níci oni k 
tomu, však s tou výminkou, aby obec zase na Lošanech jistotu 
záduší jimi spravovanému u�inila na 14 kop gr. ro�n�, k �emuž 
povoleno. A Václav Chotouchovský koupil od obce zboží T�ebe-
šické a p�j�il nad to obci 1000 zl. bez úroku do roka. 348

Revers, který Kutnohorští dáti byli p�inuceni, zní následov-
n�: My primas, šepmist�i, konšelé, starší obecní i všecka obec 
Hory Kutné vyznáváme tímto listem v�bec p�ede všemi, kde �ten 
nebo �touc slyšán bude. Jakož jest léta 1547 minulého nejjasn�j-
ší kníže a pán Ferdinand, �ímský, uherský a �eský král pán náš 
nejmilostiv�jší rá�il sob� do nás n�které artikule spravedliv�
st�žovati a nás z nich obeslati, tak jakž ta obeslání v sob� /231/
ší�e obsahují. Kdež pak JMKou jsme ponížen� a s pokorou pro-
sili, aby toho obeslání zjevn� �ísti a vyhlásiti dáti nerá�il, nýbrž 
nás k sob� na milost p�ijíti a s námi jakožto s svými poddanými 
milostiv� naložiti rá�il. I vzhlédnouc JMKá z zvláštní milosti na 
takové pokorné prosby naše a zvlášt� pak majíc JMt k sob� za 
nás p�ímluvy od nejjasn�jšího knížete a pána pana Ferdinanda 
arciknížete rakouského JMKé syna nejmilejšího a pána našeho 
nejmilostiv�jšího, rá�il JMKá z zvláštní milosti a dobroty své 
královské a dle nyní dot�ených p�ímluv nás milostiv� p�ijíti a 
nám jistých artikul�v k vy�ízení za naše p�e�in�ní podati, aby-
chom JMKé d�dic�m a budoucím král�m �eským z každého 
v�rtele bílého piva též z každého v�rtele je�ného piva, kterýž by 
v m�st� Ho�e Kutné neb na p�edm�stí zva�en a odkudkoli do 
n�ho p�ivezen byl, po jednom groši �eském dávati a platiti, též 
také z každého strychu neb kbelce je�ného neb pšeni�ného 
sladu, který by ven z m�sta prodán neb jinak vyvezen byl, aby se 
JMKé též po jednom groši �eském od toho, kdož jej prodá, 
dávalo a platilo, vše jeden groš �eský za sedm pen�z bílých po�í-
tajíc a to na �asy budoucí a v��né. Kdež pak my jednomysln� se 
na tom snesše, abychom netoliko v tom, ale ve všem jiném nám 
p�edloženém k JMKé, jakožto ku pánu našemu nejmilostiv�jšímu 
poslušn� a poddan� se zachovali a skutkem vyplnili, p�ipov�d�li 
jsme a tímto listem za sebe i za naše d�dice a budoucí potomky 
na �asy budoucí a v��né p�ipovídáme, p�i�íkáme a slibujeme, že 
JMKé, jeho d�dic�m i budoucím král�m �eským tak jak se 
svrchu píše, d�di�né podání, po�nouc od datum listu tohoto jak 
svrchu psáno dávati a platiti máme a povinni budeme a to vše 
podle velikosti a malosti nádob. Též co se kdy slad�v bu

je�ných neb pšeni�ných ven z m�sta prodá aneb jinak vyveze, z 
každého /232/ strychu neb kbelce též po bílém groši po sedmi 
bílých na groš po�ítajíc dávati a platiti p�ipovídáme bez odporu 
a všelijakého zmatku. A jaký v tom JMKá a JMti d�dicové a 
budoucí králové �eští nyní i potom každého �asu �ád v p�ijímání 
toho posudního a slad�v vybírání i také stranu dávání a spravo-
vání cel a ungelt�v JMKé náležitých. A k tomu, když by JMKá 
soli do tohoto království �eského voziti dáti rá�il, ustanoviti a 
sp�sobiti rá�í, ten my p�ipovídáme bez odpornosti a všelikého 
zmatku, též i naši d�dicové a budoucí potomci skute�n� a kone�-
n� držeti, podnikati a tomu všemu dosti �initi bez porušení. 
Tomu na sv�domí pe�e� naši m�stskou k listu tomuto p�iv�siti 
jsme dali a JMKé jej v moc položili a druhý v táž slova p�i 
v�cech našich obecních pro budoucí pam�� ponechali. Jenž jest 
dán v Ho�e Kutné v pond�lí po sv. Havle leta 1549.  

Po podání tohoto reversu došlo Kutnohorských potvrzení 
pouze následujících majestát�v a privilegií v tomto zn�ní:  

My Ferdinand z Boží milosti �ímský král, po všecky �asy 
rozmnožitel �íše, uherský, �eský, dalmatský, chorvatský král atd. 
oznamujem tímto listem všem v�bec. Jakož jsou léta tisícího 
p�tistého �ty�icátého sedmého minulého, primas, šepmist�i, kon-
šelé a všecka obec m�sta našeho Hory Kutné proti nám zname-
nit� p�e�inili a v nemilost naši královskou upadli a skrze takové 
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provin�ní všecka svá privilegia, svobody a výsady od císa��v a 
král�v �eských, slavné pam�ti p�edk�v našich, i od nás jim na-
dané provinili a nám v moc i samy sebe dali. A prohlédajíc My 
na jejich ponížené prosby poddané a pokorné i také p�ímluvy 
arciknížte rakouského syna našeho nejmilejšího u�in�né z 
p�irozené milostivé v�le naší jakožto král k�es�anský vzhlédnouc 
na ustavi�né prosby a jsouc milosrdenstvím hnuti, tu milost 
šepmistr�m, konšel�m a vší obci dot�eného m�sta našeho Hory 
Kutné jsme /233/ u�inili a jim zase dolepsaná privilegia na níže-
psaný sp�sob dáti a navrátiti rá�ili, totiž: List latinský Konráda 
arcibiskupa pražského, v kterémž se dávají odpustky t�m, kte�í k 
kostelu sv. Panny Barbory na Horách Kutných náklad �iní, 
datum na Horách Kutných léta 1400 �trnáctého dne m�síce 
ledna. 2. List �eský císa�e Sigmunda, kterýmž smlouvy mezi 
starými a novými Horníky potvrzuje, datum v Praze 1437 v úterý 
p�ed sv. Benediktem. Tento list císa�e Sigmunda jim také 
vyzdvihovati a toliko jich Horník�v p�i tom artikuli v témž listu 
postaveným z�stavovati rá�íme, aby ti statci, kte�íž kostelu a 
špitálu náležejí, zase dáni byli. 3. List latinský krále Ladislava, v 
kterém naho�e psaný list císa�e Sigmunda potvrzuje a k tomu 
jim dva jarmarky ro�ní dávati rá�í, datum v Praze léta 1454 
patnáctého dne m�síce �ervna. To potvrzení krále Ladislava 
také týmž Horník�m od nás se zdvihá, krom� toho artikule, aby 
obstaveni nebyli atd., p�i tom se z�stavují. 4. List latinský krále 
Ji�ího, v kterémž se povoluje, aby platy z polí od kláštera 
Sedlckého, kteréž od starodávna drží, k kostelu sv. Panny 
Barbory v hlavním kostelu na Horách Kutných obrátiti mohli, 
datum v Praze léta 1461 den sv. Filipa a Jakuba. 5. Potvrzení 
obecné latinské krále Vladislava všech privilegií a svobod, 
datum v Praze 24. dne m�síce �íjna 1471. 6. List krále Vladi-
slava v �eském jazyku, že to vydání jim Horník�m na jich 
privilegiích bez škody býti má, datum v Praze ve st�edu po 
Božím k�t�ní léta 1478. 7. List krále Vladislava �eský, jestliže by 
se které listy našly, které jsou tou pe�etí ztracenou pe�et�ny, že 
jim Horník�m k žádné /234/ škod� býti nemají, datum v Praze ve 
st�edu p�ed sv. 	eho�em léta 1479. 8. List a vidimus latinský 
krále Vladislava, do kteréhož papeže Bonifacia list a odpustky 
kostelu Božího T�la a sv. Barbory vepsány jsou, datum v Praze 
13. dne m�síce b�ezna léta 1419. 9. List �eský krále Vladislava, 
kterýmž ves Veletov Janovi z Trojanovic ve dvou stech a 
sedmdesáti kopách gr.�. zapisuje, dán v Praze v pátek po Božím 
k�t�ní léta 1482. 10. List a konfirmací �eská krále Vladislava 
list� krále Václava, že silnice k �áslav� od Kolína k Ho�e jeti 
má, datum v Praze v pátek po Božím k�t�ní léta 1482. 11. Krále 
Vladislava �eská výpov�
 o sklad ryb slaných mezi týmiž 
Horníky a Kolínskými, datum v Praze v pátek po Božím k�t�ní 
léta 1482. 12. List �eský krále Vladislava, jímž Benešovi z 
Veitmille, Mikulášovi z Skalice a Zacha�ovi z Božetína statek po 
Ambrožovi Krtkovi dávati rá�í, datum v Praze ve �tvrtek po sv. 
Lucii 1486. 13. List krále Vladislava �eský o sklad ryb solených 
mezi Horníky a Kolínskými, datum na Horách Kutných v pátek 
p�ed sv. Duchem léta 1488. 14. Krále Vladislava list �eský, ve 
kterém Horník�m dodává a vym�ruje se co od �eho bráti mají, 
datum na hrad� Pražském v pond�lí den sv. Ond�eje 1489. 15. 
List krále Vladislava v �eském jazyku, aby na budoucí �asy 
sirotci od nikoho vyprošováni nebyli bez v�le Horník�v, datum 
na Budín� ve �tvrtek po Novém lét� 1515. 16. List �eský krále 
Vladislava, jímž dovoleno Horník�m, aby ke špitálu sv. K�íže t�i 
tisíce d�chod� koupiti mohli, datum v Budín� v pátek po Novém 
lét� 1515. /235/ A t�ch list�v svrchudot�ených jim Horník�m jsme 
milostiv� potvrditi a tímto listem naším mocí královskou v �e-
chách, jistým v�domím a radou v�rných našich milých jakožto 
král �eský, pokudž jsou jich p�edešle až posavad v užívání byli, 
potvrzujem.  

Jestliže by pak p�esto které listy, privilegia a svobody m�li a 
p�ed nás jich nep�edložili, ty moci žádné míti ani jich užívati 
nemají. Však sob�, d�dic�m našim a budoucím král�m �eským 
p�i m�st� našem Ho�e Kutné komo�e naší tuto mocnost obzvlášt�
poz�stavovati a zachovávati rá�íme, jakož jsme ú�ad rychtá�ství 
a což k tomu náleží, nám, d�dic�m a budoucím král�m �eským v 
témž m�st� našem Ho�e Kutné poz�stavili. A kdož pak bude z 
poru�ení našeho za rychtá�e usazen, ten má rychtá�ský ú�ad 
podle p�ísahy od nás vydané i jednoho každého �asu na�ízené 
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spravedliv�, v�rn� a práv� s pilností spravovati, a jestliže by 
jaké p�ekážky od kohokoliv se jemu dály a on to na ú�ad konšel-
ský vznesl, nemají jeho v ni�em opoušt�ti, nýbrž jemu pomocni 
býti. A kte�íž tak v ú�adech konšelských budou nyní i na �asy 
budoucí, bez nyn�jšího i budoucího nejvyššího mincmistra aneb 
rychtá�e našeho jim od nás v Ho�e usazeného, žádných rad 
obecních na radnici ani jinde držeti a postranních obecních 
sch�zí žádným vymyšleným sp�sobem nemívati, aniž obec bez 
povolení téhož nejvyššího mincmistra neb rychtá�e našeho obsí-
lati nemají, le�by prve nejvyššímu mincmistru aneb rychtá�i na-
šemu o tom oznámili, že jest pot�ebí obci pohromad� býti, a 
p�itom v�douc, co se jednati má, on toho povolil, tehdy teprv to 
u�initi moci budou a jiná� nic.  

A kdež p�edešlého �asu apelací a odvolání z téhož m�sta 
Hory p�ed osobu naši královskou šla a bývala, toho ješt� p�i tom 
zanechávati rá�íme, tak aby takové apelací a odvolání z m�sta 
Hory, když /236/ v království �eském býti rá�íme, p�ed nás, d�dice 
a potomky naše a bez p�ítomnosti naší p�ed rady naše k takovým 
apelacím obzvláštn� z�ízeným a na hrad� Pražském usazeným se 
dály a nejinam �in�ny byly.  

A jakož jsme také, seznaje lidskou t�žkost strany cech�v vše-
lijakých �emesel v m�st� našem Ho�e Kutné býti, takové cechy 
jsme zrušili a zdvihnouti rá�ili a t�ch více v Ho�e dopoušt�no 
býti nemá, krom� toho po�ádku, který se p�i p�ijímání na �eme-
sla zachovává, p�i tom se z�stavují. Než v prodajích všelijakých 
�emeslnických nemají sob� nic jistého, za� by koupeno neb 
prodáváno býti m�lo, ukládati, tak aby chudý jako bohatý tím 
lacin�ji k pot�eb� své od �emeslník�v kupovati a drahoty pro 
dobré jednoho každého uvarováno býti mohlo.  

A pokudž bychom jednoho každého �asu, uznajíc pot�ebu p�i 
�emeslnících, hospodá�ích o hospody skrze osoby od nás vydané 
na�ídili, takový �ád budou povinni podnikati a podle toho se 
poslušn� zachovati. A ú�ad konšelský má povinen býti nad tím 
ruku držeti a piln� dohlédati, aby se tomu dosti stalo. A podle 
toho nám, d�dic�m a budoucím král�m �eským odúmrti p�i 
m�st� Ho�e Kutné poz�stavovati rá�íme, jestliže by který obyva-
tel Horský bez poru�enství z sv�ta sešel a v m�st� Ho�e krevního 
neb p�íbuzného p�ítele nem�l, tehdy taková odúmr� a statek 
poz�stalý ne na jiného nežli na nás, d�dice naše a budoucí krále 
�eské p�ipadnouti má.  

Tolikéž také viny a pokuty na obyvatelích v témž m�st� Ho�e, 
zejména mordy, pálení, loupeže, násilí, cizoložstva a faleš nám i 
budoucím našim poz�stavujem. Než rá�íme-li potom z milosti 
naší královské na obecní dobré a opravu m�sta co z toho dáti, to 
p�i v�li naší královské, d�dicich našich a budoucích králích 
�eských každého �asu bude.  

/237/ Také sob�, d�dic�m našim a budoucím král�m �eským 
poz�stavovati rá�íme, aby z každého v�rtele bílého piva, též z 
každého v�rtele je�ného piva, kteréž by v m�st� Ho�e neb p�ed-
m�stí zva�eno, neb odkudkoli, do n�ho p�ivezeno bylo, aby po 
jednom groši �eském dávali a platili, též také z každého strychu 
neb kbelce je�ného neb pšeni�ného sladu, kterýž by ven z m�sta 
prodán aneb jinak vyvezen byl, aby se nám, d�dic�m našim a 
budoucím král�m �eským též po jednom groši �. od toho, kdo jej 
prodá, dávalo a platilo, vše jeden groš za sedm pen�z bílých 
po�ítajíc, a to na �asy budoucí a v��né. A k tomu p�i dávání a 
spravování cel a ungelt�v když bychom soli naše do království 
tohoto našeho �eského voziti dali, budou povinni jednoho každé-
ho �asu podle vym��ení a usazení našeho, d�dic�v našich a 
budoucích král�v �eských se zachovati.  

Protož také podle toho všeho bez umenšení, jak se svrchu 
píše, primas, šepmist�i a konšelé, starší obecní, p�ísežní a vše-
cka obec m�sta našeho Hory Kutné nám, d�dic�m a budoucím 
král�m �eským sami za sebe, d�dice a budoucí potomky své 
p�i�ekli, p�ipov�d�li a slíbili p�i všem poslušn�, povoln�, ve vší 
poddanosti jakožto v�rní poddaní naši k nám, králi a pánu své-
mu d�di�nému se zachovati a nás, d�dic�v našich a budoucích 
král�v �eských se p�idržeti a námi se bez všelijaké odpornosti 
spravovati.  

Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou k listu tomuto jsme 
p�iv�siti rozkázali a rukou naší vlastní se podepsati rá�ili. Dán 
na hrad� našem Pražském ve st�edu den sv. Diviše léta 1549.  

Pozd�ji p�edložili Kutnohorští ješt� výsadu na studánku u 

Bylan, kterou d�íve p�edložiti byli opomenuli, a dosáhli stvrzení 
jí následujícím listem:  

My Ferdinand etc. Oznamujeme tímto listem všem, /238/ jakož 
jsme poctivým šepmistr�m, konšel�m i vší obci na Horách 
Kutných v�rným našim milým, n�která privilegia, kteráž v potvr-
zení našem jim znovu daném zejména dostaveny jsou, navrátiti 
rá�ili. I pon�vadž tíž Horníci jedno privilegium, jmenovit� listu 
od krále Vladislava slavné pam�ti na studánku a n�které jiné 
v�ci dluh�v se týkající sv�d�ícího, které datum jest na Budín� v 
pátek p�ed sv. Kate�inou léta 1493. nám s jinými privilegii svými 
nebyli dodali, než teprve po navrácení t�ch privilegií a potvrzení 
našem dostavených položili, v kterýžto majestát My nahlédnou-
ce, zase jim Horník�m z milosti naší královské navracovati rá�í-
me, tak, aby toho majestátu což v sob� obsahuje podle potvrzení 
našeho také užívali a užívati mohli. Tomu na sv�domí pe�e� naši 
královskou menší k tomu listu jsme p�itisknouti rozkázali. Dán 
na hrad� našem Pražském v úterý po sv. Martin� léta božího 
1549 a království našich �ímského 19., uherského 23. a �eského 
24.349

Není d�kaz�, že by byli Kutnohorští v jakou jednotu s jiný-
mi m�sty neb pány rytí�i byli v roce 1547 vešli neb se jak upsali 
k obran� svobod a práv zem� �eské, o nichž bylo domn�ní, že 
Ferdinand je n�kterak rušiti míní. Ano, ze žádosti o navrácení 
od	atých privilegií a výsad patrno, že lid sv�j branný dodali 
nejvyššímu v�dci Šebestianovi z Veitmille, takže spíše se podo-
bá, že se strany královské p�idržovali. Aspo	 mezi m�sty, která 
velikými pen�žitými pokutami byla postižena a trestána, nikdy 
Hora se nejmenuje, a p�edce musela i Hora na starobylých svých 
/239/ právech a privilegiích tolik utrp�ti. Nebo� srovnáme-li práva 
navrácená se svobodami prve platnými, doznati musíme, že 
Hora pozbyla výsad nejp�edn�jších a nejvýznamn�jších.350  

Okolnost, že pokuty soudem na zlo�iny, loupeže, cizoložství 
a podobné skutky ukládané p�ipadaly na krále, vrhá nep�kné 
sv�tlo na mravy doby té. Veliké znemravn�losti t�ch �as� jak v 
obyvatelstvu místním i okolním panovaly, d�kazem jsou zápisy 
ve starých spisech soudních, jež také ukazují po�etnost velikou 
t�chto zlo�in�. No�ní rva�ky a p�tky, zran�ní a vraždy byly na 
denním po�ádku. Nejbolestn�ji dotkla se Hory ztráta odúmrtí, 
�ímž obci ubylo zna�ných p�íjm�.  

Takovým zp�sobem povýšil král Ferdinand moc královskou 
v �echách nad obvyklý stupe	 d�ív�jšími panovníky udržovaný 
a panoval dále bez jakýchkoli p�edešle se objevujících 
odporností /240/ stav�, kte�í ješt� za živobytí králova syna jeho 
Maximiliana za budoucího krále �eského roku 1549 uznali.  

Téhož roku jednalo se na sn�mu církevním v Praze o 
smí�ení stran náboženských a zvlášt� o podrobení se strany pod 
obojí církvi �ímské, jelikož 
ím ponechával sice �ech�m pod 
obojí p�ijímajícím tento sp�sob, avšak v ostatních �ástkách 
usiloval, aby jím se �ídili. D�kan kutnohorský Václav Teplický 
vzpouzel se však co nejusilovn�ji každému podobnému spojení 
a tím všechno další jednání a narovnání bylo p�ekaženo.351  

                                                          
349 Z toho lze poznati, že o studánku tu, z níž veškerá voda do m�-

sta p�ichází, �ast�ji bývaly spory a proto Kutnohorští tento d�ležitý 
majetek obecní tím spíše pojistiti se snažili. 

350 Odpor stav�v a m�st ztrestal král Ferdinand velmi p�ísn�, jak 
již patrno z toho, že všechna m�sta veškerá privilegia odevzdati mu-
sela. Krom� toho ti, kdož komisí ustanovenou uznáni byli nejvíce 
vinnými, a sice ze stavu rytí�ského Václav P�tipeský z Schönhofu a 
Bernard Barchanec z Baršova, ze stavu m�š�anského pak Jakub Fi-
kar z Vratu primátor Starého m�sta Pražského a dvorní rychtá� m�st 
královských, pak m�š�an novom�stský Václav z Jelení dne 22. 
srpna 1547 na dvo�e hradu Pražského a sice práv� p�ed za�etím krá-
lem svolaného sn�mu zemského státi, kteréž pokut� Jind�ich Krabi-
ce z Veitmille a slovutný kanclé� Starého m�sta Pražského Sixt z 
Ottersdorfu toliko k mocným p�ímluvám ušli. Odtud sn�m tento 
sn�mem krvavým nazván byl. Jiným konfiskovány statky. Tak ztratil 
Kostka z Postupic panství litomyšlské. M�sta pak nejen že statk�
svých pozemských pozbyla, byla mimo to ješt� trestána zna�nými 
pokutami pen�žitými. Tak na p�. m�sto Slaný a �áslav zaplatilo po 
5000 zl., Písek a Nymburk po 8000 zl., Louny 10.000 zl., Lito-
m��ice a Klatovy po 12.000 zl. a Hradec Králové, Tábor a Žatec po 
16.000 zl. pokuty. Tím schudla m�sta �eská ovšem velice. 

351 Byl jsem p�i tom, praví Ond�ej Da�ický, otec Mikuláš�v, a 
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1550 V sobotu po Nanebevstoupení Pán� zem�el jest 
Mikuláš z Prách	an, mnoholetý primátor kutnohorský. Byl muž 
v m�st� nad jiné oblíbený a o obec velezasloužilý. Nebude od 
místa sd�lení jeho poslední v�le, z níž blíže jej poznáme:  

Ve jménu Pána Boha všemohoucího a na v�ky v�k�v pože-
hnaného Amen. Já Mikuláš z Prách�an, znaje na sob� nedosta-
tek zdraví svého, však z daru božího rozumu a pam�ti užívaje, 
toto mé poru�enství a kšaft �iním o všem statku svém, jenž jest 
mn� milý B�h nad�liti rá�il z své hojné milosti.  

Statek pozemský, kterýž mám na zemi, ves Neškaredice d�-
di�n� se vším p�íslušenstvím, ves Kbel, dva �lov�ky v Opatovi-
cích a jednoho �lov�ka v /241/ Radovesicích, se vším tím platem 
což na nich jest, v Ho�ejší Chvátlin� též také plat kterýž na t�ch 
lidech jest, d�diny n�které, kteréž jsou od Krchleb, kteréž držím 
s dobrou v�lí od Jana rychtá�e z Neškaredic, p�l stolice 
pregé�ské na Vlašském dvo�e a díly po nebožtíkovi Václavovi 
Zmeškalovi 100 kop gr.�., na který mám zápis na Vlašském 
dvo�e, který mi u�inil Jan z Skalice na stolici pregé�skou bez p�l 
�tvrt�, statek jiný m�stský všecek bez výminky, krom toho �ehož 
níže dotknu, domy, zahrady, klenoty, všecek statek jakýmžkoli 
jménem jmenován by mohl býti porou�ím a mocn� dávám po 
smrti mé Janovi a Jind�ichovi syn�m mým, aby oni spolu v�rn�
a práv� a spravedliv� o to rozd�lili (se) pod tou výminkou, aby 
dluhy všecky mé, kteréž jsem spravedliv� dlužen, prve z toho 
statku mého zaplatili.  

Justin� manželce mé milé k užívání do smrti její ten plat, 
kterýž mám sob� od paní Miránkové s dobrou v�lí daný, mocn�
porou�ím. A kdyby ji Pán B�h z tohoto sv�ta pojíti rá�il, aby na 
syny mé a d�dice jich p�ipadl zase ten plat se vším, jakž ty dobré 
v�le v sob� ší�e ukazují a zavírají.352 Tež jí porou�ím pivovar, 
který mám na Páchu se vším p�íslušemstvím což v tom pivovaru 
jest a k n�mu p�ísluší, i také aby synové moji na to jí nesahali, 
ani v dluhy její což u lidí má. Tím pak pivovarem i nábytky aby 
manželka má milá mohla to dáti a tím šafovati jak bude chtíti. It. 
Okrasu její, kterúž má, též aby p�i ní z�stala, též svršky od pe�in, 
prost�radel, cých i nádobí cínového, to jí mocn� porou�ím. /242/ 
Co se Doroty a Lidmily dcer mých dotý�e, což jsem jim dal, to 
aby na tom p�estaly.353 Co se domu dotý�e, v kterém bydlím, o 
tom takto �ídím, aby manželka má s Janem synem mým tu byla 
až do její smrti. It. Apolon� sest�e mé porou�ím 15 kop gr.�., ty 
aby jí vydány byly po 2 kopách gr. každého roku. O dluzích pak 
mých, kteréž jsem dlužen manželce mé a syn�m mým, i co jsou 
mi lidé dlužni, oznámím, aby se v�d�li �ím spraviti. Po�ty, kteréž 
mám u�initi, což jsem k sob� p�ijímal, ty synové moji mají 
pán�m u�initi. A p�i tom za to velice žádám i prosím pán� šep-
mistr� a rady, že v tom se k mým d�tem laskav� zachovají a jich 
v tom placení mimo možnost, což by za mnou ostalo, neobtíží, 
rozpomenouc se na mé veliké práce, kteréž jsem po mnohá léta 
pro tuto obec, své opoušt�je, a obecní dobré jednal, podle mé vší 
možnosti. P�itom jsem dožádal slovutných pana Ji�íka Zygele a 
pana Adama z Chocemic ujc� mých milých a pana Pavla z 
Olivetu, aby manželce mé a syn�m mým radni a pomocni byli v 
pot�ebách jich, kdyby se k nim v �em utekli. Dálo se od narození 
Syna božího 1550. lét� ve �tvrtek po provodní ned�li.  

Klášter Sedlcký zmáhal se doby té znamenit�, podporován 
králem Ferdinandem, kterýž všemožn� siloval o to, aby nábo-
ženství �ímské vrchu nabylo. Dávné spory o držení statk� po-
zemských, n�kdy klášteru Sedlckému náležejících, jichž Kutno-
horští tou dobou byli /243/ v držení, byly obnoveny a zvlášt� byl 
by klášter rád obdržel zp�t statek Veletov. Ale úpisy král� �es-
kých Ji�ího a Vladislava, jimiž statek ten kutnohorským k jich 
špitálu byl pojišt�n, nebylo možno zrušiti. Proto po delším 
jednání a rozep�ech stalo se roku 1550 mezi klášterem Sedlckým 
a obcí Kutnohorskou kone�né narovnání a úmluva, mocí které 
obec Kutnohorská n�které z bývalých pozemk� Sedlckých, které 
                                                                                             
když za�ali sn�movati, ihned se svadili a potom rozjeli a skrze mne 
p�ed stavy oznámeno, že se k tomu svoliti nem�že. Takto krátce 
uvádí Da�ický pro rodinu svou tak znamenitou událost, nebo� man-
želka Ond�eje Da�ického byla dcerou pana Mikuláše z Prách	an. 

352 Justina manželka Mikuláše z Prách	an rodem byla pán� z Hor. 
Sestra její Lidmila provdána byla za pana Robmhápa z Suché. 

353 Dorota z Prách	an provdána byla za Ond�eje Da�ického z 
Heslova, Lidmila pak za pana Jana z Podivic. 

posud držela, postoupila klášteru, za�ež op�t získala plného 
vlastnictví k Veletovu pro špitál sv�j. Narovnání stalo se násle-
dujícím listem:  

Léta Pán� 1550. v úterý po sv. Florianu stala se smlouva 
mezi velebným kn�zem Antonínem opatem kláštera Matky Boží v 
Sedlci a téhož kláštera konventem z jedné a poctivými šepmistry 
a radou i vší obcí Hor Kuten z strany druhé a to taková. Jakož 
n�kdy dobré pam�ti kn�z Jošt opat kláštera Sedlckého i s kon-
ventem téhož kláštera prodali d�diny od dvoru jménem Grunt-
líku ležícím na Turka�ku pod Špicberkem Prokopovi Alderovi 
m�št�nínu u Hory, z kterýchžto d�din �tyry kopy groš�v �eských 
platu ro�ního do kláštera vycházelo, a od téhož Prokopa Aldera 
ten plat p�ešel v držení a spravování Hory Kutné atd. A podle 
toho, jakož týž pan opat a konvent téhož kláštera nastoupil jest 
na ves Veletov, kteráž jest zastavena Horník�m od téhož kláštera 
Sedlckého, chtíc tu ves od Horník�v vyplatiti, a podle toho uká-
zal jest majestát�v král�v JMtí, v kterýchž stojí, že se jemu i jeho 
budoucím moc dává, aby mohl statky, kte�í jsou na výplatách, 
vyplacovati, aneb k lepšímu užitku, jakž by znal, aneb s kým by 
se smluvil, p�ivésti, že Jich Milost králové své povolení dávati 
rá�í, jakž tím majestátové ší�e v sob� zavírají. A oni také šepmi-
st�i a rada i všecka obec ukázali jsou své majestáty a obdaro-
vání Jich Mtí slavných pam�tí na ves túž Veletov k špitálu a na 
chudé obrácenou, v kterýchžto majestátích /244/ jest toto zname-
nit� dot�eno, že té vsi od Horník� žádný jiný vyplacovati nemá, 
krom JMt královská k svému vlastnímu jm�ní a držení. I takto 
jsme se my svrchupsané ob� strany o tu obojí v�c, o Gruntlík i 
Veletov, podle t�ch obojích majestát�v p�átelsky smluvili a 
snesli: P�edkem, co se vsi Veletov dotý�e, pon�vadž ten plat z té 
vsi vycházel a vychází na špitál horský a na skutky milosrdné a 
na chudé lidi, že my opat i konvent téhož kláštera p�i Hornících 
a špitálu jich a chudých lidech toho necháváme a na tu výplatu 
té vsi Veletova my ani budoucí naši potahovati se nemáme a 
nemají na �asy budoucí. A my šepmistr a rada i všecka obec 
Hory Kutné téhož Gruntlíku s d�dinami, s platem i se vším p�í-
slušenstvím postoupili jsme témuž panu opatovi a konventu 
kláštera Sedlckého a touto smlouvou postupujem a na to se 
potahovati nemáme my ani budoucí naši na �asy budoucí. Kdež 
my svrchupsaný opat i s konventem dot�eného kláštera Sedlcké-
ho, chtíc aby jakž tato smlouva zní a v sob� zavírá, tomu všemu 
dosti se státi má, zavazujíc k tomu i budoucí naše téhož kláštera 
i konventu držitele, a my šepmist�i a rada i všecka obec Hory 
Kutné tolikéž p�i�íkáme za sebe i budoucí naše, že tomu všemu 
podle této smlouvy dosti státi se má. A jestliže by pak kdo cht�l 
na� proti této smlouv� bu
 na tu výplatu aneb na�koli jiného 
nastupovati, tehdy máme s obojí strany obhajovati a p�i JMKé 
toho brániti, aby ta smlouva v celosti a bez porušení z�stala. Na 
potvrzení a zdržení té vší v�ci my opat a konvent svrchupsaný a 
jmenovaný pe�e� naši opatskou a konventskou, jichž užíváme, a 
my šepmist�i a rada i všecka obec pe�e� naši Hory Kutné dali 
jsme p�iv�siti k tomuto listu, kdež my opat s konventem máme 
jeden list a my šepmist�i a rada i všecka obec Hory Kutné v táž 
slova zn�jící /245/ druhý list. Dálo se léta a dne jak se svrchu 
píše.354

1551 Rychtá� královský, jak pro všechna m�sta královská 
ustanoveno bylo, dosazen byl v Ho�e teprve v roce 1551 a 
ustanoven jím Ond�ej Da�ický.355 O uvedení a usazení tohoto 
královského rychtá�e podává zápis v Memorabiliích m�stských 
k roku témuž p�i ned�li Resurrexi fer II post festa Paschali tuto 
zprávu: Pan Ond�ej K�ivolá�ek356 rychtá� královský p�ipomenuv 
                                                          

354 S povolením nejjasn�jššího knížete a pána pana Ferdinanda 
voleného císa�e �ímského a krále �eského tato smlouva ve dsky 
zemské vložena a vepsána v kvaternu trhovém novém bílém léta 
1561 ve �tvrtek p�ed sv. Vítem. 

355 V Pam�tech Mikuláše Da�ického list 56 poznamenáno o tom: 
Pan Krištof Skuhrovský z na�ízení a poru�ení krále Ferdinanda v 
p�ítomnosti nejvyššího pana mincmistra Jana z Vitence v p�ítomno-
sti pán�v i konšel�v, starších obecních a soudc�v i ú�edník�v mince 
na rathúze v plné rad� vzložil jest na mne Ond�eje Da�ického z Hes-
lova nový, v království �eském nebývalý ú�ad, vyhlásiv mne za 
rychtá�e královského k sedání nad šepmistry tu na Horách Kutných, 
�ehož jsem žádostiv nebyl. Pán B�h ra� mi pomocník býti.

356 V starých knihách m�stských Da�ický všude K�ivolá�ek zván. 
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v rad�, kterak jest v ú�ad rychtá�ský uveden, i závazek že jest 
jemu dán, pak pokud nem�l instrukcí, v nic se jest dáti nemohl. 
Než pon�vadž se dotý�e rychtá�e druhého, kterýž jest od pán�v 
ustanoven, by m�l jiného k svému pohodlí ustanoviti, že na témž 
není a že m�že na tomž p�estati. A protož aby p�ítomen byl, že se 
jemu vidí, i také páni soudcové aby zde byli, nebo jest s nimi m�l 
pro nescházení dosti co �initi, /246/ když mezi nimi byl a v 
p�ítomnosti jich dal �ísti instrukcí, a� jest byl na tom, aby ústn�
oznámil pro n�které p�í�iny, a zvlášt�, že jsou tam n�která dv�
sloví�ka, kteráž jsou obtížná, ježto by radši tomu byl, aby toho 
nebylo. Ale pon�vadž jest v�le JMKé, že on se nejiná�e chovati 
chce a musí, žádaje dále, aby již p�ijat byl v spolek panský, že 
on se nejiná�e chovati chce, než což bylo by ke cti a chvále boží, 
podle té instrukcí, pon�vadž i páni to prve zachovávali. A v té 
instrukcí tento rozum zavírá:  

P�edkem: jakož jsou obyvatelé m�sta Hory Kutné �asu mi-
nulého v n�kterých v�cích proti nám provinili a p�e�inili, i zna-
jíc toho zvláštní pot�ebu pro uvarování t�ch a takových podob-
ných budoucích v�cí, aby poslušnost a poddanost k JMKé za-
chována byla, protož ustanovovati rá�íme rychtá�e královského, 
však do v�le a zm�n�ní našeho, kterýžto rychtá� v rad� mezi 
ú�adem konšelským sed�ti, první místo držeti, dobré a užite�né 
naše a d�dic�v našich všemi oby�eji obmýšleti, jednati a p�sobi-
ti má v�rn�, práv�, poslušn� ku králi i k arciknížeti rakouskému, 
aneb komuž bychom každého �asu poru�iti rá�ili. Také má 
rychtá� královský toho šet�iti, jestliže by v ú�adu konšelském 
aneb na jiném míst� mezi obcí, žeby proti nám, d�stojenství, 
vrchnosti a proti komo�e naší co p�ed se bralo a p�sobilo, aneb 
jaké srozum�ní a puntování se dálo, o tom aby nám ihned bez 
meškání aneb arciknížecí milosti oznámil, a nemeškal i také 
sám, pokud bude moci, takové v�ci p�etrhoval, a My nad ním 
jakožto nad rychtá�em naším ruku svou královskou ve všem 
slušn� a milostiv� držeti rá�íme.  

Dále dot�ený rychtá� náš p�i soudech konšelských bývati a 
tam po�ádek držeti, aby se k hodin� ur�ené scházeli, lidem pr�-
tah�v v jich pot�ebnostech se nedály, než chudému jako bohaté-
mu skute�n� k spravedlnosti jednoho každého dopomohli. Pakli 
by se �asn� /247/ nescházeli aneb kterou osobu zkoušel, co v tom 
scházelo, o to se k nim domluviti, pakli by p�estati necht�li, ty 
osoby nám neb d�dic�m našim oznámiti. Kterýžto rychtá� ve 
všem tajnost rady zachovati má, le� by se co o vrchnosti a d�-
stojnosti naší královské neb d�dic�v našich jednalo, toho nikoli 
p�ed námi tajiti nemá.  

It. Ú�ad konšelský té moci míti nemá, aby m�l obec svolati 
pro kterékoli p�í�iny, žádných spole�ných sch�zek krom� rat-
houzu nemívati, než rychtá� náš, když toho pro poselství naše 
neb pro jiné zvláštní obecní domácí pot�eby, které by oni jemu 
každého �asu za d�ležité a pilné oznámili, a on, uznaje toho 
pot�ebu, teprv, a jiná� nic, obec svolati, a p�i tom p�i všem sám 
býti má. Než co se jiných v�cí k ú�adu rychtá�e královského ná-
ležejících dotý�e, v tom aby se též rychtá� náš podle ú�adu svého 
tak choval, to �ídil a k tomu dohlédal, aby ve všem v�bec rov-
nost práva a spravedlnost zachována byla, zlé se p�etrhovalo, 
p�edcházelo a neposlušných bez promíjení trestal. A k tomu on 
rychtá� svého podrychtá�e míti má, kterýž tou p�ísahou jako 
rychtá� nám zavázán býti a týmž rychtá�em se spravovati má.  

It. Má toho pilen býti i se svým podrychtá�em, aby se nic 
toho bu
 od m�š�an�v usedlých, svobodných neb p�espolních 
nedálo, nemluvilo ani nezpívalo, což by p�edkem proti Pánu 
Bohu všemohoucímu ne�ádného bylo, potom na posm�ch a k 
zleh�ení d�stojenství a vrchnosti naší královské a d�dic�v 
našich býti mohlo, nýbrž aby �est a chvála boží všelijak a na 
každém míst� v tom m�st� se rozmáhala, zvlášt� však v ned�li a 
jiné sváte�ní dny aby lidé do kostel�v chodili, slova božího a mší 
svatých pilni byli. Pakli by kdo postižen byl, že se tak 
nezachovává a p�estupuje, toho každého podle jeho provin�ní 
skute�n� trestati a nám o tom neb našim z�ízeným radám na 
hrad Pražský oznámiti.  

/248/ Zvlášt� pak tomu chceme, aby povale�e a lidi zahale�né 
vyzdvihoval, pr�chodu nedal, než aby každý své práce v�as 
hled�l a tudy aby v tomž m�st� dobré k�es�anské obcování a 
po�ádek udržen a zlý p�etržen byl.  

Z toho na�ízení snadno lze poznati, jak z�ízením královské-

ho rychtá�e omezena byla d�ív�jší samospráva obce a zejména 
omezeny byly sch�ze obecní.  

Da�ický nesetrval dlouho v ú�ad� královského rychtá�e, 
nebo� již v pond�lí po památce mistra Jana Husi skrze pana 
Volfa z V�esovic nejvyššího písa�e království �eského a prezi-
denta komory královské z ú�adu toho byl propušt�n a vložen na 
n�ho ú�ad hofmistra horního. Královským rychtá�em pak usta-
noven byl Jan Chyzdera.  

V pond�lí po sv. Vav�inci nejvyšší mincmistr Jan z Vitence 
obnovil radu a osadil ji t�mito osobami: Václav Vo�ko primas, 
Jan z Liboslav� zlatník, Veverýn z Gamsenštejna, Albrecht Sup, 
Ji�ík Libotovský, Ji�ík kožešník, Lukáš Labuška, Jakub Samsera, 
Pavel klobou�ník, Jan Voká�ek, Hanuš Holar, Pavel Po�átecký, 
Rafael mincí�, Václav Bodlák, Václav uzdá�, Pavel Hubá�ek, 
Barto	 Kas a Petr od Srn�.  

Po sazení rady byli panem mincmistrem napomenuti širo-
kými �e�mi v t�chto artikulích: P�edkem: Cti a chvály boží aby 
pilni jsouce k tomu jiné vedli a napomínali, sekt, skrze kteréž se 
nesvornosti p�sobí, aby zde nedopoušt�li, a scházení t�ch brat�í 
valdenských aby zastavovali, nebo pro n� i rána boží p�ichází a 
oh�ové jdou a jiné v�ci t�žké, jakožto drahoty a hladové. It. 
Kdyby kdo co o JMKé a d�dicích JMti mluvil neb �inil, aby toho 
nedopoušt�li ni nehájili. /249/ It. Lásku spole�nou aby mezi sebou 
m�li a s pilností soudili, soudy sirotk�m a vdovám aby bez 
odtah�v sp�šn� �inili. It. Po�ty zádušní i jiné obecní aby �inili, 
nad drahotami potrav a p�ekupováním aby pozor m�li, chleby, 
víno, pivo, maso a jiné potravy aby se v slušnosti podávaly, aby 
chudí lidé mohli za svou robotu míti a �asu sob� nakupovati, 
aby v tom nedostatku nebylo, aby každý soused neb cech, jakž by 
to na�ídili, aby m�l a v �ase pot�eby zaopat�il.  

Z �e�í jak nov� ustanoveným rychtá�em královským tak i 
mincmistrem vedených p�i sazení rady nové poznáváme, k �emu 
p�i správ� obce hlavn� bylo hled�no. P�i pro�ítání memorabilií 
m�stských �asto lze se do�ísti, že p�es mnohonásobná opat�ení 
pokud tý�e se prodeje potravin veliké nešvary se d�ly a stesky 
do drahoty a p�ekupování dále vedeny byly. Proto p�ísn�
obnoven rozkaz, by se jak peka�i, �ezníci a nákladníci piv sazba-
mi vydanými �ídili, ano i vín jiná�e neprodávali, než jak šepmi-
stry bylo sazeno, za� které smí prodáváno býti.  

Po obnovení rady zasednuto bylo op�t k soudu a první rada 
držána nad falešníky. P�edvedeni byli v�z	ové JMti Ké pro 
tolary, které shledány falešnými, a Jan Štola a Burian Vrbík 
vedle psaní a poru�ení Jeho arciknížecí milosti, kteréž nejvyšší-
mu mincmistru u�inil, dáni na rukojmí v p�ítomnosti pán� minc-
mistrov�, pana hofmistra, rychtá�e královského a plné rady, kaž-
dá osoba zvlášt� pod 600 kop gr.�. A když by jich rukojmím neb 
n�kterým z nich týden nap�ed dáno bylo znáti, že mají pod 
propadením sum t�ch p�ed ú�adem se postaviti, neb tu, kdež jim 
ukázáno bude. I slíbili všichni rukou spole�nou a nerozdílnou 
rukoudáním panu mincmistrovi. M�l� každý z obvin�ných dva-
cet rukojmí z m�š�an� usedlých /250/ kte�í statky a hrdly svými 
za n� ru�ili.357  

V zemi panoval nyní sice pokoj, zato však neustále trvající 
válka s Turkem v zemích uherských vyžadovala tím v�tších ná-
klad�v a proto z celého království �eského musely dávány býti 
pomoci vále�né, jak na pen�zích, tak na lidech.  

Jak úzkostliv� hled�no bylo k výsledku války této, vysvítá z 
následujícího mandátu arciknížete Ferdinanda, daného na hrad�
Pražském v pond�lí po sv. Havle roku 1551, sv�d�ící urozeným, 
state�ným, slovutným a opatrným pán�m, rytí��m, vladykám a 
m�st�m i jiným všem obyvatel�m království �eského, kraje 
�áslavského, v tomto zn�ní: V�rní milí! Jakož lid vále�ný krále 
JMti, pana otce našeho nejmilejšího, v znamenitém po�tu proti 
nep�íteli víry svaté k�es�anské Turku v království uherském na 
tento �as leží, z �ehož i nad�je jest, že by se mezi nimi bitva 
svésti mohla, na kteréžto vít�zství lidu vále�ného JMKé i všemu 
k�es�anstvu nemálo záleženo. A protož všem k�es�an�m ku Pánu 
Bohu volati a za to prositi sluší, aby jeho svatá milost hn�v sv�j 

                                                          
357 V memorabiliích m�stských rukojmí uvedeni zejména, jakož i 

zpráva o uvedení rychtá�e královského. Da�ický o tom poznamená-
vá: Zjevena je faleš v d�lání tolar� v Ho�e Kutné, o �ež mnozí 
t�žkost m�li. Výsledek soudu neb tresty známy nejsou. 
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od nás odvrátiti a vít�zství svého svatého k�es�an�m pop�íti 
rá�il. Z té p�í�iny jednoho každého milostiv� napomínati i 
porou�eti rá�íme, aby jeden každý p�i sob�, fará�ích, kn�žstvu a 
poddaných svých takto na�ídili, aby každý pátek procesí, posty a 
modlitby ku Pánu Bohu za to ode všeho lidu držány byly. Též 
také fará�i na kázáních lidu obecnému oznámili, když se o 
polednách t�ikráte zvoniti bude, tak /251/ jakž na klekání oby�ej 
bývá, aby k témuž na kolenou zkroušeným srdcem ku Pánu Bohu 
se modlili, aby jeho svatá milost rá�il k tomu lidu vále�nému 
JMKé š�astné vít�zství proti nep�íteli dáti, kteréžto zvon�ní 
každý p�i svých kostelích, jakž dot�eno, na�íditi má, kdež znajíce 
v�c slušnou a pobožnou býti, tak se zachovejte.  

A když i kn�z Jan Mystopulos d�kan kostela sv. Apoliná�e, 
administrátor, mist�i a fará�ové konsisto�e arcibiskupství Praž-
ského pod obojí sp�sobou p�ijímající mandát ten arciknížete 
veškerému duchovenstvu opakoval a k pln�ní na�ídil, zaveden 
byl v Ho�e od dne sv. Voršily každý pátek p�ísný p�st a držána 
byla prosebná procesí kolem chrám�, k nimž pod trestáním 
dostaviti se musili obyvatelé každé �tvrti p�i chrámu svém.  

1552 Již d�íve stala se zmínka, že kn�ží z far kutnohorských 
p�e�asto odcházeli a neminulo tak�ka roku, aby se fará�i p�i 
farách m�stských byli nevyst�ídali, vyjma d�kana p�i chrámu 
Vysokém.358 Práv� toho roku m�li Kutnohorští nedostatek kn�ží 
veliký. Fará�i od Nám�ti i od sv. Bartolom�je vzali odpušt�ní a 
odešli na nová místa, d�kan Václav Teplický zem�el a jediný 
fará� u sv. Barbory, Matouš Hradecký, zastávati musel veškeré 
povinnosti duchovní v m�st� a i on hrozil odejítím, jestliže žá-
dosti jeho o zlepšení jeho postavení vyhov�no nebude. Z jeho 
žádosti k šepmistr�m nejlépe lze seznati, že v m�st� tak proslu-
lém, které na zbudování tolika a tak nákladných /252/ chrám� tak 
veliké sumy bylo vynaložilo, jehož bohatí m�š�ané k chrám�m 
t�m znamenitá �inili nadání, postavení duchovenstva nebylo 
skv�lé, ano že toto �asto i s nedostatkem zápasiti muselo a to 
bývalo práv� p�í�inou �astých list� odpíracích, když kn�ze pro 
fary své hledali.359 Podmínky fará�e Matouše, za kterých i 
nadále na svém míst� vytrvati p�islíbil, zn�ly následovn�: 1. Od 
svaté Barbory aby jej páni nikam nepotahovali a neobraceli 
žádným sp�sobem. 2. Do kuchyn� aby šepmist�i a konšelé kázali 
všeho kupovati strany pot�eb tak jak jiným fará��m se �inívalo a 
to s ochotností, neb „nerad bych od kucha�ky, kteráž jest, neb 
jiná bude, na sebe pok�ik m�l“. Ubrusové a ru�níkové jsou 
zlí.360 3. Fara aby byla opat�ena a opravena strany st�ech, 
pon�vadž i do sv�tnic i do komor te�e a škoda se i nám na na-
šich v�cech d�je. A prkna pod obojí pavla�í aby se opravila, po 
kterých chodíme, aby nikdo k úrazu nep�išel. Nebo� nebožtík 
kn�z Václav propadl skrze prkna a já již dvakráte se provalil. 4. 
Kdybych kam odejel po své pot�eb�, však což by bylo bez újmy 
obce této, abyste toho p�íti rá�ili. 5. Pon�vadž od sv. Bartolo-
m�je 10 gr. bílých dává se mi na pomoc, abyste mi k nim 5 gr. 
bílých /253/ p�idali, aby toho bylo 15 gr., abych z toho mohl sob�
knihy, šaty a jiné pot�eby kupovati. Neb Boha se dokládám, že ta 
kopa groš� mnohokrát neposta�uje na stravu a n�kdy pro své 
zdraví žejdlík vína musím vypíti. Zbude-li co, tedy k jinému �asu 
musím máslo, ko�ení, va�ení nakoupiti a tak to utratím. Žádám, 
že tomu odporni nerá�íte býti, neb pak toho nejvíce na kniny 
nakládati budu k užitku této obce. Pon�vadž však z kaplanství 
kostela našeho žádného užitku nemám, protož pomýšlím na ty 
p�í�iny. Žádám, že mi rá�íte odpov�
 dáti, neb jiná�e mého 
pobytí p�i tom kostele není, le� rá�íte-li toto k místu p�ivedsti, 
jelikož se mi místa nabízejí, kde bych m�l místo lepší a 
gruntovn�jší.  

Pon�vadž však téhož kn�ze Matouše Hradeckého nacházíme 
                                                          

358 Gindely ve svém díle Geschichte der böhmischem Brüder uvá-
dí, v jak smutném postavení kn�ží XVI. století bývali a to jak kn�ží 
pod obojí, tak i katoli�tí. Fará� ustanovován býval oby�ejn� na p�l-
letní výpov�� a st�hoval se bu� p�i sv. Ji�í aneb p�i sv. Havle. 

359 Uprost�ed v�ku XVI. kvetlo v �echách sektá�ství velice a za 
t�chto zmatk� nebylo žádných v�dc� v�bec aneb jen nedostate�-
ných, duchovní správa byla špatn� opat�ena, po�et fará�� nedosta-
te�ný a postavení jich i mnohdy velmi bídné. V archivu m�stském je 
s dostatek list� kn�ží, kte�í žádosti Kutnohorských, aby ujali se 
uprázdn�né fary, odmítali pro nedostate�né opat�ení. 

360 Dle toho dostával fará� veškeré domácí pot�eby od obce. 

pozd�ji p�i kostele sv. Barbory, není pochybnosti o tom, že žá-
dosti jeho bylo vyhov�no. Když však Kutnohorští cht�li jej zvo-
liti d�kanem p�i kostele sv. Jakuba, administrátor a mist�i kon-
sisto�e arcibiskupství pražského pod obojí sp�sobou p�ijímající 
necht�li k tomu nijak povoliti, píšíce Kutnohorským, že ten kn�z 
Matouš fará� Barborský všechen smysl zwingliánský u�í a více i 
k u�ení luteránskému jest podobný nežli ku k�es�anskému, p�i 
tom rozli�né smíchy a potupy v u�ení i rozmlouvání �iní tomu 
náboženství, kteréhož pražské kn�žstvo požívá. Nicmén� však 
p�edce stal se týž kn�z Matouš d�kanem horským a p�sobení 
jeho, jak ze mnoha stránek lze se p�esv�d�iti, bylo naskrze 
horlivé a zvlášt� pé�i v�noval povznesení škol místních.  

Kutnohorským bylo tím více pot�ebí starati se o dostatek 
kn�ží, ježto roku toho porovnání u�inili s panem Libenickým o 
záduší fary gruntecké, kde kn�ží kutnohorští vzali na sebe po-
vinnost posluhování.  

/254/ Neš�astn� svedená bitva s Turkem v Uhrách byla p�í�i-
nou rozeslání mandát� královských, jimiž v známost bylo uvá-
d�no: Pon�vadž n�kte�í v okolních zemích b�hem vále�ným se 
pozdvihují, aniž se ví, proti komu by se obrátiti cht�li, protož 
aby všichni podle z�ízení zemského, kteréž ukazuje, cht�l-li by 
kdo mocí vtrhnouti do koruny �eské, cht� tudy království obdrže-
ti, proti tomu aby sob� všichni pomocni byli a na hotovost tu aby 
každý z 1000 kop gr. jednoho jízdného a �tyry p�ší i s ko�mi a 
zbrojí vypravil, aneb rad�ji místo �tyr p�ších druhého jízdného, 
a takovým aby jednomu jízdnému po 12 zl. rýnských (každý zlatý 
po 23 gr.�.) a p�ším po 3 kopách míš. na m�síc dáváno bylo. A 
což nejd�íve mají býti pohotov� a když by se jim podruhé dalo 
znáti, vzh�ru býti a markrabství moravské hájiti, jakož i jiným 
zemím jest ohlášeno.  

K na�ízení tomu musel každý statek sv�j odhadnouti. Proto 
šepmist�i i rada a všecka obec kutnohorská statek sv�j, jehož na 
ten �as užívala, žádných dluh�v nevyhrazujíc, i poddaných 
svých odhadli a vykázali jako statek obecní v sum� 5066 kop 22 
gr. bílé a statek poddaných v sum� 5772 kop 30 gr. a p�iznání to 
p�ijali k svému sv�domí. Ocen�n pak statek v Lošanech na 1554 
kop, což dá bern� 13 kop 38 gr. 6 den. V Oujezdci 500 kop, ber-
n� 6 kop. V Neškaredicích 1135 kop, bern� z toho 13 kop 37 gr. 
7 den. V Ho�anech 593 kopy, bern� 10 kop 42 gr. 6 den. a v 
Pobo�i 1252 kop 30 gr. a bern� z toho 15 kop 1 gr. 6 den. Dle 
této sumy musela Hora nejen berni odvésti, nýbrž i vojsko 
pohotov� chovati.  

Není pochybnosi o tom, že v t�chto dobách vále�ných mno-
hý ne�ád jak v zemi tak i v m�stech se d�l, nebo� toulavých 
dobrodruh� a povale�� bylo všude v hojnosti a není tudíž divu, 
že dle tehdejšího /255/ trestního i útrpného práva �asto i pom�rn�
nepatrné krádeže p�ísn�, ano i smrtí byly trestány. Tak rozkázali 
šepmist�i a rada po t�i pátky v trhu provolati po rynku a v 
ulicích: Jelikož sousedé a obyvatelé zdejší �astokráte na n�
vznášejí, kterak se jim znamenité škody po zahradách i polích od 
n�kterých lidí d�jí, a protož na v�domí dávají všem v�bec a jed-
nomu každému, a zvlášt� t�m, kdož by ti šk�dcové byli, p�ikazují, 
aby do zahrad a polí nelezli, žádných škod ned�lali a pakli by 
kdo postižen byl a škodu v cizí zahrad� neb na poli d�lal a ku 
právu dodán bude, že ob�šen bude jako každý jiný zlod�j.361  

1553 Pov�d�no bylo již mnohokráte o �astých stížnostech 
lidu do špatné a nedostate�né jakosti a drahoty piv. Proto, aby 
jakýsi pevný �ád v to byl uveden, šepmist�i a rada i všecka obec 
ve st�edu den sv. Pavla na víru obrácení (25. ledna) zdvihli jsou 
cech nákladník�v /256/ piv z následujících d�vod�: Že jsouce 
                                                          

361 Takzvaná Kniha smolná v archivu m�stském ze XVI. v�ku vy-
kazuje nespo�etné a nejrozmanit�jší tresty a pokuty za krádeže a 
vraždy. Mu�ení všelikého druhu, natahování na sk�ipce, st�tí, prora-
žení k�lem, ut�tí jedné neb obou rukou, ob�šení byly tresty za krá-
deže, kdežto za vraždu platilo lámání kolem, upálení, �emen� z t�la 
vytahování a pod. Poznamenáno tam tolikéž, jak 
eho� Šašek a Jan 
Mlyná�, haví�i, z rozkazu arciknížete pro zlo�e�ení a neslýchané 
rouhání ohavnou smrtí z tohoto sv�ta všem jiným zlolajc�m ku p�í-
kladu sprovozeni, a nejprv aby jim jazyk týlem vytržen byl, pak aby 
t�la jich na hranici vržena a spálena byla. Též Jakub ze Psince obža-
lován z loupeže, vzat do kázn� a na trápení p�iznal se k osmnácti 
vraždám, za�ež byl napolo od�en a pak do kola vpleten. A podobné 
hr�zné tresty byly na �ad�.  



157

povoln� a p�átelsky napomínáni, jich cechmist�i, kte�í z náklad-
ník�v voleni bývali, aby se vedle ustanovení a na�ízení jim 
vydaného chovali a jiné k tomu p�idrželi, na slady jistou míru 
pšenice aby dali a piva též také jistý po�et p�edního i také 
zadního brali, ale v tom že jsou se tak nechovali, ale mén� pše-
nice na slady dávali a více nad vym��ení p�edního i zadního 
piva draho vystavovali, toho �initi nemajíce. Také že i obec o ta-
kový ne�ád se domlouvala a za opat�ení žádala, aby piva brod-
ská, která nad míru draze se vystavují, i jiná okolní aby vytišt�na 
byla a rad�ji zdejší sousedé, kte�í by va�iti cht�li, aby tu živnost 
vedli a jí užívali. I ustanovili jsou a na�ídili za cechmistry 
Václava Hr�zu, Havla Slámu, Šimona z Frantále a Jana Bole-
hlava a jest jim dána p�ísaha taková: P�ísaháme Pánu Bohu, 
pán�m šepmistr�m a pán�m spoluradním na míst� vší obce, 
slibujem, jakož jsme voleni a povoláni za starší nad sladovníky a 
pivovarníky, že v tomto ú�adu svém práv� a spravedliv� se cho-
vati budem, žádnému v tom nenavalujíc, ani sob�, ani nákladní-
k�m, vedle vym��ení pán� šepmistr� a to v tom: P�edkem, co se 
slad� vejrost� dotý�e, t�ch nemáme nad míru vyroštovati. It. Na 
každý var piva 12 korc� sladu dáti máme a nic mén�. It. Piva z 
t�ch dvanácti korc� aby va�eno bylo 14 sud� na vejstavku a 
patnáctý na dolívku a více nic. It. Druhého piva zadního sedm 
sud� i s vejražkou aby d�láno bylo a více nic, le� mén�. It. Co se 
t�etího piva dotý�e, toho aby d�láno nebylo žádným oby�ejem. A 
to máme p�i svých tovaryších na�íditi, k tomu nahlédati a toho 
pilni býti, aby žádný z toho po�ádku ustanovený a na�ízený 
nevystoupil. /257/ Toho nám dopomáhej B�h všemohoucí.  

Ú�ad nejvyššího mincmistra zastával dosud Jan z Vitence. 
Když stal se zemským místodržícím, byl na jeho místo jako 
místomincmistr dosazen Petr Hlavsa z Liboslav�. Sotva však byl 
v ú�ad uveden, nastupoval s velikou p�ísností na odstran�ní 
dosavadních �ád� v p�ekupování a prodeji potravin. Že pak 
p�esp�íliš vm�šoval se do v�cí obecních a šepmistry a konšely 
neustále k zodpovídání a trestání pohán�l bez p�edchozího nut-
ného vyšet�ení v�cí, stal se v m�st� neoblíbeným. P�ísnost svou 
oznámil šepmistr�m hned p�i nastoupení svého ú�adu, p�i reno-
vaci rady vložil do p�ísežné formule i to, že jemu, jako místo-
držícímu ú�adu nejvyššího mincmistrovství království �eského 
up�ímnou v�rnost a pravé poddané poslušenství hned po králi 
p�ipovídati musejí.  

Bylo-li p�ísnosti jeho v�bec pot�ebí a stávaly-li skute�n� ve 
správ� obecní vady a poklesky nelze tvrditi, že však nedoste�n�
p�ihlíženo bylo k prodava��m potravin nejd�ležit�jších, jak již 
�asto bylo praveno, o tom sv�d�í mnoho d�kaz�. A tomu cht�l 
mincmistr p�ítrž u�initi. Proto se vší p�ísností naléhal na to, aby 
šepmist�i a konšelé k takovým p�ísn� dohlíželi a aby stávající 
�ád v prodeji v�cí zachován a držán byl.  

O pivovarnících již z p�edu pov�díno. Brzo nato shledáváme 
se v memorabiliích m�stských s peka�i: Peka�i pro nevážný a 
drahý chléb a pe�ivo byli k rozkázání královského rychtá�e a 
pana mincmistra v�zením trestáni a na rukojmí pod 2 kopami 
vzati, i hrozeno jim dále, když cos podobného ješt� se shledá, že 
jim �emesla provozování nadále zakázáno bude. Jestliže však 
stav peka�ského �emesla byl skute�n� takový, jak jej oni v 
prosb� své o prominutí vym��eného trestu lí�í, /258/ nem�žeme 
jej nijak nazvati skv�lým a nesv�d�í o valné zámožnosti m�-
š�anstva. Ku bližšímu osv�tlení budiž prosba jich uvedena do-
slovn�: Vaši milosti JMKé pane rychtá�i vaší milosti páni šepmi-
st�i a vaši milost páni milí! Tak jakž jsme v trestání od vašich 
milostí byli trestáni v�zením a rá�ili jste nás na rukojmí dáti na 
takový zp�sob, abychom jedenkaždý ve dvou ned�lích vašim 
milostem 2 kopy gr. položili anebo �emesla svého zanechali. 
Jakž bychom rozkaz a v�li vašich milostí rádi vykonali, mnozí 
ale, v tom� se nejvýše Pána Boha svého dokládáme, že� na ten 
�as odkud jich dáti nemáme, o �emž dobrou v�domost o nás n�-
kterých míti rá�íte. I protož vašich milostí za to ponížen� prosí-
me, že nám to milostiv� a laskav� vážiti a odpustiti a k�es�an-
skou lásku nad námi ukázati rá�íte. A p�itom spravedliv� chova-
ti se chceme, to skute�n� shledati rá�íte, až zatím Pán B�h v��ný 
strany vod sp�sobiti rá�í. Neb tomu rá�íte rozum�ti, n�kte�í z 
nás dítky máme a manželky a nemáme jich �ím živiti, obchod�
jiných nemáme, než na ty ruce se chud� mnozí živíme a v tom ve 
všem vašim milostem se mocn� porou�íme, že rá�íte prohléd-

nouti k naší chudob� mnohých a k nedostatku. To� nejvyšší 
všemohoucí Pán B�h ví, že� jich mnozí z nás nemáme nerci-li 2 
kopy gr., ale ani 5 bílých groš�. Peka�i, kte�í jsou byli uv�zení a 
trestáni.  

Na prosbu tu byla jim pokuta rukojemství prominuta, však 
pohrozeno jim, shledá-li se op�t cos podobného, že jim �emeslo 
nadále bude zapov�zeno.  

Do �ezník� st�žoval si nejvyšší mincmistr, že k horám draho 
maso, kože a jiné v�ci prodávají a hory tudy že t�žkost a úzkost 
nesou a nebude-li to opat�eno, že to chce sp�sobiti, aby nejen to 
�emeslo, ale i jiné Ka	kovským bylo pušt�no a oni ku pot�eb�
/259/ lidu horního tam dobytky sob� bili.362  

Na stížnost tu byli �ezníci p�edvoláni p�ed šepmistry a 
konšely a p�ednešena jim stížnost, že jsouce mnohokrát a v 
t�chto místech napomenuti, jak by p�i svých živnostech chovati 
se m�li, však že nic opraviti nechtí a lid si i pan mincmistr do 
nich st�žuje. Jestli by to prominuto bylo, jest se obávati, aby k 
n��emu nep�išlo, nebo� pan mincmistr jest na tom, neopraví-li 
toho, aby �emeslo jim Ka�kovským popustil, k �emuž kdyby 
p�išlo, mohou rozum�ti, k �emu by se to vztahovalo, že p�edkem 
by o živnosti p�išli, potom byli by p�í�inou r�znic a nevolí, 
kteréž by odtud mohli p�ijíti. A protož, pro� to �iní, aby se 
ospravedlnili. Co se pak tý�e prodávání ven dobrých dobytk�v, 
že zprávu jistou mají, kterak by oni zde nehodné dobytky bili a 
co jest lepšího, do jiných m�st prodávali. Nad to, že mnozí 
nemají z�ení ani na Boha ani na zdraví lidské, že krávy stelné, 
ovce a jiné dobytky bijí a vyvrhna tele neb jehn� ven, za dobré 
že prodávají. A protož strany toho jednoho i druhého artikule 
aby se nemýlili, že jsou na tom s pány obecními z�stali, kdož by 
se koli toho dopustil a jinam dobrý dobytek, krom� pot�eby 
JMKé /260/ a aciknížecí kuchyn�,363 prodával, že mu hned bez 
milosti 5 kop gr. pokuty položí. Neb i to jim ku pam�ti p�ivozují, 
že n�kterou chvíli na peka�e jsou suplikovali a proti nim, že ven 
dobré vep�e prodávají, a za opat�ení žádali. A pon�vadž jsou 
práv� cht�li sob�, že mají zase od sebe chtíti a což jsou sami 
necht�li, toho jiným ne�initi.  


ezníci omlouvali se takto: že o tom nev�dí, aby m�li co 
�initi, co by nem�li, neb jak v prodávání masa prost�edek zacho-
vávají, také i kože, p�i �emž by mohli z�stati, prodávají, a s lid-
mi se rádi smlouvají. A� mohou páni rozum�ti, že není pam�t-
ník�v, aby tak drahý dobytek byl, jako jest nyní, neb schodí a 
sjede drahn� vsí a sotva jedno hovado najde, protože na v�tším 
díle jedno velikou zimou a druhé hladem dobytek pom�el. Však v 
tom nedostatku takovém a podle své možnosti lid fedrují, jim 
maso prodávají. A strany t�ch koží, nev��í-li tomu pan minc-
mistr, nech� pošle do Kolína neb do �áslav� a tu zví, jak jsou 
drahé k�že, a mnohem drážeji, než zde. A jakož mluví, že by 
nehodné dobytky a stelné krávy zde bili a jinam, co jest lepšího, 
prodávali, i aby páni rá�ili v�d�ti, že oni mají mezi sebou jisté 
osoby, které to p�ehlédají a když co takového najdou, že na 
starší vznášejí a potom i mezi sebou trescí. A dobytka dobrého 
že ven neprodávají a o tom že nev�dí, krom� do kuchyn�
královské a do kuchyn� JMti arciknížecí. A protož aby se toho 
na n� páni nerá�ili domnívati, že oni se jak náleží chovají.  

Dopov�díno jim, aby se nemýlili, že oni svého snešení s pány 
obecními zrušiti nemohou, a protož jak oznámeno, že budou jisté 
osoby do krám� choditi a tu jim ty k�že šacovati a za� oni /261/
usoudí, že by k�že stála, tak a ne jinak má prodávána býti. A co 
se dotý�e prodávání dobytk�v ven z m�sta, bude-li kdo v tom 
postižen, vymi�ujíc JMKou, bude pokutován a 5 kop gr. musí 
dáti.  

Stížnost pán� mincmistrova došla kone�n� také na ševce. 
                                                          

362 Až po tu dobu nebylo Ka	kovským dovoleno, aby tamní oby-
vatelé provozovati mohli n�jaké �emeslo, aneb aby cizí �emeslníci 
mohli se ku provozování �emesla usaditi, a� toho byli na Kutnohor-
ských, až dosud bezprost�edních jich pánech, �ast�ji byli žádali. 
Mimo ková�e, kterých k dílu hornímu nevyhnuteln� bylo t�eba, ne-
m�l nikdo �emesla cechovního na Ka	ku provozovati. V mincmistru 
Petru Hlavsovi m�li Ka	kovští mocného podp�rce svých snah a on 
snažil se, jak patrno, dosáhnouti toho mocí, �eho Kutnohorští v 
dobrém dovoliti necht�li. 

363 Dodávali� tehdy �ezníci kutnohorští masa pro kuchy	 králov-
skou do Prahy. 
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Když pak tito nedovedli náležit� se ospravedlniti, zrušil minc-
mistr výsadu ševc� kutnohorských a dovolil, aby �emeslo také 
na Ka	ku mohlo býti provozováno, tak aby haví�i levn�ji své 
škorn� kupovati mohli.  

Také i v horním ú�ad� shledal nový mincmistr mnohé nepo-
�ádky a jakýsi Joachym šafá� v minci byl s�at ve st�edu po sv. 
Duchu, že kradl peníze v minci, a vyznal též na jiné, že totéž 
�inili, na�ež Martin písa� vypov�zen byl ze zem� a horní 
hofmistr Ond�ej Da�ický z Heslova vzat byl do v�zení.364  

/262/ Téhož roku panoval v Ho�e silný mor, za n�hož Ond�e-
jovi Da�ickému jedné noci zem�eli t�i synové, Mikuláš, Jind�ich 
a Simeon, a v jednom hrob� poh�beni byli. T�idcátý den nato 
zem�el mu i �tvrtý syn Sigmund a pochován vedle p�edešlých v 
chrámu Barborském.  

M�stské clo silni�né vybíráno bylo již toho roku v Malín� a 
vynášelo týdn� pr�m�rn� 20 gr.�.  

1554 Finance obecní byly tou dobou tak zlepšeny, že ve 
�tvrtek po sv. Janu K�titeli koupila obec dva dvory s d�dinami i 
se vším p�íslušenstvím v T�ebešicích po nebožtíkovi Ji�íkovi 
Hášovi z Újezda, kdy paní Mandalena z Újezda a na Malešov�
vlastní dcera jmenovaného, jsouce o to požádána, koupi tu do 
desk zemských v kvatern trhový nový lvový téhož dne za 
vlastnost vepsati dala.  

/263/ I téhož roku panoval v Ho�e silný mor a zachváceni jím 
byli též oba synové po n�kdejším primátoru Mikulášovi z Prách-
	an jakožto d�dicové vsi Neškaredic, o kteréž d�dictví manželky 
po synech t�ch poz�stalé porovnati se nemohly a vedly spor, 
strana stranu žalujíc, až komora královská na�ídila ves tu prodati 
s tou však výhradou, že toliko obec kutnohorská m�že ji koupiti.  

1555 O koupi Neškaredic bylo delší dobu jednáno, až ko-
ne�n� ve �tvrtek p�ed sv. Ji�ím stala se mezi Zde	kem Meze�í�-
ským z Lomnice a na Led�i a Janem starším Salavou z Lípy a na 
Malešov� od Jich Mtí nejvyšších ú�edník� a soudc�v zemských 
k tomu vydanými, Janem Studeneckým z Pašin�vsi a na Krchle-
bích, Janem Bo�kem starším Dohalským z Dohalic, Hynkem 
Martinickým z Ch�enovic a na Novém Dvo�e a Václavem Vo�-
kou krále JMti hofmistrem na Horách Kutných, od stran p�áteli 
p�idanými smlouva p�átelská a dobrovolná a trh celý a dokonalý 
mezi Dorotou Prenarovou poru�nicí Anny sirotka i statku po 
n�kdy Jind�ichovi z Prách	an s jedné, a šepmistry a radou i vší 
obcí na Horách Kutných z strany druhé, a to taková: že táž 
Dorota Prenarová na míst� též Anny sirotka prodala jest pro 
dluhy a závady d�dictví ves �e�enou Neškaredice celou, s dvory 
kmetcími, s platy, lidmi osedlými i neosedlými aneb z grunt�v 
t�ch zb�hlými, s kr�mami, d�dinami ornými i neornými, vinicemi 
i platy vini�nými, rybníky, potoky, lukami, pastvami, vrbinami, 
porostlinami i se vší zvolí což k tomu p�ísluší, s plným panstvím 
nic odtud neodcizujíc, tak jakž jest nebožtík Mikuláš z Prách�an, 
Jan a Jind�ich synové jeho z Prách�an, i ona Dorota na míst�
Anny sirotka po nich držela a užívala, v t�ch mezech, hranicích, 

                                                          
364 O Martinovi písa�i zmi	uje se Mikuláš Da�ický ve svých Pa-

m�tech na listu 56, o Ond�ejovi však poml�el. O n�m více praví list 
arciknížete Ferdinanda z Plzn� v sobotu p�ed sv. Mat�jem 1555 
vypravený: Jakož jest Ond�ej K�ivolá�ek jinak Da�ický z poru�ení 
našeho pro n�které své všete�nosti do v�zení dán a v tom se až 
posaváde drží. I na poníženou prosbu jeho povolujem k tomu, aby z 
téhož v�zení na rukojm� dostate�né p�l osma sta kop gr.�. z toho 
v�zení propustili na ten sp�sob, aby p�ed námi a radami JMCé po 
st�edopostí nejprve p�íštím na hrad� Pražském stál a toho se spra-
vil. Praví sice Mikuláš Da�ický p�i roce 1553: V pátek den památky 
sv. Vav�ince: Na žádost a mé toho vyhledávání arcikníže Ferdinan-
dus, jsa místodržícím pana otce svého v království �eském, rá�il mne 
jest z ú�adu hofmistra horního propustiti. /262/ O vin� své však ni�ím 
se nezmi	uje, což lze snadno pochopiti, že poklesk� svých 
nepoznamenal. Že Pam�ti své, jak již bylo praveno, sebral Mikuláš 
Da�ický ze zápis� otce svého Ond�eje a d�da Mikuláše z Prách	an, 
vysvítá z toho, že sám se narodil teprve v pond�lí p�ed památkou 
Narození Syna Božího 1555 jako pátý syn Ond�eje Da�ického, jak v 
Pam�tech poznamenáno: V pond�lí ráno p�ed památkou Narození 
Krista Pána na Horách Kutných narodil se mi syn m�j Mikuláš, 
toho jména t�etí (spisovatel t�chto Pam�tí), z Doroty z Prách�an 
manželky mé, na znamení, kteréž sluje Býk. Potom ve st�edu den 
za�etí nového léta 1556 jest od pana arcid�kana Matouše pok�t�n.

v nichžto d�dictví záleží, žádného práva a panství ani které 
zvláštnosti sob� ani svým budoucím /264/ nepoz�stavujíce prodala 
jest jmenovaným šepmist�m a rad� i vší obci na Horách Kut-
ných nyn�jším i budoucím za sumu p�l t�etího tisíce a p�l t�etího 
sta kop gr.�es. takto zaplacených, že oni šepmist�i a rada i 
všecka obec na Horách Kutných ve dvou ned�lích po�ád zb�h-
lých mají ji Dorotu v dluzích jejích, což jim na ceduli pozname-
náno dá, zastoupiti, a na ostatek té sumy po všech dluzích 
sirot�ích poz�stalé list hlavní do sv. Havla s rukojm�mi dosta-
te�nými i s úrokem sv�d�ící, u�initi. A ona Dorota jim šepmi-
str�m a rad� i vší obci na Horách Kutných má toto d�dictví po-
stoupiti a to kone�n� od datum smlouvy této též ve dvou ned�lích 
po�ád zb�hlých. A jakož byla jest ona Dorota Prenarová jmeno-
vaným šepmistr�m a rad� i vší obci na Horách Kutných na míst�
Anny sirotka svého po�tem povinována ze vsi Pobo�e za nebož-
tíka Mikuláše z Prách�an vedle výpov�di rad JMKé nad apela-
cemi na hrad� Pražském, že oni šepmist�i a rada i všecka obec 
na Horách Kutných nyn�jší i budoucí z toho po�tu výše psanou 
Dorotu na míst� Anny sirotka jejího jsou propustili a touto 
smlouvou propoušt�jí, nemaje se navracovati pro týž po�et nyní 
na �asy budoucí a v��né, a spraviti má ona Dorota prodávající 
na míst� �astopsaného sirotka týž statek ves Neškaredice sprá-
vou starou s tím vším statkem, což tomu sirotku náleží a který 
statek má a zvlášt� p�ed v�ny a sirotky t�etinou vejš, jakž zem�
za právo má. A tato smlouva a trh má ve dsky zemské vložen býti 
s povolením Jich Mtí nejvyšších pán�v ú�edník�v a soudc�v 
zemských p�i tomto soudu zemským nejprv p�íštím. Na sv�domí 
toho všeho, což v této smlouv� psáno stojí, my svrchu psaní 
Zden�k Meze�ícký z Lomnice a na Led�i a Jan starší Salava z 
Lípy a na Malešov� od Jich Mtí k tomu vydáni a p�átelé od stran 
k nim p�idaní Ján Studenecký z Pašin�vsi a na Krchlebích, Jan 
Bo�ek starší Dohalský z Dohalic, Hynek Martinický z Ch�enovic 
/265/ a na Novém Dvo�e pe�eti své vlastní k této smlouv�
p�itisknouti jsme dali. A Václav Vo�ko krále JMti hofmistr na 
Horách Kutných, nemaje pe�eti své, dožádal se pana Jana 
Pucherského z Puch�e a na Puch�i, že jest na míst� jeho pe�e�
svou k této smlouv� p�itisknouti dal. Kteroužto smlouvu jedna 
každá strana v jednostejná slova psanou jest vzala. Dálo se léta 
a dne svrchupsaného.365

A� slyšeti bylo stále stížnosti do nedostatku pen�z obecních 
a znamenitých dluh�v obecních, jest se co diviti, že se obec 
odhodlala ke koupi vsi této, aniž by jakékoliv p�j�ky k tomu 
podniknouti musela. Lze z toho souditi, že zatížení dluhy nebylo 
ješt� tak veliké, nebo� práv� p�ed rokem ve �tvrtek po sv. Janu 
K�titeli, jak bylo již pov�díno, koupila od paní Mandaleny z 
Oujezda dva dvory kmetcí v T�ebešicích za 880 kop gr.�. ihned 
hotov� splacených.  

V pond�lí p�ed Novým rokem 1555 po osmé hodin� v noci 
strhlo se veliké pov�t�í s hromobitím a blesk zapálil v�ž Nám�t-
skou, velmi p�knou, takže všecka vyho�ela a zvonové se slily.  

S mincmistrem Hlavsou nežila obec dlouho ve velké svorno-
sti. Šepmist�i a konšelé popudili si jej proti sob� hlavn� tím, že 
chránili stará práva �emesel a cech�, a proto obžaloval je minc-
mistr u arciknížete, že šepmist�i snaží se stále udržovati cechy, 
však �emeslník�m voln� a kdekoli pracovati zbra	ují. Arcikníže 
domluvil Kutnohorským listem daným v Praze dne 1. srpna ve 
�tvrtek sv. Petra v okovech: jak jest mu s podivením, že kdežto 
JMKá všechny cechy vyzdvihnouti rá�il, že oni v m�st� svém 
nové po�ádky ustanoviti /266/ dopustili, �ehož on na ten �as p�i 
tom zanechati rá�í. A když tedy, jak se ospravedl�ují, toho d�íve 
bývalo, aby tovaryši mistr�m, když by vandrovati cht�li, a mist�i 
tovaryš�m tejden nap�ed v�d�ti dávali, by se tak zachovali. 
Pakli by se kdo tomu protiviti cht�l a pro tu p�í�inu který pry�
vandroval, aby za ním poslali a jeho do v�zení dali.  

Že udržení a uspo�ádání �emeslnických po�ádk�, které šep-
mist�i p�es královské jich vyzdvižení v Ho�e op�t zavedli, arci-
knížetem bylo nejen uznáno nýbrž tak�ka stvrzeno i p�es nep�í-
znivý úsudek nejvyššího mincmistra, lze vysv�tliti toliko tím, že 
cechové spole�n� museli nakládati na hory a proto zrušením ce-
ch� p�ísp�vky na hory utrp�ly by byly znamenitých ztrát a stalo 

                                                          
365 V kvaternu památném lvovém od roku 1555 ve st�edu po sv. 

Mat�ji lit. B 25 desk zemských. 
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se tak i z té p�í�iny, že m�sta o svá v roce 1547 ztracená práva 
stále se ucházela. Proto na�ídil král Ferdinand místodržícímu v 
království �eském aciknížeti Ferdinandovi, aby sn�m zemský 
byl svolán, na n�mž by práva m�stská byla vyhledána, srovnána 
a opravena. Na sn�m tento byli Kutnohorští zvlášt� pozváni a 
dv�ma staršími šepmistry zastoupeni.  

Se šlechtou usedlou na sousedních statcích a tvrzích kol 
Kutné Hory mívali Kutnohorští velmi �asté svízele pro nepla-
cení cla v branách, když bu� v�ci n�které m�stem prováželi neb 
do trhu p�iváželi. Šlechta ohrazovala se, že osoby stavu panské-
ho neb rytí�ského od placení cel a podobných plat� jsou osvo-
bozeny, m�sto pak stálo na svých právech a výsadách králem 
Václavem ud�lených, Vladislavem obnovených a Ferdinandem 
nov� potvrzených, dle nichž z každého povozu, který m�stem 
projížd�l s nákladem neb bez n�ho tak i do trhu zboží vezoucího 
clo m�stské placeno býti muselo dle sazby výsadou tou 
stanovené.366  

/267/ Jan Libenický z Vrchoviš� zvaný v�bec Libenický z 
Libenic byl hlavním odp�rcem plat� t�ch, a když branní v 
branách m�stských Kolínské a Kou�imské, kudy povozy pán�
Libenického do Hory p�ijížd�ly, �eledi jeho do m�sta bez cla 
vjížd�ti ani m�stem projížd�ti nedopoušt�li, majíce o tom p�ísné 
na�ízení, aby clo vybírali od každého, bez ohledu na jeho stav a 
druh povozu, hled�l Libenický mstíti se Kutnohorským zase 
jiným zp�sobem. Nejprve dal služebníkem svým zatknouti a do 
vazby vsaditi poddaného kutnohorského Petra Kutlí�e ze dvora 
Kutlí�ovského v Ho�anech, tvrd�, že týž byl d�íve poddaným 
jeho a bez propušt�ní do Ho�an od šepmistr� byv p�ijat, jest i 
nadále jemu �lov��enstvím povinován. Když pak pan Libenický 
po žalob� Kutnohorských k hejtnan�m kraje �áslavského 
zat�eného nejen z vazby, ale i z �lov��enství propustiti musel, 
chopil se proti nim p�ísn�jšího prost�edku, /268/ zakázav 
Kutnohorským listem otev�eným pr�chod a pr�jezd na neb p�es 
jeho grunty. Hlavní cesta z Kutné Hory do Kolína vedla tou 
dobou p�es pozemky Libenické a proto zákazem uvedeným 
nastala Kutnohorským svízel nemalá. Stalo se také skute�n�, že 
když n�kte�í sousedé z Hory do Kolína na trh jeli, dal je 
Libenický na svých gruntech zatknouti a následek toho byl 
veliký a dlouhotrvající spor. Smírci ve sporu tom ustanoveni 
byli Smil Myška ze Žlunic a Zikmund And�l a ježto se jim mír 
mezi stranami sp�sobiti nepoda�ilo, byly ob� sporné strany 
povolány k pond�lku po sv. Ji�í na hrad Pražský, kdež v�c 
kone�n� byla rozsouzena v ten smysl, že Kutnohorští ve�ejné 
cesty p�es grunty pana Libenického svobodn� mohli užívati. 
Tím však míru mezi stranami ješt� nebylo docíleno, nebo� jak 
Libenický sám, tak i služebníci jeho p�icházívali do Hory a 
dopoušt�li se tu r�zných a p�i tom i krutých prostopášností a 
když jim to rychtá�em m�stským bylo p�etrhováno, zavraždil 
jeden ze služebník� pana Libenického služebníka m�stského na 
ve�ejné ulici a z toho op�t nové stížnosti a žaloby.367  

                                                          
366 Obšírn�ji vylí�eno v díle I. str. 36. Práva toho požívá Hora až 

posavád, ovšem že nevybírá se clo v tom p�vodním vým�ru, jak 
výsada daná ukládá. V dob� nov�jší po roce 1850 bylo n�kterými 
okolními obcemi právo to Ho�e upíráno a obce ty vzpouzely se 
platiti cla pr�jezdného z voz� naložených i prázdných v branách. 
Vzešly z toho �etné stížnosti a žaloby. M�sto hájilo svých práv tím, 
že se odvolávalo na dané výsady panovníky stvrzené a po projití 
žalob bylo kone�n� c.k. místodržitelstvím v Praze výnosem ze dne 
10. srpna 1865 �ís. 45291 rozhodnuto a stvrzeno, že právo vybírání 
cla pr�jezdného m�stu Ho�e Kutné náleží. Následkem toho 
upraveny byly veškeré tržní poplatky dle pom�r� �asových a úprava 
tato místodržitelstvím dna 10. srpna stvrzena a dle této sazby nyní 
jak o trzích týdenních tak i výro�ních a krom� toho i clo tržné a 
pr�jezdné se vybírá. 

367 Toto nesousedské jednání pana Libenického vztahovalo se na 
veškeré obyvatelstvo horské, o �emž �etné zápisy v memorabiliích 
m�stských. R. 1570 p�i �ase velikono�ním m�l pan Libenický na 
dvo�e svém t�i cedule p�ibité, kterými jemu i poddaným jeho hrozilo 
se ohn�m a vypálením. Podepsán byl Kryštof Sluncí� z Hory, jemuž 
Libenický, když p�es jeho grunty jel, zast�elením hrozil. Libenický 
st�žoval si do n�ho u šepmistr�, nemohl se však vy�ízení stížnosti 
své do�kati. Proto odvolal se k místodržícím a ti teprve na�ídili 
šepmistr�m, aby v�c skon�ili. R. 1573 žaloval týž Libenický Smíšek 

/269/ Rovn�ž tak mívalo m�sto svízele se šlechtici a zemany v 
m�st� bydlícími o poplatky a ungelty z vín v domech jejich 
vyšenkovaných neb sem dovezených. Po mnoha žalobách a stíž-
nostech rozkazem rad komory �eské byli tito ku placení t�chto 
povinností m�stských odsouzeni.  

1556 Sn�m království �eského svolán byl listem daným ve 
Vídni ve st�edu první postní králem na hrad Pražský na ned�li 
postní jež slove Lætare a m�lo se jednati o v�ci turecké. A 
pon�vadž král sám do sn�mu p�ijeti p�islíbil, jednáno bylo na 
sch�zi šepmistr�, konšel, soudc�v a obecních starších o posly do 
Prahy, ježto toho veliká pot�eba býti se vid�la, jak na sn�mu o 
mnohé d�ležité artikule m�lo by jednáno býti. A zvolen z 
obecních starších za posla Václav Vo�ko, který, jak v sch�zi 
bylo podotknuto, tam jest dob�e znám a p�i kom o co jednati 
aneb skrze koho p�ímluvu hledati pov�dom jest. Dále páni obec-
ní a soudcové vznesli na pány, že nad tím znamenitou t�žkost a 
lítost nesou, jací se v této pokojné obci od zeman�v mordové a 
no�ní povykové d�jí, takže v ne velmi dlouhém �ase dva mordy 
jsou spáchali a vykonali, jeden od Ji�íka z Ráje, kterýž jest 
zamordoval Ignácího bradý�e �lov�ka dobrého a této obci 
prosp�šného, a p�edc v tomto m�st� svobodn� chodí a žádný mu 
nic ne�íká, a druhý mord, který onehdy pan Václav Pa�ík nad 
služebníkem svým vykonal, žádajíce pán�v šepmistr�v, aby jim 
to trp�no nebylo a to tu kdež náleží, aby jim p�etrženo bylo, by 
sousedé zdejší p�ed nimi zdravím svým a životy bezpe�ni býti 
mohli. /270/ Ve sch�zi té usneseno též, jelikož d�chod�v obecních 
se nedostává, aby všichni pivovarníci ungeltu obecního od sudu 
po 2 gr. platili, což od�vodn�no tím, jelikož se z cizích piv po 3 
gr. ungeltu platí a k tomu cizí i povozy najímati musejí, že tím 
snáze domácí platu toho odvád�ti mohou. Též nákladníci vín 
byli obesláni a bylo jim oznámeno, že JMKá na žádost panskou 
milostiv� povoliti rá�il, by v m�st� z každého žejdlíku vína, 
kdožkoli šenkují, do d�chodu obecního malý peníz platili, tak 
aby z d�chodu toho mohli dluhové obce této svedeni a zaplaceni 
býti, a páni také že jim víno to bez nadsazování p�ílišného saditi 
cht�jí. A kdož by koli víno saditi nésti m�l, aby bez v�domosti a 
v�le t�ch pán�v, kte�í k dohlídce vín po�teni jsou, toho ne�inili. 
A protož že jich páni napomínají a jim p�ikazují, aby všichni, 
kte�ížkoli ten obchod vín šenkováním vedou, se tak chovali. 
Krom� toho bylo ješt� dále usneseno, aby pro veliké dluhy, kte-
ré obec tíží, vesnice Sou	ov, T�ebonín a Blynka jakož i dv�r v 
Pe�kách prodány a kdož za n� nejvíce podá, tomu aby pop�ány 
byly. Další snesení, aby žádný nyní ani budoucn� žid�m žá-
dných zápis�v v regist�ích domácích ani na rathauze na sousedy 
a obyvatele zdejší žádným vymyšleným zp�sobem nedopoušt�l. 
Pakli by který pan šepmistr kterému židu jakého zápisu bu� v 
knihách m�stských neb v registrách domácích dopustil, ten 
každý má dáti pokuty a na rathouze složiti 20 gr. a poslové 10 
gr. a žid tu sumu, na kterouž by ten zápis se vztahoval, aby jak 
z�ízení zemské ukazuje, propadl. K tomu aby pan šepmistr 
nyn�jší i budoucí soused�v pro dluhy židovské neobsílal, a byl-
li by který aneb obyvatel jakou sumou židu povinen, by i první 
dopomožen od hejtmana Kolínského neb kohokoli jiného došlo, 
aby žid�m na po�ízení od pán�v poukázáno bylo, aby pán�m z 
t�ch dluh�v /271/ nepovolili pod pokutou výše psanou.  

Materna z Kv�tnice co majitel vesnice a dvoru P�ítoky 
vzpouzel se již delší dobu odvád�ti úroky na dvo�e tom pro 
špitál pojišt�né. Bylo proto v rad� krátce rozhodnuto: pon�vadž 
jest poplatník jako jiný sedlák, nebude-li chtíti ku poslednímu 
vyzvání platiti, že mu obilí bude pobráno.  

Téhož roku povstala op�t veliká rozep�e mezi obcí Kutno-
horskou jako správcem špitálského statku Velelova a obcí m�sta 
Nového Kolína o b�ehy Labe u Veletova, nebo� Kutnohorští pro 
pohodln�jší plavení d�íví pro pot�ebu hor dali protrhnouti horní 
Labe, aby prámy snáze ku b�eh�m p�istáti mohly, �emuž však 
Kolínští stav�li se na odpor a když jim to nic neprospívalo, sa-
movoln� narazili kol� do �eky a dali je oplésti proutím, což pak 

                                                                                             
z Vrchoviš� šepmistry, že náhrobní kámen z hrobu otce jeho 
Michala z Vrchoviš� v chrámu sv. Barbory, kdež od t�inácti let byl, 
vyzvednouti a /269/ odstraniti kázali. R. 1577 žaloval týž Libenický 
šepmistry, že v rozep�i manželky jeho s jakousi Dorotou �erma�kou 
pro urážku na cti spravedlivého výroku u�initi necht�jí. 
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bylo na p�ekážku p�istání prám�m a Kutnohorští žalovali proto 
na Kolínské u soudu zemského a výsledek byl ten, že koly byly 
odstran�ny a Kolínským vykázány meze jejich k Veletovu dosa-
hující.  

1557 Hornictví doby té mohlo dosti vydatn�, ano i skv�le 
prospívati, kdyby jen bylo bývalo �ízeno dle pot�eby a požadav-
k� �asu muži �ádnými a zkušenými a v hornictví náležit� obe-
znalými a co nejhlavn�jšího, poctivými. Hrozné p�ímo žaloby 
vedeny byly do tehdejšího nejvyššího mincmistra Petra Hlavsy z 
Liboslav�, jemuž dáváno za vinu, že on, povolav cizozemc� na 
první ú�ady horní a hlavn� povoláním jakéhosi Šebestiana Esse
k tavení st�íbra, který sp�sobem svým, jehož p�i tavení byl 
zavedl, nejen nijakého užitku nedochází, nýbrž i znamenité škody 
se tím d�jí, podvody se provozují, /272/ nákladníky t�žkou vahou a 
jinými obmysly obírá a to vše s v�domím mincmistrovým, takže 
od desíti let, co tento spolek Ess�v s mincmistrem Hlavsou trvá, 
3083 h�iven a 10 lot� st�íbra, jehož v kyzích byli p�ijali, nikde v 
p�íjem nepoložili, atd. Musely� tyto nešvary horní a hutní spol-
kem tím páchané již p�íliš citeln� dotýkati se veškerých náklad-
ník�v hor a zvlášt� obce Kutnohorské, když k takové žalob� na 
nejvyššího ú�edníka zemského se odhodlali.  

Mincmistr Hlavsa hled�l žalobu do n�ho vedenou se sebe 
svrhnouti tím, že dal ke komo�e zemské zprávu, že se pavování 
dol� Ka	kovských, které nákladem královským byly pavovány, 
nevyplácí a že by pavování to m�lo býti spušt�no.  

Proti tomu však ohrazovali se Kutnohorští. Za ú�elem snad-
n�jšího poznání celého sporu jakož i rozeznání, na �í stran� byla 
pravda a jakým sp�sobem pracovalo se ke zkáze a úpadku hor-
nictví kutnohorského, uvedeme n�které listiny, týkající se žalob 
šepmistr� a rady jménem vší obce ke komisa��m, za tou p�í�i-
nou hned po Novém roce 1557 do Hory vyslaným.368 Vyslaní 
komisa�i tito vyzvali šepmistry, aby veškeré vady ve správ� hor 
jim známé oznámili, k �emuž odpov�d�la rada následovn�:  

Jakož se na nás strany hor na Horách Kutných dotaz �iní, 
bylo-li by to nyn�jších ú�edník� horních dílo a spravování k pro-
sp�chu a dobrému t�ch hor �ili ke škod�, toto za odpov�
 dává-
me. P�edkem, co se šmelcování a zd�lání rud, kyz�v a vitrunk�v 
i jich náklad�v s užitkem �ili se škodou co d�lá, to naší zprávou 
tak ur�it� vysv�tliti nem�žeme z p�í�iny té, že p�edešle vedle 
starobylého sp�sobu, který se vždy p�i horách zachovával, ná-
kladové hutní z�eteln� v rejtunku v�bec �esky, aby všickni rozu-
m�ti mohli, vyhlašováni bývali a bylo-li jest co na /273/ škodu, k 
tomu se p�imluviti i také k náprav� p�ivésti mohl. Ale nyní se to 
ned�je, nýbrž takoví nákladové n�mecky se spisují a do rejtunku 
v t�ch spisech se podávají, o kterých ani urburé�, ani hormist�i a 
nad to výše my žádné v�domosti nemáme, pon�vadž se to tak 
nepatrn� d�je a v�bec nevyhlašuje. A nad to pak výše, že 
p�edešlý zp�sob v tavení, který za p�edk�v našich zachován byl, 
v jiný, nám neznámý sp�sob zm�n�n jest a p�ed námi se, jak 
oznámeno, tají. Ano nákladníci i nad to, aby jim prubí� odhad 
jich rud a zkoušení vydatnosti kyz�v držán byl, obdržeti nemohli. 
A aby i to v�domo bylo, že p�edešle obecní rajtunkové a 
svolávání lidu horního �asto bylo, p�ed nimiž, když co takového 
hlavního k rozjímání o hory p�išlo a n�jací nákladové se �initi 
m�li, se vznášelo, kdež se jeden každý z náklad�v ú�edníkovi, 
pokudž tomu rozum�l, svobodn� p�imluviti a k vzd�lání t�chto 
obojích hor a hutního díla na jich dobré pomysliti mohl. Ale 
nyní takoví rajtunkové �ídko se d�jí a nic se toho v�bec 
nevznáší, než to se všecko mezi nyn�jšími ú�edníky �ídí, zavírá a 
ustanovuje: nýbrž i to se oznámiti musí, že na v�tším díle sta�í 
d�lníci a ú�edníci �eští, kte�í t�chto hor pov�domi jsou a k práci 
jich z mladosti zvykli, z ú�ad� svých horních, zvlášt� pak z díla 
hutního, složeni, a na jich místa N�mci a cizozemci, kte�í t�chto 
hor zcela pov�domi nejsou, z�ízeni a postaveni jsou. A tak se 
tomu rozumí, pon�vadž po t�ch povinostech, jakožto zde na 
t�chto horách zrodilí a dílu hornímu uvyklí, zvlášt� pak ti, kte�í 
proti nyn�jšího horního díla nespráv� co promluvili, se nez�sta-
vují, ani se k t�m nep�ipoušt�jí, že se k tomu sm��uje, aby nám 
�ím dáleji tím víceji takové jich hutní dílo neznámé, nev�domé a 
p�ed námi skryté bylo. /274/ A protož z toho porozum�ti možno, že 
co se hutního díla a šmelcování, z n�hož JMKé i nákladník�m 

                                                          
368 Dle listin v archivu m�stském chovaných. 

užitky p�icházeti mají, dotý�e, tak d�kladn� a ur�it� zprávu, 
dob�e-li se �ili zle d�lá, bez pilného z register mincovních 
vyhledání u�initi nem�žem. Než pokud z patrných a hmotných 
v�cí uznati a souditi m�žeme a z lidu horního na�íkání a 
n�kterých ú�edník�v oznámení, to uvédsti chcem:  

Nejprve jest to v�bec známá v�c, že t�chto nedávno pominu-
lých �as�v z daru Pána Boha všemohoucího nad�lení božského 
od rud, kyz�v a vitrunk�v i šlich�v mimo jiná léta do hutí králov-
ských z obojích hor dosti se dodávalo, ano i podnes z samého 
Ka�ku na 130 hyl�v, tj. 1560 centný��v každého týhodne a n�-
kdy výše do hutí se svozuje, takže vedle zkoušek každého týhodne 
na 300 h�iven st�íbra a výše do hutí p�ichází. K tomu však z 
n�kterých pomocí, které se z mince na n�které doly �inily, na ten 
�as sešlo, i všecky milosti, které od starodávna chudým d�lník�m 
a havé��m každého týhodne, a� dosti skrovn�, se dávaly, skrze 
tyto ú�edníky složeny jsou a krom� toho skrze ú�edního prubí�e z 
každé kopy groš�v dva peníze se vyrážejí, nákladník�m vlastní-
ho prubí�e p�ipustiti necht�jí, a �asto i to p�i zkouškách rud se 
d�je, že když kyzové a rudy dob�e drží nebo když se pr�by sro-
vnávají, že se podruhé zkouší a když jest na mále, p�i tom se 
z�stává. Ale to všecko p�i tomto díle hutním a nákladech t�mto 
správc�m posta�iti nem�že, neb mnohdykráte nákladník�m a 
d�lník�m narážky se �iní a když �as p�ijde k placení, za rudy a 
kyzy se neplatí. Dluh� též na n�kolik tisíc, že pen�z v minci ne-
bylo, se nad�lalo a podnes zaplaceny nejsou, a� jsou pak koliv�k 
nyn�jší ú�edníci, že všecky takové dluhy, z leh�ejších a chudších 
rud a kyz�v, které na onen �as ležeti nechali (a co jest bohatšího 
byli tavili) zaplatiti chtí, /275/ slyšeti dali. Jak pak mnoho st�íbra 
z hutí JMKé do mince z takového tavení p�ichází a jaký užitek a 
p�ebytek vychází, to se z register mincovních a z ú�t�, na kterých 
všecken základ vší této zprávy záleží, vyhledá a najde.  

A aby VMti tím pevn�ji vyrozum�ti mohly, ra�te poru�iti, 
aby výtah toho, co jest v t�chto d�íve minulých dvou létech 
st�íbra vedle zkoušek v rudách, kyzích, šliších a vitruncích do 
huti JMKé p�išlo a p�i tom druhý výtah, co jest v týchž dvou 
létech st�íbra k mincování z huti do mince p�inešeno, položen a 
vydán byl. Z toho pak rá�íte porozum�ti, kolik set h�iven st�íbra 
v t�ch dvou letech toliko zma�eno a ztraceno jest a jaký to užitek 
JMKá míti m�že.  

K t�mto pak škodám i toto skrze nyn�jších ú�edník�v spravo-
vání p�istupuje, že pro veliké a prve nebývalé náklady nem�ž se 
žádný užitek takového nad�lení božího požehnání cítiti, nýbrž 
ten všecken tém�� mezi ú�edníky, služebníky a zbyte�né nákla-
dy, stavení a jich nerozšafnost se rozplyne. Neb ú�edník�v mi-
mo starobylý sp�sob se mnoho nachází, jimž se nemalé platy a 
stojecí a n�kterým i provise dávají, tak jak se z register mincov-
ních vyhledati bude moci. A ti, jsouc odjinud na tyto hory 
povoláni, t�mto horám málo co neb nic nerozum�jí.369

/276/ Z t�ch 
pak ú�edník�v n�kterých, kte�í tomu málo rozum�jí, nejsou les�v 
ani kraje vyššího pov�domi, t�ch les�v kupování se porou�ejí a 
tak �asem mimo míru lesy dráže kupují, �emuž se i okolní, kte�íž 
tomu rozum�li, divili. P�i sekání t�ch les�v nepo�ádn� se mají, 
vysokých pa�ez�v zanechávají, klest a vrchoví tém�� k žádnému 
užitku, mohouce jej na uhlí spáliti, nep�ivozují a jiné mnohé 
škody �iní, �emuž se mnozí z okolních pán�v diví a JMKou v tom 
litují, v�douce, že jich poddaní jinak rozšafn�ji a užite�n�ji s 
menším nákladem a les�v kácení uhlí pálí a také i to malé prútí 
k užitku p�ivozují. Ale tito JMKé uhlí�i to všechno v lesích 
zanechají aneb v hromadu na popel spálí a sob� popel k užitku 
prodají. Ježto p�edešle drahn�jší klest mezi jiným d�ívím do 
milí��v na uhlí pálení se dávalo a což jest drobn�jšího bylo, to 
se na otypky zd�lalo a do hutí k roštování kyz�v místo uhlí pro 
                                                          

369 Dle hrab�te Sternberga Geschichte der böhm. Bergwerke byli 
tito ú�edníci a služebníci horní toho �asu z mince královské placeni 
a vydržováni: nejvyšší mincmistr, dva mincovní ú�edníci, jeden 
písa� mince, jeden hofmistr, jeden urburé�, jeden urburní písa�, �ty�i 
prubý�i, jeden šafá�, vrátný, správce železa, t�imecítma hormistr�, 
t�i nadlezci, šest lezc�, /276/ šest hlída�� dol�, šest písa��v dolových, 
šest svrchních a šest nižších šmelí��v (kte�í lidu hornímu stravu 
dávali a jemu práci odm��ovali), �tyrmecítma tesa��, šedesát 
vrchních a šedesát nižších koní��v, šest forman�, šest pacholk� a sto 
trejbý��. P�i hut�ch bylo dvanáct hutních p�ísežných, t�i šafá�i a dva 
p�íru�í. 
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sporotu svezlo a tak i tudy náklad�v na díle strany uhlí scházelo.  
P�i pálení uhlí též mnohé škody se d�jí, milí�e nad míru 

veliké stav�jí, kte�í mnohokráte zúplna ne k svému užitku, ale k 
zkáze p�icházejí a �asem i milí� sho�í, což nem�že než s velikou 
škodou býti, neb i skrze takové nerozšafné dílo okolní lesové na 
v�tším díle jsou smej�eni a kdyby to na dlouze býti m�lo a d�íví 
se tak nešet�ilo, pro samý nedostatek uhlí musely by hory k 
snížení p�ijíti.  

/277/ A�koliv pak od týchž ú�edník�v nový op�t sp�sob uhlí 
pálení p�i Labi vymyšlen jest, však se o tom zpráva dává, že se i 
tím pálením na t�ch špalcích po Labi z královských les� p�i-
šlých, i na milí�ích veliká škoda d�lá a toho nedávného �asu za 
18.000 špalk� dol� spušt�no bylo a není jich než 12.000 
nalezeno a k tomu i n�který milí� v nic p�išel.  

K tomu forman�v odjinud mnoho se chová, kte�í svými 
ko�mi v ovsích zádavu a drahotu �iní a n�kte�í, vydlužíc se v 
minci i jinde, zutíkají. Forman�v domácích fedrovati necht�li a 
když se �asn� uhlím nezásobí a n�jaký nedostatek pro zlé cesty 
se nachází, na domácí, kte�í si jinou živnost opat�ili, naléhají a 
jimi dotáhnouti chtí.  

P�i kyzích a rudách do hutí svezených též se mimo p�edešlý 
sp�sob chová a náklady �iní, neb bohatší kyzy na v�tším díle 
tav�jí a co leh�ejší, zanechávají, a to potom k p�ebrání a k pu-
chování dodávají, na�ež znamenitý náklad na p�ebrání, pucho-
vání a od puchérny �iní. Ježto to za p�edešlých hutník�v 
nebývalo, ale leh�ejší kyzy s mastn�jšími jsou tavili a �astokráte 
i leh�ejší k tomu p�ikupovali a t�mi šichty sob� pronášeli. Nyní 
pak jakési kamení vápenné odjinud za peníze kupují a vždy více 
a více nákladu p�ivozují. A p�i hnaní st�íbra �asto tak neopatrn�
se mají, že se jim níst�j zdvihá a st�íbro se tratí a rozst�íká. 
Nýbrž i to oznamujem, jak zprávu máme, že se nyn�jšího tavení 
zprávcové byli uvolili v každé šicht� 24 centný�� p�i každé peci 
zd�lati a na to nespáliti než toliko t�i truhly uhlí, ale že nyní p�i 
každé šicht� toliko 20 centný�� na každou pec sadí a uhlí že po 
4½ truhlách a mnohdykráte výš vydávají. Co tu na dvanácti 
pecích každého dne díla a nákladu p�ibývá, když se každého 
týhodne 576 centný�� nedod�lá, ra�te povážiti.  

/278/ P�i pr�bách mnozí jsou lidé mladí a nezkušení, krze co 
m�že se nejeden omyl sb�hnouti, neb i to �asem se d�je, že jiní, 
nemajíce na co závazk�v a nejsouce ani prubý�i, pr�bu z váhy 
berou, pr�bu tlukou a p�i tom p�ísežní prubý�i nebývají. Mnoh-
dykráte i to se d�je, že velicí nákladové na n�která zbyte�ná 
stavení se �iní, ku kterým se tesa��v mnoho p�es pot�ebu chová, 
jimž se velicí platové dávají a málo �asem ud�lají. A což oni 
nákladem n�kolika sty ud�lají, to jiní mnohem menšími útratami 
by spravili a ud�lali. Jako na tu hu�, která se k hnaní st�íbra nad 
Páchem vystavila, n�kolik tisíc naloženo jest, a jak zpráva se 
dává, že by to jiný mnohem menším nákladem byl ud�lal, a také 
jaký z toho nového kunštu p�i hnaní st�íbra pod kloboukem 
užitek jest, to se z toho m�že poznati, že prve taková pec 10 kop 
gr. se spraviti mohla, ježto samý klobouk n�kolika mnohými 
kopami nespraví a již te
 druhý klobouk v t�ch malých toliko 
létech ud�lati dali.  

Za p�í�inou pak takového nyn�jšího spravování hutního a 
p�ílišných náklad�v mnohým se na Horách Kutných i jinde 
obývajícím kverk�m a nákladník�m hor odhá�ka a odrážka od 
hor �iní, takže lidé s žádnou takovou chutí a ochotností jak prve 
na hory nenakládají, což kdyby se tak dlouho státi a Pán B�h v 
nad�lení svém ruku svou pozav�íti rá�il, nemohly by ty hory než 
k snížení a ku pádu p�ijíti. Ale pon�vadž pádem t�ch hor, které 
n�kolik set let vždy stály a jsou tohoto království �eského jakožto 
p�ední klenot a m�sto zahynouti a jiná okolní i podál m�sta i 
vesnice utrp�ti by musely.370  

/279/ O hospodá�ství a správ�, jaká vedena byla p�i dolech 
Ka	kovských, podána byla zpráva následující:  

P�edkem a nejprve strany náklad�v na hory Ka�kovské vidí 
se, že prvn�jší nedostatkové tam se nedostávalo z kyz�v, na 
výlohy dolové nahražovány byly urburou a m�dí od rudokupc�, 
která darmo králi JMti p�icházela, ale nyní, pon�vadž JMKá 

                                                          
370 Ke konci zevrubné zprávy této p�ipojují Kutnohorští prosbu ku 

královským komisa��m, aby nešvary vypsané odstranili a hory p�ed 
úplným úpadkem ochránili. 

sám k své ruce taviti dáti rá�í, kam se ta urbura podívá, na to se 
sluší vyptati, ježto jest rozum�ti, že náklad na náklad jde. Nebo 
rovnaje st�íbro k st�íbru po 3 kopách gr., m�lo by urbury p�ijíti 
každého týhodne z h�ivny po t�ech tola�ích po�ítajíc 150 kop gr., 
a m�
 k m�di, m�lo by jí každého týhodne p�ijíti nejmén� 15 
centný��v, a m�di jalové, šplejsované, prodává se za 4 kopy gr. 
�iní 60 kop gr. A tak ze samé urbury nákladové Ka�kovští mohli 
by zapravováni býti a užitek �istý JMKé z�stati.  

Zatím jest p�edložen náklad, kterýž by se na hory Ka�kovské 
nakládati m�l a proti tomu na odplatu toliko kyzy, a perk�, 
šlich�, pecek atd. což z Ka�ku p�ichází s nákladem dolovým, nic. 
Ježto jest zpráva, že z t�ch perk� a šlich� do týhodne n�kolik 
drahn� h�iven st�íbra se ud�lá, za kteréžto perky prve od 
rudokupc� každého roku n�kolik set kop groš�v se scházelo beze 
všeho nákladu JMKé, a to býval jistý d�chod královský.  

Výdaje na kon�, kteréž jsou na Ka�k k dol�m koupeni a do 
hutí královských zdarma se berou, ty by se m�li kládsti do výloh 
hutních a ne ka�kovských, pon�vadž ty kon� pro tu hu� chovají, 
též i za obrok pro ty kon�, a tak tyto výdaje s Ka�ku sjíti by m�ly 
a tak by málo se nedotklo užitku proti nákladu, když by se 
náklad hutní a ka�kovský rozd�lil.  

Též zpráva jest, že do roka v huti spálí se 20 neb 30 polou-
lesí, /280/ a ten všecken náklad za f�ry od les�, ježto by forák�m 
od každého poloulesí n�kolik kop dáti musili, od kteréhož 
n�kolik set kop gr. do roka p�ijde na kon�, vozy, od vyvalování 
les� atd., tolikéž co se do hutí za sena dostane od sekání, 
hrabání a nakládání jich. Též ochromíc a namohouc kon�, pošlí 
je na Ka�k a tam je t�i, �tyry ned�le na obroku chovají a nic jimi 
ned�lají a potom n�které pán�m dadí a místo t�ch zdravé darmo 
vezou, na škodu JMKé. Ježto jindy z ko�� užitkové bývali a nyní 
na nich znamenitou škodu míti musejí. To se všecko do nákladu 
ka�kovského klade a m�lo by se kládsti do hutního. Tolikéž 
pacholk�v, kte�í kyzy i jiné v�ci do hutí vozí, též se jim mzda do 
náklad� ka�kovských klade a ne do hutního. A cožkoliv t�ch 
les�v se v huti spálí, ten na díle neklade se do nákladu hutního a 
tak hutní výdaje kladou se do nákladu ka�kovského.  

Když jsou se stará stavení dobrá v hutech bo�ila a nová ne-
užite�ná, jako pod Ka�kem, kteréž vítr pobo�il, a na Ka�ku kap-
le a šrut v Trmendli d�lala na taková stavení, i také od f�r za 
lesy znamenitý náklad jest u�in�n, a ten všecek ku Ka�ku se p�i-
kládá. A tak kdyby se ti nákladové, jak dot�eno, na huti a na jiná 
neužite�ná stavení ka�kovská vynaložení, nep�i�ítali k nákladu 
na Ka�k, jest tomu rozum�ti, že JMKá z Ka�ku spíše užitek nežli 
škodu míti rá�í, neb z nad�lení božího nyní víc nežli prve kyz�v 
jest.  

Aby piln� rozváženo bylo, který d�l hoden jest pavování a 
který není a což se p�i kterém koní i d�lník�v chovati má, aby na 
zbyt nebylo.  

Tento náklad také by mohl sveden býti. Kdež se k ruce JMKé 
ková�i chovají a stojecí znamenité se jim dává, uhlí, železa /281/
na kon� a vozy kupovati se musí, ježto jest zpráva, co se nákladu 
za �tvrt léta v té p�í�in� zb�hne, že by té sumy nenaložili, kdyby 
zdejší ková�i ze svého železa a na sv�j náklad k dol�m d�lali, a 
ta zpráva také jest, že na ta stojecí, kteráž ková��m dávají, že by 
ta díla zapraviti mohli.  

Nepo�ád p�i Ka�ku, mimo p�edešlé artikule, jest i tento, že 
šmelí�i, majíce p�ísahy, aby sami k lozunk�m p�ihlídali, aby 
zouplna vycházely, toho se pro nedbanlivost šmelí�e p�i 
hašplí�ích ne�iní, než místo sebe volí podšmelcího, který ani 
p�ísahy nebude míti, což se d�je ke škod� JMKé. K tomu do dol�
maje lézti, posílají místo sebe jiné, n�kte�í dva, a tím nákladu 
p�ibývá a oni sami k tomu nep�ihlídají.  

It. Štejg�i, ti mají vyhledati dol�, škody aby se nedály. I 
porou�ejí jiným a sami ve dvou neb ve t�ech dnech neslezou, 
aby, kdyby cht�lo co kde zapadnouti a zaklesnouti, štemflí 
podehnat, ale jakž zpráva jest, moha štemflem jedním neb dv�ma 
p�i n�kterých dolích opraviti, toho na mnohých místech jsou 
zanedbali, až všechno zakleslo. K tomu maje vybedniti šachtu, 
jak náleží h�ebíky obíti, duny, které by vypadaly, nahnati, aby se 
kože netrhaly, toho zanedbávají, ledakohos k tomu pošlou, kte�í 
málo neb nic tomu nerozum�jí. A tak kdož na jich míst� koží hne 
anebo do fartu šprisl vbije, položí mu za to dva neb t�i groše, a 
tak takovým nepo�ádem nákladu se p�iv�tšuje.  
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It. Strany koží a provaz�, tu se znamenitá škoda d�je, že 
podšmelí�i, majíc po díle, zvlášt� když kyz horký se be�e, k�že 
opravovati a do dobré vody dáti, toho zanedbávají a potom jiná 
díla na suché kože be�í a první vnic p�icházejí, a na n� se 
neptají, neb jich po hašplích zanechávají a suší a do frátové 
vody nedávají, /282/ a když by nimi d�lati cht�li, se lámí, což bez 
škody býti nem�že, jakož se v nákladech každého téhodne 
nachází, že n�kolik kop gr. do náklad� u každého dolu se klade 
za takové kože a provazy. Též o provazích, kte�íž se se škodou 
na váhu kupují, jak se plundrují a �eží, ježto by mnozí mohli 
trvati, toho neopatrují a to na v�tším díle schází ú�edníky, kte�íž 
k d�lník�m nep�ihlížejí, zvlášt� hormist�i, kte�í mají lézti dol�
každý týhoden a nelezou, než v n�kolika ned�lích.  

It. Váha, na kteréž se kyzové váží, ta aby držána nebyla, neb 
spolu s kyzem šlam, perk, nysík a ka�koví se váží a tak nem�že 
než ujíti. Než aby se v tom chováno bylo jak prve, aby hormist�i 
dohlídali, aby se kyzové dob�e na �isto vypretovali a za hýli aby 
po�ítáno bylo šest p�r mírných. Nebo p�edešlých �as�v po šesti 
purách n�kolik tr��ek kyzu po hýli zbylo a tak se ta ne�istota, 
která v kyzu byla, nahraditi mohla. Ale tuto nyní že se váží jak 
lehký tak bohatý kyz, ježto n�která jedna p�ra lepší jest, nežli 
toho lehkého dv�.  

A jakož se byl podvolil panem mincmistrem p�ijatý tavi�
Šebestian Ess, když mu vedle v�le jeho dvanáct pecí ustanoveno 
bude, že chce z kyz�, klop� a šlich� p�inésti st�íbra do mince 
každého týhodne 115 aneb 120 h�iven st�íbra. Nyní pak maje 
šestnáct pecí, k tomu rudy ze st�íbrných hor a �erné m�di 
bohaté, netoliko té sumy podvolené nenosil, ale mnohem mén�
nosí. A také ani o t�ch dvanácti centné�ích st�íbra, kteréž se do 
mince (na zkázu prvn�jších tavé��) podvolil do roka dáti, se neví 
a jich se nenachází.  

Vedlo by to p�íliš daleko, veškerých ne�ád�, jakých p�i 
správ� hor, hutí a mince královské spravedliv� vytýkáno bylo, 
do podrobna uvésti. Z pov�d�ného pozná již soudný �tená�, že 
vina /283/ úpadku hornictví kutnohorského nedá se hledati v 
nedostatku vydatných rud, neb jak zní spolehlivé zprávy, 
poskytovaly té doby hory hojn� rud vydatných. Skute�ná p�í�ina 
úpadku leží v nedbalosti, nepoctivosti a neznalosti ú�edník�v 
horních. O �emž ostatn� pozd�ji ješt� mnohokráte bude možno 
se p�esv�d�iti.  

Také miní�i a pregé�i použili p�ítomnosti královských komi-
sa�� a žádali, aby mincmistrem Janem z Vitence odebraná jim 
obdarování a výsady, králem Václavem jim dané a Vladislavem 
potvrzené, byly jim navráceny a plat jich od práce na bývalý 
sp�sob uveden byl, pon�vadž z milosti boží mimo léta p�edešlá 
Pán B�h št�drou svou ruku ukazovati rá�í.371  

/284/ Výsledky tohoto šet�ení a p�ednesené stížnosti p�edložili 
vyslaní komisa�i královské komo�e v Praze, p�esto však n�ja-
kého rázn�jšího a uspokojujícího opat�ení se nestalo, nešvary 
vypsané p�etrženy nebyly a páni z�stali pány.  
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suchých kyz� z couku Ka	kovského a Turka	ského 2,287.693 cent., 
obsahující 251.529 h�iven st�íbra. Rudy, rýžoviny a zv�traliny 
(vitrunk�) prodaly doly st�íbrné v této dob� do hutí 1,065.648 cent�, 
které vynesly 169.285 h�iven st�íbra, úhrnem tedy bylo prodáno do 
hutí v této dob� kyz� a rudy 3,353.343 centy, jež vynesly 390.814 
h�iven st�íbra. Za tu dobu spracovalo se v hutech 3,636.309 cent�
rudy a obsahující 420.835 h�iven st�íbra, takže 1 cent rudy (as 120 
liber) obsahoval 1 lot a 3 a ¼ kventle st�íbra. Z rudy této se v hutích 
vyt�žilo 329.453 h�iven st�íbra a 12.617 cent. m�di, tedy v pr�m�ru 
ro�n� 13.178 h�iven st�íbra a 505 cent� m�di. Vezmeme-li centný�
po 100 litrech, tedy se u hutí spracovalo rudy 4,263.490 cent. a m�di 
se ro�n� v pr�m�ru vyrobilo 602 cent�. Až do po�átku XVII. století 
vyt�žovalo se ro�n� 13.000 h�iven st�íbra. O nepo�ádcích a špatném 
hospoda�ení ú�edník� horních a mincovních jakožto hlavní p�í�in�
úpadku kutnohorského hornictví dalo by se mnoho psáti. /284/ Že 
však škodlivé nepo�ádky p�i zam�stnání onoho �asu tak kastovnicky 
vedeném a málo známém byly snadn�jší, snadno porozumíme, a 
pou�í nás o tom p�íklady v nové dob� v hornictví se vyskytnuvší. Že 
pak v Ho�e ty zlo�ády dosáhly vysokého stupn�, vidno z reformace 
n�kterých �lánk� pro kutnohorské horníky a ú�edníky, dané císa�em 
Rudolfem II. dne 20. kv�tna 1604, kterouž se zapovídá ženy za 
šichtmistry voliti. Viz Slovník nau�ný díl IV. str. 1092 a sl. 

Pon�vadž žaloby a stížnosti do nejvyššího mincmistra od 
šepmistr� a rady vycházely jménem celé obce, mstil se op�t 
mincmistr tím, že p�i obnovení rady a ú�adu konšelského, jež 
dálo se v pond�lí po sv. Antonínu, pracoval pomocí svých p�ívr-
ženc� k tomu, aby nikdo z p�edešlých šepmistr� a konšel na 
místa ta více volen nebyl, což se mu také poda�ilo a primasem 
ustanoven byl Samuel Vodolínský z Vodolína. Nová rada ihned 
po volb� uvažovala pak o následujících artikulích:  

Co se hospodá�ství obecního dotý�e, toto aby na práci m�li: 
hospodá�ství obecní i váhu, sedláky, rybníky, úroky, clo, jarma-
re�né, �inže, s�l, podsudní i jiné všecky d�chody obecní aby 
�ídili a spravovali a poplatky k sob� p�ijímali. Úpisy �inží a 
jiných plat�, které obci z šos� se dávají, aby nikdo nep�ijímal, 
než všichni poplatníci zdejší na �asy jistého dne sobotního do 
váhy aby obesíláni byli a tu takoví d�chodové aby p�ijímáni /285/
a do po�ádných rejster zapisováni byli. A kdož by z poplatník�
co cht�l nadržeti a narážeti, toho hospodá�i aby nedopoušt�li, 
než v�zením jednoho každého k dávání a vypl�ování aby 
p�idrželi. A tak tudy aby hospodá�ství obecní, též váha, v tom 
dobrém po�ádku držána, �ízena a spravována býti mohla. A co 
se d�chod�v ze vsí ke špitálu náležejících dotý�e, aby ty v svém 
sp�sobu z�staly a od u�edník�v ke špitálu volených se p�ijímaly 
a v obecní v�ci míchány a spol�ovány nebyly, pon�vadž jsou 
zádušní. Co se pak cla v Malín� dotý�e, aby Michal pojezdný s 
n�kterým sousedem ustavi�n� s tím kr�má�em, který to clo prve 
vybíral a vybírá (který, jakž rozum�ti, se s pány o n�j d�lívá), na 
zkušení za p�t neb šest ned�l byli a tu s pilností aby toho 
vyhlédali, aby žádný cla neprojížd�l ani jinými cestami nejezdil, 
aby se tudy vyhledati mohlo, co se toho cla do týhodne (bez 
umenšení neb ujímání) se schází a scházeti m�že a o to s panem 
opatem Sedlckým aby promluveno a jednáno bylo. A pozná-li se, 
že se toho cla více vybírati bude, než nyní kr�má� nosívá, p�i 
panu opatovi sp�sobeno bude, aby v Malín� n�jaký domek 
ud�lán byl a osoba dob�e zachovalá k vybírání toho cla aby 
volena, i také stojecí, na� by živa býti mohla, opat�eno bylo. K 
tomu osoby zvolené byly Adam Zygel z Chocemic, Jakub Stejšek 
a Ond�ej K�ivolá�ek a za práci jednomu každému má dáno býti 
do roka 4 kopy gr.  

Co pak se špitálu dotý�e, p�i kterém až posavád žádného do-
brého �ádu a spravování že jest držáno nebylo, nebo samých d�-
chod� stálých bezmála na 150 kop gr. se schází, k tomu že se d�-
din užívá, aneb obilí se obrodilo, to všecko že jest neposta�ovalo 
a ješt� neposta�uje a zpráva jest, že t�ch chudých sotva dvanáct 
jest, ježto se vidí, kdyby jaký �ád v spravování jich byl a /286/
rozšafnost, že by na samý dv�r aneb na samé úroky vydržováni a 
vychováni býti mohli, a jeden d�chod, bu
 úrokové aneb ze dvo-
ra užitek, co by se obilí, slam, plev, sena atd. prodati a zpen�žiti 
mohlo, že by zachovati se mohl. I aby to mohlo v �ád a k 
napravení p�ivedeno býti, takto jest se o ten špitál snešení stalo: 
Jakž po žn�ch bude, aby všechny d�diny od téhož špitála lidem 
neškaredickým i jiným dobrým hospodá��m na pole pronajaty 
byly a mezitím bez prodlení hned aby s t�mi lidmi, co by který 
rolí ujíti a zd�lati dob�e mohl, jednáno bylo a smlouva s jedním 
každým kolik kop záhon�v kterého roku pohnojiti, zd�lati, osíti, 
též i do stodoly obilí svézti povinni byli, aby u�in�na byla. A což 
na onen �as koní, skot� a jakýchžkoli dobytk�v, též také obilí 
jakéhokoliv, slam, sen a jiných v�cí ve špitále bude, to prodáno 
a zpen�ženo aby bylo. A kdož by chudé též také lidi ke špitálu 
spravovati m�li, k tomu aby dv� osoby voleny byly a ty potom 
úroky a posudní vybíraly. A což obilí všelikého kterého roku též 
p�icházeti bude, to aby prodaly a peníze i jiné všecky d�chody 
ke špitálu náležit� k sob� p�ijímaly a od nich do register každý 
p�íjem náležit� zapisovaly a na to chudé pat�i�n� a rozšafn� aby 
chovaly a k nim dohlížely, aby se jídlo a pití daremn� nikde 
jinde, komuž nenáleží, nerozdávalo a neroznášelo.  

It. O opat�ení pen�z obecních, sirot�ích a lidských takto se 
jest snešení stalo, aby takové všecky peníze pan šepmistr k sob�
p�ijímal a ve �tyrech ned�lích z nich po�et d�lal a jiným pán�m 
šepmistr�m postoupil. A což takových pen�z poz�stávati bude, k 
t�m pen�z�m má truhla se t�emi p�ihrádkami ud�lána a dv�ma 
zámky opat�ena býti, od kteréž každý pan šepmistr jeden klí� a 
písa� druhý míti mají.  

/287/ Tu i pan primas Samuel Vodolínský p�ipomenul, že v�-
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bec známo, v jakých velikých dluzích tato obec stojí a jaké lich-
vy dávati musí, kterých neubývá, nýbrž vždy více p�ibývá, aby 
tedy ta obec z t�ch dluh�v mohla sprošt�na a vysvobozena býti, 
by ves Sou	ov a T�ebonín na výplatu prodali a pen�zi t�mi n�-
který dluh zaplatili. K návrhu tomu obecní starší i rada svolili. 
Pon�vadž však hnedle kupec dobrý se nenacházel a obec pen�z 
pot�ebovala, byly vesnice ty spolusousedu Kašparovi Fifkovi v 
zástavu dány, ježto on byl obec pen�zi pot�ebnými založil.  

Dávnou snahou Kutnohorských bylo získati v majetek blíz-
kou ves Poli�any a to hlavn� pro pohodlí hor. Teprve na op�to-
vanou prosbu byla jim vesnice ta králem Ferdinandem darována 
za podmínek v následujícím majestátu uvedených:  

My Ferdinand z boží milosti �ímský král, po všecky �asy 
rozmnožitel �íše, a uherský, �eský, dalmatský etc. král. Oznamu-
jeme tímto listem, že jsme ve vší poníženosti prošeni od pocti-
vých šepmistr�v, konšel�v a obecních soudc�v na míst� vší obce 
na Horých Kutných v�rných našich milých, abychom jim na vsi 
Poli�anech blíž od týchž Hor Kutných ležící, kterouž jest n�kdy 
Pavel Malovec z Malovic a na Zbraslavicích vejplatou od nás 
držel, milostiv� dáti a jim p�i tom milost u�initi rá�ili. K jejich-
žto prosb� ponížené naklon�ni jsouce a o tom jistou zprávu ma-
jíce, že jest p�edešle táž ves v držení týchž Horník�v byla, kteráž, 
když jim z držení vyšla, že jsou se tudy od jiných držitel�v té vsi 
�asté p�ekážky a hydru�ky strany uhlí i jiná� týmž horám našim 
dály a posud d�jí, a zvlášt� pak, pon�vadž jim Horník�m pro po-
hodlí týchž hor našich nejlépe p�íleží. Pro�ež s dobrým rozmy-
slem naším, jistým v�domím, mocí královskou v �echách a s 
radou našich milých jim Horník�m na též vsi Poli�anech se vším 
/288/ p�íslušenstvím vejplatu dali jsme a tímto listem naším dává-
me, tak aby oni šepmist�i a konšelé, i na míst� vší obce Hory 
Kutné nyn�jší i budoucí držitelé svrchujmenované vsi Poli�an a 
ta místa, kde náleží, obeslati a té vsi vejplatou, darmo i jiná� se 
dosouditi, aneb se o to, však s v�domím rad našich z�ízených 
komory v království �eském smluviti a ji v držení ujíti mohli, 
kteréž když tak v držení vejdou, tu mají míti, držeti a jako svého 
vlastního a d�di�ného užívati dotud a tak dlouho, dokudž 
bychom My neb naši d�dicové a budoucí králové �eští neb ty 
osoby duchovní, jimž vejplata spravediv� náleží, chtíce to zase k 
našemu vlastnímu neb t�ch osob duchovních držení a požívání 
toliko vyplatiti a jiná�e nic, pod žádným vymyšleným sp�sobem 
a barvou p�i kterémkoli sv. Ji�í a sv. Havle plný rok nap�ed k 
výplat� jim Horník�m nyn�jším neb budoucím v�d�ti nedali, než 
kdyžbychom My, naši d�dicové a budoucí králové �eští aneb ty 
osoby duchovní, jimž náleží, jim Horník�m nap�ed v�d�ti dali a 
sumu jich, kterou by tak za výplatu té vsi Poli�an dali, položili. 
Tehdy po vyjití toho roku nap�ed v�d�ti daného mají a povinni 
jsou dot�ení Horníci tu sumu p�ijmouti, soudem ani ni�ímž 
jiným se nezastírajíce, a vyberouce sob� prve ouroky a d�chody 
toho roku p�išlé, té vsi Poli�an se vším a všelikým p�íslušen-
stvím, tak jakž jsou ji sami drželi a užívali, nám, našim d�dic�m 
a budoucím král�m �eským neb t�m duchovním, jimž náleží, bez 
umenšení postoupiti a tento list i s jinými listy zase navrátiti bez 
zmatku a všelijaké odpornosti. A kdožkoliv by tento list m�l neb 
míti bude s jich Horník�v nyn�jších neb budoucích dobrou v�lí a 
svobodou, ten má a míti bude túž moc i též plné právo všech v�cí 
v n�m položených a zapsaných jako oni sami. Tomu na sv�domí 
pe�e� naši královskou k listu tomuto jsme p�iv�siti rozkázali. 
Dán na hrad� /289/ našem Pražském v sobotu po sv. Ji�í léta od 
narození Syna božího 1557. a království našich �ímského 27. a 
jiných t�idcátého prvního.  

Jak v majestátu zmín�no, byl v držení vsi té Poli�an pod 
výplatou Pavel Malovec z Malovic a na Zbraslavicích, který rok 
p�edtím byl zem�el. Protož Horníci po nabytí majestátu vypsa-
ného, šepmist�i, rada i všecka obec psali paní Ofce Malovcové z 
Malovic a na Zbraslavicích následovn�: Jakož po smrti nebožtí-
ka pana Malovce z Malovic a na Zbraslavicích, n�kdy manžela 
vašeho, jakožto mocná otcovská poru�nice d�tí i statku po n�m 
z�stalého vsi Poli�an zápisn� v držení jste, na kterouž ves Poli-
�any JMKá pán náš nejmilostiv�jší (jakž vám v�domo jest) 
výplatu milostiv� pod majestátem svým královským nám dáti jest 
rá�il. I pon�vadž ten majestát, vedle kteréhož též vsi v držení 
jste, na túž ves Poli�any sv�d�ící to v sob� zavírá a ukazuje, 
kdož by koli po smrti nebožtíka Pavla Malovce manžela vašeho 

k výplat� té vsi Poli�an p�l léta p�i sv. Havle neb sv. Ji�í držite-
l�m nap�ed v�d�ti dáno bylo a suma jich položena a dána byla, 
že budou povinni takové vsi se vším p�íslušenstvím postoupiti. A 
protož vám, jakožto mocné otcovské poru�nici a držitelkyni dot-
�ené vsi Poli�an, p�l roku te
 p�i sv. Havle touto cedulí �ezanou 
pod pe�etí naší v�d�ti dáváme, že vedle téhož JMKé majestátu a 
na ni výplaty dání dot�enou ves Poli�any vyplatiti a vám sumu 
vaši po p�l létu vyšlém, totiž p�i �asu sv. Ji�í, a� budete-li jakou, 
po�ádn� zapsanou míti, tu kdež náleží položiti chceme, abyste, 
p�ijmouc takovou sumu, nám též vsi Poli�an se vším p�íslušen-
stvím postoupili. V�douc o tom, tím se spraviti moci budete. Dán 
na Horách Kutných v sobotu p�ed sv. Václavem léta 1557.372  

/290/ Sotva byli Kutnohorští hotovi se získáním nového majet-
ku, nuceni byli vejíti v nový spor a to proto, že jakýsi Petr Pe-
trovský z Petrovic žádal krále Ferdinanda, aby jemu po vlastním 
otci náležející statek Vilímovi�ky, dvory, mlýn, lesy a hab�ina, 
který Anna Miránková neprávem k záduší kutnohorskému odká-
zala, byl navrácen, od�vod	uje žádost svoji tím, že po smrti otce 
svého, když ješt� útlým dít�tem byl, stal se poru�níkem sirotka a 
statku Bohuslav Janovský, kterýž statku toho po mnoho let uží-
val a manželka po n�m poz�stalá Anna Miránková odkázala vše 
k záduší, nemajíc k tomu práva žádného. Stížnost tato dána Kut-
nohorským na rozváženou, ti pak hájili se tím, že statek ten dle 
poslední v�le Anny Miránkové deskami zemskými k záduší jest 
pojišt�n, proto jej vrátiti nenohou. Stížnost pak králem byla 
zamítnuta.  

Nepo�ádky ve výplat� d�lník� horních z mince pro nedosta-
tek pen�z a pro stávající tam nepo�ádky osv�tluje p�íhoda násle-
dující: Když hutmané a šmelí�i, nemohouce za masa, chleby a 
jiné potraviny obyvatel�m a �emeslník�m platiti a jsouce t�mito 
právem stavujícím pohán�ni, žádali arciknížete Ferdinanda, aby 
jim z mince /291/ bylo zaplaceno, �eho tam k požadování mají. 
Arcikníže poslal šepmistr�m list, daný na hrad� Pražkém v ne-
d�li po sv. Martin�: Pon�vadž nám zpráva dána jest, že na ten 
�as takoví dluhové pro nedostatek pen�z a pro veliké náklady z 
mince jim vyplaceny býti nemohou, nicmén� o to se jedná, aby 
pro zachování Hory Kutné pen�zi pomoc dostate�n� se státi mo-
hla: protož vám na míst� JMKé, pana otce našeho nejmilejšího, 
porou�eti rá�íme, abyste ty všecky osoby, kterýmž ti hutmané a 
šmelí�i dlužni jsou, p�ed sebe povolali a s nimi jednali, oznámíc 
jim o této naší milostivé p�ímluv�, aby na n� pro ty dluhy nena-
stupovali, ani škod nevedli, ale �ekání u�inili, až by jim z mince 
dluhové jich zaplaceni byli!  

1558 Tato arciknížecí p�ímluva byla p�í�inou toho, že se k 
peka��m, pivovarník�m a �ezník�m za�alo p�ísn�ji p�ihlížeti, 
nebo� stížnosti do malých chleb� a do malé míry v nápojích, 
jakož i do všelikých podvod� p�i prodeji v�cí potravních v po-
slední dob� byly nemalé. Proto mincmistr, hofmistr i urburé� s 
ú�adem horním, tolikéž i šepmist�i a starší všech po�ádk�v p�í-
sn� rozkázali všem šmelí��m a hutman�m kte�í koli d�lníky 
JMKé p�i sob� mají a stravy jim prodávají, nap�ed: aby jim pivo 
slušn� na ty míry prodávali, kteréž jim vydány jsou a tu hned p�i 
mí�e bu
 jednomu, dv�ma nebo t�em spravedliv� odm��íc, na 
rabuše aby p�ed nimi �ezáno bylo. It. Chleby aby jim v�tší pro-
dávány byly, nebo velmi malé u n�kterých jsou. Jestliže by pak 
šmelí�, který JMKé d�lníky drží p�i sob�, toto na�ízení p�estoupil 
a v tom uznán byl, tedy má trestán býti v maštalce a pokuty pá-
n�m starším 1 kopu gr. každý propadne, kteráž žádnému promi-
nuta nebude.  

/292/ Nedostek zasahoval doby té již i ve spole�enstva jindy 
zámožná, ježto podpory, jako v dobách p�edešlých, odnikud ne-
p�ibývalo. Tak i starší nad rudokupci, hutníky a šlichý�i, tla�eni 
                                                          

372 Jakou sumou Kutnohorští Poli�any vyplatili, v jichž �ádném 
držení již od roku 1558 byli, nenalezl jsem poznamenáno, /290/ toliko 
v manuale obecním p�i roce 1558 zaznamenáno: Na zakoupení vsi 
Poli�an vydlužila se obec kutnohorská od po�ádku rudokupc� 300 
kop gr.�.  

Roku 1717 snažil se konvent Sedlcký dokazovati p�ed nejvyšším 
soudem zemským, že Kutnohorští neprávem drží ves Poli�any a že 
hned od prvopo�átku náležela ves tato klášteru Sedlckému, až 
Ferdinand ji rovn�ž neprávem obci Kutnohorské postoupil, žádajíce, 
aby ves tu za první sumu, za jakou ji byli vyplatili, op�t klášteru 
postoupili. Soud však žádost a žalobu tuto zamítl. 
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jsouce v po�ádku svém pom�ry doby, na míst� všech t�í po�ád-
k�v prodali v pond�lí po sv. 
eho�i 1558 d�dictví své v Radove-
sicích a sice dv�r kmetcí s platem, na kterémž sedí Havel, i s 
kr�mou a tak se vším p�íslušenstvím, tak jakž jsou toho užívali a 
drželi, panu Ji�íkovi Vod�radskému z Hrušova a to za sumu 315 
kop gr.�.373  

Bylo již d�íve praveno, že veškeré výroky ve v�cech 
soudních i sporných konány byly od šepmistr� a že odvolání z 
rozsudku jich bylo jedin� možné ku králi neb radám od n�ho 
z�ízeným, ten však, kdo s rozsudkem šepmistr� spokojen býti 
necht�l a odvolati se zamýšlel, byl povinen p�ed apelací 2 kopy 
gr. na práv� složiti. K tomu na�ídil Ferdinand majestátem daným 
v ned�li p�ed sv. Tomášem následovn�: Jelikož My nechceme, 
aby byli ú�adové leh�eni, nýbrž vážnost aby zachována byla, a 
ú�ad také, pomníc na Pána Boha a povinnosti své, spravedliv�
soudy, ortele a výnosy tak chudému jak bohatému d�lali, na�izu-
jeme, aby každý, kdož by od práva šepmistr�v a konšel�v p�ed 
císa�e a rady jeho na hrad Pražský apelaci vzíti cht�l, 6 kop gr. 
ku právu složiti povinen byl.  

Ferdinand I. král �eský po složení d�stojnosti císa�ské bra-
trem svým Karlem V. zvolen byl císa�em a poprvé hotovil se v 
hodnosti této Prahu navštíviti. I uchystáno mu bylo slavné uví-
tání a z té p�í�iny psali Pražané obojích m�st i Kutnohorským, 
aby i /293/ oni vedle starobylého oby�eje ku poctivosti JMKé a ku 
pochvale stavu m�stského n�jaký po�et starc� a tolikéž mlá-
denc�v vyslali, kte�í k uvítání tomuto zlatými �et�zy ozdobeni 
býti mají. Spolu však odpov�d�no Pražan�m, pon�vadž Horníci 
po Pražanech první hlas mají, aby též p�i této p�íležitosti vedle 
starobylého sp�sobu zachováno bylo. Mimo to z�stáno pak i na 
tom, jestliže by JMKá skrze Malín jel, aby od Horník�v v 
hojném po�tu poctiv� uvítán byl.374  

Spor s brat�ími Materny z Kv�tnice a na P�ítoce o plat po-
vinný ke špitálu trval neustále, a proto šepmist�i, rada i všecka 
obec pohnali Adama a Jind�icha bratry vlastní Materny z Kv�t-
nice a na P�ítoce aby položili registra ta a taková, vedle kterých-
žto jim Sigmund Materna z Kv�tnice jakožto poru�ník každého 
roku po�et �inil a mezi jinými z d�din, ze kterých ke špitálu na 
Horách Kutných plat� platil, nevypoušt�jíc toho, kdež jest 
zaznamenáno, že jest k špitálu tomu p�i každém p�lletí sv. Ji�í a 
sv. Havla 3 kopy /294/ 27 gr. platíval a vydával a do školy k 
Vysokému kostelu žák�m na d�íví platíval a vydával, jelikož jest 
n�kdy Václav Materna z Kv�tnice koupil sob� a d�dic�m svým 
a budoucím dv�r v P�ítoce s d�dinou poplužní a se dvorem od 
Voršily Cihelníkové s t�mitéž závazky a povinnostmi. A�koliv 
šepmist�i žalobu svou vícekráte opakovali, nemohli p�edce Ma-
tern� k povinnému platu p�im�ti, a tito neustále platu se opírali a 
vzdorovali. Bylo to tak�ka zásadou tehdejší šlechty domácí i 
okolní (jak p�i panu Libenickým bylo ukázáno), že všech plat�
obecních neb k obecním ú�el�m sloužících odvád�ti se zdráhali. 
Tak i pan Václav z Vl�í Hory, který od Zdislava Zví�etického z 
Vartemberka tvrz Lorec byl koupil a v ní pivovar si z�ídil, 
vzpouzel se z vystaveného do m�sta piva obecní ungel platiti, 
omlouvaje se tím, že pivovarníci m�stští od placení toho ungeltu 
jsou osvobozeni. Šepmist�i však uznali, že pivo to va�eno jest 
mimo m�sto a jelikož se tvrz Lorec knihami m�stskými ne�ídí a 
osvobození to výhradn� pro pivovarníky v m�st� va�ící má 
platnost. Aby tedy Václav z Vl�í Hory mohl také dobrodiní toho 
užíti, p�i�i	oval se o to, aby tvrz Lorec pod právo m�stské 
p�išla. Dostal však odpov��: pon�vadž jistého zákona zemského 
stává, aby pozemské statky nikdy pod šos p�evád�ny a od desk 
zemských odtrhovány nebyly, že žádosti jeho povoleno býti 
nem�že, jelikož by tím v pokutu JMCé upadli. A pon�vadž od 
                                                          

373 Jsou to práv� ty peníze, které si obec kutnohorská na výplatu 
vsi Poli�an od erckaufér� vyp�j�ila. 

374 Da�ický poznamenává: P�i památce sv. Martina král Ferdi-
nand a již císa� p�ijel z Rakous do �ech do Prahy, jehož �echové 
na�ízením arciknížete Ferdinanda syna jeho slavn� vítali s nástroji 
a p�ípravami, že se bylo �emu podiviti. A hned po �tyrech dnech 
p�inešeny jsou noviny, že císa� Karel v Hišpanii um�el. A tak se ta 
sláva a veselost v zármutek obrátila. A nový císa� Ferdinand se 
všemi dvo�any svými do �erných dlouhých šat� se od�li na znamení 
zármutku, kterýžto k�talt tu tehdáž v �echách za�al, �ehož p�edn�jší 
po smrti p�átel svých následují.

každého cizího piva ungelt placen býti musí, aby i on se toho 
�initi nezp��oval.375  

/295/ Mezi výte�nými muži a um�lci v�ku toho žil v Ho�e 
skromný varhaná� Jakub Burian Valdyka, jehož povinností bylo 
m�stské hodiny na v�žích opravovati a �íditi a v kostelích na 
varhany hráti. Sv�t o n�m neví ni�eho aneb jen málo a p�edce v 
té dob� byl zajisté stavitelem varhan proslulým, nebo� arcikníže 
Ferdinand listem daným na hrad� Pražském v pond�lí po ned�li 
Lætare žádá šepmistr�, aby jemu svého varhaná�e Jakuba Val-
dyku ke zhotovení nových velikých varhan v kostele sv. Víta do 
Prahy propustili.376 V�bec lze zato míti, že ve m�st� jinak tak 
proslulém i um�ní útulku nacházelo, �ehož d�kazem jest proslu-
lý mistr Jakub, jehož �ezbá�ské práce na stolicích chrámových 
jak u sv. Barbory tak i u sv. Jakuba až po dnes s velikým uzná-
ním se obdivují. Roku pak 1558 povoleno z pen�z obecních na 
graduál �eský pergamenový pro literáty u Vysokého kostela 
Adamovi Kazibabovi, který graduál ten píše, notuje a corporuje 
a illuminátorovi Fabianovi, aby jej všechen maloval zlatem a 
barvami rozli�nými, aby to velmi p�kn�, ozdobn� a gruntovn�
na schválení dobrých lidí ke cti a chvále Pána Boha i této slavné 
obce bylo, 70 kop gr.�.377  

/296/ Zrušení cechovních práv a nevrácení výsad, kterýchž �e-
mesla ve m�stech požívala, nesli t�žce veške�í cechové a a�koliv 
posud své cechovní po�ádky udržovali, nem�li již více t�ch 
výhod, jakými prve na základ� svobod t�ch chrán�ni bývaly. 
Jakousi zvláštní p�ímluvou poda�ilo se �ezník�m kutnohorským, 
že svou bývalou králem Vladislavem jim danou výsadu obdrželi 
potvrzenu, jež pro d�ležitost budiž do slova zde uvedena: My 
Ferdinand z Boží milosti �ímský král po všecky �asy rozmnožitel 
�íše, uherský, �eský, dalmatský, chorvatský etc. král, infant v 
Hišpanii, arcikníže rakouské, markrab� moravské, lucemburské 
a slezské kníže a lužické markrab�. Oznamujem tímto listem 
všem: Jakož jsme �asu minulého z n�kterých p�í�in opatrným 
cechmistr�m a všemu �emeslu �eznickému na horách Kutných 
v�rným našim milým privilegia, majestáty a svobody jich vy-
zdvihnouti rá�ili, i prošeni jsme ponížen� od dot�ených cechmi-
str�v a všeho �emesla �eznického, abychom jim dole psané ma-
jestáty a obdarování zase z milosti naší královské navrátiti a 
znovu potvrditi rá�ili, kteréžto majestáty a obdarování na 
pergamen� s visutými pe�etmi psané od král� slavné pam�ti Vla-
dislava ud�lené a Ladislava potvrzené mají, kterýž list slovo od 
slova takto v sob� zní a ukazuje: My Vladislav z Boží milosti 
král �eský, markrab� moravský, lucemburské a slezské kníže a 
lužické markrab� atd. Oznamujem tímto listem všem, že p�ed-
stoupili jsou p�ed nás n�kte�í starší �emesla �eznického a prosili 
nás jménem cechmistr�v i všech starších téhož �emesla, /297/ obý-
vajících na Horách Kutných v�rných našich milých, abychom 
jim i tomu všemu �emeslu n�které milosti naše u�inili a dáti 
rá�ili. My v tom znajíc jich víru a stálost k sob�, v kteréžto jsou 
vždycky k nám se zachovali jsou a zachovávají, a potom tím lépe 
aby mohli a m�li k nám v té ví�e a stálosti zachovati se a také 
aby nám tím lépe a ochotn�ji sloužiti mohli a m�li, �ímž nás 
milostiv�jšího k sob� poznají. I jsouce v tom k jich prosb�
milostiv� naklon�ni, s dobrým rozmyslem a radou našich v�r-
ných, mocí královskou již psaným starším cechmistr�m i všemu 
�emeslu �eznickému na Horách Kutných obývajícím tuto milost 

                                                          
375 Týž pan Václav z Vl�í Hory nebyl však dlouho v držení tvrze 

té, nebo� Da�ický k roku 1559 svých Pam�tí uvádí: Koupil jsem tvrz 
Lorec, v�c pozemskou, ležící p�i m�st� Ho�e Kutné v p�edm�stí 
Hloušeckém, od pana Václava Podhradského z Vl�í Hory za 597 
kop gr. Kupcem byl Ond�ej Da�ický zvaný K�ivolá�ek, /295/ otec 
Mikuláše. 

376 Již r. 1541 Pan Hynek Žampach z Potenštejna a na Houdkov�
žádal šepmistr�, aby jemu téhož varhaná�e Valdyku k postavení 
varhan do Ho�epníka propustili. 

377 Graduál ten chován byl až do prvního desítiletí našeho století 
nepovšimnut v archivu m�stském. Tu za ú�adování magistrátního 
šepmistra Bukovského jakýsi vysoký ú�edník z Vídn� graduál ten na 
n�m si vyžádal, jej také obdržel a za n�j pro radní sí	 v náhradu 
obraz Šalamoun�v rozsudek odeslal. Památný /296/ tento graduál, kte-
rý nachází se nyní v císa�ské knihovn� ve Vídni, popsal po stránce 
archeologické a um�lecké ministerský tajemník Antonín Rybi�ka v 
Památkách archeologických a místopisných v roce 1865. 
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u�inili jsme a tímto listem �iníme a dáváme: Aby oni p�i hodech 
božích slavných ke cti a chvále boží, neb v jiné �asy, kdyby toho 
pot�eba kázala, i v procesích po m�st�, anebo proti nám, také i 
budoucím král�m �eským vedle takové pot�eby po havé�ích, 
hutnících, mincé�ích i také hašplé�ích s korouhvemi i také s jiný-
mi ozdobami svými a slavnostmi p�ed jinými všemi �emesly cho-
diti mohli a chodili, tak jako �emeslo �eznické v m�stech našich 
Pražských p�ed jinými �emesly v takových slavnostech chodí. It. 
Aby žádného do svého �emesla se zlou pov�stí a na��eného 
�lov�ka nep�ijímali ani byli povinni p�ijmouti, tak jak se v jiných 
ceších a �emeslech ta v�c zachovává. It. Také hosté, kte�í maso 
vezou na trh do Hory, aby žádný toho masa neprodával dokudž 
by cechmist�i neohledali, slušné-li jest prodávati, �ili nic, a to 
mají po XVI. hodin� ohledávati a v sobotu po XVIII. všickni 
spolu prodávati. Avšak proto �ezníci na Horách Kutných maso 
prodávati mají v krámích svých masných do XVI. hodiny, tak 
jako prve oby�ej mají od starodávna a maso aby od jinud vcele 
vozili také, aby telata a jeh�ata vejdovaná všickni vozili krom�
m�sta našeho �áslavi. /298/ It. Žádný host po první hodin� na noc 
žádného masa aby neprodával, ale aby od n�ho pry� šel a maso 
to aby pobráno bylo a dáno bylo do špitála neb jiným chudým, 
komuž páni rozkáží. A již chceme, aby již psané �emeslo �eznic-
ké všecko na Horách Kutných nyn�jší i budoucí p�i t�ch všech 
v�cech svrchupsaných i také p�i jiných svých právích a svobo-
dách i také chvalitebných oby�ejích starodávných od nás i také 
od budoucích našich král�v �eských i ode všech jiných podda-
ných našich zachováváni byli bez všeliké p�ekážky. P�ikazujíce 
šepmistr�m i jiným všem ú�edník�m a poddaným našim na Ho-
rách Kutných v�rným našim milým nyn�jším i budoucím aby již 
psané starší cechmistry i to všecko �emeslo �eznické nyn�jší i 
budoucí p�i t�ch všech v�cech a p�i té naší milosti tak a vedle 
toho, jakož se naho�e vypisuje, zachovali, jim v tom nep�ekážejí-
ce ani p�ekážeti dopoušt�jíce nyní i po všecky �asy budoucí, a to 
pod uvarováním hn�vu a pomsty naší a budoucích našich král�v 
�eských. Tomu na sv�domí pe�e� naši královskou kázali jsme 
p�iv�siti k tomuto listu. Dán na Horách Kutných v pond�lí po sv. 
Václavu d�dici �eským léta Božího 1484 království našeho �tr-
náctého. K jejichžto svrchupsaných �ezník�v snažné prosb� na-
klon�ni jsouce a pro dobré i poctivé téhož �emesla, s dobrým 
rozmyslem, jistým v�domím, s radou našich v�rných milých mocí 
královskou v �echách dot�eným �ezník�m jsme majestáty a ob-
darování jich navrátili a tímto listem naším jakožto král �eský 
navracujem a ve všem jejich zn�ní, položení, v punktech, klauzu-
lích a artikulích schvalujem, obnovujem a potvrzujem, chtíce 
tomu kone�n�, aby p�itom od každého �lov�ka jmíni, držáni a 
neporušiteln� zachováni byli nyní i na �asy budoucí bez naší i 
budoucích našich král�v /299/ �eských i jiných všech lidí všelijaké 
p�ekážky a odpornosti. Protož p�ikazujem všem poddaným 
našim ze všech stav�v království našeho �eského nyn�jším i 
budoucím v�rným milým, abyste svrchupsané �emeslo �eznické 
m�sta našeho Hory Kutné p�i tomto navrácení výš psaných 
majestát�v a tomto schválení, obnovení a potvrzení našem m�li, 
drželi a neporušiteln� nyní i na budoucí �asy zachovali, žádných 
jim v tom p�ekážek ne�iníce ani komu �initi dopoušt�jíce. Však 
p�itom také kone�n� to �initi rá�íme, aby se tíž cechmist�i a 
všecko �emeslo �eznické nyn�jší i budoucí k nám i k d�dic�m 
našim budoucím král�m �eským všelijak (jakž o nich nepochy-
bujem), v�rn�, poddan� a poslušn� k rozkaz�m našim chovali a z 
toho na všem i na díle nevykra�ovali pod uvarováním hn�vu a 
nemilosti naší královské. Tomu na sv�domí pe�e� naši králov-
skou k tomuto listu p�iv�siti jsme rozkázali. Dán na hrad� našem 
Pražském v pond�lí p�ed slavným hodem blahoslavené Panny 
Marie Hromnic léta božího 1558 a království našich �ímského 
osmecítmého a jiných t�idcátého druhého. Ferdinand. Joachim 
de Nova domo, s. R. Boemie cancelarius.  

1559 Nelze up�íti, že hospodá�ství obecní s mnohými obtí-
žemi muselo zápasiti, jelikož náklad na pavování požadoval 
velikých výdaj� jak od jednotlivých ob�an�, tak zejména od 
obce samé, a p�edce vid�li jsme jasn�, jak všemožn� pe�ováno 
bylo o rozmnožení majetku obecního koup�mi statk�
pozemských, za kterýmž ú�elem opat�ovány peníze sp�sobem 
všemožným. Tak zv�d�li jsme, že ve veliké nouzi p�j�il obci 
m�št�nín Kašpar Fifek a do zástavy vzal vesnice Sou	ov a 

T�ebonín. Když pak výnos z t�chto vesnic zdál se mu býti /300/
neposta�itelným ku zapravení úrok� ze sumy p�j�ené, oznámil 
p�ed pány obecními: Pon�vadž z vesnic t�ch užitku nemá a své 
sumy lépe by užíti mohl a mezi nimi jistá smlouva sepsána jest, 
aby jeden druhému rok nap�ed v�d�ti dal, kdy by výplata býti 
m�la, že on vedle té smlouvy pán�m všem oznamuje rok nap�ed, 
že on ty vsi zase postupuje, aby jemu zase ta suma navrácena 
byla. Z té p�í�iny vid�li se páni obecní a šepmist�i nuceni, aby 
závazku svému dosti u�initi mohli, vesnice ty prodati Janovi 
Balbínovi z Vorli�né JMCé sekretá�i nad appelacími na hrad�
Pražském se vším p�íslušenstvím, d�dinami, pot��ky, vrbinami, 
lidmi osedlými i se vším což k tomu p�ísluší za 932 kopy gr.�. a 
svoleno ku vložení koupy té do desk zemských. Pon�vadž pak 
skoro sou�asn� p�išlo skládati obci doplatek na koupi vesnice 
Neškaredic, vyp�j�ila se obec od mlyná�e Kubí�ka 200 kop gr.  

O r�zných rozpustilostech a nešva�ích ve m�st� páchaných 
nacházíme velice �etné poznámky a není se co diviti, jelikož 
horního a d�lného lidu bylo veliké množství, a také ani národ-
nostních t�enic mezi lidem pracujícím nechyb�lo, ježto mincmi-
str Hlavsa, jehož až posud všeliké oprávn�né a od�vodn�né ža-
loby z Hory odstraniti nemohly, a jeho p�ívrženec Ess mnoho 
N�mc� do Hory byli povolali.378 Když rozpustilosti tyto dosaho-
valy stupn� vysokého, povolán byl rychtá� m�stský Šimon Pam-
pa p�ed pány obecní a jest napomenut, kterak Pán B�h všemo-
houcí op�t nás navšt�vuje krupobitím a hromobitím /301/ i jiné 
v�ci dopouští, abychom se opravili a k n�mu se obrátili. Ale toho 
málo sob� váženo, neb jak lání, no�ní sed�ní, povykování se 
d�jí, že o tom dobrou pov�domost mají, a to že neschází než jím, 
že do hospod nechodí jim toho nep�etrhá a vedle �ádu svého 
netresce. A protož, pon�vadž i te
 v sobotu minulou (p�ed sv. 
Petrem a Pavlem) od hromu v�ž rathouzní i s sv�tnicí radní jest 
sho�ela, že páni jemu porou�ejí, aby bedliv�jší byl a takového 
lání, hromování a povyk�v, kteréž jsou proti Pánu Bohu, 
p�etrhoval a �ast�ji do hospod nahlédal a mezi lid p�icházel. Co 
se pak dotý�e ponocných, že zprávu mají, že leckdos se vysýlá, 
ježto mnozí z nich mohli by sami škodu u�initi a mnozí, majíc 
pilni býti, že spí a toho nevyhledávají. A protož aby i toho šet�il 
a jestliže by kdo koho takového vyslal, aby ho nep�ijímal, než 
každý, nešel-li by sám, aby souseda na svém míst� vyslal a on to 
tak opatroval, aby dob�e bylo. Pak že se doslýchá, že n�které 
osoby z Prahy vypov�d�né, majíce cejchy nezhojené, zde byly a 
se kryly, aby je vyhledal a v�zením a kládou trestal. Jak dalece 
to všecko prosp�lo a zdaž náležitý �ád zaveden byl a zbujníci 
byli zkroceni, nelze pov�díti.  

Došla též pán� šepmistr� stížnost mlyná�� bylanských i 
jiných, že mnozí lidé malomocní a churaví z pov�ry do studánek 
u Bylan, ze kterých voda do m�sta jde, skákají, v nich si nohy i 
jiné údy t�la myjí, z �ehož ošklivost pochází, ano i zlé následky 
povstati by mohly. Protož usnešeno dáti ty studánky vy�istiti, je 
obezdíti a p�eklenouti a v�bec tak opraviti, aby do nich p�ístupu 
nebylo, toliko otvor k nabírání vody aby ponechán byl. P�itom 
�inil mincmistr Hlavsa návrh, aby pro ušet�ení les� k vedení 
vody po m�st� hlin�né, uvnit� polévané roury kladeny byly.  

/302/ Stala se již d�íve zmínka o tom, že pro dobro a zlepšení 
d�chod� obecních z�ízen ze staré radnice na Tarmarku obecní 
pivovar. Že pak �asto docházelo ke stížnostem do nebezpe�í 
ohn� v pivova�e tom, kdež také bedná�i sudy požahovali a 
kolem pivovaru vždy veliká zásoba d�íví byla, a jak lidé zhusta 
o tom mluví a na pány se domlouvají, takže bylo se co obávati, 
aby škoda n�jaká se nestala, koupili páni láze	 na Písku, kam i 
pivovar svésti a p�i n�m i sladovnu za�íditi obmýšleli, tak aby i z 
pivovaru i ze sladovny obci užitek vycházel a tím nejen 
nebezpe�í ohn� se zmenšilo, nýbrž i pro pivovar v�tší množství 
vody se získalo. Když pak páni úmysl sv�j ve sch�zi obecních 
starších byli p�ednesli, projevena byla nad tím všeobecná 
nespokojenost a dokládali obecní starší, že by pivovar ten 
stranou ležel, šenký��m byl nep�ístupný a proto obci by málo 

                                                          
378 Da�ický poznamenává ve svých Pam�tech: Haví�i a hutníci a 

lid obecní horní zbou�ili se na pana Voka z 	í�an, že posekal t�i 
N�mce z jejich tovaryšstva, a ude�ili na� na Tarmarce, zbili a 
seprali, sotva ubrán�n, že ho nezabili. Sb�hlo se lidí n�kolik tisíc 
podle jich tu na Horách Kutných oby�eje.
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vynášel, jelikož by šenký�i rad�ji z Lorce pivo brali, a k tomu že 
jen pan Ond�ej K�ivolá�ek (Da�ický), který Lorec koupil, raditi 
mohl, proti n�muž také reptání se ozvalo a jen p�ítomností 
královského rychtá�e uklidn�no bylo, ku p�enešení pivovaru 
však povoleno nebylo.  

Protože pak v m�st� �ast�ji ku požár�m docházelo a na 
p�edm�stí Kolmarce téhož roku t�ikráte bylo ho�elo, p�i požá-
rech pak velký nepo�ádek p�i hasení a pomáhání panoval, vydán 
byl ku p�ísnému budoucímu zachování následující �ád a na�íze-
ní strany opatrování oh��v na Horách Kutných.379

Pon�vadž všecky v�ci zvlášt� v obcích k�es�anských, které se 
koli v�lí boží a dobrým �ádem spravují a �ídí, božím požehnáním 
stálé a pevné bývají, a protož JMt pan mincmistr království �es-
kého /303/ urozený pan Petr Hlavsa z Liboslav�, JMCé rychtá�, 
páni šepmist�i a rada s pány obecními a soudci na míst� vší 
obce Hory Kutné spolu s ú�adem horním, maje z jistého poru-
�ení JMti arciknížecí pána nás všech nejmilostiv�jšího v uvážení 
svém spole�ném, kterak v t�chto dnech nedávno pominulých v 
huti JMCé i prve jinde nejedni oh�ové zde v Ho�e Kutné jsou 
vyšly a mnohým na statcích skrze neopatrnost a nerozšafnost 
nemalou škodu u�inily, tento �ád strany oh��v a takových p�í-
hod (jichž Pán B�h ra� zachovati) jsou na�ídili a aby od souse-
d�v a obyvatel�v i horních lidí m�sta tohoto, kdyby se taková 
neš�astná p�íhoda trefila, nyní i potomn� zachován i držán byl, 
ustanovili:  

Nejprve každý hospodá� neb nájemník má v svém dom� ku-
chy�, ohništ�, komín i jiné p�íbytky a místa, v nichž se ohn� po-
t�ebují, dob�e spravené a bezpe�né míti o to tak opat�iti, aby 
bu
 od �eledi neb podruh�v odtud žádného nebezpe�enství ohn�
pot�ebí se nebylo obávati. Pakli by se kdo tak nezachoval a od 
hejtman�v a rychtá��v i také konšel�v p�i každém obnovení rady 
zvolených p�i takových komíních a místech (k nimž každé �tyry 
ned�le p�i za�átku ú�adu šepmisterského povinni budou nahlé-
dati a choditi) n�co nepo�ádného a nebezpe�ného se našlo, teh-
dy aby je k opravení toho a opat�ení napomenuli a dokudž toho 
neu�iní, oh��v d�lati zbránili. I jestliže by v t�ch �tyrech ned�-
lích, když by po druhé k spat�ení komín�v hejtmané neb rychtá-
�ové a konšelé p�išli, ten hospodá� toho neopat�il, mají na pana 
šepmistra a pány takovou v�c vznésti a co jest se p�i tom hospo-
dá�i zb�hlo, pan šepmistr má v rad� relací u�initi a ten hospo-
dá� tak v tom nepo�ádu jsa dostižený, do rady obeslán bu
 a 
bude povinen 1 kopu gr. pokuty složiti. A každý pan šepmistr jak 
ú�ad šepmisterský p�ijme, má hejtmany po �tvrt�ch a rychtá�e a 
konšele po p�edm�stích, aby se vedle /304/ toho artikule chovali, 
napomenouti a jim, jestliže by kdo v tom postižen byl, aby toho 
pod pokutou netajili, ale každého zejména ohlásili, p�edložiti.  

It. Každý hospodá� a nájemník má to v dom� svém p�i �elád-
ce a podruzích na�íditi, aby žádný do komor, pod krov a maštalí 
se sv�tlem bez lucerny neb s lou�emi a pochodn�mi nechodil a 
jestliže by se kdo tak nezachoval a podruh�m neb �eládce to 
p�ehlédl a toho tak, jak se tuto píše, neopravoval a v tom od 
rychtá�e, hejtman�v neb kohokoliv jiného postižen byl, má poku-
ty 10 gr. složiti takto rozdíln�, �tyry groše tomu kdo oznámil a 
šest groš� k obci.  

It. Žádný hospodá� neb nájemník aby se seny, slamami, 
otýpkami, d�ívím a jinými k tomu podobnými v�cmi, zvlášt� pe-
ka�i �asu letního nep�emnožoval, ani co toho pod krov aneb v ji-
ná místa nebezpe�ná, jakž prve oby�ejn� to �inili, skládal, ale v 
místech p�íhodných, odkudž žádného nebezpe�enství pot�ebí 
o�ekávati není, takové v�ci choval, a pakli by kdo v tom postižen 
byl, tehdy má pán�m šepmistr�m k obci hned beze všeho odporu 
1 kopu gr. pokuty dáti  

It. Co se tý�e dom� šenkovních, jestliže by kdo neznámý v 
kterém najíti se dal, hned hospodá� neb nájemník má to, kdo 
jest, odkud jest a co zde �initi chce p�esv�d�iti a pozná-li p�i 
n�m co tak podez�elého, bu
 že by �e�i pletl, neb k sob� jakou 
p�í�inu dal, má o tom panu šepmistru, aby v�zením opat�en byl, 
oznámiti, a to pod trestáním skute�ným vedle uvážení panského.  

It. Každý hospodá� má v dom� svém bu
 v kterém sám bydlí 

                                                          
379 
ád ten obsahuje tak mnoho prosp�šných pokyn� a za�ízení, 

že p�i náležitém zachování posloužil by i v dob� nov�jší, proto jej 
vypisuji dopodrobna. 

aneb jinému pronajal žeb�íky, pudlá�e, korbele kožené a st�íka�-
ky cejchované a znamením svým poznamenané míti, tolikéž i pod 
krovy tlouky sob� spraviti a sp�sobiti, tak, jestliže by kde ohe�
vyšel, /305/ aby jeden každý m�l s �ím sám b�žeti a �eládku svou k 
hašení takového ohn� vyslati. P�i hašení pak ohn�, jestliže by 
kdo v tom postižen byl, bu
 že by n�co z p�edepsaných v�cí, 
jimiž se ohe� hasí, pobral, anebo z p�íbytk� t�ch, kde by bývalo, 
statek jakýžkoli vynosil, ten každý skute�n�, jak se sluší na zlo-
d�je, má trestán býti.  

It. Když by se koli skrze služebníka obecního, obzvlášt� v 
�asy nebezpe�né, provoláním znáti dalo, aby se všickni bez 
výminky vodou p�ed domy a pod krovy uchystali, tedy jeden 
každý bude povinen, chce-li skute�n� trestání panského sjíti, tak 
se zachovati.  

It. V�že má piln� opat�ena býti hlásnými a ponocnými, muži 
dobrými a st�ídmými, tak aby se jim m�sto toto bezpe�n� sv��iti 
mohlo, a oni jsouce toho bedlivi, aby �asto ohlašovali a každou 
hodinu v noci p�i tom jmenovali, i na ochoz, zvlášt� letního �asu 
ve dne i v noci pro spat�ení všeho m�sta, p�edm�stí, hutí a Ka�-
ku vycházeli a kdyby koli v m�st�, na p�edm�stí, v hutích nebo 
na Ka�ku ohe� vyšel, tehdy hned aby v Orel380 šturmovali a v 
které by stran� ohe� byl ve dne praporec a v noci lucernu ven z 
okna pro náv�ští vystr�ili, aby lidé v�d�li, v kterou stranu b�žeti. 
A pakli by kde krom� p�edepsaných míst jinde tu v okolí ohe�
vyšel, aby menším zvonem vedle blízkosti a vzdálenosti znáti 
dáno bylo. A co se dotý�e zvon�ní v sedmi hodinách na haví�e, 
pon�vadž i toho �asu mohla by se taková zlá p�íhoda státi, aby 
jeden z hlásných neb zruba��v zvonil a druhý za tu hodinu 
ponocoval. Jestliže by pak skrze jejich nepilnost, nedbanlivost, 
ožírání a tohoto ustanovení a snešení nezachovávání jaká škoda 
kde se ohn�m stala, tehdy ten, kdo by obmeškal a rychle neštur-
moval, má na hrdle trestán býti.381

/306/ It. Když by již tak v Orel šturmováno bylo, všichni ode-
všad s pudlá�emi, sekerami, st�íka�kami, háky, žeb�íky i jinými k 
tomu náležitými pot�ebami aby b�želi a hasiti pomáhali, zane-
chajíc stání a dívání. A hejtmané, rychtá�ové a konšelé v p�ed-
m�stí aby se tu p�edkem najíti dali a lidé, kte�í mají pro korbele, 
háky a jiné pot�eby b�žeti, zpravili a k snažnému hašení je napo-
mínali. A vid�l-li by se p�i tom jaký nepo�ád strany otloukání 
dom�v, vody nenošení a hasení nepomáhání, to aby p�etrhli a 
p�inutili a spurného i mocí dohnali. Nébrž trefilo-li by se, že by 
v té chvíli také jinde ohe� vyšel, aby se všemu lidu rozb�hnouti 
nedali, ale jestli by piln� a ochotn� hasili, napomínali a kte�í by 
se tak nezahovali a hasiti z úmyslu se zbra�ovali, aby skute�n�
trestáni a za ty, jako by toho ohn� p�í�inou byli, držáni byli.  

It. Hospodá�i obecní nyn�jší i budoucí mají háky, žeb�íky a 
korbele železné v radnici pohotov� vždycky míti a jestliže by v 
�as ohn� od koho pobráni byly, aby se zas navrátily a shledaly, 
to opat�iti. Též také p�i rúrách a zvlášt� �asu letního džbery a 
sudy vodou napln�né a na smyky vložené pohotov� míti a jestliže 
by toho pot�eba kázala, aby pacholci se džbery jíti a formané 
sudy s vodou vézti dáti mohli. A kdož by tak sud vody k ohni 
nejprv p�ivezl, tomu 30 gr., druhému 15 gr., t�etímu p�l osma 
groše a jiným všem po p�ti gr. dáno býti má. Budou také povinni 
ti páni hospodá�i studánky, trouby a roury dob�e opat�iti, tak 
aby u vedení vody žádné /307/ p�ekážky nebylo. A má-li kdo v 
troubách špunty, jako u Kolovrátku a jinde, ty aby hned zad�lati 
a roury vodou dob�e každého �asu, obzvlášt� pak v suchu, 
nahnati rozkázali.  

It. Všickni cechové a po�ádkové to mezi sebou na�íditi mají, 
aby jedenkaždý v cechu svém žeb�íky, háky, st�íka�ky a korbele 
kožené spravili a sob� scejchovati dali a ty aby v místa jistá 
skládali a jisté osoby k tomu na�ídili, tak jestliže by k tomu 
p�išlo, aby ty osoby s t�mi v�cmi dot�enými k ohni bez meškání 
najíti se daly.  
                                                          

380 Nejv�tší zvon na v�ži chrámu sv. Jakuba. 
381 Toto zvon�ní na haví�e, které ve t�i hodiny ráno až na /306/ naše 

�asy se udrželo jako památka na n�kdejší bývalé i slavné hornictví, 
jest pradávného p�vodu a snad od po�átku hornictví, jelikož se tím 
sp�sobem haví�i k ranní šicht� svolávali. Zvon k tomu cíli na v�ži 
svatojakubské ur�ený nazývá se dle starobylého sp�sobu Sedmerník 
a má tak jasn� pronikavý hlas, že jej za no�ní doby na hodinu cesty 
možno slyšeti. 
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It. Jestliže by u koho ho�eti po�alo a ohe� ven vyšel, žádný 
toho nemá tajiti, ale hned bez meškání o tom jiným pro p�etržení 
zlého oznámiti a že ho�í u n�ho na sousedy zavolati. Pakli by 
toho, cht�je toho sám na škodu jiných udusiti, neu�inil, tehdy 
povinen bude takový každý bez výminky, tak jakž od starodávna 
bývalo, p�l sedmé kopy gr.�. pokuty dáti. A vid�l-li by ten ohe�
který soused jiný aneb kdožkoli z lidu obecního a o n�m 
neoznámil a by hasili znáti nedal a by se na n�j vyhledalo, ten 
každý bude povinen pokutu, kteráž na n�ho z uvážení panského 
uložena bude, podniknouti a podstoupiti.  

It. Jestliže by pali�i v zemi byli, aby osoby dv� po m�st� a po 
p�edm�stí ustavi�n� chodily a v noci sousedé sami v drahném 
po�tu ponocovali a jestliže by tak na koho neznámého neb 
podez�elého trefili, aby se k n�mu jakž náleží zachovali a do 
v�zení jeho dali.  

It. Žádný z nákladník�v a pivovarník�v v m�st� d�ev a 
zvlášt� starém rathouze aby nemívali, ale cht�jí-li sob� d�íví 
kupovati, aby je n�kde za m�stem v míst� náležitém skládali, a 
kdyby va�iti dáti cht�li, aby sob�, což by na var nebo na dva 
spot�ebovati mohli, p�ivézti kázali, více nic a to pod pokutou 1 
kopy gr.�.  

/308/ It. Žádný z obyvatel�v m�sta tohoto aby stodol v m�st�
nemíval a jestliže by kdo cht�l jaké obilí skládati, má to na 
p�edm�stí, tak jak v jiných místech oby�ej jest, u�initi. Pakli by 
kdo jaké obilí v snopích do m�sta vezl, ten aby pokuty 1 kopu gr. 
složil.  

It. Bedná�i, truhlá�i a jiní �emeslníci, kte�í od d�íví d�lají, 
aby se prkny a jinými pot�ebami nep�emnožovali a jestliže by co 
toho m�li, aby to v místa bezpe�ná s uvážením osob k tomu 
na�ízených skládali a t�íšt�k jinde, krom� v sklepích, nechovali a 
to pod skute�ným trestáním panským.  

A protož o tom v�douce, jedenkaždý chce-li se pokut svrchu-
psaných uvarovati, povinen bude p�edkem sám na toto na�ízení 
a ustanovení každého �asu pamatovati a vedle n�ho se chovati a 
potom �eládku svou k tomu míti a jí, aby se tak a nejiná� chova-
li, p�edložiti. Což jedenkaždý sám od sebe, by pak i to na�ízení 
nebylo, pamatuje, k jaké by škod� skrze neopatrnost a nedbanli-
vost a takovou neš�astnou p�íhodu netoliko on, sousedé jiní, ale 
i toto m�sto p�ijíti mohlo, povinen jest to u�initi a takovou v�c 
opat�iti. Od kteréžto neš�astné p�íhody B�h Otec nebeský skrze 
Syna svého nejmilejšího pána Ježíše Krista, který jest sám nej-
lepší a nejsvrchovan�jší strážce a ochránce m�sta, hrdel i stat-
k�v našich ra�iž toto m�sto i tyto hory milostiv� zachovati.  

Publikováno ve st�edu po památce svaté a nerozdílné Tro-
jice Boží léta 1559.  

V tomto roce naskytá se první p�íležitost zmíniti se o škol-
ství místním. Již zp�edu bylo �e�eno, byly ve m�st� školy dv�, a 
sice p�i fa�e svatobarborské a svatojakubské, jež �ízeny byly 
zvláštními rektory. Byly� se školami t�mi spojeny i vyšší ústavy 
vzd�lávací, ve kterýchž žákovstvo nejen bylo vyu�ováno nýbrž i 
/309/ vyživováno, jak z následujícího snesení obecního lze sezna-
ti. Rovn�ž vysvítá z toho, že již doby té bylo dosti muž� osvíce-
ných, jimž velice záleželo na zdaru dobrého vychování mládeže. 
Stalo� se, že páni obecní a soudcové byli povoláni a bylo na n�
vzneseno: Pon�vadž bakalá� vysokostelský suplikací do rady 
podal, ve které žádá, aby rekordací a koledy, kterými se jim 
žebrotou živnost nahání, složeny byly a místo toho jim n�jaká 
odplata za jich práci ukázána a sp�sobena byla. Druhé: Aby jim 
jisté va�ení pokrm�v z�ízeno bylo. T�etí: Aby p�íbytkové a stave-
ní ve škole upraveno bylo a vedle toho aby n�kte�í páni ke škole, 
kte�í by k ní dohlíželi, po�teni byli.382  

I mluveno od pana Samuele z Vodolína (primasa) po spole�-
ném rokování, že nejednou o školu v tomto m�st� jednáno, mlu-
veno a rozjímáno bylo, ale nikdá k svému skute�nému vykonání 
p�ijíti nemohlo. A pon�vadž opat�ení škol v dob�e spo�ádané ob-
ci d�ležitá stránka jest a pot�ebí jest to pro mládež jako co nej-
d�ležit�jšího opat�iti, že pány žádá, aby nyní to jednání š�astné 
a prosp�šné býti a k svému vykonání skute�n� p�ijíti mohlo. A 
protož že se nyní spole�n� všickni strany prvního artikule, aby 
škola opat�ena byla, p�imlouvají, a pon�vadž t�mi rekordacemi 
a žebrotou mládež se velmi na u�ení svém mešká a bakalá� pro 

                                                          
382 Dle zápisu v Memorabiliích k r. 1559 v archivu m�stském. 

túž žebrotu lenivým a nevolným folkovati a cht�ji-li jaký užitek 
toho míti, prohlídati musí, že jich zdání jest, aby ty rekordací a 
koledy složeny byly a místo toho užitku z ungeltu oboum bakalá-
��m aby týhodn� 45 gr. vycházelo. A strany va�ení pokrm� aby s 
panem d�kanem a fará�em Barborským o to rozmluveno a na 
nich to objednáno bylo, pon�vadž d�íví a soli od obce mají a tím 
jim nic neubude, aby se jim jídlo po farách va�ilo, a špitálmist�i 
aby chléb a n�co krup, hrachu a jiného va�ení ku pomoci dávali,
/310/ neb hodn�jší jest, aby škola opat�ena byla, pon�vadž ze 
školy lidé a muži, kte�í potomn� obec a církev boží spravovati a 
JMKé hoditi se budou, vycházejí. A protož aby špitálmist�i se 
nezp��ovali chleba podle starodávného sp�sobu a oby�eje 
dávati do školy a strany této v�ci ne svým starým nebývalým 
prvé oby�ejem, ale pány šepmistry a pány a jich poru�ením se 
spravovali. Též aby z Ho�an vosypy z grunt� zadržalé, od 
mlyná�e, od nákladník� piv ku pokrm�m a od poru�ník�v Másl-
níkových a statku Anny od Srn� pomoc vyžádána byla a místo 
žehnání aby sbírky každého �tvrt léta po 1 gr. dáno bylo. Dále 
oznámil, že paní Mandalena Šatná z Olivetu též tu sumu, kterouž 
na mši a kn�zi dává, ke škole obrátiti chce.  

A tu pan Ond�ej K�ivolá�ek povolil k tomu, oznámiv, že z 
toho Srnovského statku, pon�vadž na chudé obrácen býti má a 
žáci jsou praví chudí, pomoc ke škole rád dáti chce.  

Taktéž pomoc z záduší Pobo�ského, aby na opravení školy 
obrácena byla, a k tomu též že povolují a zdání své oznamují, 
aby páni ke škole na�ízeni byli. A pon�vadž bakalá� z obecního 
opatrování míti má, aby k jejich nepilnostem, nepo�ád�m a jak 
co u�í každé �tyry ned�le dohlídali.  

I svoleno bylo ke všemu p�ednešenému, aby každému 
bakalá�i týhodn� z ungeltu po 15 gr. dáváno bylo, na farách aby 
žák�m va�eno bývalo a škola že bude opravena. K dohlídce pak 
byli ustanoveni ze šepmistr� Samuel z Vodolína a Jakub 
hofmistr a písa�i obecní mistr Václav a mistr Jan.383  

Na to byli bakalá�i do rady povoláni a usnesení obecní jim 
oznámeno. A protož že p�edkem páni je napomínají, pon�vadž 
jsou o to stáli, aby n�jaký �ád p�i t�ch školách sp�soben byl, 
p�edn� sami škol pilni /311/ byli, sami na sob� p�íklad dávali, po-
tom jiné napomínali a k dobrému vedli a toulek a po šenkovních 
domích hulákání zanechali, neb kdyby toho nebylo, že rozum�ti 
mohou, že by toto na�ízení jejich k platnosti nevedlo.  

Bakalá�i pod�kovali p�edkem z opat�ení takového a p�ipo-
v�d�li, že se tak chtí zachovati a jsouce sami pobožn� živi, jiné 
také k tomu vésti a napomínati, nýbrž že jsou toho vd��ni, že 
budou mezi n� jisté osoby choditi, neb tudy i oni piln�jší budou, 
i jiným jako n�jaký osten k u�ení a k pilnosti dá se a nebudou 
tak ledakohos chovati aneb n�co p�ehlídati, nebo� prve, cht�li-li 
jsou n�jaký užitek míti, toho museli �initi.  

Krom� tohoto škol se týkajícího snešení bylo též ustanove-
no, aby pro Veletov a Zibohlavy zvláštní kn�ží ustanoveni byli, 
ježto kn�žím domácím tam posluhovati velmi obtížno jest.  

Následkem zrušení výsad a práv �emesel a jich cech� po-
vstávaly mezi �emeslníky �asté hádky a rozep�e o práva a provo-
zování �emesel, jelikož ku provozování jich vlastn� toliko jen 
oprávn�ní mist�i domnívali se svobodu míti, kte�í v cechu 
zapsáni a do n�ho p�ijati byli, jelikož cechové spole�n� ke všem 
výlohám obecním a zvlášt� ku p�ísp�vk�m na pavování hor 
potahováni byvali. A proto necht�li trp�ti toho, aby kdokoliv 
neoprávn�n� v m�st� �emesla n�jakého provozoval. Z toho �asté 
stížnosti k šepmistr�m. Tak vznesli cechmist�i zlatni�tí na pány, 
že mnozí p�ijdouce do tohoto m�sta, o kterýchžto mnohokráte 
nev�dí, u�ili-li jsou se �emeslu a po�ádn� vyu�ili-li jsou se, krám 
otvírají a hned �emeslo na újmu jich živnosti d�lají, takže 
nemalou t�žkost od nich mají, ježto oni v cechu býti, na hory 
nakládati a jiné povinnosti, od kterých jsou oni vzdáleni, vyko-
návati musí. Žádají tudíž vedle /312/ takových p�í�in a listu pode-
psaného i také n�kterých artikul�v od nich zejména dostavených 
za spravedlivé uvažení. Tu šepmist�i a rada uváživše toho, vyda-
li pro cech zlatnický toto na�ízení: Nejprve, kdož by cht�l v Ho�e 
Kutné sv�j byt míti a mistrem zlatnickým se osaditi, ten má p�i 
pánech šepmist�ích toho hledati a jich, aby se osaditi a �emeslo 
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Tapineus. 
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v tom m�st� provozovati dopustili, za to žádati. A když to obdrží, 
má také na starší cechmistry to vznésti a jich, aby cech obeslán 
byl, žádati, a p�i p�ítomností všech v plném cechu po�ádn� aby 
jemu mezi sebou živnosti p�áli a do spole�nosti p�ijali, toho 
hledati. It. Kdož by cht�l zlatnickým mistrem býti, ten má prve u 
jednoho nebo dvou mistr� rok d�lati a list zachování po�ádného 
rodu svého p�inésti a jistotu toho, kde jest se u�il, v �ádném-li 
cechu �ili kde jinde, jak se choval a jak se vyu�il, ukázati. It. 
Žádný tovaryš svobodný aby se neosazoval ani �emeslo nepro-
vozoval, le� by se oženil a manželku po�estnou sob� pojal. It. 
Aby mistrovství ukázal t�i kusy, totiž koflík st�íbrný, šesti nebo 
p�tihranný vykovaný, tak aby se na kteroukoli stranu obrátil, z 
ouplna víko se všude strefovalo. Též prsten zlatý s kamínkem a 
pe�e� st�íbrnou. To pak mistrovství aby u p�ísežného cechmistra 
d�lal a dokudž toho neud�lá, aby tovaryše a u�edníka žádného 
nechoval. It. Aby do cechu p�l druhé kopy groš�v dal a všecka 
pavování, zlá i dobrá, spolu s námi trp�l. It. St�íbra t�ináctilotní, 
a to beze vší falše, skla do zlata, zvlášt� kdyby za kámen projíti 
mohlo, nezasazuje ani mosazi nepozlacuje, a vosk pod kámen s 
k�ídou a ne s n��ím jiným t�žkým dávaje, aby d�lal. A jestliže by 
se pak toho kdo aneb jakéhož koli vymyšleného a nepo�ádného 
fortele a zlod�jství dopustil, aby /313/ vedle zasloužení, jakž sluší 
na takového, trestán a pokutován byl. It. Kdož by pojal mistro-
vou vdovu aneb mistrovou dceru, ten do cechu nemá nic dáti, 
než mistrovství má ukázati a list zachovací po�ádného rodu své-
ho, i také jistotu, kde se u�il a jak se vyu�il, toho p�inésti. It. Mi-
str�v syn aby m�l tu svobodu po otci, aby nic do cechu nedával, 
ani mistrovství neukazoval, ale po�estn� se choval a pavování i 
jiné po�ádky vedle cechu zastával. It. Žádný mistr druhému to-
varyš�v louditi nemá a to pod skute�ným trestáním. It. Žádný 
tovaryš, dílo maje u svého mistra, nemá bez slušné p�í�iny a 
opov�d�ní po�ádného vandrovati a cht�l-li by kdo odjíti, má po-
�ádn� od svého mistra odpušt�ní vzíti a pro� by to u�initi cht�l, 
oznámiti. Též zase mistr má se k tovaryši zachovati a nepot�ebo-
val-li by ho, odpušt�ní po�ádné jemu dáti. It. U�edník žádný pod 
�tyry léta na u�ení od žádného aby p�ijímán nebyl a na �emeslo 
aby skrze své p�átele, p�i p�ítomnosti n�kterého mistra zlatnic-
kého p�ijat byl. A když by se po�ádn� vyu�il a po�ádn� se chova-
jíc od mistra svého propušt�ní žádal, tehdy má od n�ho propuš-
t�n a v cech zapsán býti a do cechu dv� lib�e vosku složiti. It. 
Handštán�v aby žádný zlatník nep�epaloval a byl-li by kdo v 
tom postižen, ten aby na královské milosti hrdlem i statkem byl. 
Kdež my, majíce v svém pilném uvážení takové jich žádosti, 
uznali jsme a porozum�li, že nic neslušného a nepo�ádného, což 
by k nevolím a nepokoji schylovati mohlo, nežádají, ale že vše-
cko dobré a poctivé �emesla svého obmýšlejí. A protož tak �iní-
me a svrchu jmenovaným artikul�m povolujeme a je mocí tohoto 
listu ve všech kusích, �láncích, punktích a klazulích, tak jakž 
sami v sob� slovo /314/ od slova zní, tvrdíme a za stálé a pevné 
prohlašujeme, tak aby dot�ení cechmist�i, mist�i i všechen cech 
�emesla zlatnického vedle nich se chovati, �íditi a nyní i na 
potomní �asy a to pod skute�ným trestáním i budoucích našich 
spravovati mohli.  

Na potvrzení a sv�domí i pro lepší jistotu toho pe�e� naši 
Hor Kuten s jistým našim v�domím dali jsme a rozkázali p�iv�-
siti k tomuto listu. Jenž jest dán a psán na týchž Horách Kutných 
ve �tvrtek p�ed památkou sv. Jana K�titele léta tisícího p�tistého 
padesátého devátého.  

Téhož roku král Ferdinand vyzdvihl v Ho�e rudokupce a 
kupování všelikých rud p�ejal ku své ruce a jak by která ruda 
m�la se platiti na�ídil. M�lo tím býti docíleno toho, aby náklad-
níci hor nehynuli a ani urbura královská škody netrp�la. Stalo se 
to však hlavn� p�i�in�ním mincmistra Hlavsy z Liboslav�, na 
jehož správu a nadržování jeho milc�m, tavi��m Essovi a 
Molovi, neustálé žaloby vedeny byly. Všechny ty žaloby a stíž-
nosti však ni�eho nezmohly proti mocnému mincmistrovi.  

1560 Arnošt kníže Bavorské a falckrabí p�i Reinu arcibiskup 
Solnohradský koupil sob� již r. 1558 d�m v Ho�e zvaný Knejslí-
kovský prve Minsterberský, jejž tak nádhern� z�íditi a v�ží opa-
t�iti dal, že jej v�bec domem Knížecím nazývali. V držení domu 
toho nepotrval však dlouho, nebo� již listem daným na zámku 
Kladském v ned�li po sv. Mikuláši r. 1560 píší Albrecht Šelen-
dorf z Hornperku hejtman kraje Kladského, Šalomoun Hamka z 

Prudníku, Kryšpín Krieg obojích práv doktor JMti knížete 
bavorského poz�stalé rady, Kutnohorským, a oznamují jim, že 
Arnošt kníže bavorské zem�el a protož arcikníže Ferdinand 
na�ídil, aby n�kte�í z ú�adu, povolajíc k sob� /315/ dvou neb t�í 
osob stavu rytí�ského, všechny svršky, které v truhlách zam�eny 
nebyly, sepsali a zpe�etili a zpe�et�né po vyslaném sem �lov�ku 
odeslali a hospodá�i domu aby ješt� jednu osobu p�idali a ti aby 
domu pilni byli a v�cí tam jsoucích st�ežili.384  

Roku 1560 koupeno bylo pro p�íštího krále Maximiliana 
panství Pardubické za 400.000 zlatých, kteráž suma shán�na 
byla ze všech m�st královských. Též Kutnohorským psáno o 
p�j�ení 4000 zl. a brzo po novém roce p�ijeli královští komisa�i 
do Hory k vyjednání p�j�ky té. Po dlouhém smlouvání s obecní-
mi staršími, radou a šepmistry, kte�í neustále jen svoji chudobu 
a nemožnost p�edstírali, smluveno kone�n� na 1000 zl. a to na 
ten sp�sob, bude-li k tomu povoleno, aby n�které klenoty kostel-
ní mohly býti zmincovány. Na u�in�ný dotaz odpov�d�l arci-
kníže Ferdinand, že p�ikazovati rá�í, aby /316/ ta suma narychlo 
odeslána byla. Proto nemohouce se Kutnohorští jinak obejíti, 
svolili obecní starší a opatrovníci chrám� ke zmincování klenot�
kostelních, mezi nimiž byly ješt� klenotové poz�stalí po nebož-
tíkovi biskupovi. Sotva že byly opat�eny peníze tyto a odeslány, 
o�ekávali šepmist�i, že potvrzující listinu budou míti pro budo-
ucnost za králem pojišt�nou, tu však došel jich dopis arciknížete 
Ferdinanda, daný na hrad� Pražském v pond�lí po T�ech králích, 
následujícího obsahu: že v témž listu a poru�ení prvním v 
kancelá�i z nev�domosti se omyl stal a to v tom, že jest doloženo, 
jakoby jste takovou sumu Jeho Lásce panu bratru našemu p�j-
�ili, ježto, jak o tom pov�domost máte, takovou sumu Jeho Lásce 
od vás z poddanosti jakožto dobrovolná a svolená pomoc se 
dává a svolena jest. A protož necht�jíce, aby kdy od potomk�v 
vašich na Jeho Lásku o takovou sumu jakožto o p�j�ku nastu-
pováno kdy býti m�lo, vid�lo se nám zapot�ebí vám toto psaní 
u�initi a tímto prvn�jší zdvihnouti. Žeby se bylo kutnohorským i 
p�i v�tší p�j�ce lépe vedlo, lze se snadno domysliti, a protož 
tenkrát jen opatrnost ochránila je p�ed v�tší ztrátou.  

Pan Jan Libenický z Vrchoviš� neustával v nep�átelství v��i 
Kutnohorským a kde a kdykoli se mu to u�initi dalo a když se 
mu i sebe menší p�íležitost k tomu naskytla hled�l je škádliti neb 
i nep�átelsky proti nim vystoupiti. Tak roku 1560 bez ohlášení 
se a povolení šepmistr�v a rady obrátil tok vody od Ho�an po 
žlábku skrze všecky obecnosti ho�anské z zisku a užitku svému, 
jak se mu líbilo a zdálo. Zato žalovali na	 Kutnohorští pro p�e-
vád�ní vody jako rušitele držebnosti. Však na p�ímluvu Jeroný-
ma Studeneckého z /317/ z Pašin�vsi pro zachování dobrého p�á-
telství a sousedství šepmist�i a rada od žaloby odstoupili a na 
míst� vší obce k tomu povolení dali, aby týž pan Jan Libenický z 
Vrchoviš� bez ublížení a škod v též obci, skrze kterouž tu vodu 
vede, toho toku tak a v tom sp�sobu jako nyní, vody víc nepou-
št�je aniž žlábk�v v�tších klada, užívati mohl, však s tou výmin-
kou, jestliže by se tím p�evedením vody lidem ho�anským neb 
obci v �emkoli od n�ho nebo budoucích ubližovalo a to skute�n�
se poznalo, aby jmenovaní šepmist�i a rada nyn�jší i budoucí 
moc m�li bez pohoršení a jakéhokoliv odvolání, tak jakž od 
starodávna bývalo, vodu tu v starý tok obrátiti. K �emuž pan Li-
benický úpln� svolil a k úmluv� té dobrovoln� pe�e� svou p�i-
tiskl, �ímž nepochybn� p�estala p�edešlá nevole stran proti sob�.  

1561 Hornictví Kutnohorské bylo v dob� té op�t výnosn�j-
ším než d�íve p�ed tím a dluhové, vzrostlí na zálohy na pavování 

                                                          
384 D�m jmenovaný leží na Panském nám�stí nyní �p. 377 a nále-

ží panu Janovi Breüerovi. P�es usilovné pátrání nebylo možno na-
lézti seznam v�cí po knížeti v dom� tom poz�stalých. D�m ten 
zp�edu je upln� p�estaven. V zadní �ásti nachází se zmín�ná již v�ž 
v p�vodním stavu. Tím tém�� bezpe�n� je zjišt�no, že v horní �ásti 
v�že, v níž nachází se p�ekrásnou kamenickou ozdobou a malbou na 
zlat� vyšperkovaná klenba, byla domácí kaple arcibiskupa Arnošta, 
kdež on, ježto v Ho�e náboženství pod obojí vrch m�lo, za pobytu 
svého mši sloužil. Dom�nku tuto potvrzuje dosud ve zdi upevn�ná 
kamenná kropenka. R. 1571 d�m ten jakož i zboží Dobrovítov a 
Vrbice z na�ízení císa�ského prodány byly Martinovi Hanušovi Ša-
ratickému z Šaratic a na�ízeno radám z�ízené komory �eské listem 
daným ve st�edu po sv. Vítu, aby prodej ten skrze relatory do desk 
zemských byl vložen. 
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z mince, byly úpln� zaplaceni. Nicmén� stížností do místodržící-
ho ú�adu nejvyššího mincmistrství neubývalo, zejména ukazová-
no na nehospodá�ství v horních i mincovních v�cech a na pod-
vodné jednání spole�níka Hlavsova Esse. Proto rozkazem krá-
lovským ze dne 24. února 1561 vyslána byla ze sn�mu k vyše-
t�ení zmín�ných stížností a žalob nestranná komise: Bohuslav 
Felix z Lobkovic a na Hasištejn�, Šebestian z Lobkovic a na 
Hasištejn�, Kašpar Šlik hrab� z Pasounu, Ji�í hrab� Guttenštein, 
Jaroslav Liebštejnský Kolovrat, Václav starší Bechyn� z Lažan, 
Smil Myška ze Žlunic, Ctibor Sluštík a jiní. Ti dopodrobna dali 
vyzkoušeti tavení staro�eské a sp�sob tavení Essova a došli ke 
kone�nému p�esv�d�ení, že stížnosti do podvod� Essových a 
jeho spole�ník� byly oprávn�ny a podstatny /318/ rovn�ž i do 
hospodá�ství místomincmistra Hlavsy, že JMCá t�mito podvody 
nejmén� o 20.000 tolar�v do škody p�íšla a že 40.000 cent�
kyz� bylo zpronev��eno. Zavedeno proto vyšet�ování proti viní-
k�m a výsledek byl, že Petr Hlavsa z Liboslav� složen byl z 
ú�adu místodržitelství nejvyššího mincmistrství a vzat na záva-
zek a Šebestian Ess dán byl do v�zení a potom dovezen do 
Prahy. Spole�níci jeho Tomáš Zelí a Jošt uv�zn�ni rovn�ž, na�ež 
po skon�eném šet�ení Ess a Jošt, šmelcí�i N�mci, vypov�zeni 
byli ze všech zemí JMCé, Tomáš Zelí propušt�n se zákazem, 
aby hor i hutí JMCé více se nedotýkal a Jan Lomecký písa�
horní vzat do v�zení, že lidu hornímu zdržoval platy a z�stal 
dlužen p�es 1500 tolar�.  

Nato v sobotu po Božím T�le z poru�ení JMCé skrze císa�-
ského komisa�e Zde	ka Meze�í�ského z Lomnice a na Led�i, 
Vav�ince Šlika z Pasoun� a z Lokte a Hanuše z Ronsperka a na 
Ou�in�vsi uveden v ú�ad nejvyššího mincmistra království 
�eského pan Erazim ze Švamberka a na Boru, který v rejtunku 
závazek u�initi a k ú�edník�m horním, tolikéž pán�m 
šepmistr�m a rad� i vší obci lásku všelikou, ochranu a volnost, 
takže v tom žádné pochybnosti míti nemají, p�islíbil. A oni zase 
jemu p�ipov�d�li všelikou poctivost, jím že se zpravovati, jeho 
poslušni býti a za vrchnost svou na míst� JMCé míti a držeti 
cht�jí.  

V horním hospodá�ství zaveden byl novým mincmistrem též 
nový po�ádek. Mnoho zbyte�ných ú�edník�v odstran�no, mnohé 
neshody p�i horách urovnány a k novému pavování a op�tnému 
vzd�lávání starých opušt�ných již dol� a couk� hlásili se cizí 
nákladníci. Výt�žek st�íbra týhodní obnášel 250 až 300 h�iven.  

Tak nastal op�t �ilejší život, mnohé živnosti se pozdvihly v 
m�st� a obec sama vyb�edla ze mnoha dluh�. Sotva že tato 
p�íznivá doba nastala, již snažili se mnozí využitkovati pom�r�
ve sv�j /319/ prosp�ch, neb nový mincmistr povolal pány obecní a 
soudce do rady, že pan kanclé� zemský Joachim Hradecký jej 
žádá, aby se u pán� obecních p�imluvil, aby jemu na zakoupení 
statku Hluboké 1000 kop gr. od obce p�j�ili, že on se postará o 
to, aby jim na peníze ty dostate�ný úpis byl dán. Obecní starší 
však a soudcové po uvážení žádosti té oznámili nemožnost 
p�j�ky té, ohražujíce se hlavn� tím, že práv� p�ichází �as, kdy 
platiti mají on�ch 1000 kop, které králi JMti na Pardubice p�j�ili 
a pak darovati musili. �emuž, necht�jí-li platiti velikých úrok�, 
dosti státi se musí, a že by svolením tímto i k jiným podobným 
žádostem p�í�ina se dala a nestalo-li by se pak tak, že by i 
nep�átelství k m�stu z toho pojíti mohlo, jakož i proto, že kdyby 
o tu sumu takovou pak dbáno bylo, t�žko bývá takové pány 
pohnati a s nimi se o sumu souditi. Oni že necht�jí za peníze si 
nep�íze	 a nevole koupiti; a proto že k p�j�ce té nepovolují.  

S panem Janem Libenickým z Vrchoviš� p�išli Kutnohorští 
op�tn� do sporu, když služebník jeho Brožek zavraždil v dom�
šenkovním385 Jana Vaška obyvatele horského. Když pak rychtá�
m�stský Samuel z Vodolína kázal služebníka toho zatknouti, 
odporoval tomu Libenický se zbraní v ruce, dovolávaje se z�íze-
ní zemského, že šepmist�i k n�mu ani ke služebníku jeho práva 
nemají, a necht�l ho ani na vyzvání ani na obeslání vydati, takže 
šepmist�i pro takovou zpupnost p�ed soud zemský Libenického 
pohnati museli.  

Haví�i Ka	kovští dozv�d�vše se o tom, že kapli�ka u Pod�-
brad, postavená na míst�, kde roku 1496 n�kte�í z haví�� kutno-
horských byli odpraveni, byla velmi sešlá, sebrali a odeslali do 
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Pod�brad /320/ na opravu 30 kop gr.�., žádajíce, by kaple ta zase 
v dobrý stav byla uvedena.  

1562 S konventem a opatem Sedlckým nežili Kutnohorští v 
dobrém srozum�ní. V úterý po Novém roce z rozkazu císa�e 
Ferdinanda vysláni byli Jaroslav ze Šelmberka a z Kosti na 
Hrádku, Jan z Pernštejna na Helfenštejn�, Ji�ík z Gerštorfu na 
Cholticích, Václav Žehušický z Nestajova, Kuneš Bohdanecký z 
Hodkova a na Žlebích a Florian Gryspek z Griesbeku na 
Kace�ov� jako královští komisa�i, aby nesnáze mezi opatem a 
konventem s jedné a šepmistry se strany druhé napravili a ke 
konci a místu p�ivedli. Jaké to nevole byly, nevíme, lze se však 
domýšleti, že to byly dále trvající spory o pozemky, které po 
válkách husitských konventu Sedlckému byly od	aty, jichž 
Kutnohorští však dále užívali. O výsledku komise není rovn�ž 
známo ni�eho.  

Haví�i kutnohorští, pam�tlivi jsouce toho, že p�edkové jich z 
ust�ádaných rud a kyz� mnohé dobré skutky a nadání byli zalo-
žili, žádali toho, aby jim p�i nyn�jší vydatnosti hor povoleno by-
lo ukládati n�co rud a kyz� do kout� a pak na nemocné a chudé 
haví�e obraceti. Císa� psal v té v�ci nejvyššímu mincmistru Janu 
Erazimovi z Švamberka list, daný na hrad� Pražském v pond�lí 
po sv. Vít� r. 1562: Urozený v�rný náš milý! V�z, že jsou nám 
n�kte�í nákladníci na Horách Kutných a Ka�kovských suplikací 
podali, ponížen� prosíce, abychom toho milostiv� dovoliti rá�ili, 
aby pro chudé a nemocné havé�e a jiné chudé lidi a na 
vychování kn�ží a služeb božích n�které rudy a kyzy, což by kdo 
dobrou m�rou z svých vlastních rud a kyz�v dáti cht�l, odkládati 
mohli a což jich schromáždí, ty aby jim placeny byly, jakož se 
jiné rudy a kyzy platí. Kteroužto /321/ žádost jejich za slušnou 
uvažujíc, k tomu jsme milostiv� povoliti rá�ili. A protož tob� po-
rou�íme, aby takové povolení naše ú�adu hornímu i Ka�kovským 
oznámil a na�ídil, aby takové kyzy skládali a potom do hutí 
našich prodávali a ty peníze aby jinam obracovány nebyly, nežli 
na nemocné a chudé haví�e a skutky milosrdné, jakž od starodá-
vna bývalo, a v tom aby žádní fortelové se od žádného nedáli, 
jakož pak to na�íditi a opat�iti budeš v�d�ti. A jestli Šebestian 
Ess jim takových rud a kyz�v, ježto by jim za n� zaplaceno 
nebylo, vzal, na to se ú�edník�v vyptajíc, ty peníze aby jim z 
mince naší navráceny byly, pon�vadž bez pochyby to st�íbro z 
t�ch rud a kyz�v do mince naší dáno bylo. Na tom jistou v�li 
naši císa�skou vyplníš.386  

Tato v�le císa�ská byla tak dalece vypln�na, že sob� haví�i 
n�které rudy a kyzy darované do kout�v nov� ukládati a je pak 
do císa�ské huti prodávati mohli. Za rudy a kyzy odejmuté jim 
podvodníkem Essem nemohli od ú�edník� mince dostati náhra-
dy žádné a proto znovu obrátili se na císa�e a týž vydal ú�ední-
k�m mince nový rozkaz listem daným v Praze v ned�li po sv. 
Jeronýmu 1562: Jelikož toho zprávu míti rá�íme, že havé��m 
hor Ka�kovských takové kyzy a rudy, kteréž v koutech na skutky 
milosrdné uloženy m�li a kteréž jim n�kdy od Šebestiana Esse 
pobrány a v hutech našich šmelcovány byly, které z mince naší 
zaplatiti jsme rozkázali, až posavad zaplaceny nejsou. Protož 
vám ješt� jednou porou�íme, p�ikazujíc, abyste, dadouce to s 
pilností a bedliv� vyhledati, což za ty kyzy a rudy jim dáti 
spravedliv� se dostane, to jim z mince naší bez dalšího prodlévá-
ní vydali a zaplatili, tak aby oni v tuto ránu morovou, pon�vadž 
mnozí chudí haví�i nemocni leží a mrou, m�li na� je opatrovati 
/322/ a takové vydání má vám proti tomuto listu našemu a jich 
starších Ka�kovských kvitanci za po�ádné vydání p�i po�tu 
našem položeno býti. Nicmén� vám porou�eti rá�íme, abyste 
hofmistru, urburé�i s ú�adem horním oznámili a jménem naším 
poru�ili, aby ješt� jednou to milostivé povolení a poru�ení naše, 
kteréž jsme nejvyššímu mincmistrovi království �eského psaním 
naším u�inili, pon�vadž ho na ten �as tam není, co se dávání a 
odkládání kyz�v na chudé lidi a jiné milosrdné skutky dotý�e, 
p�ede všemi havé�i a nákladníky p�i dolích na Ka�ku, že tomu, 
aby je dávaly, odkládali, do hutí prodávali a peníze na chudé 
haví�e a skutky milosrdné obraceli, v�li naši dávati rá�íme, 
v�bec oznámili a dostate�n� ohlásili.387  

Vid�ti z toho, že �astokrát i p�es nejvyšší rozkazy lidu horní-
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mu spravedlnost se nedála. Není tudíž divu, když v pracujícím 
lidu horním, který vid�l se v zisku a prosp�chu svém býti se 
zkracován svévoln�, vznikala nespokojenost, která tak �asto k 
ve�ejným násilným výstup�m podn�t zavdávala.  

V �echách zatím konaly se p�ípravy ke korunovaci Maxmi-
liana, syna císa�e a krále Ferdinanda, kterémuž Maxmilianovi 
postoupil byl otec �echy, Uhry a Rakousko. Ježto pak hrad 
Pražský po vyho�ení ješt� úpln� a dokonale upraven nebyl, po-
slal císa� Kutnohorským list v pátek po Božím T�le 1562, jímž 
na�izuje, aby vypravili do Prahy kameníky se všemi tovaryši pro 
dostavení n�kterých pokoj�v k p�íjezdu nejjasn�jšího knížete 
Maxmiliana krále �eského, kterýchž na ten �as piln� jest v Praze 
pot�ebí.  

V lét� téhož roku vypukl v Ho�e i na Ka	ku jakož i v okolí 
mor, zanesený lidem z války turecké se vracejícím. Ježto nemoc 
/323/ tato i v ostatních zemích po�ínala povážliv� se rozmáhati, 
zav�el císa� Ferdinand se sultánem po jedenáctiletém vál�ení mír 
na osm rok�. Ježto pak Praha z�stala dosud uchrán�na nákazy, 
lidé z Hory pak �asto do Prahy dojížd�li, z té p�í�iny, že morová 
rána v Ho�e a na Ka�ku se vzmáhá a takového nakažení �asn�
šet�iti se sluší, zapov�d�l císa� Ferdinand listem daným v Praze 
v ned�li po Nanebevzetí Panny Marie pod jistým trestáním, aby 
žádný z Hory ani z Ka	ku do m�st Pražských nejezdil, dokud 
mor nep�estane.  

Nebezpe�í moru netrvalo však dlouho. Císa� sám odvolal 
zákaz daný po �tyrech ned�lích. Hned druhý den po korunovaci 
Maxmiliana za krále �eského, jež d�la se dne 20. zá�í,388 zaslal 
císa� Horník�m list tohoto obsahu: Pon�vadž od p�íštího pond�lí 
za týden s synem naším nejmilejším králem Maxmilianem z krá-
lovství tohoto �eského do Frankfurtu vyjeti rá�íme, pro kterouž-
to p�í�inu mnoho voz�v a vozník�v budeme pot�ebovati, protož 
vám porou�eti rá�íme, objednajíc v tom m�st� a okolo téhož 
m�sta p�i poddaných Vašich šest voz� se �tyrmi, p�ti neb šesti 
ko�mi dobrými, ve �tvrtek po sv. Jeronýmu nejprve p�íštím je 
sem na hrad Pražský abyste odeslali a k tomu jisté osoby, které 
kon� mají, aby beze vší vejmluvy jely. A od toho dne, jakž z 
domu vyjedou, na každý den a noc po 15 gr. bílých a z království 
�eského ven podle slušnosti více nad to zaplatiti jim se bude. 
Protož tohoto tak opat�iti a jich sem odeslati neobmeškejte.  

/324/ V úterý po sv. Martin� zem�el proslulý zvona� Rafael 
Klabal, nástupce n�kdy slovutného zvona�e Ond�eje Ptá�ka, 
jímž slité zvony podnes v m�st� i v okolí slávu jeho hlásají. Byl�
muž v um�ní svém velice pov�stný, rovn�ž i velice zámožný. 
Ježto pak po léta sedal mezi soudci i šepmistry, vynikal zajisté 
také ctnostmi ob�anskými, v�dami i znalostmi.389  

�asté stížnosti do peka�� od lidu horního jak k mincmistrovi 
tak i k šepmistr�m pro velmi malý chléb zavdávali t�mto p�í�inu 
k výmluvám do mlyná��, že jim mlíti posta�iti nemohou a že 
daleko se mletím jezditi jsou nuceni a ve mlýnech mnoho platiti 
musí. V�c byla blíže vyšet�ována a horní ú�ad rozhodl se na 
tom, že pro pohodlí Hory i celého kraje nový mlýn na Labi za 
Starým Kolínem dá postaviti, k �emuž i císa� povolil, aby byl 
stav�n nákladem mince. Kutnohorským psal z Chomutova v 
úterý po sv. Lucii, aby ke stavb� mlýna toho pot�ebné d�íví 
dolové za slušný peníz ze špitálských les� prodáno bylo.  

1563 Mlyná�i horští, obávajíce se, že by tímto novým 
mlýnem mohla jim vzniknouti mnohá újma, p�edstoupili do rady 
a žádali pán�v, aby jim pravidla, jak by se chovati a spravovati 
m�li, vydána byla, odvolávajíce se na to, jelikož mlyná�i pražští 
cech mají, aby i jim cech byl povolen, že dle mlyná�� pražských 
cht�jí se chovati /325/ a aby jim také pe�e� dána byla. Šepmist�i 
obrátili se k purkmistru a rad� pražské, žádajíce o �ád mlyná��
                                                          

388 O korunovaci té poznamenal Da�ický: V pond�lí p�ed památ-
kou Narození Panny Marie král Maxmilian slavn� do Prahy p�ijel a 
ve všech jeho houfích nejp�kn�ji jeli uherští husarové. Potom týž 
král Maxmilian korunován jest na království �eské a hned nazejt�í 
den památky sv. Matouše Marie manželka jeho k témuž království 
jest korunována.

389 Po jeho smrti z�stali mu dlužni za zvony: Vidice 35 kop 15 
gr., Out�šenovice 4 kopy, Žehušice 5 kop, Oujezd 63 kopy 30 gr., 
Libkov 58 kop, Lidmany 17 kop, Lov�ice 69 kop, Starý Kolín 10 
kop. O zvona�ích Klabalech pojednáno ve Vesn� Kutnohorské r. 
1868 �ís. 46 a 48. 

pražských i jich �eládky, který jim r. 1546 k zachování uložen a 
potvrzen byl, dle n�hož by i kutnohorští mlyná�i spravovati se 
m�li. Pražané vyhov�li šepmistr�m a tito nejen že po�ádek 
mlyná�� povolili, ale i pe�e� cechu k užívání dali.  

P�estože k narovnání r�zných spor� mezi šepmistry a 
klášterem Sedlckým minulého roku královští komisa�i byli do 
Hory vysláni, dá se ješt� i na další p�íko�í klášteru ze strany 
Kutnohorských souditi, jichž hlavní p�í�inou byla r�znost v ná-
boženství. Horníci oddáni byli horliv� ví�e pod obojí, mnichové 
Sedle�tí byli pak p�ísnými katolíky. Spory tyto t�žce nesl 
tehdejší opat Klement a st�žoval si proto u šepmistr� a rady, 
uvád�je, že slyší, jak znamenité pohr�žky �iní jim sedleckým 
n�kte�í obyvatelé horští po domech šenkovních i na cestách, 
kdykoli se služebníky kláštera se potkávají, znamenité a ne�ádné 
i neoby�ejné han�ní o nich vydávajíce a p�i tom tvrdíce, že jim 
bráníme na procesí k nám choditi do kláštera, kteráž bývá u nás 
každý rok to pond�lí po veliké noci, �emuž odpírati musíme, 
nebo� jsou to jiní, kte�í jim toho hájí. Protož já vás napomínám 
a žádám jakožto ú�edník a kaplan JMti krále, že rá�íte to 
opat�iti, aby nám takových neslušných a neoby�ejných han�ní a 
pohr�žek ne�inili, bychom nuceni nebyli toho sob� jiná�e 
opat�iti. Z toho plyne, že klášter Sedlcký stál pod mocnou 
ochranou císa�e Ferdinanda, k n�muž odhodláni byli Sedle�tí 
své stížnosti podati a tím nové spory s Kutnohorskými za�íti.  

1564 Církevní sn�m tridentský ukon�en byl roku p�edešlého 
a po jeho uzav�ení za�alo nové vyjednávání obou stran nábo-
ženských, pod jednou /326/ i pod obojí v �echách o kone�né na-
rovnání. V d�sledku tohoto sn�mu tridentského vydal papež 
Pius IV. dne 18. b�ezna 1564 bullu k veškerému k�es�anstvu, jež 
byla dne 3. �ervna t.r. arcibiskupem pražským Antonínem v 
chrámu sv. Víta ve�ejn� vyhlášena. Bullou tou povoluje se kato-
lík�m v království �eském svátost oltá�ní p�ijímati pod obojí 
sp�sobou bez všeliké p�ekážky. Tím kone�n� došlo k urovnání 
hlavního sporu obou náboženských stran v �echách, ježto pak 
hned arcibiskup sám pod obojí sp�sobou podávati a kn�ží stran�
pod obojí sv�titi po�al a tím mezi stranami mír jaksi byl 
uzav�en.  

Zbujnost, rozpustilost, hádky, r�znice, pra�ky a šarvátky 
�asto dosti krvavé byly skoro na denním po�ádku, p�es hojné 
zákazy a na�ízení, a nej�ast�jším jich jevišt�m byly hospody a 
kr�my. Povahu lidu horního vyjad�uje nejlépe po�ekadlo tehdy 
užívané: D�lníci na Horách Kutných mají roboty do soboty a 
pen�z do ned�le. Z té p�í�iny m�l rychtá� m�stský na�ízeno, aby 
hlavn� v dny sobotní nad kr�mami piln� bd�l a všem svár�m 
záhy p�ítrž �inil. Však již tehdy nebylo rozkaz� ú�ad� m�st-
ských pro udržení po�ádku na�ízených tak snadno posloucháno. 
Tak se stalo, že v sobotu p�ed Kv�tnou ned�lí r. 1564 r�znice, 
k�iky a rva�ky mezi havé�i vypukly v hospod� u Stejšk� na 
Tarmarce,390 kteréž když rychtá� je se svým písa�em krevním391

Divišem Ku�erou rovnati cht�l a když se jemu vzpouzeli i do 
v�zení bral, zprotivili se jemu tak násiln�, že i s písa�em na ulici 
práti se za�ali. Písa� však použiv svého práva zranil jednoho z 
nich, takže /327/ z�stal ležeti. Z toho veliké zbou�ení haví�� ve 
m�st� povstalo. N�kte�í b�žíce na Ka	k dali zvoniti na poplach, 
k�i�íce, že haví�e vraždí. Tak sb�hlo se množství lidu rozli�né-
ho, kte�í násilím i zbraní v ruce domáhali se propušt�ní zajatých 
haví��. Ú�adující šepmistr, hofmistr i královský rychtá� svolali 
veškeré ozbrojené cechy i m�stské žoldné�e a po mnohém a 
krutém boji poda�ilo se bou�i tu utišiti a viníky zajmouti. Dlouhé 
vyšet�ování ve v�ci té skon�ilo výsledkem, že opilost haví�� se 
strany jedné a nep�edložené jednání a p�emršt�ná horlivost 
písa�e rychtá�ova Ku�ery se strany druhé bylo p�í�inou té veliké 
bou�e, p�i které i n�kolik život� za ob�� padlo. Že však mno-
hými vzbou�enci uražena byla d�stojnost královského rychtá�e, 
hofmistra horního i ú�adujícího šepmistra, jichž rozkaz� nebylo 
nejen uposlechnuto, nýbrž i proti nim t�žkých výhružek bylo 
�in�no, byli proto n�kte�í haví�i jako p�vodci té bou�ky do 
v�zení vzati a pak u praný�e mrskáni a kone�n� z m�sta vypov�-

                                                          
390 D�m ten, kterýž až na naše �asy se udržel, sho�el r. 1852, pak 

byl úpln� p�estav�n a hospoda v n�m zašla. Nyní �ís. 39. 
391 Krevní písa� byl rychtá�i p�id�len k zapisování vyznání jak 

zatknutých tak na trápení a mu�ení vydaných osob. 
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díni. Jiní potrestáni v�zením v klád� o chleb� a vod�. Ji�í K�e-
pelka, jenž ozna�en byl jako p�vodce té bou�e a m�l býti s�at, 
došel milosti u arciknížete Ferdinanda, jenž mu hrdlo daroval, a 
potrestán toliko vypov�zením ze zem�.  

Bou�livá událost tato byla p�í�inou toho, že v rad� po�alo se 
piln� pracovati o bezpe�nosti v m�st� a zabrán�ní podobným ex-
ces�m. Proto k návrhu královského rychtá�e Samuele z Vodolí-
na bylo sneseno a v knihy m�stské zaznamenáno, aby všelijaké-
ho no�ního sedání, her a páleného vína �asu ranního a ve dny 
ned�lní a sváte�ní dávání zanecháno bylo pod propadením jedné 
kopy, tak, jestli by kdo z hospodá��v aneb šenký��v v tom posti-
žen byl, aneb víno neb pivo po t�etí hodin� na noc šenkovati do-
poušt�l a pálené víno v kázání ve dny sváte�ní dával a od rych-
tá�e neb písa�e jeho v tom postižen byl, aby beze vší výmluvy do 
v�zení šatlavního vzat byl a odtud, le� by jmenovanou pokutu 1 
kopy složil, nevycházel, /328/ ze kteréž pokuty rychtá�i 10 gr. a 
písa�i jeho 5 gr. pro piln�jší takových v�cí vyhledání a p�etržení 
dáno a ostatek na obecní pot�eby obrácen býti má. Obyvatelé a 
cechové aby takové v�ci netrp�li a p�etrhovati hled�li a p�išlo-li 
by snad kdy k �emu podobnému, ku pomoci ú�adu bez vybídnutí 
se zbraní aby se dostavili. A pon�vadž, jakž se proslýchá, haví�i 
o svátcích velikono�ních novou bou�i proti Sedlic�m chystají, 
by panu d�kanovi nebylo povoleno v klášte�e Sedlckém, jenž 
jest pod jednou, kázati, jelikož lid horní proti tomu reptá.392  

Na sn�mu zemském za p�ítomnosti krále Maxmiliana odbý-
vaném byla povolena stavy bern� na pomoc císa�i Ferdinandovi 
proti Turku na dva roky nap�ed. Následkem toho žádali hejtma-
né krajští, aby Kutnohorští vydali výpis všech svých statk� a 
d�chod� a k tomu i seznam dluh� i také seznam jm�ní jednotli-
vých soused�. Když byl rozkaz tento oznámen obecním starším, 
op�eli se tito proti n�mu, dokládajíce, že se proslýchá, že stav 
panský a rytí�ský tomu povoliti nechtí a takže na sn�mu nic 
svoleno nebylo. A jelikož to dob�e znají, že toto m�sto dle svých 
výsad jest rozdílné od jiných m�st a že nikdy v to potahováni 
nebyli, ani sousedé, aby co z statk�v svých oznamovali, a kdy-
koliv se co takového žádalo, že se dala proti tomu zpráva a že 
jsou vždy p�i svých svobodách zachováni bývali, protož že se k 
tomu p�imlouvají, aby taková odpov�� pán�m hejtman�m dána 
byla. Avšak když pozd�ji mincmistr žádal za vydání úplného 
seznamu obecních p�íjm� a d�chod�, op�eli se op�tn� /329/ proti 
žádosti této, dávajíce d�vody: 1. že toho ani na poru�ení hejtma-
n�v krajských p�ivoleno nebylo, 2. že není pam�tník�v, aby toho 
kte�í páni mincmistrové kdy byli žádali, neb jim k tomu svoleno 
býti m�lo, a protož, což prve nebývalo, aby i nyní nebylo, 3. že 
ani pánu svému d�di�nému takové pocty nikdy ned�lali a výpisy 
nedávali a od JMti nikdy žádáno nebylo, nýbrž vždy p�i svých 
svobodách zachováni byli. Protož, aby pan mincmistr požádán 
byl, aby tuto obec v n�co nebývalého nepotahoval.  

Mincmistr však nedal se tak snadno takovou výmluvou od-
býti, nýbrž odporem takovým pohoršen, užil svého práva a když 
v pond�lí po sv. Janu K�titeli ú�ad konšelský byl obnoven a zvo-
leným šepmistr�m a rad� p�ísaha oby�ejná dána, p�edložil nov�
zvoleným osobám, patrn� na vyšší pokyn, jelikož uplat	ovala se 
snaha svobody a privilegia m�st všelijak zkracovati, následující 
artikule a poru�il: Nejprv. Aby všichni d�chodové špitálští i 
obecní jemu p�edloženi byly a proti tomu zase náklady, aby 
vyrozum�ti mohl, jak ty v�ci spravují, neb že zprávu má, že velmi 
špatn� ten špitál se spravuje a že by mnohem více chudých na 
menší náklad v n�m chováno býti mohlo. Druhé. Že i to porou�í, 
aby všickni majestátové jemu ukázáni byli a vyrozum�jíc jim, že 
chce zase beze škody vrátiti. T�etí: Že i nad tím t�žkost má, že se 
to neopatruje, aby ti holubové v kostele se nepojímali, a protož 
aby to opat�eno bylo, aby tam holubi jíti nemohli, lidem v slov�
božím nep�ekáželi a je nevyráželi. �tvrté. Že i o tom zprávu má, 
že velmi druhdy ortelové mezi stranami nedbanliv� se vypovída-
jí, takže se mnozí tomu diví, a protož /330/ že pány napomíná, aby 
piln� a bedliv� ortele vynášeli, aby lidé na tom t�žkosti a páni 
posm�chu nem�li. Páté. Že i nad tím stížnost má, že mnozí ze 
soudc�v a rady, nešet�íce povolání svého, p�ed domy a pod lou-

                                                          
392 Z toho jasno, že mezi kn�žstvem strany pod jednou i pod obojí 

byla dosti velká snášenlivost, když klášter Sedlcký o nejv�tší domá-
cí slavnosti chrámové, o pouti, pozval za kazatele kn�ze pod obojí. 

bím sedají a tu žerouce se, divné v�ci p�sobí, což na zhoršení 
jest mnohým lidem, ježto, cht�l-li by p�ítele k sob� povolati, m�ž 
to dob�e doma u�initi a s ním vesel býti. A protož i v tom pány 
napomíná, aby se toho varovali. Šesté. Peka�i, lojovníci a �ezní-
ci, kte�íž k horám �emeslem svým pomáhají, aby napomenuti 
byli, aby chléb na slušnosti pekli a loje a k�že prodávali. Sedmé. 
Že i o tom zpráva jest, kterak by páni lesy u Veletova odpro-
dávati m�li. Pak pon�vadž toho mnoho k horám se pot�ebuje, že 
pán žádá, aby takových les�v bez oznámení ú�adu hornímu 
neprodávali. Neb oni jsou na tom, aby koupili a také zaplatili a 
darmo že nežádají. Osmé. Že v�erejšího dne, jeda skrze Hloušky 
na procházce, kterak se mnozí ne�ádové od kurev a lotrovstva 
d�jí a že mnozí šenký�i, aby piva odbýti mohli, šenké�ky a d�ve�-
ky držejí, majíce p�edešle rozkaz pod pokutou 5 kop gr., aby 
toho žádný ne�inil, ale šenký�e sob� na to obzvláštního choval. 
Ale že jakž zprávu má, ten �ád, kterýž byl prve na�ízen, zase se 
ruší. A protož že na�izuje, aby páni nad takovým svým poru�e-
ním ruku drželi a takové pokuty žádnému, kdož by se toho dopu-
stil a n�jaké šenké�ky choval, nepromíjeli. A rychtá� m�stský aby 
k tomu zvláš� p�ihlédal a o to pé�i m�l, aby takoví nepo�ádové 
p�etrženi byli, pon�vadž i na to jistou instrukcí má, neb kdyby to 
p�ehlédnuto bylo a taková v�c se nep�etrhovala, že i Pán B�h 
mohl by nás všecky trestati. Též aby /331/ zastaveni byli ti no�ní 
povykové, vejskání, bubnování, hudby, k�iky i jiné v�ci a nebylo 
toho dopušt�no, aby jeden každý svou v�li provozoval, ale kdož 
by se toho dopustil, aby hned trestán byl. Deváté. Že pán porou-
�í, aby osoby ty, kteréž se mince dotýkají, na žádné ú�ady voleny 
nebyly, pon�vadž ty p�i minci dosti práce mají. Desáté. Že i nad 
tím stížnost má, že mnozí, jsouce v tato místa potaženi, velmi 
lehký a nepoctivý od�v nesou, a protož aby to nebývalo posavad 
a pan primátor aby nad tím ruku držel.  

Takoví byly následkové odep�ení žádosti mincmistrov� a 
rada nová, složivši p�ísahu poslušnosti nejen králi nýbrž i minc-
mistrovi, byla nyní nucena rozkaz�v jeho poslouchati, by� by to 
i na zkrácení samosprávy obecní bylo.  

Dovedl si také mincmistr p�i obnovení rady pom�ry upraviti, 
nebo� ze šepmistr�, rady a obecních starších, kte�í odpov�dí 
svou mincmistrovi se vzep�eli, jen málo jich op�tn� bylo 
zvoleno.  

Jak na práva svá vždy hrdí Horníci nesli takové ponížení, lze 
snadno se domysliti. Následek horlivosti mincmistrovy v první 
rad� byl ten, že bývalý p�átelský pom�r mezi ním a prvními 
osobami v m�st� ochladl a ješt� i pozd�ji roztržka tato �ast�ji, 
jak blíže seznáme, z�ejm� se ukazovala.  

Také okolní panstvo a rytí�stvo podn�cováno jsouc mincmi-
strem zanev�elo na Horu, jak vychází ze stížnosti cechmistr� a 
starších nad �ezníky, kte�í vznesli na pány, jaká t�žkost na n� a 
na tuto obec p�išla, že mnozí z panstva a rytí�stva okolního za-
povídají netoliko aby dobytka žádného nekupovali, ale ani ku�at 
ani ni�eho jiného do m�sta nenosili, nebo� p�edešle koupivše ve 
vsech jejich dobytky, hory fedrovati a na skrovnost prodávati 
jsme mohli, ale když nebudem míti kde co koupiti, nebude moci 
než znamenitá drahota býti, žádajíce, aby v tom opat�eni byli.  

V�ci tak povážlivé a d�ležité bylo však nutno rázn� se uj-
mouti. /332/ Mincmistr sám do v�ci zasáhl a p�i�inil se o vydání 
následujícího mandátu: Ferdinand arcikníže rakouské, kníže 
burgundské a hrab� tirolské atd. Urozeným, slovutným a opatr-
ným pán�m, rytí��m, vladykám a m�st�m i jiným všem obyvate-
l�m kraje Ko�imského, �áslavského a Hradeckého milost naši 
knížecí a všecko dobré vzkazujem. V�rní milí! Jest nám od uro-
zeného Erazima z Švamberka na Boru, nejvyššího mincmistra 
království �eského v�rného našeho milého mezi jiným zpráva 
dána i na míst� všech nákladník�v na Horách Kutných i na Ka�-
ku, kterak by nad p�edešlý sp�sob a oby�ej od �ezník�v horských 
masa, kože a loje k díl�m horním nad míru draho kupovati 
musili a skrze to mnohem v�tší nákladové na hory jdou. Proti 
kteréžto stížnosti ú�edník�v JMCé pána a bratra našeho nejmi-
lostiv�jšího, taktéž kverk�v a nákladník�v obojích hor, �ezníci 
horští jim v odpov�
 dali p�í�inu takovou, drahoty oznamujíc, že 
od vás, ú�edník�v a poddaných vašich v slušnosti, jako prve, 
dobytk�v míti nemohou, nýbrž že tém�� všudy i poddaným zápo-
v�
 se stala, aby mimo vás žádných dobytk�v jim neprodávali a 
n�kte�í z vás, též ú�edníci a písa�i vaši, takové dobytky od lidí 
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skupujíce, zase lacino prodávati nemohou. I pon�vadž všem v�-
bec pov�domo jest, že Hora Kutná, z kteréž každého týhodne a s 
velikými košty a náklady nemálo st�íbra se dobývá, mince z n�ho 
d�lá a to mezi lidi v�bec se dostává, toho království �eského 
první klenot jest a kdyby ta ku pádu p�ijíti m�la, jaká by 
nenabytá škoda JMCé a témuž království skrze to státi se musila, 
jakož pak za takovou p�í�inou drahoty t�ch v�cí, bez kterýchž 
nikoli býti nem�že, to státi by se mohlo, kdyby užitkové košt�v 
nep�evyšovali. A protož vám všem i jednomu každému na míst�
JMCé porou�eti a od osoby naší knížecí milostiv� napomínati a 
žádati rá�íme, abyste ze dvor� vašich �ezník�m horským a jich 
�eledi /333/ dobytky v slušnosti a mírnosti prodávali, poddaným 
vašim prodávati dopustili a nebránili, sami jich od nich na zisk 
a na draho nep�ekupujíce, ani ú�edník�m a písa��m neb jiným 
lidem je p�ekupovati a tím handlovati nedopoušt�jíce, tak aby 
dot�ení �ezníci kupujíce v slušnosti JMCé ú�edník�m i jiným ná-
kladník�m k díl�m dolovým loje, k�že, též i mas v mírnosti a la-
cin�ji, nežli až posavade, prodávati a skrze to Hory Kutné i 
Ka�k fedrovány a p�ed pádem udržány býti mohly. Jakož pak od 
vás všech v�rných poddaných, že JMCé a všeho toho království 
obecného dobrého a užite�ného znajíc, všichni, co na kom záleží 
a jak mnoho tisíc lidu t�mi horami se živí, vážíc sob� toto 
milostivé naše a pot�ebné napomenutí, fedrovati pom�žete, na 
n�jakou malou ko�ist se neohlížejíce, neb JMCá vám to jinou 
stranou milostiv� nahraditi rá�í. A tak na tom jistou v�li JMCé i 
naší naplníte. Dán na hrad� Pražském v pátek po sv. Ond�eji 
léta 1564.  

V úterý den sv. Jakuba (25. �ervence) zem�el císa� Ferdi-
nand ve Vídni, panovav 28 let co král �eský, ve stá�í 61 let. 
Mnohé nevole náboženské, které za jeho vlády v �echách po-
vstaly, snažil se dle své možnosti mírniti a pracoval k sjednocení 
obou stran, až to p�edce kone�n� roku toho ku spojední strany 
pod jednou se stranou pod obojí skoncoval. Za panování jeho 
zavedeny byly nikdy prve nebývalé bern�, které pak pozd�ji již 
staly se obvyklými, jichž hlavní p�í�inou byly ovšem války s 
Turkem. P�ed svojí smrtí rozd�lil mocná�ství rakouské t�em 
svým syn�m. Nejstaršímu Maxmilianovi dal �echy, Uhry a Ra-
kousy, týž pak zvolen také králem �ímským. Ferdinand obdržel 
hrabství tyrolské a Karel Štýrsko, Korutany, Krajinu a Gorici.  

/334/ Rozep�e Horník� s brat�ími Adamem a Jind�ichem Ma-
terny z Kv�tnice a na P�ítoce o plat z d�din jejich ke špitálu 
m�stskému a na d�íví pro školu Vysokostelskou trvala již od 
roku 1552, takže Maternové již za deset polouletí platu neodvá-
d�li a ježto p�es veškeré upomínání povinnostem svým zadost 
�initi se zdráhali, pohnáni byli od šepmistr�v a rady p�ed soud 
zemský. Však prost�edkováním nejvyššího mincmistra a jiných 
osob ze stavu panského a rytí�ského stala se téhož roku v pátek 
po sv. Jakubu mezi nimi dobrovolná smlouva, kterou brat�í Ma-
ternové uvolili se nejen zadržalé platy ke špitálu a škole každé 
p�lletí po 3 kopách 27 gr. platiti, však s tou výminkou, jestliže 
by on Adam Materna sumu 6 kop 54 gr. platu ro�ního jim pá-
n�m Horník�m na sv�j náklad jinam p�evedl, kterýž by pán�m 
Horník�m jistotn� vycházeti mohl, tedy to u�initi moci bude ten 
plat z t�ch d�din P�ítockých p�enésti. A k tomu šepmist�i a rada 
povolili a ode všech skrze to vzniklých útrat a náklad� upustili.  

1565 V pond�lí po sv. Dorot� obnoven byl ú�ad šepmistrský 
oby�ejným sp�sobem a stalo se spolu snešení o plat šepmistr�m 
a písa��m radním tak, aby šepmistr�m týhodn� 1 kopa 30 gr., 
mladším 1 kopa 6 gr. a písa��m též 1 kopa 6 gr. placena byla.  

K žádosti haví��v a na stálé žaloby, že peka�i velmi malý 
chléb pekou, svoleno k tomu, aby každý z okolí, kdo chléb péci 
cht�jí, svobodn� jej do m�sta na prodej voziti mohli.  

Šepmist�i a rada jménem celé obce žádali nejvyššího minc-
mistra, aby pro zlepšení horní práce v hut�ch i na Ka�ku váha 
oby�ejná, všem lidem obecním zvyklá a spravedlivá sp�sobena 
byla, tak, /335/ jestli by kdo z požehnání božího co do hutí p�ivezl, 
aby vyrozum�ti mohl, že se mu tu neubližuje, což na posavadní 
možno není poznati, a �asto mnohé škody se sbíhají že n�kdy 
drahn� centné��v nákladník�m skrze ni schází, kdež by pak tak, 
bu
 rudy nebo kyzové jak náleží odvád�ni byly. Pak aby dva 
prubý�i, muži rozumní a v tom zkušení na�ízeni byli, jeden 
královský a druhý nákladník�v, na kteréž se z každé kopy dva 
denáry snímají, a ten plat od nákladník�v se jim dává. Ti aby 

všecky rudy a kyzy spravedliv� zkoumali a ti aby v�bec 
vyhlášeni byli. Pakli by se nesrovnali, aby t�etí prubí� mincovní 
zase takový prach a rudu a kyz zkoušel a jemu, jako prvn�jším, 
kyz-li jest, �ili ruda oznámili, by se v�d�lo, jaký ohe� dávati. A k 
cen�ní aby �tyry osoby vydány byly, dv� z ú�edník�v horních a 
dv� z nákladník�v, a co ti ustanoví, podle toho aby nákladník�m 
placeno bylo. A pon�vadž se lidu obecnému velmi skrovn� za 
rudy platí, aby k tomu dopušt�no bylo, aby každý z nákladník�v 
rudu svou neb kyzy sám sob� a na sv�j náklad zd�lati dáti a 
teprv st�íbro k urbu�e odvésti mohl a tam aby za h�ivnu 4 kopy 
placeny byly.  

Že pé�e mincmistrova o dobro lidu pracujícího veliká byla a 
že se snažil nejen stav d�lnictva zlepšiti, pot�eb k obživ� co 
možno v dobré jakosti a slušných cenách a dostate�né hojnosti 
opat�ovati vysvítá ze mnoha jeho na�ízení a oprav a donucování 
�ezník� a peka�� jakož i pivovarník�, aby potravní v�ci slušn� se 
prodávaly. Aby pak lid horní v p�ípad� onemocn�ní neb úrazu 
podpory dosíci mohl, vydal následující dvojí instrukcí. První 
týkala se po�ádku haví�ského hor Ka	kovských a zní:  

V uvážení s n�kterými pány ú�edníky spole�n� to m�vše, jak 
�asto p�ed panem mincmistrem p�ednášeno a st�žováno bývá z 
strany mnohých /336/ chudých haví��v a hašplí��v i jiných hor-
ních d�lník�v p�i horách Ka�kovských i díle JMCé i nákladník�v 
sešlých, kte�ížto nemajíce žádného v nemocech svých pohodlí 
ani opat�ení, po kavnách se napoválejí a n�kte�í i v hnojích jako 
hovada mrou a z sv�ta scházejí. I nemohouc déle takových 
chudých lidí t�žkosti a hynutí se dívati, instrukcí tuto, jak by ta-
koví nemocní opat�eni býti mohli, na�izujeme a ustanovujeme:  

P�edkem a nejprve, aby všickni havé�i i trejví�i do po�ádku, 
který kterému p�ísluší, zapsati se dali, aby starší jich, nad 
kterým by ruku držeti i jeho slušn� opatrovati m�li, v�d�ti mohli, 
jinak, kdož by do takového po�ádku vepsán nebyl, opatrován a 
fedrován býti nemá. Kte�ížto pak již sepsaní a po�ádn� p�ijatí 
tovaryši s havé�i jeden každý, který l�nu svého od desíti groš�v 
až do plného l�nu vezme, z téhož l�nu jeden peníz velký do 
pokladnice dávali.  

Hašplí�i tak, jakž prve oby�ej, kterýž p�es šest groš�v �. 
vyd�lá, z svého l�nu po p�l druhém penízi a tovaryši z svých 
stans� tolikéž každého týhodne do pokladnice dávali a skládali, 
kteréžto peníze mají takto vybírány býti: P�edkem od havé��v 
aby jeden každý hutman od sebe a jeho havé��v, kteréž pod svojí 
správou má, vybíral a když páni starší soud drží a od jiných v 
rathauze p�ijímají, takové peníze p�ijaté aby p�inesli a pán�m 
starším k opat�ení dali. It. Od hašplé��v mají šmelí�i sami vybí-
rati, od trejví��v a jiných k jich po�ádku náležících hutmané, 
jakž prve oby�ej zachováván jest, p�ijímati a dot�eným pán�m 
do rathauzu nositi a skládati, p�i kterémžto p�ijímání má tato 
opatrnost býti, aby p�i tom starší hašplí�ští a treví�ští byli i což 
se pen�z od hašplé��v p�ijme, v rejstra do p�íjm� zapsáno býti 
má a vejtah též sumy na cedulce jmenovaným starším hašplí�-
ským se vydati, kteréžto /337/ cedulky potom p�i po�tu mohly by 
pro snadší vyhledání položeny býti. Tolikéž má se rozum�ti i o 
trejví�ích, aby jim starší takové výtahy a cedulky p�ijímali, kte-
réž by potomn� jako i první položeny byly. A z takových pen�z 
nap�ed oznámení chudí a nemocní po�ádní d�lníci opatrovati se 
takto mají: Nejprve starší ka�kovští tu na Ka�ku obzvláštní d�m 
koupiti, v kterém by pokoj míti mohli, i osobu, kteráž by takové 
nemocné opatrovala, na�íditi a sp�sobiti a k jich pot�ebám na 
stravu, léka�ství, poh�by i jiné všeliké v�ci z t�ch do pokladnice 
kladených pen�z vydávati, z �ehož potom oni starší po�et u�initi 
mají. Nad to vejš starší havé�ští, hašplé�ští a trejví�ští sami také 
p�ihlédati k tomu jsou povinni, aby se takovým nemocným lidem 
ouprava dála, tak aby �lov�k pro neopatrnost a nedbanlivost 
mohouc k zdraví p�ijíti (jsouc opušt�n), nebyl umrtven. A když 
by Pán B�h takovému nemocnému kterémukoli z nemoci k zdraví 
pomoci rá�il, tehdy zase, což jest mu k té pilné pot�eb�, v kteréž 
jest p�i život� zachován, p�j�eno, pomalu podle možnosti a 
uvážení starších oplacovati má. �ehož pro lepší stálost, pevnost 
i zdržení urozený pán Jan Erazim z Švamberka a na Borovnici 
JMCé rada a nejvyšší mincmistr království �eského pe�e� svou 
vlastní k této instrukcí p�itisknouti jest rá�il, chtíc docela tomu, 
aby to vše což se svrchu píše zachováno a zdržáno bylo.  

Dálo se na Horách Kutných v pátek devátého dne m�síce 
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b�ezna léta Pán� 1568.  
Druhá instrukcí téhož zn�ní vydána byla po�ádku haví�ské-

mu hor st�íbrných v Kutné Ho�e.  
Bylo� opat�ení toho pro lid horní velice pot�ebí, ježto minc-

mistr byl zcela p�esv�d�en, že v �ase panujících nakažlivých 
chorob /338/ a zvlášt� tou dobou tak zhoubn� �ádícího moru lid 
horní mnoho trp�l a pot�ebného ošet�ení nedocházel.393  

1566 A� tou dobou veškeré sekty náboženské v zemi byly 
zapov�d�ny, p�edce tu a tam n�které se vyskytly, zvlášt� tak 
zvaní /339/ mikulášenci. Také v Ho�e lékárník Vav�inec Špinka 
byl p�ívržencem strany té a snažil se ji rozši�ovati. Proto 
st�žovali si fará�i u šepmistr� a rady, že majíce jej p�ed sebou na 
fa�e v konsisto�i, jej napomínali, aby t�ch postranných sch�zek u 
sebe zanechal, jakož i posluhování a k�t�ní, a s nimi v 
náboženství se srovnal. On však že toho nijak p�estati nechce, 
ale jakž zpráva jest, mnozí k n�mu chodí, tam sob� kázání �iní i 
jiné v�ci p�sobí a sumou, že ze sekty valdenské jest, k �emuž se 
p�ed nimi p�iznal. A pon�vadž pak pán�m to p�etrhovati náleží, 
aby v obcích sekty takových sch�zek nemívaly, že to pán�m v 
známost uvozují, aby jemu to p�etrženo bylo, aby se potom jinam 
neoctlo.  

Na stížnost tuto byl Vav�inec povolán do rady a jest k n�mu 
mluveno skrze pana primasa, jak páni toho jistou zprávu mají, 
že u n�ho �asem ledajakés sch�zky bývají a tam sob� jiná 
náboženství zarážejí, káží, zpívají a jinak sob� po�ínají, což vše 
jest sn�my a JMCou zapov�díno, a potom poru�eno jemu, aby 
takových scházení postranních nebývalo, ale se p�etrhovalo. A 
protož co by toho bylo, aby se v tom spravil, by tomu páni mohli 
vyrozum�ti. Proti tomu od Vav�ince mluveno, že nic takového 
proti Pánu Bohu a vrchnosti své ne�iní a p�ed sebe nebé�e, než 
když poznal Pána Boha a že n�co lepšího jest, nežli u papeženc�
se nachází a vyrozum�l jest tomu, jaká p�edešle jest nesvornost 
zde mezi kn�žmi byla, neb i jednomu i druhému sv�domí dáti 
musil a nyní také jest mezi kn�žmi, že všichni v�dí, že jest se 
oddal, aby Pánu Bohu sloužil a t�ch roztržitých lidí, kdež lásky 
není a Pán B�h mezi nimi nep�ebývá, se varoval. A v tom, aby 
co �inil proti JMCé, že o tom neví a že nic ne�iní, nébrž ozna-
muje, že od brat�í a od t�ch, kte�í spasení své milují, slavné 
pam�ti císa�i Ferdinandovi a císa�i Maxmilianovi konfesí podali 
z u�ení n�kdy slavné pam�ti /340/ Mistra Jana Husa a JMti nerá-
�ili nic takového najíti, co by nem�li �initi, než rá�ili jich p�i 
tom zanechati. A pon�vadž pak nic tu proti Pánu Bohu ani 
vrchnosti své ne�iní, cht�jíc sv�domí si dobré zachovati, že 
doufá, že jemu p�ekážky �in�ny nebudou, aby se Pánu Bohu 
nem�l pomodliti a písni�ku sob� zazpívati. Neb on že nic jiného 
ne�iní, než ráno vstana, s �eládkou písni�ku n�jakou z 
kancionálku sezpívají a Pánu Bohu se pomodlí a n�kdy, nahodí-
li Pán B�h n�kterého dobrého p�ítele, který by cht�l pravým 
ctitelem božím býti, že tomu rád jest a v ned�li také že p�i tom 
evangelium majíc postillu, p�e�tou a tu rozjímají skutky boží 

                                                          
393 Ranou morovou byla Hora ve století tom �ast�ji bolestn�

navštívena. Tak r. 1542 v m�síci zá�í vypukl mor v Praze a od 
Všech Svatých �ádil v Ho�e až p�es Nové léto. Roku 1554 rozší�il se 
mor s velikou prudkostí po celé zemi a zem�elo lidí všech t�íd a 
stav� jakož i v�ku velmi mnoho. I v Ho�e vyžádal si mnoho ob�tí a 
na mnoze i celé rodiny vym�ely. Roku 1562 rozší�il se zvlášt� ve 
východních �echách a také i v Ho�e mnoho lidí podlehlo. Roku 
1568 a 1571 panoval mor v Praze �áste�n� v n�kterých krajích v 
�echách siln�ji v Slezsku, Moravi a Polsku. Z Prahy p�est�hovaly se 
veškeré ú�ady zemské do Hory a setrvaly tam až do pominutí 
nákazy. Roku 1582 po silných dlouho trvajících deštích a vzniklých 
z toho povodních rozší�il se mor po celé zemi. Po Praze, kde 
zem�elo morem 15.262 osoby, utrp�la nejvíce Hora, kde na 5000 
mrtvých se napo�etlo. Op�tn� zu�il mor od r. 1597 s malými 
p�estávkami do r. 1599. Také i ve století následujícím XVII. zazna-
menána jsou smutná léta, kdy v Ho�e mor panoval a sice bylo to 
roku 1606, 1607, 1610, 1613, 1625, 1630, 1635, 1638, 1639. Roku 
1648 a 1649, kdy vojsko švédské vlast naši hubilo, p�idružila se též 
rána morová. Roku 1680 rozší�ila se nemoc op�t po celých �echách, 
takže v Praze zem�elo na 32.000 a po krajích na 100.000 lidí. Roku 
1682 op�t postižena Hora. Z proslulejších osob zem�eli tehdy 
Tobiáš Herolt z Kolovrat� a Krystian Zygel z Chocemic, primátor 
m�sta. Pozd�ji pak objevila se zlá ta nemoc již vzácn�ji. 

Kristovy a jiného nic. A že neuznává z t�ch kn�ží, aby kdo v 
lásce živ byl, svého povolání jak náleží vyhledával a jiným ku 
p�íkladu ctnostný a pobožný život vedl, než všichni jiného cos 
vyhledávají, prose pro Boha, aby páni toho jemu p�áli, aby on 
sám Bohu sloužiti mohl i s svou �eládkou, pon�vadž nehrá, 
neožírá se, žádnému ublížiti nehledí, žádného nehaní, neplun-
druje, rychtá� s ním nic �initi nemá, jako s t�mi, kte�í po noci v 
sedm, osm i vejš hodinách se toulají, povyky �iní a jinak sob�
po�ínají a pán�m nad pravou poctou a službou boží ruku držeti 
náleží, dokládajíce, že ne toliko zde v �echách a v Morav�, ale i 
v Polšt� praví ctitelé boží se rozmáhají a Pána Boha ctí a chválí 
a v tom jim se žádná p�ekážka od žádného ned�je.  

Dopov�d�no mu panem prymátorem, že odpov�di jeho jsou 
vyrozum�li, že však na tom nejsou, aby komu zhajovati m�li 
doma s �eládkou svou Pánu Bohu se modliti, jemu �est a chválu 
z dobrodiní vzdávati a písni�ky zpívati, i také dobrodiní božská 
rozjímati. Ale aby n�kdo zarážel sob� kostel v domu svém a tam 
sob� jiné lidi vodil, jim kázal, napomínal a sch�zky �inil a n�ja-
ké sekty zarážel, an jemu toho páni neporu�ili ani k takovému 
ú�adu jeho nepovolali, /341/ že toho dopustiti nemohou, a zvlášt�
aby n�kdo všecky tupil, han�l a plundroval a sebe za nejlepšího 
a nejsvat�jšího vystavoval, jako onen zákoník, který se nad 
zjevným h�íšníkem vyvyšoval, neb ty a takové sch�zky a sekty 
pokoutní jsou JMCou zapov�zeny a to spravedliv�, pon�vadž 
kazatelé slova božího jsou po�ádní a v �istot� slovo boží v obci 
se káže a nic takového neslyšeti, aby co takového, jak udává, od 
nich se dálo. A tím sp�sobem, kdyby toho dopušt�no býti m�lo, 
aby se pokoutní takové sch�zky dály, snad by i toto obecní 
kázání a náboženství v nic p�ivésti cht�li. A protož, kdyby sob�
n��eho nevážili a zvlášt� toho, že o takovém p�ísném rozkazu 
nev�d�l, že by se v�d�li, jak k n�mu zachovati. Protož že jemu 
oznamují, že takových sch�zek a sekt míti nechtí anebo takových 
kostel� postranných. A dopustí-li se toho více a páni o tom 
zv�dí, že o tom poru�eno bude, aby jemu to skute�n� p�etrženo 
bylo a snad bude se moci tam dostati, kde by nerad byl.  

A�koliv k napomenutí tomu lékárník Špinka tak se zachova-
ti p�ipov�d�l, nicmén� pokra�oval v po�atém již sektá�ství a 
necht�je ani dalších jemu �in�ných výstrah poslechnouti, obža-
lován byl u z�ízených rad království �eského a ti na�ídili, aby týž 
Špinka bez milosti m�sta i zem� prázen byl a šepmist�i a rada po 
obdržení listu aby v témdni rozsudek vykonali, což se také se vší 
p�ísností stalo.  

V pond�lí po První ned�li postní sešli se páni šepmist�i na 
radnici a m�vše promluvení se pány preláty, panem fará�em 
Barborským kn�zem Jakubem Semínem, fará�em nám�tským 
kn�zem Bartošem (neb pan d�kan pro nemoc p�ijíti nemohl), na 
tom se snesli, aby každý den o polednách zvon�no bylo a lidé 
napomenuti aby na kázáních byli, když by koli to se stalo, aby 
pokleknouc Pánu Bohu se pomodlili, aby on hn�v sv�j ukrotiti a 
metlu tu, ježto pro h�íchy naše na nás p�ichystal a již i nam��il, 
od nás /342/ odvrátiti a š�astné vít�zství nad nep�ítelem Turkem 
dáti rá�il. Též aby v úterý a ve �tvrtek litanie a zpívání nábožná 
se v kostelích dála a kázání se �inilo a prve, nežli by to se stalo, 
aby v Orel zvon�no bylo, tak aby všickni slyšíce to, na kázání jíti 
mohli. Též aby poru�eno bylo rychtá�i, aby toho �asu vína ani 
piva v hospodách dáváno nebylo a kte�í by na rynku byli, aby se 
napomínali, aby do kostela šli a Pánu Bohu se modlili.  

Že pak nebezpe�í války s Turkem stále rostlo, vydal arcikní-
že Ferdinand jménem krále Maxmiliana mandát ku všeobecné 
hotovosti proti Turku, kterémuž však Kutnohorští podvoliti se 
necht�li, dovozujíce op�tn�, že vedle výsad svých k takové hoto-
vosti potahováni býti nemají. Obrana jich nebyla však tak snad-
no p�ijata, nebo� novým rozkazem arciknížete, daným v Praze v 
sobotu po Božím t�le, na�ízeno jim místo osobního tažení dotud, 
dokud osoby z jiných stav� v tom tažení polním trvati budou, na 
ten po�et koní, který na n� vypadá, po 14 zlatých rýnských kaž-
dého m�síce na jednoho kon� odvád�ti že musejí. Proti tomuto 
rozkazu již více žádné výmluvy jim neprosp�ly.  

Aby však m�sto p�ed každým možným p�epadením chrán�-
no bylo jakož i jakékoliv vzpou�e ve m�st� se p�edešlo, na�íze-
no, aby každý hospodá� p�i svém dom� s n�jakou zbraní a zbrojí 
se p�ihotovil a to na pé�i m�l, když by co takového p�išlo, aby 
rychle pot�eby ty na hotov� m�li. Též poru�eno tak jako roku 
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1547, aby mezi sousedy zbra	 obecní rozdána byla a týž tenkrát 
ustanovený �ád vojenský v m�st� op�tn� byl zaveden a nejvyšší-
mi hejtmany nade vším lidem ustanoveni Jakub Stejšek, primas 
a Kašpar Fifek. Ve �tvrt�ch m�stských ustanoveni op�t hejtmané 
a desátníci a také pro každé /343/ p�edm�stí zvlášt�, a bylo toho 
roku usedlých m�š�an�, kte�í jedin� k ochran� m�sta ustanoveni 
a sepsáni byly, 594. Nejvyššími hejtmany nad st�elbou ustano-
veni byli Jan Zahrádka, Havel provazník a Lukeš záme�ník. 
Poru�eno jim, aby st�elbu hrubou náležit� spravili prachy a i 
jinými pot�ebami a vždy hotovi byli. A� Kutnohorští vojenského 
tažení proti Turku byli sprošt�ni a toliko k obran� m�sta hotoviti 
se a p�ipraveni býti musili, p�edce mnozí dobrovoln� odtáhli do 
pole a za hejtmana postavil se jim �en�k Da�ický z Barchova a 
na Veltrubích, za n�hož se arcikníže Ferdinand listem daným v 
Praze v ned�li p�ed sv. Janem K�titelem p�imlouvá, aby jemu 
vlašský buben p�j�ili, že jim beze škody navrácen bude.394  

Listem od pán�v rad komory království �eského, daným v 
pátek po sv. Jiljí, vybízejí se šepmist�i, aby od osob zámožných i 
sami jakožto v�rní poddaní nejprv p�íklad dadouce, pro velikou 
nastalou pot�ebu, jako milovníci pána svého proti dostate�nému 
ujišt�ní do t�í let bez úrok� peníze, co kterého možnost bude, 
p�j�ili. Jak mnoho pen�z se sebralo, nelze ur�iti, ježto toho 
nikde poznamenáno se nenalezlo. Že však v podobných okol-
nostech Kutnohorští vybídnutí takovému jen tak lehce vyhnouti 
se nemohli, lze souditi, že i tentokráte rozkazu bylo poslechnuto. 
Jest však po ruce seznam p�ísp�vk�, kterýchž na koho dle 
mustru	ku na k�	 po 14 zl. po�ítajíc dáti p�išlo, jak kdo statek 
sv�j odhadl. Obec Kutnohorská odhadla jm�ní své na 5563 kopy 
43 gr., dá tedy m�sí�n� 16 kop 4 gr. 9½ d. Starší nad havé�i hor 
st�íbrných 525 kop 54 gr. 4 d., dají 1 kopu 34 gr. 3½ d. 
Poru�níci Masníkovští 500 kop, dají 1 kopu 30 gr. Poru�níci 
Miránkovští 150 kop, dají 27 gr. /344/ Václav Vo�ko 220 kop, dá 
39 gr. 4 d. Jakub Vorel 500 kop, dá 1 kopu 30 gr. Lidmila z 
Prách	an 250 kop, dá 45 gr. Ond�ej Da�ický s syny 500 kop, dá 
1 kopu 30 gr. Dorota Rafaelka Klábalova 400 kop, dá 1 kopu 12 
gr. Mincí�i a pregé�i 100 kop, dají 18 gr. Št�pán Mírek z 
Solopisk 250 kop, dá 45 gr. Nathanael Hložek ze Zbyslavi 60 
kop, dá 10 gr. 4½ d. Mandalena Šatná z Olivetu 866 kop 4 gr. 1 
d., dá 2 kopy 35 gr. 6 d.395  

Nebylo na tom dosti, že vy�erpány byly veškeré d�chody, že 
platy k obci povinnými a na cechy rozvrženými vydržováni býti 
musili d�lníci p�i horách, kdež ovšem rud a kyz�v bylo v 
hojnosti, ale jak z velmi hojných zápis� plyne, pro nedbanlivost 
a nepoctivost v šmelcování, jelikož se jen nejlepší kyzy a rudy 
tavily a leh�ejší a vitrunky ležeti nechávaly žádná urbura ne-
vycházela a nákladníci jen nedostatek v tom trp�li, byla obec 
Kutnohorská tížena ješt� jinými b�emeny, ježto m�sto považo-
váno bylo za velmi bohaté a majetné. Seznali jsme, že neustále 
naléháno bylo na obec i o p�j�ky dosti znamenité, na jichž spla-
cení málo kdy spoléhati se mohlo, a svými omluvami a výmlu-
vami nic nesvedla. Tak i v této t�žké dob� poslal král Maxmilian 
list z Vídn� daný v úterý po sv. Šimonu a Jud�, jímž Kutnohor-
ských žádá, aby za n�ho Janovi Chotouchovskému z Nebovid v 
dluhu 600 kop gr.�. rukojm�mi byli. Žádost tuto ovšem oslyšeti 
ani nemohli, ani nesm�li a proto ji, a� mnozí z obecních starších 
místo pen�z omluvu navrhovali, splnili.396  

/345/ Jest p�íznakem doby a nevaln� skv�lým sv�dectvím pro 
obyvatele Kutnohorské okolnost, že šepmist�i a obecní starší 
tak�ka p�i každé své sch�zi o zkaženosti mrav� a panující rozpu-
stilosti jednati a sváry, r�znice, rva�ky, t�žká zran�ní ano i vraž-
dy souditi a napravovati musili a ost�e proti takovým ne�ád�m 
rozkazy a na�ízeními zakro�ovali. Tak vydáno roku toho na�íze-
ní o p�etrhování zlo�ád�v p�i horách i obci v advent i jindy: 
P�edkem. Pro p�etržení takového nepo�ádu v ned�li ve dv� hodi-
ny na noc a potom v jiné dni ve t�i hodiny na noc na radnici zvo-
n�no bude. A kdožkoliv by po p�edjmenovaném zvon�ní od rych-
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tá�e nyn�jšího neb budoucích v dom� šenkovním postižen byl, 
ten každý má do šatlavy vzat býti a v tom nemá žádný nijaké 
výmluvy užíti. It. Jakož mnozí nešlechetní, nepobožní a nevážní 
lidé beze všeho studu a vážnosti proti p�ikázáním božím zúmysla 
a z oby�eje p�ísahají a jméno Pána Boha všemohoucího nadar-
mo berou, hromují, hrají, hanebn� lají, oplzle p�ed dobrými za-
chovalými lidmi i také p�ísežnými (osob obojího pohlaví ne-
šet�íce) mluví a hospodá�i neb nájemci to slyšíce, pro své užitky 
a šenky jim to p�ehlížejí. Kdokoli by artyku�i p�ed�e�enými i s 
hospodá�em postižen byl a osv�d�en, aby též do šatlavy bráni 
byli a odtud aby propušt�ni nebyli, le� by jeden každý po 15 gr. 
pokuty, která jim nižádným oby�ejem ani na p�ímluvy kohožkoli 
nemá prominuta býti, na radnici p�ed pány šepmistry beze všech 
výmluv položili. It. Koho by rychtá� po zvon�ní, an s kobzami se 
prochází, vejskají, /346/ zpívají a lidem dobrým a zvlášt� nemoc-
ným pokoje nedají, lidi d�sí, postihl, ti všichni aby do šatlavy 
bráni a vedle uvážení panského pokutováni a trestáni byli. It. 
Jakož mnozí, majíce manželky své poctivé, proti p�ikázání bož-
skému v místa podez�elá ku pohoršení a zást��e jiným vcházejí a 
s t�mi, které své muže oddané mají, ne�ády své provozují a též 
n�kte�í z m�stských syn�v �emeslník�v i všech jiných na t�chto 
horách d�lník�v pokoutn� a zakryt� pod obmysly vcházejí, ten 
každý aby též, kdož by koli postižen byl, do šatlavy byl vzat a od 
pán�v šepmistr�v podle povahy jedné každé osoby, zvlášt� sou-
sedé zdejší ženatí, pokutováni byli. It. Jakož v n�kterých hospo-
dách hospodá�i nebo nájemníci pro své zvyky a užitky osoby 
ženské též panen�ice podez�elé a k cizoložstvu a smilstvu podob-
né a náchylné, též povale�e a pacholky podez�elé a zcestné u 
sebe chovají, a protož aby všickni hospodá�i i nájemníci tako-
vých osob hned vybýti a více po dnešní den nejednali a necho-
vali. Pakli by kdo v tom postižen a shledán byl, ten se v pokut� a 
trestání panském z�stavuje. It. Což se pak cizoložstva a smilstva 
i jiných k t�m podobných h�ích�v dotý�e, kdož by koli postižen 
byl, ten každý má tak trestán býti, že se jím každý na potomní 
�asy má káti. It. Kdož by ve dni ned�lní a apoštolské na víních 
pálených a jiných nápojích v kázání byl od rychtá�e postižen, ten 
každý též i šenký�i mají do v�zení vzati a od pán�v pokutováni 
býti. A pon�vadž JMKá pán náš nejmilostiv�jší s stavy tohoto 
království na sn�mích obecních takové nepo�ády pod pokutami 
zapov�díti p�ísn� rá�il, k tomu že páni d�kanové p�edešlí i 
nyn�jší na to široce podle slova božího káží, napomínají a p�ísn�
trescí a na to nic lidé zlí, vejtržní a nevážní nedbají. Z t�ch 
p�í�in to se p�i tom, což se p�edpisuje, z�stavuje.  

/347/ V pátek p�ed sv. Bartolom�jem z poru�ení JMCé skrze 
komisa�e Kašpara Šlika z Holejše hrab�te z Pasounu a z Lokte a 
jiné císa�ské rady p�i p�ítomnosti pana Jana Erazima z Švamber-
ka, pán�v šepmistr�v, obecních soudc�v ú�adu horního uveden 
za nejvyššího mincmistra království �eského pan Karel z Bibr-
štejna a na Forst� a v rejtunku závazek u�inil a obci i pán�m 
všelijakou volnost a lásku p�ipov�d�l, což se stalo po ustavi�-
ných stížnostech do nehospodá�ství p�i horách, kteréž šepmist�i i 
nákladníci jak do ú�adu horního tak i do mincmistra samého 
vedli. Protož byl Jan ze Švamberka z ú�adu mincmistrského 
odvolán tak jako jeho p�edch�dce a nový mincmistr ustanoven.  

Ku poznání pom�r� a p�í�in, které tak �asto vedly ke spo-
r�m mezi zástupci obce a ú�adem horním, poslouží staré listiny 
doslovn� uvedené. Z nich plynou mnohé staré poklesky i také 
skute�né p�í�iny úpadku hor, o nichž dosud nikde zmínka se 
nestala.397  

Ú�ad horní st�žoval si, že pro nedostatek uhlí, které pro 
špatné cesty sedláci k m�stu voziti nemohli, hojnost kyz� a rud, 
jichžto dolové vydávají v hojnosti jak od dávných �as� neby-
lo, v hut�ch zd�lati nemohou, protože Kutnohorští forman�
svých k vození uhlí vysílati necht�jí, �ímž ú�ad horní snažil se 
šepmistry i obec na vyšších místech o�erniti a proti m�stu popu-
diti. Na toto obvin�ní dopsal arcikníže Ferdinand Kutnohorským 
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böhmische Bergwerke žehrá velice na nedbalost ú�ednictva horního, 
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listem /348/ daným v Praze v sobotu po památce Zv�stování Pan-
ny Marie 1566: Poctiví, v�rní, milí! Zpráva nás dochází, kterak 
pro nedostatek uhlí na Horách Kutných což z božího nad�lení od 
rud a kyz�v z dol�v dobyto, posud šmelcováno býti nem�že, a 
protož JMCé pánu a bratru našemu nejmilostiv�jšímu i náklad-
ník�m a t�ží��m nemálo uchází. I pon�vadž vy mimo jiná m�sta 
mnohými svobodami za p�í�inou vyzdvižení a udržení hor ob-
da�eni jste, z týchž hor vaše živnost jest a tak je všelijak 
fedrovati máte, protož jménem a na míst� JMCé porou�eti vám 
rá�íme, abyste formany, kte�íž do m�sta z Brodu �eského pivo 
vozí, k tomu m�li a skute�n� p�idrželi, aby každého týhodne z 
jich spolku �ty�i formanové s ko�mi svými uhlí z les�v, jakž jim 
od ú�adu horního zpráva dána bude, v slušné záplat� brali a do 
hutí vezli, tak aby hory fedrovány býti mohly, jiná�e nikoliv 
ne�iníce. 

Kutnohorští seznali záhy, jakým sp�sobem byli obžalováni, 
a jelikož se v ni�em necítili býti vinnými, nemohli trp�liv� a 
lhostejn� snésti nezasloužené d�tky. Proto odpov�d�li arcikní-
žeti sp�sobem svým z�ejmým a jasným, nemajíce na nikoho z�e-
ní, ježto šlo jim o to, aby zase jednou odkryli r�zné ty nepo�ády, 
kte�í zase již po delší dobu se jevily a psali: Jakož VMt arcikní-
žecí psaní nám u�initi a v n�m milostiv� na zprávu oznamovati 
rá�íte, kterak by pro nedostatek uhlí na Horách Kutných, což z 
božího nad�lení od rud a kyz�v z dol�v jest dobyto, posavad 
šmelcováno býti nemohlo a tudy JMCé i t�ží��m a nákladník�m 
nemálo scházelo, p�i tom p�ipomínajíce, kterak my mimo jiná 
m�sta mnohými svobodami za p�í�inou vyzdvižení a udržení hor 
obda�eni jsme a z týchž hor živnost naše jest a takže je všelijak 
fedrovati máme, porou�ejíce, abychom formany k tomu m�li, 
aby k horám uhlí vezli. I ra�te Vaše Královská Milost v�d�ti, že 
jsme toho neobmeškali, ale hned, jakž nám takové /349/ psaní 
dodáno, formany všecky, kte�íž z Brodu k nám pivo vozí, jichž 
jsme dojíti mohli, p�i p�ítomnosti n�kterých ú�edník�v horních 
p�ed sebe jsme povolali a jim dostate�n� poru�ili, aby takové 
uhlí, nechaje všeho, k horám do hutí vezli. Kte�íž oznámili, že 
bez prodlevání, spravíce sob� k tomu náležité pot�eby, tak u�iní 
a v pond�lí nejprv p�íští po�nouc pro takové uhlí do les�v 
vypraviti se chtí. A kdyby to nám prve od n�koho z ú�edník�v v 
známost bylo uvedeno, byli bychom tu v�c dávno opat�iti poru-
�ili. A� pak toho se neví, kdo jest o tom nedostatku uhlí VCMti 
zprávu u�inil, ale vyrozumíváme tomu, že by všecko, což nyní p�i 
horách se d�je, tudy zast�eno býti cht�lo, ježto kdyby se v to 
opravdu nahlédlo, našla by se toho nedostatku uhlí a šmelcování 
rud a kyz�v, jichž nyní mimo p�edešlá léta jako kdy za naší 
pam�ti dosti jest, p�í�ina, totiž: neopat�ení a nedbanlivost t�ch 
ú�edník�v, jimž taková v�c jest sv��ena a kte�í, majíc za to 
hojné záplaty, jak p�i kupování les�v, jich mejcení, pálení, 
forman�v jednání, placení, tak i p�i sklízení mnohdykrát žádné 
pé�e a šetrnosti nemají. Také p�i tom nad�lení božím hojném 
spat�uje se jakýs nový sp�sob od p�edk�v našich rozdílný. Jindy 
Horníci a nákladníci s velikou pilností rud a kyz�v vyhledávali a 
když jim co Pán B�h dáti rá�il, všelijak to sob� zd�lati a k užitku 
svému p�ivesti usilovali a opatrovali to, aby kyzové lepší s leh-
�ejšími d�láni byli. Ale nyní n�kte�í se kyzové a rudy, tolikéž i 
vitrunkové berou a n�kte�í nic a jakž zpráva jest, d�lá se jádro a 
co leh�ejšího, z�stává v komorách. A i to, co se zd�lává a s 
jakým užitkem šmelcuje, pon�vadž te
 o to od n�kolika let jsou 
odporové, jest v�domé. A my nejednou toho žádali a sepsavše 
suplikace pán�m komisa��m jsme podali, toho žádajíce pro 
snadn�jší toho šmelcování /350/ vyrozum�ní a p�i nákladnících k 
horám mysle zbou�ení, aby ta svoboda jim nákladník�m pušt�na 
byla, kdo by cht�l, aby sám sob� šmelcoval, neb jinému, komuž 
by se zdálo, šmelcovati dal. Ale nikdá k tomu nep�išlo, nébrž ani 
nám odpov�
 dána není. A snad z toho by se i to, pon�vadž na 
tomto nyn�jším šmelcování mnozí se zastavují, vyhledati mohlo, 
které jest užite�n�jší a které nic, a vyrozum�lo by se, jací užitko-
vé JMCé odtud vycházejí a slušn�-li a spravedliv� t�ží�i o to, že 
jim n�co schází, se domlouvají. A p�išlo-li by k tomu, že náklad-
níci, jak p�i dobývání a sekání rud a kyz�v, tak i jich zd�lání 
svobodu by m�li, avšak p�edce by užitek a urbura JMCé z toho 
p�icházela, aniž by takových dluh�v na minci se nenaráželo.  

Kdež pak dále VAMti milostiv� p�ipomínati rá�íte, že by-
chom nad jiná m�sta mnohými svobodami pro zdržení a zacho-

vání hor obda�eni byli a živnost z nich m�li, jest tak, že p�edkové 
naši všelijak o to usilovali, aby hory (opováživše se p�i tom stat-
k�v a hrdel svých) zvelebovali a pe�ovali, netoliko aby z nich 
živnost a poživení m�li, ale aby také ku poctivosti a užitku ja-
kožto komora Jich Mtí slavné pam�ti císa��v a král�v �eských 
i vší zemi �eské byli. A za t�mi p�í�inami, aby v tom snažn�jší a 
bedliv�jší Horníci byli nad jiná m�sta milosti jsou obdrželi a 
dosáhli. A aby to, že p�edkové naši, totiž šepmist�i, konšelé a 
obecní lid horní, když se co takového o horách �ídilo a jednalo, 
k tomu povoláváni bývali a rejtunkové svobodní se drželi, takže 
všickni radili a vespolek sob� pomáhali, kterak by t�m horám 
prosp�ti mohli. Ale nyní z�ídka toho se d�je, abychom kdy k 
tomu, když se o hory p�emejšlí a jedná, povoláni byli a zdání 
naše aby slyšeli. Jestli pak kdy /351/ jsme povoláni byli a co 
vznesli neb oznamovali, žádné platnosti to neneslo, jako bychom 
n�jací cizozemci byli a t�m horám, jsouce tu zrozeni a na horách 
zpracováni, nerozum�li, ježto všem jest v�c v�domá, že svého 
nákladu a práce nejsv�domit�jší jest hospodá�. A tak, d�je-li se 
co �asem jiná�e, než-li by m�lo býti a p�ichází-li jaká škoda, 
d�je se to na v�tším díle proto, že toliko n�které osoby ty hory na 
sob� drží a rozumem svým spravují.  

A té jsme nad�je s pomocí Pána Boha všemohoucího, kdyby 
kdy na nás, jakožto v�tší po�et, n�co toho podáno bylo, mohli 
bychom k tomu raditi, že by n�kdy i z n�kterých ú�edník�v a jim 
plat�v stojecích dávání a provisí, jichž snad mnozí nezasluhují, 
tolikéž zbyte�ného stav�ní i jiného sjito býti mohlo. Ano snad i to 
bylo by se opat�ilo, že by se uhlí na lacin�jší peníze s menší 
starostí a nákladem skoupilo a v cesty dobré svezlo a p�ed 
�asem sklidilo a tudy by nic nescházelo ani JMCé, ani 
nákladník�m. A vidí se nám, kdyby v takovém sp�sobu dlouho 
státi m�lo, obávati se jest, aby potom k n��emu jinému horšímu 
nep�išlo, �ehož Pán B�h ra� zachovati. Neb kdyby se co 
takového p�ihodilo, kdo by na tom v�tší škodu nesl, jako JMCá, 
zem� �eská a my zvlášt� chudí lidé, kte�í na v�tším díle s 
manželkami a dítkami našími odtud živnost máme a zde jsme 
zrodilí. Nepochybujem, že ti, kte�í odjinud k nám p�išli a málo 
neb nic u nás svého mají, kdyby se co toho sb�hlo, že by se jinde 
snadno opat�iti mohli. I pon�vadž pak na tom jsme, abychom 
všelijak o to se p�i�inili a snažili, aby ty hory radou a pomocí 
(náklad�v v tom žádných ani hrdel nelitujíce) fedrovány byly a 
uznáváme, nebude-li n�jakého jiného rychlého opat�ení, že 
mohou k v�tšímu snížení p�ijíti. VAMt ponížen� prosíme, že nad 
námi a t�mito horami na míst� JMCé svou milostivou ruku 
držeti, aby na to /352/ všecko shlídnuto bedliv� bylo a k své 
náprav� p�išlo, pomysliti, a bude-li možno urozené pány pana 
Lorence Šlika hrab�te z Pasounu, pana Jind�icha z Valdštejna, 
pány hejtmany krajské a jiné pány blíž Hory Kutné p�ísedící, 
kte�í m�sta, hor i les�v jsou pov�domi a s nimiž bysme se 
smluviti, oni nám a my jim rozum�ti mohli, k nám na komissí, 
což m�že nejsp�šn�ji býti, vyslati rá�íte, a my všelijak, pokudž 
nejvejš možno bude, jim to všecko p�edložiti a cesty, kudy ty 
hory hynou a jak by jim zpomoženo býti mohlo, obírati 
nápomocni budeme a o tom o všem i v jiném, obšírn�jší zprávu 
u�iníme. S tím se VAMti v milostivou ochranu porou�íme. Dat. 
fer. II ante Palmarum 1566. Císa�e JMti rychtá�, šepmist�i, 
konšelé, obecní a soudcové na Horách Kutných.  

Ježto na zaslaný list tento dlouho odpov�� nedocházela, 
opakovali Kutnohorští stížnost svou listem druhým, daným den 
sv. Ji�í, �ímž ovšem jen získali nemilost u nejvyššího mincmi-
stra pana z Švamberka, který také trpké jim �inil vý�itky, že se 
mu do jeho záležitostí horních vm�šují, na nichž jim ni�eho ne-
záleží, ježto toliko záležitosti obecní �íditi a spravovati mají. 
Na�ež však Horníci slušn�, avšak velmi ost�e odpov�d�li, že 
nijak z n�jaké zášti k ú�adu hornímu, jak se v p�ípise praví, 
nýbrž z nutné a nevyhnutné pot�eby vyšší stolice hledati musili, 
jelikož obec v p�lpáta roce 4500 tolar� na pavování vynaložila, 
krom� toho, co t�ží�i každého týhodne dobrovoln� pavujíc, vy-
nakládají a naproti tomu tém�� žádný aneb jen velmi malý užitek 
p�i takové hojnosti rud a kyz�v jim vychází. Krom� toho obec 
600 tolar� do mince a k vále�né pot�eb� 900 tolar� zap�j�ila, 
kteréž z obce a z cech�v s t�žkostí sebrali, kteréž dluhy již dávno 
dle p�ípov�di m�ly zaplaceny /353/ býti, ale posud ni�eho se 
nezaplatilo. A kdežto na 300 h�iven st�íbra i výše toho každého 
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týhodne do hutí p�ichází, však k tomu ke všemu dluhové na tisíce 
na minci se uvozují a mnohdykráte nákladník�m ani d�lník�m že 
se neplatí. Tedy že oni z povinnosti sv�domí svého tak u�initi 
povinni byli, pon�vadž na zošklivení jich n�kte�í z ú�edník�v 
horních JMCé jsou vznesli, jako by forman�v k vození uhlí 
p�idržeti necht�li a tím všeho vinu na n� svád�li.  


e�í tak p�ímou, stejn� i bezohlednou, bylo ovšem p�átelství 
pana ze Švamberka navždy ztraceno. Kde jen mohl, stíhal šep-
mistry v jich jednání, jedna stížnost ke komo�e království 
�eského následovala druhou a to z obou stran, což ovšem zdaru 
hornictví mnoho prospívati nemohlo. Kone�n� po�átkem listo-
padu p�ijeli jako vyslaní komisa�i k napravení horních pot�eb do 
Hory páni Joachym ze Švamberka a Václav Berka z Dubé a ti 
p�edvolavše šepmistry, konšely i soudce obecní, vyzvali je jmé-
nem JMCé, aby veškeré jim známé závady p�i díle horním a 
tavení svobodn�, zjevn� a beze všeho ostýchání a bázn�, jakož i 
zdání své, kterak by t�m horám spomoženo a nedostatkové 
napraveni býti mohli, oznámili.  

Stalo se sice po v�li pán� komisa��, že jim veškeré nedostat-
ky a poklesky v hornictví zjevn� byly oznámeny, jež týkali se 
hlavn� opat�ování uhlí, tavení jakož i koup� rud a kyz�v, a sice 
stalo se to dosti obšírn�, vyzn�ly pak stížnosti ty skoro stejn�, 
jak již p�i roce 1557 jsme byli uvedli. Z �ehož poznati lze, že 
p�í�iny tehdejší od�vodn�né stížnosti až posavad napraveny a 
odstran�ny nebyly a ani nyní vyslaná komise nenapravila ni�e-
ho, nebo� na p�ednešené stížnosti odpov�d�l hofmistr, urburé� i 
s ú�adem horním krátce: Pon�vadž šepmist�i ve své zpráv� a 
stížnosti zahrnuli všechny ú�edníky v jedno, pojmouti to nem�-
žem a pro lepší vyrozum�ní /354/ oznamujem, že ú�edníci jsou 
rozdílní. P�edkem jsou ú�edníci horní, kte�í s v�cmi dolovými 
zacházejí a na to své povinnosti mají. Dále ú�edníci v hut�ch, 
kte�í šmelcování pod svou zprávou mají. Též jiní p�i lesích, jiní 
p�i minci a každý z t�ch za svou povinnost odpovídati zvlášt� jest 
povinen. A protož se nám vidí, že jsou páni šepmist�i to rozd�liti 
m�li, pokudž by se kterých ú�edník�v dotýkalo, aby ti na to 
odpov�
 dávali. Z t�chto pak a t�ch artikul�v nic nevychází, než 
že na zošklivení našich osob tyto v�ci jsou podány, ale aby jaká 
cesta k napravení a vyzdvižení hor ukázána byla, toho nepozná-
váme. Protož za to žádáme, že pán�m šepmistr�m, jakožto lidem 
zhornilým, poru�eno bude, aby oni radou svou oznámili, jaká by 
cesta p�edsevzata býti m�la, aby dostatek uhlí k horám se dodá-
val i také všecky jiné v�ci, o kteréž st�žují, v lepší �ád, nežli nyní 
jsou, uvedeny byly, nebo my t�ch v�cí jinak, všechnu svou váž-
nost na to vynakládajíc, nevíme a nem�žem kterak opat�iti.  

Nejpodivn�jší jest omluva p�i stížnosti do tavení st�íbra uve-
dená. Praví tu st�žovatelé následovn�: Z t�ch pak rud a kyz�v do 
hutí svezených se jen bohatší tav�jí a co leh�ího jest, toho se 
nechává a s tím se vším málo se st�íbra dod�lává. Nebo vedle 
zkoušek každého týhodne na t�i sta h�iven st�íbra a výše v ru-
dách, kyzích a vitruncích se nachází, ale st�íbra hertového mno-
ho nevychází a tudy žádní užitkové nejdou, nýbrž více a více 
škod a dluh�v p�ibývá. Nad to vejše, jaká nešetrnost a nerozšaf-
nost p�i tom díle hutním se d�je, že jim n�kolikráte p�i hnaní 
st�íbra pec se zdvihla a st�íbro se rozst�íklo. A též ten, kterýž 
hnal, od mnoho �as�v st�íbro /355/ kradl, s �ímž jest postižen, 
však k žádnému trestání takový zlod�j jiným ku p�íkladu nep�i-
šel. A tak z t�chto již patrných oznámení v�cí nem�žeme jiná�e 
nerozum�ti, než že JMCé p�i tom tavení a hnaní škody nemalé 
díti se musejí, pon�vadž skutek tomu neukazuje, aby jací užitko-
vé vycházeti m�li vedle p�ísloví: dobrý skutek chválí mistra a ne 
�e� vlastní. Hofmistr a urburéž odpov�d�li: Strany tavení rud, 
kyz�v a vitrunk�v s užitkem-li neb se škodou se d�lá, proti tomu 
zprávu �iníme, že my ú�edníci horní toho se tak mnoho nedotý-
káme a tomu nerozumíme, majíce jiné v�ci horní v své povinno-
sti. Než jak na onen �as od JMti císa�e Ferdinanda komisa��m 
vyslaným na�ízeno, nepochybujem, než že tak a ne jiná�e až po-
saváde se taví a my toho zjina�iti nem�žeme. Než abychom nad 
tím ruku drželi, o tom od vrchnosti poru�ení nemáme a k našim 
povinnostem nenáleží, neb i tomu nerozumíme, tak nejsme 
povinni za to odpovídati. Co se dotý�e toho zlod�je, který st�íbro 
kradl, pon�vadž JMt arcikníže jeho propustiti rá�il, nám nená-
leží v to sahati.  

Soudný �tená� pochopí z toho, jaké nehospodá�ství p�i 

horách dále panovalo a p�es vznesené stížnosti opravdivé nápra-
vy se nestalo. Není se co diviti, že pokles výnosu horního jiným 
p�í�inám se p�ipisoval, než tomu ve skute�nosti bylo.  

1567 Vyslaní komisa�i odejeli z Hory op�t bez vy�ízení v�ci 
a tak se d�lo i roku následujícího, kdy op�tn� nová komise do 
Hory byla vyslána, jež nic jiného nevy�ídila, než že se obec Kut-
nohorská zavázala i nadále na doly Grejfský, Hrušky a Viš	oví 
40 /356/ kop gr. týhodn� na pavování vynakládati, což na cechy 
�emeslnické a osedlé m�š�any bylo rozvrženo, a že narovnán byl 
spor s opatem sedlckým, který mnohá místa a šorpy, kde se 
coukové stýkají, a když by nad�je na vydatnost se objevila štola 
k nim hnána byla, lidem aby je sob� zorali, skopali a p�ipravili 
pod plat najal, a mnohé šachty a doly starými haldami a kame-
ním zaházeti dopustil, �ímž hornictví velice bylo ublíženo. 
Protož pod uvarování nemilosti a jistého trestání i také opatství 
zbavení aby toho více �initi nedopoušt�l, jménem JMCé opatovi 
rozkázáno, jakož i na�ízeno, aby prop�j�ení t�ch míst lidem 
odvolal a zaházené couky a klufty vyvézti a vyprázdniti dal.  

Vedlo by p�íliš daleko, kdybychom cht�li celé toto jednání, 
o horách r�znými vyslanými komisemi vedené, do podrobna 
uvád�ti, již proto, že nikdy k žádoucímu cíli nevedlo. Tolik však 
ze všeho vysvítá, že nedostatek na rudách a kyzích nebyl, ale že 
odvád�ní jich do hutí a p�i jich tavení bu� neznalostí aneb 
nepoctivostí vady se dály a tím užitek z hor nevycházel takový, 
jakého právem dalo se o�ekávati. V budoucnu uvedeme vždy 
krátce jen to, o �em v záležitosti té bylo jednáno a pop�ípad� i 
vy�ízeno.  

Bylo již vícekráte pov�díno, že rozpustilost mnohých 
obyvatel byla bezp�íkladná, a proto také proti ní užíváno bylo 
p�ísných trest�, z nichž pro p�íklad a poznání oby�ej� a sp�sob�
budiž u�in�na zmínka. Tak jistý Viktorýn Nedv�d s bratrem 
svým pro hanlivé ve�ejné výstupy proti starším obecním, han�ní 
a tupení jich na rozkaz pán� šepmistr� a rady z m�sta byl 
vypov�zen, aby oba ve t�ech dnech m�sta na �tyry míle prázdni 
byli. Ji�ík Vorlík pro neposlušenství a všete�né plundrování 
rychtá�e m�stského jakožto ú�edníka p�ísežného trestán byl 
v�zením kládou za ob� nohy /357/ a za dv� ned�le po�ád zb�hlé o 
vod� a chleb� v n�m držen a pak z m�sta vymrskán. Na žádost 
Lukáše Labušky, váženého tehdáž m�š�ana, byl syn jeho Mat�j 
pro nevážné a neuctivé chování k rodi��m, pro kteréž již d�íve 
v�zením byl trestán, za �tyry roky z m�sta vypov�zen. A 
podobných p�íklad� bylo by možno uvésti mnoho.  

Nebývalo více stesk� v m�st� od lidu horního jako do peka-
�� pro malý chléb. Aby stížnostem t�m náležit� bylo odpomože-
no a p�itom však ani peka��m se neublížilo, dálo se pod dohle-
dem mincmistra, rychtá�e královského a šepmistr� semletí obilí 
na zkoušku a pak upe�en chléb. Na základ� výsledku této zkou-
šky dána pak peka��m sazba, dle které sm�li chléb prodávati a 
pod p�ísnými tresty se chovati: P�i cen� korce žita 10 gr.�., má 
chléb dob�e vype�ený v cen� za 1 groš vážiti 9 lb 22 loty. P�i 
cen� žita 12 gr. má vážiti 8 lb 19 lot� 2 kv. P�i cen� 20 gr. má 
vážiti 5 lb 31 lot. P�i cen� 30 gr. má vážiti 4 lb 10 lot�. P�i cen�
40 gr. má vážiti 3 lb 11 lot� 2 kv. P�i cen� 50 gr. má vážiti 2 lb 
24 loty 2 kv. P�i cen� 60 gr. má vážiti 2 libry a 11 lot�.  

Král Maxmilián majestátem daným v Prešpurce ve �tvrtek 
po sv. Janu K�titeli potvrdil Kutnohorským veškerá privilegia, 
majestáty, obdarování a potvrzení, kteráž jim prve p�edešlými 
králi �eskými byla prop�j�ena: My Maxmilián II. z boží milosti 
volený �ímský císa�, uherský, �eský, dalmatský a charvatský král 
atd. Oznamuji tímto listem všem, že jsme od poctivých šep-
mistr�v a konšel�v i na míst� vší obce na Horách Kutných, 
v�rných našich milých, ponížen� prošeni, abychom jim t�ch ma-
jestát�v, obdarování, výsad, chvalitebných dobrých zvyklostí a 
práv, kteréž sob� od císa��v �ímských a král�v �eských a /358/
zvlášt� od JMti císa�e Ferdinanda slavné pam�ti pana otce 
našeho nejmilejšího dané a potvrzené mají, milostiv� obnoviti, 
schváliti a potvrditi rá�ili. K jejichžto pokorné prosb� naklon�ni 
jsouce a vidouce ty listy, majestáty, obdarování a potvrzení udr-
želé a neporušené býti, s dobrým rozmyslem, naším jistým v�do-
mím a s radou v�rných našich milých mocí královskou v �e-
chách, t�ch všech svobod a obdarování jsme schváliti a potvrditi 
rá�ili a tímto listem ve všech jejich zn�ní, položení, v punktích, 
klausulích a artikulích, jakoby v tento list náš slovo od slova 
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vepsány byly schvalujem, obnovujem a stvrzujem, chtíce tomu 
kone�n�, aby p�i tom od každého �lov�ka jmíni, držáni a nepo-
rušitedln� zachováni byli bez naší a budoucích našich král�v 
�eských i jiných lidí všeliké p�ekážky a odpornosti. Protož p�ika-
zujem všem obyvatel�m a poddaným našim ze všem stav�
království �eského, nyn�jším i budoucím, v�rným milým, abyste 
svrchupsané šepmistry i konšely Hory naší Kutné i všecku obec, 
nyn�jší i budoucí, p�i tomto milostivém schválení, obnovení a 
potvrzení našem m�li, drželi a neporušiteln� nyní i v budoucích 
v��ných �asech zachovali, žádných jim v tom p�ekážek ne�iníce 
ani komu jinému �initi dopoušt�jíce pod uvarováním hn�vu a 
nemilosti naší císa�ské, d�dic�v našich i budoucích král�v 
�eských. Tomu na sv�domí pe�e� naši císa�skou k tomuto listu 
p�iv�siti jsme rozkázali. Dán na zámku našem Prešpurce ve 
�tvrtek po sv. Janu K�titeli božím, léta tisícího p�tistého 
šedesátého sedmého a království našich �ímského pátého, 
uherského �tvrtého a �eského devatenáctého.  

1568 Pé�e o sirotky a o statky jejich, po rodi�ích zd�d�né, 
bývala v rukou šepmistr� a k tomu zvláštní osoby z nich ustano-
veny bývaly a jest toho mnoho p�íklad� na sv�dectví, že o sirot-
ky vždy /359/ sv�domit� bylo pe�ováno. Protože však šepmist�i 
p�i �astých p�j�kách pro pot�eby horní nuceni bývali zakládati 
se pen�zi sirot�ími a také nevhodností t�chto p�j�ek se ohražo-
vali, vydal král Maxmilián ve Vídni v úterý po Po�etí panny 
Marie rozkaz, aby všecky sirotky, bohaté i chudé, co jich v tom 
m�st� i na p�edm�stí jest, i s jejich statky, co kterému spraved-
liv� náleží, na �em a za kterým kterého statek, a jakž jej kdo 
ujistil a co sirotk�m z n�ho vychází a jak se sirotci obojího po-
hlaví chovají a k �emu dobrému vedou a se spravují, se vší pil-
ností vyhledali a jednoho každého spravedlnost uvedli a takové 
sepsání vdov a sirotk� v�cí do komory �eské odeslali a p�i tom 
zprávu dostate�nou, jak od starodavna v�ci vdovské a sirot�í v 
tom m�st� se �ídily a ješt� opatrují, podali, a p�íšt� každého roku 
�inili a na to královský rychtá� zvláštní dohlídku a pozornost 
míti má.  

Vzhledem k výlohám obecním, jichž na vydržování veške-
rých pot�eb obecních bylo nutno, k �emuž p�ispívalo toliko clo 
m�stské, platy z ungeltu a posudního, jeví se p�íjmy ze statk�
obecních velmi skrovnými a dle ú�tu obecního za rok tento 
vykazuje se úrok svatoji�ský následovn�: Neškaredice 35 kop 40 
gr. Lošany 20 kop 16 gr. 1½ d. Lošánky 4 kopy. Oujezdec 5 kop 
24 gr. Pe�ky (dv�r) 1 kopa 30 gr. Blyn� 7 kop 8 gr. Ho�any 4 
kopy 8 gr. Poli�any 14 kop 10 gr. Vesnice Neškaredice 16 kop 4 
gr. Louky Neškaredice 3 kopy 30 gr. Bahno 10 kop 14½ gr. 
�erníny 3 kopy 20½ gr. Kraso	ovi�ky vesnice a louky 3 kopy 
36 gr.  

Nápadno jest, že p�íjmy z vesnic Bahna a Kraso	ovi�ek již v 
ú�tu tomto se uvád�jí, ježto koup� statk� t�ch stala se pozd�ji, 
jak zápis následující nasv�d�uje: Jan Salava z Lipy a na 
Malešov� smlouvou v ned�li po sv. Filipu /360/ a Jakubu prodal 
šepmistr�m a rad� i celé obci Hory Kutné d�dictví své Bahno, 
ves celou s platy kmetcími, s dvory, na kterýchž sedí a platí platu 
polouletního Jan Ková� 18 gr.�., Mat�jka 1 kopu, Havel rychtá�
1 kopu 6 gr., Jíra Dvo�ák 48 gr., Mat�j Roubal 48 gr., Šimon 
52½ gr., Jan Daša 24 gr., Michal Houžvi�ka 1 kopu 20 gr., Jan 
Slavata 52 gr. a Jan Vydra 30 gr. It. Ves Kraso�ovi�ky, též s 
platy kmetcími, dvory na nichž sedí a platí platu polouletního 
Jan Chalupa 1 kopu 5 gr., Marek 1 kopu a Jan Jan�ek 30 gr. It. 
Díl vsi �ernín, též s platy kmetcími, dvory na nichž sedí a platí 
platu polouletního Jan Mikš� 50 gr., Barto� rychtá� 16 gr., 
Beneš 38½ gr., Jan Dvo�ák 27 gr., Pavel Šedivý 32 gr. a Petr 
Škoda 37 gr.�., s lidmi osedlými i neosedlými a z t�ch grunt�v 
zb�hlými i s spravedlnostmi jich krom� Barton� rychtá�e v 
�ernínách s manželkou a dítkami jeho a Jana Vond�eje Barton�
Mandalenu, n�kdy d�ti Roubalovy a Bartáka mlyná�e starého, 
kteréž sob� vymi�uje a v moci své poz�stavuje, s kr�mami, 
poustkami, posudními, s d�dinami ornými i neornými, i s t�mi 
d�dinami, rolemi, kteréž Florian, Šimon, Michal z Bahna a Jan 
Chalupa z Kraso�ovi�ek drží, rybníky, potoky, lukami, pastvina-
mi, vrbinami, chrastinami, porostlinami, palouky, lesy �e�enými 
Radli�ka a Kraso�ovi�ky až práv� do toho potoka, ktetýž b�ží od 
B�ezin skrze les, který b�ží vedle grunt�v Kabátovských do 
dolejšího potoka pod lesem, tolikéž i s t�ma dv�ma lukama, 

kteréž n�kdy otci téhož Kabátovu náležely a jich Florian z 
Bahna a Jan Chalupa z Kraso�ovi�ek v držení a užívání jsou, a 
b�ezinami mezi t�mi a nad t�mi lukami a rolemi ležícími, jakž to 
všecko mezníky vysázeno jest, sumou se vší zvolí, což k tomu 
náleží, s plným panstvím, nic odtud neodcizujíc, tak jakž sám 
držel a užíval i /361/ p�edkové jeho v t�ch mezích a hranicích, v 
nichžto d�dictví náleží, žádného práva a panství ani které 
zvláštnosti sob� ani budoucím svým nepoz�stavujíc, a to za 
sumu 1850 kop gr.�. pen�z hotových my Jan Salava starší z Lípy 
a na Malešov� jim pán�m šepmistr�m a rad� i vší obci na 
Horách Kutných nyn�jším i budoucím jmenovaných vsí se vším 
jich p�íslušenstvím jakož naho�e dot�eno d�dicky jest postoupil 
a jich se odevzdal. Spraviti mají prodávající p�ed každým �lov�-
kem správou starou a statkem svým vším, kteréž má neb míti 
bude, p�ed v�ny a sirotky t�etinou vejš, jakž zem� za právo má. 
Na sv�domí toho všeho, což v této smlouv� psáno stojí, �asto-
jmenovaný pan Jan Slava starší z Lípy a na Malešov� a páni 
šepmist�i a rada i všecka obec Hory Kutné pe�eti své k této 
smlouv� jsou p�itiskli a k tomu dožádali se na pánech p�átelích, 
kte�í jsou p�i této smlouv� a trhu byli, pana Jana Libenického z 
Vrchoviš� a na Libenicích hejtmana kraje �áslavského, pana 
Ji�ího Háši z Újezda a na Konárovicích, pana Materny z Kv�tni-
ce a na P�ítoce, pán� p�átel, z strany pana Jana Salavy uroze-
ných pán� Jana Bo�ka staršího Dohalického z Dohalic, pana 
Václava Podhradského z Vl�í Hory, pana Samuele Vodolínského 
z Vodolína JMCé rychtá�e v Ho�e Kutné, že jsou taktéž pe�et�
své k této smlouv� p�itiskli, však sob� a svým budoucím bez 
škody. Poznamenání. U Bahna jest k té vsi drahn� potok�v, v 
kterých raci a ryby hojn� bývají, i les s n�kterou lé�í. U �ernín k 
té vsi jsou potoky, v kterých raci a ryby hojn� bývají, les�
drahn�, kteréž se hodí k stavení i k palivu.  

Svolením panským bylo již �ast�ji žid�m, kte�í se op�t do 
�ech navracovali a zvlášt� v Kolín� usazovati po�ínali, zakázá-
no do Hory choditi a zde handle pod jakýmkoli vymyšleným /362/
sp�sobem hledati a to pod p�ísnými tresty, byl-li by kdo v tom 
postižen. Zápov�di té však vždy posloucháno nebylo a židé vždy 
s v�tší sm�lostí do Hory p�icházeli, zejména proto, že je n�me�tí 
haví�i a d�lníci p�i hut�ch lákali a povolávali, a zmín�ní židé k 
podvod�m v hutích, n�meckými šmelcí�i páchaným, znamenit�
nápomocni byli. Šepmist�i proto st�žovali se u krále a týž man-
dátem velmi p�ísným daným ve Vídni 6. srpna 1568 Horu, jakož 
i všechna jiná horní m�sta navšt�vovati a v nich jakýkoliv 
obchod vésti žid�m zakázal: My Maxmilian druhý z boží milosti 
volený �ímský císa� a po všechny �asy rozmnožitel �íše atd. 
V�d�ti dáváme všem v�bec i jednomu každému poddaným našim 
jakéhožkoli stavu, ú�adu neb povolání ti jsou, všudy po králov-
ství našem �eském osedlým a obývajícím: Jakož jsou nás 
nejedny hodnov�rné zprávy došly, že židé, obzvlášt� pak ti, kte�í 
v Kolín� nad Labem, míli od Hory Kutné, kdež jsou se nemálo 
zase, jako i jinde v zemi vko�enili, bydlejí, chudý, zsoužený lid 
horní i �emeslný netoliko svými nek�es�anskými lichvami a 
jinými zlými židovskými podvodnými úmysly a p�evrácenostmi k 
zkáze p�ivozují, ale také p�í�ina jsou, že rudy a na díle st�íbra 
obzvláštn� pálí, hertovní zrna, kteréž mnohdykráte odneseny a 
skrze nev�rné lidi vzaty bývají, skrze n� prohandlovány, a tak 
naší i obecních nákladník�v mnozí náležití užitkové a slušní 
d�chodové od�ati bývají. Protož že židé netoliko k dot�eným 
Horám Kutným, ale také k jiným našim horám v �echách 
obzvláštn� rádi blízko se osazují, aby takových handl�v tím snáz 
vyhledávati a své židovské obchody a praktiky tím p�íležit�ji 
vésti mohli, ježto, kdyby oni nebyli, tedy by mnohdykrát tako-
vých zpronev��ení, kteréž se zjevn� skrze n� zlod�jským sp�so-
bem p�i výš psaných rudách a st�íb�e d�je a fedrováno bývá, 
pominuto bylo. Také by p�etrhlo se obst�ihování mince, p�epalo-
vání, zpagamentování /363/ a zvlášt� vyst�ehování t�žké mince 
(pon�vadž kusové ne vždycky mohou jednostejn� na st�íze se 
strefovati) s �ímž sob� oni jako lidé prázdní, kte�íž sice žádné 
jiné živnosti, než s k�es�anskou lidskou a zemskou zkázou se 
obírajíc, nemají, na další své vychování obzvláštn� pomáhali. I 
nemohli jsme my toho, pon�vadž se to netoliko na nákladníky a 
obecní lid, ale i d�chody komory naší ku škod� a ublížení vzta-
huje, žádným sp�sobem dále dopoušt�ti a tomu se dívati, ale 
chceme a jim žid�m i t�m, pod kterých oni správami v dot�eném 
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našem království �eském okolo hor v m�stech a m�ste�kách 
obydlí mají, mocí tohoto otev�eného mandátu po�ítajíc, své v�ci 
tak opravili, aby po vyjití toho �asu i budoucn� netoliko výš 
jmenované Hory Kutné, ale tak i Joachimstalu i všech jiných v 
tomto království ležících hor, kdežkoli a v kterýchkoli místech ty 
jsou a jméno míti mohou, do konce a docela se jim vyhýbali, jich 
varovali a prázdni byli. Kdo by pak po jmenovaném �asu a p�es 
tuto naši zápov�
, jeden nebo jich více žid�v na dot�ených 
horách, kdež ty koliv jsou, postiženi a nalezeni byli, ten anebo ti 
mají ihned do v�zení vzati, na hrdle i statku p�ísn� trestáni býti. 
Protož se jeden každý žid p�ed škodou a t�žkostí bude v�d�ti jak 
st�íci a varovati. A p�ikazujem také našim z�ízeným radám ko-
mory �eské, nejvyššímu mincmistrovi, hejtmam�m horním, nej-
vyšším hormistr�m a i všem jiným hejtman�m a horník�m p�i 
dot�ených horách v �asto jmenovaném království �eském, a 
chceme, aby nad tímto naším mandátem p�ísn� drželi, jej nep�e-
stupovali, ani komu jinému p�estoupiti dopustili. A to my p�ísn�
míníme a na tom se jistá a kone�ná v�le naše vyplní. Dán v 
m�st� našem Vídni šestého dne m�síce srpna léta /364/ 1568 
království našich �ímského šestého, uherského pátého a �eského 
dvacátého. Maxmilian v/r

Léta toho 1568 v Praze i v n�kterých jiných m�stech v �e-
chách rána morová po�ala se rozmáhati, takže JMti císa�ské 
rady i všechen dv�r JMti do Kou�ima se jest obrátil, a tu málo 
n�kterou ned�li pobyvše, kdež tolikéž po�ínali lidé na bolesti 
morové pomírati, na Hory Kutné jsou se obrátili a p�ist�-
hovali.398 A nejprve pan Jan mladší z Lobkovic nejvyšší purkrabí 
pražský v pond�lí p�ed sv. Václavem do domu Mejšnarova, je-
muž hospodá� celého domu postoupiti musil. Potom i jiní po-
malu, n�kte�í toho dne a n�kte�í jiní za ním se vypravili a jedni 
po druhých trousili, takže panu Janovi z Valdštejna nejvyššímu 
sudímu království �eského druhému panu místodržícímu d�m 
ukázán jest na Tarmarce, v n�mž n�kdy Ond�ej K�ivolá�ek oby-
dlí m�l. Tolikéž vedle n�ho i druhý panu Volfovi z V�esovic 
nejvyššímu písa�i království �eského na Hrádku, kterýž p�ijevše 
sem z Kou�íma, málo který den pochodil až potom vždycky ležel 
a v pátek den sv. Š�astného (20. listopadu) do Teplice odejel a 
tam um�el. Panu Vilémovi Machkovi v dom� Knejslíkov�, panu 
Joachymovi z Švamberka v dom� Hraba�ov� na Rybném trhu 
ukázáno. Panu Florianovi Griesbekovi u Samuele z Vodolína, 
panu Janovi Šlovskému u Pamp�, pan Václav Berka z Dubé u 
Krbc�, pan Mikuláš Šindel u Ji�íka zlatníka, /365/ pan Pavel Lídl 
z Myslova u Matesa Lídle, doktor Jan Banno sekretá� u Anny 
Chyzderky. Item. Z apelací pan Ladislav z Lobkovic u Orla, 
kterému také i díl domu Petra Bernáška jest postoupen a na-
schvál prolomeny dve�e. Doktor Gabriel u Václava Vo�ky, dok-
tor Šimon Proxen u Mandaleny Šatné z Olivetu, doktor Martin 
Vodenín u Martina Maštalky, doktor Tonner u Václava Kasalic-
kého, Osvald Šenfeld u Sancturin�, Adam Šturm u Jana Bzenec-
kého, Václav Starý u Anny Radové, Eduard Doupovec u Anny 
Chyzderky, pan Me�kovský hejtman hradu pražského na Ko�-
ském trhu u Jana Vodi�ky, pan rentmistr u Lidmily z Prách�an, 
Mikuláš Skalský v dom� Doroty Prenarové na Ko�ském trhu, 
jiní po jiných domech byli fedrováni, takže se všem hospody 
dostalo a byli opat�eni krom� pana Viléma z Rožmberka a pana 
arcibiskupa pražského, kte�íž na n�který den p�ijeli a hospodu 
m�li u Jana Šetelky, Albrechta Regnara, doktora Mehle a u 
Samuele a jiných. A ti všichni, jsouce tak sem na Hory Kutné 
vypraveni, kancelá�e, do nichž jsou se scházeli a povinnosti své 
vykonávali, sob� v t�chto místech na�ídili a p�sobili. Jich Mti 
páni místodržící m�li kancelá� v Haví�ském dom� a písa�i na-
ho�e, kdež haví�ští starší se k soud�m scházívají. Jich Mti páni z 
komory zvolili sob� kacelá� v sv�tnici, kde se rejtunk drží na 
                                                          

398 Da�ický ve svých Pam�tech poznamenává: Mor v Praze za�al 
p�i �asu sv. Bartolom�je, pro�ež mnoho lidí bohatých z Prahy 
rozjelo se, na díle páni nad apelacími a dali se do Kou�íma. Potom 
odtud i páni místodržící obrátili se do Hory Kutné p�i památce sv. 
Matouše. A rozkázáno i bi�icem po m�st� provoláno, aby žádný z 
Prahy do Hory Kutné pušt�n nebyl pod pardusem. K tomu brány a 
fortny osazeny byly a varta na�ízena. Kapihorský poznamenal: 
Komora �eská s místodržícími v Ho�e Kutné byla, nebo� v Praze 
siln� m�eli. Opat kláštera Sedlckého Ond�ej Vidman oženil se s 
krásnou dívkou Esterou z Hory Kutné v �ase tom. 

Vlašském dvo�e a sami radu drželi tu, kdež pan mincmistr nad 
šmitnami v nových pokojích bývá. Páni nad apelacími zvolili 
sob� velikou sv�tnici u Haluz� a tu také v radách sedávali. Pan 
rentmistr na fa�e u Vysokého v velké sv�tnici písa�e /366/ své 
držel a tam povinnosti své �ídili. Páni berníci u Pavla klobou�-
níka byli a puchalterie držána byla tolikéž na Vlašském dvo�e. A 
tak, když jsou k pracem svým zasednouti rá�ili a zvlášt� páni 
místodržící, hned tyto artikule nížepsané pán�m šepmistr�m 
podali a p�ísn�, aby nad nimi ruka držána byla, na�ídili. Nejprv 
o sazení piva, masa, vína, obrok�, chleba bílého a žítného a tak 
jiných všech pot�eb. 2. P�ekupování zápov�díti na trhu i p�ed 
m�stem domácím, aby p�espolním nedražili. 3. Žádný z obyva-
tel�v aby tu kdež mrou do okolních m�st nejezdil, a nad to výše 
žádného bez opov�di k sob� do domu z moru, zvlášt� z Prahy, 
nepoušt�l pod pokutou od m�sta vypov�d�ní a skute�ného 
trestání. 4. Na branách vždycky jeden z soused�v podle branné-
ho a� bývá a žádného bez opov�di pán�m místodržícím do m�sta 
nepouští. 5. Hospodu posl�m jednu jízdným neb rejthar�m, 
druhá p�ším tím dále od m�sta a� se ukáže a ti poslové a 
rejtha�i, p�inesou-li n�jaké listy, nech� je t�m hospodá��m, kte�í 
na branách budou, dodávají, a ti a� je dále rozdávají, komu 
sv�d�iti budou. 6. Strany oh��v všelijaká dobrá opatrnost i také 
pon�cky a� se drží a vody v domích i p�ed domy pohotov� pro 
p�íhody všelijaké a� mají. 7. A kte�í jsou koli, bu
 mužského neb 
ženského pohlaví, do Prahy na jarmark neb sice všete�n� mimo 
a p�es zápov�
 jeli, na ty osoby aby se piln� vyptávali a t�ch do 
�tyr ned�l po�ád zb�hlých do m�sta ani na p�edm�stí pod sku-
te�ným trestáním nepoušt�li. 8. A jakož také krom� bran m�st-
ských p�es Pách i jinudy do m�sta se vjíti m�že, protož Jich Mti 
také Horník�m o tom na míst� JMCé /367/ porou�eti rá�í, by oni 
ta místa ihned zad�lali a tak opat�iti dali, aby tudy žádný z 
m�sta ani do m�sta jíti nemohl, a který by p�esto v tom postižen 
byl, takový aby ku p�íkladu jiným skute�n� trestán byl. I pon�-
vadž toto na�ízení, které od pán�v místodržících na míst� JMCé 
se stalo, ne pro osoby Jich Mtí s služebníky a �eládkou jich, 
nébrž pro všecko to m�sto tak dob�e a obyvatele v n�m, a zvlášt�
aby mezi havé�e nep�išlo, skrze což by toto m�sto a hory ku 
pádu p�ijíti mohly, se d�je. Nad t�mi všemi artikulemi a jedním 
každým ruku svou Jich Mti skute�n� držeti rá�í. Dálo se na 
Horách Kutných ve �tvrtek den sv. Jeronýma (20. zá�í) 1568. 

Jakož pak se stalo, že jsou všickni obchodníci, kte�íž piv, 
chleb�v, mas a jiných živností k t�lu se vztahujících, dotýkají, do 
rady povoláni byli a p�i nich to opat�eno, aby ve všem mírnost a 
spravedlnost zachovali, p�ekupování a dražení zanechali, nébrž 
jinde jeli, kupovali a vozili a všelijak fedrovali. Tolikéž i to jest 
bi�icem a služebníkem obecním zapov�díno v�bec, aby žádný do 
Prahy a jiných m�st, v nichž by lidé na morní bolest m�eli, ne-
jezdil ani nechodil, aniž také aby koho k sob� p�ijímal a je noc-
lehem neb jinak u sebe fedroval, a to pod skute�ným trestáním. 
A ti, kte�íž jsou byli vytrhli se p�ed tímto na�ízením a na jarmark 
o sv. Václavu do Prahy se vypravili, jsou trestáni, že �tyry ned�-
le m�sta prázdni býti museli. N�kte�í jsouce v Kolín�, jiní v 
Ho�anech, jiní v Hlízov� a v jiných vsech, takže než �tyry ned�le 
minuly, jedna d�ve�ka v Hlízov� um�ela a v Malín� poh�bena. U 
kterých pak obyvatel�v neb soused�v zdejších se kdo rozstonal 
na morní bolest, toho hned z m�sta vynésti museli, d�m zape�e-
tili a hospodá� s �eládkou za m�sto vybrati se musel anebo jinde 
bytem se opat�iti a tam za n�kolik ned�l, /368/ až by se vyfrišoval, 
pobýti. Pakli by kdo z�stal v dom� a s manželkou a s �eledí za-
pe�et�ný byl, tehdy z toho domu nijakž vyjíti nemohl, le� podal-li 
jest jim n�kdy n�co jísti a píti, toho užíti musil, jakož se trefilo 
Lidmile manželce Jind�icha Šáda, že sama v dom� zav�ena býti 
musela a Jind�ich manžel její na p�edm�stí živnost svou provo-
zoval tém�� za �tyry ned�le. Brány ty p�edkem vraty dob�e opa-
t�eny býti musily, pon�vadž prve nikdá se nezavíraly, tak aby se 
zav�íti a otev�íti dob�e mohly, a v nich dva z soused�v po po�ád-
ku nejprv byli a u sv. Barbory u školy jeden a potom jisté osoby 
jsou k tomu zvoleny a vybírany a ty všechny od desáté až do t�etí 
hodiny na noc hlídati musili. P�išel-li jest kdo ke brán�, žádného 
bez opov�d�ní u pana nejvyššího purkrabí nepustili, ale hned 
jeden musel k n�mu b�žeti a jemu o osob� jeho oznámiti. Jestliže 
jest byl z moru, tedy do m�sta pušt�n nebyl, než toliko vzat byl 
od n�ho list a dodán komu náležel a on u brány neb u n�koho v 
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p�edm�stí odpov�di o�ekávati musel. Pakli z nakaženého pov�t�í 
nebyl, bylo jemu dopušt�no, aby do m�sta všel a své v�ci, jak se 
mu vid�lo a zdálo, �ídil. Všel-li jest pak kdo z morového pov�t�í 
do m�sta a hlásní skrze nedbanlivost svou to p�ehlédli, tedy 
v�zením šatlavním trestáni byli a ta osoba, neušla-li, t�žkost 
m�la. Když pak ty t�i hodiny ude�ily, hlásní na odpo�inutí šli a 
žádný do m�sta ani z m�sta do desáté hodiny nebyl vpušt�n, bu

on kdokoliv�k, krom� haví��v a lidu horního. Ti toliko od bra-
ných branou Klášterskou a Kolínskou v sedm hodin, dokudž zvo-
n�no na haví�e bylo, jsou vpoušt�ni a potom zase brána byla 
zav�ena. A kte�í jsou tak p�i branách hlídali, za jich práci po 
po�ádku od soused�v jim placeno bylo každý den po 3 gr. a to 
tak stálo tém�� /369/ až do vánoc, nad �ímž mnozí lidé chudí 
t�žkost m�li, že jsou po t�ch t�ech groších platiti museli. Ale i v 
tom pohodlí od ú�adu mnohým se dálo, že páni šepmist�i, 
vidouce jich chudobu, sami za n� platili. Hospody posl�m a 
lidem p�espolním na�ízeny byly na Cechu jedna u Ko�enických a 
druhá u Krátkých a ti všichni, kdož jsou odkudžkoli p�ijeli neb 
p�išli z morového pov�t�í, tam z�stali a nevcházejíc do m�sta, 
odpov�di �ekati museli by pak týden i více jim se protahovalo. A 
jiným všem zapov�díno bylo, aby žádného k sob� nep�ijímali a 
nefedrovali, le� by n�kdo tejn� u sebe m�l. Oh�ové a pon�cky 
spravovány byly sp�sobem práv� na�ízeným a z daru božího nic 
se takového za p�ítomnosti Jich Milostí nezb�hlo, což by žalost 
lidem a m�stu p�inésti mohlo.  

Co se pak jiných forten a míst, kudy lidé do m�sta vcházejí, 
dotý�e, jako u Kola, u Lázn�, u sv. Barbory, fortny na Ko�ském 
trhu, v Hlouškách jdouc k klášteru, u Nám�ti, u Katovy vížky, 
vedle Mat�je koželuha, u Nových mlýn�, u v�že Žižkovy a u 
lavi�ek na Písku, ta všechna jsou prkny zabita a dob�e opat�ena, 
takže žádný tudy jíti ani vyjíti nemohl, krom� že po n�jakém �ase 
Matiáš Novomlejnský, Anna Srbová a Ludmila z Prách�an, aby 
k svým statk�m dohlídati mohli, jsou sob� toho na Jich Milos-
tech vyžádali, že jsou dvé�e s zámkem sob� ud�lati kázali, aby 
voln�ji do m�sta vjíti mohli. A n�kdy Regin� Sladové, jakožto již 
sešlé a staré žen�, aby do kostela skrze láze� u Kola jíti mohla, 
jest dopušt�no. A za tou p�í�inou, když žádný do m�sta jíti 
nemohl jinudy, než toliko branami, i více ungelt�v a plat�v k 
m�stu p�icházelo, i na trhu více všeho bylo, což sob� každý 
koupiti mohl.  

/370/ Tolikéž i lázn� opat�eny byly, takže od toho �asu, jakž 
páni na Hory Kutné p�ijeli, nebyly topeny, krom� �tyr neb t�í 
dn� p�ed vánoci. Lazebníci to jsou sob� vyžádali, že páni, 
šet�íce živnosti jich, topiti je jsou jim dopustili toliko na zkoušku, 
pon�vadž oznámeno bylo, že lázn� p�í�inou jsou v �as morní 
nakažení lidského. Však hned po vánocích zase byly zapov�d�ny 
a trvalo to za n�kterou ned�li, až potom jsou jim zase prop�j-
�eny a více nebyly jim hájeny. A tak jsou všelijak Jich Milosti 
vedle na�ízení opatrováni v dobrém pokoji, majíce dostatek na 
všem. Jakž Jich Mti tak i dvo�ané a �eládka jich tém�� p�es 
masopust zde trvali. A byla nad tím obzvlášt� ruka držána, aby 
jak od dvo�an�v tak i od �emeslník�v pokoj zachován byl a 
takových povyk�v, pranic a jiných ne�ád�v nebylo. A jestliže 
který co takového p�edse vzíti cht�l, hned byl trestán, jakož pak 
jednou i podruhé služebník�m pán� purkrabovým se stalo, že 
dopustivše se toho n��eho, ceduli spe�et�nou rychtá�i jsou p�i-
nesli a podle poru�ení šatlavou dob�e trestáni byli.  

Také jakž p�ivítání Jich Mtí uctiv� od pán�v šepmistr�v jest 
zachováno a ne toliko pan�m místodržícím, pán�m kamerát�m, 
pán�m nad apelacemi, ale i jiným p�edním, jednomu každému z 
nich, po drahmo a velikých štikách a kap�ích, tolikéž i konvic 
vína jest dáno, obzvlášt� panu purkrabovi �tyry v�dra vína uher-
ského darováno. Tak i potom forami, d�ívím, slamou, senem, 
šaty ložními a opravováním skel, kamen i jiných pot�eb fedrová-
ni byli. A sumou, cožkoli komu z nich pot�eba bylo a vzneslo se, 
nebyli opušt�ni. A jestli Jich Mti neb komu ode dvora co zapo-
t�ebí bylo, bu
 od kožich�v, suken, damašk�v, aksamit�v, kmen-
t�v a jiného, to všecko netoliko u domácích ale i u p�espolních 
se našlo. Nebo podle /371/ Jich Mtí zlatníci, Vlaši, kupci, šenký�i i 
jiní z Prahy sem se jsou obrátili a ti všichni po všecken ten �as, 
dokudž páni na Horách Kutných pobyli, proti Mejšnerov�m i 
jinde stáli a prodávali. Jiným p�espolním kupc�m zapov�díno 
bylo a zvlášt� kte�í byli z morového pov�t�í, aby hned sem nejez-

dili. Skrze kteroužto p�í�inu i jarmark sv. Martina složen byl a 
tém�� nic se neprodávalo, krom� že tu od �áslav�, z Kolína a 
odjinud do m�sta se dostali a tu n�co prodávali, ale v skrovno-
sti, a tudy i d�chod�m obecním pro složení toho jarmarku jest 
posešlo.  

Když pak rána morová v Praze a jinde se skrotila a lidé 
pomalu do Hory z takových míst poušt�ni byli, tolikéž i odsud do 
Prahy i jinde jezdili, Jich Mti pomalu odsud o masopust� st�ho-
vati se po�ali, rozžehnavše se s pány, a v dobré lásce a up�ímno-
sti se rozešli. A nejprv pan písa� nejvyšší, potom Jan Šlovský i 
jiní až ve st�edu a ve �tvrtek p�ed poslední ned�lí masopustní 
kancelá�, komora, tolikéž i od apelací písa�i se hnuli a pry�
st�hovali. Než pak Jich Mti páni, pan purkrabí nejvyšší, pan Jan 
mladší z Lobkovic a pan Jan z Valdštejna sudí nejvyšší hnouti se 
rá�ili, nejprv v pátek p�ed ned�lí masopustní do domu Haví�ské-
ho nejvyššího pana mincmejstra Karla z Bibrštejna, pány šep-
mistry i radu i starší obení, ú�ad horní i n�které jiné p�ed sebe 
povolali a tu o horách i jiných pot�ebách rozmlouvali a což bylo 
na odporu, v pokoj takový uvedli, volivše p�itom nového JMCé 
rychtá�e Jakuba Stejška. A potom hned v pond�lí masopustní od 
pana mincmistra rada jest obnovena a pan sudí odtud se ode-
bral a pan purkrabí nejvyšší trval v Ho�e Kutné až do soboty 
první a ten den také již nejposledn�jší po jiných, tolikéž s p�átel-
ským rozžehnáním odsud se hnouti rá�il.399  

/372/ Zmín�né výše v pokoj dobrý uvedení v�cí na odporu 
jsoucích p�ed odjezdem nejvyššího purkrabí a nejvyššího sudí 
týkalo se stále trvajících rozmíšek mezi šepmistry, radou a 
nejvyšším mincmistrem ohledn� nevýnosnosti hutního tavení, 
vedouce stálé stížnosti na nepoctivost v hut�ch, nad �ímž 
mincmistr velice byl rozhorlen. I cht�je stálým t�m stížnostem 
jaksi p�edejíti, u�inil vyšším ú�ad�m návrh, aby se hut� nové u 
vsi Starého Kolína p�i Labi vystav�ly a tam aby bylo taveno, 
uvád�je v d�vodech svých, že by se tu na dovoze uhlí, které v 
tamním okolí z d�íví po Labi plaveného se pálí, velmi mnoho 
dalo uspo�iti a tím také náklad na hory že by zmenšen byl. Toho 
ulekli se Horníci velice, takže šepmist�i a rada utekli se op�t k 
samému císa�i a uvád�li v protid�vodech, jak �asto celé okolí 
Labe povodn�mi bývá postiženo, �ímž by ovšem jen škoda a 
zvýšení náklad� vzniknouti muselo. A jelikož jest se obávati, 
když by se tam tavilo a d�lníci tam se obrátili, že by i peka�i, 
sladovníci, krej�í a ševci i jiní �emeslníci tam se osazovali a 
živnosti m�stské provozovali, �ímž op�t Ho�e veliká újma by se 
dála. Prosili proto, aby radám komory �eské vyšet�ení té v�ci 
bylo na�ízeno a p�edsevzetí to odvráceno. Na tuto prosbu 
Kutnohorských císa� Maxmilian listem daným ve Vídni dne 9. 
listopadu 1568 na�ídil radám komory �eské, aby jsouce nyní v 
Ho�e Kutné, všecky nevole, nesnáze a nedostatky, které mezi 
ú�edníky horními, šepmistry a radou a nákladníky byly, jakož i 
v�bec vše, co by t�m horám ke škod� býti mohlo, opat�ili a 
vyrovnati se snažili.  

1569 Od �as� mincmistra Hlavsy z Liboslav� bylo tavení 
st�íbra v rukou N�mc�, nebo� on povolal nejprve neš�astného 
Esse a s ním p�išlo i více N�mc� a ti vábili jiné za sebou. Také 
mincmistr ze Švamberka a zvlášt� Karel z Biberštejna povoláva-
li ku všem p�edn�jším /373/ ú�ad�m a díl�m horním N�mce z Ty-
rolska a ze Saska, takže v dob� té již v lidu horním veliký po�et 
N�mc� byl, kteréž jak mincmistr tak i ú�ad horní podporoval, a 
seznali jsme ze stížností do nepo�ádk� p�i horách vedených, že 
na N�mce jako p�vodce toho všeho bylo žalováno, ni�eho se 
však nepo�ídilo. Proto N�mci stávali se víc a více drzejšími a ve 
svých požadavcích sm�lejšími, kdykoli cht�li �eho dosáhnouti, 
v�douce, že žádosti jich vždy docházely podpory. Již po n�kolik 
let naléhali haví�i a taví�i národnosti n�mecké na šepmistry, aby 
k d�kanovi m�stskému ustanoven byl kaplan, který by dob�e 
n�mecky mluviti dovedl, aby jim n�mecky kázati a svátostmi 
posluhovati mohl, ježto prý t�žce nesou, že chrám� navšt�vovati 
nemohou, ježto �esky neum�jí. Šepmist�i a rada sice proti tomu 
nebyli, v�douce, že to hlavn� od mincmistra vychází, ale když o 
vydržování kaplana toho bylo jednáno, nem�li v úmyslu n��ím 
na n�ho p�ispívati a proto se jim ihned po jejich p�ání nestalo. 
Kone�n� však snesli se N�mci na tom, že kn�ze n�meckého 

                                                          
399 Podáno doslovn� dle zápisu v Lib. Memor. k roku tomu. 
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sami budou vydržovati, k �emuž jim i císa�em n�jaký p�ísp�vek 
z mince byl povolen, a po Novém roce 1569, když nejvyšší 
mincmistr Karel z Bibrštejna ú�ad konšelský v pond�lí p�ed pa-
mátkou sv. Petra stolování byl obnovil a oby�ejnou p�ísahu od 
šepmistr� vzal, hnedle od n�ho kaplan n�mecký jim byl ozná-
men a vyhlášen, kteréhož ú�ad horní s povolením císa�e byl 
zjednal, a snešeno, že na žádost ú�adu horního jest mu fara u sv. 
Ji�í dána k bytu, v kostele téhož sv. Ji�í aby lidu n�meckému slo-
vem božím atd. posluhoval, avšak panem d�kanem aby se vždy 
spravoval, klenoty, jako kalich a ornát a co by k tomu náleželo, 
aby jemu k posluhování p�j�eno bylo a tak opat�eno, aby na tom 
žádná škoda se nestala. Jestliže by pak kdy se trefilo, že by více 
toho n�co pot�eboval a žádal, než se jemu z po�átku sv��í, to 
aby kostelníci s v�domím panským vydali a jakž by se odbylo, 
zase schovati dali, kolikrát by toho pot�eba /374/ nastala. Tím ži-
vot n�mecký po�al se zase v Ho�e podporovati, což, jak se po-
zd�ji p�esv�d�íme, nikdy na prosp�ch obce ani ob�anstva 
nebylo.  

�asté stesky, že na ne�istot� v m�st� mnohou vinu nesou 
�ezníci, protože každý veškerý pot�ebný dobytek v domech 
svých poráželi, byly p�í�inou, že ze spole�né porady nejvyššího 
mincmistra s královským rychtá�em, šepmistry a soudci na�íze-
no bylo �ezník�m, aby spole�ný kutlof (jatky) pro celý po�ádek 
�eznický na p�íhodném míst� postranním, vystav�li a hnedle 
zapov�díno jim, aby více, jak oby�ej býval, v domech svých 
dobytek neporáželi. 
ezníci sice dlouho zp��ovali se zákazu 
tomu a odvolávali se jak ke komo�e �eské tak i k císa�i, hájíce se 
svými stvrzenými výsadami, ni�eho však nesvedli, nebo� maje-
stát krále Vladislava daný na Budín� ve st�edu den sv. Fabiana a 
Šebestyana 1507 z�eteln� ukazuje, že cokoli p�ísežní m�sta Hory 
Kutné s v�lí a povolením pana mincmistra k obecnímu dobrému 
z�ídí a ustanoví, aby ode všech bez p�erušení zachováváno bylo, 
protož všeliké jich vzdorování, pro kteréž i n�kte�í kládou a 
v�zením trestáni byli, nic jim neprosp�lo a oni spole�ný kutlof 
vystav�ti musili a v n�m pozd�ji veškerý dobytek pod dohledem 
porážeti a zabíjeti sm�li. P�espolním �ezník�m však nebylo více 
dovoleno masa do Hory voziti, pokud zárove	 koží a loj�v s 
sebou nep�ivezou.  

P�i oby�ejném volení starších veškerých �emeslnických 
po�ádk� byli z uvážení panského t�i po�ádkové spol�eni a za 
spole�ný cech vyhlášeni a sice zedníci, kameníci a tesa�i a jsou 
nad nimi starší na�ízeni a poru�eno jim, aby všecky osoby, 
kteréž koli mezi nimi jsou a �emesla užívají, sepsali a do 
téhodne podali. Páni že ti to chtí vše uvážiti a co by m�li �initi 
neb ne�initi že /375/ se jim oznámí. Stalo se to slou�ení t�ch t�í 
�emeslných po�ádk� v jeden za tou p�í�inou, že jednotlivých 
�emeslník� jednoho druhu k utvo�ení samostatného cehu bylo 
málo a cech takový pro obecní a horní pot�eby uložených mu 
poplatk� nésti by nemohl.  

Z uvedeného již �ast�ji bylo seznáno, že pro obecné dobré 
od ú�ad� sazeny byly veškeré k živobytí nutné pot�eby, jako 
maso, chleby, pe�ivo v�bec, pivo i víno, ano i jiným �emeslní-
k�m jako koželuh�m, ševc�m, krej�ím, ano i ková��m a kolá-
��m sazeny byly jich výrobky, p�es kterouž sazenou a ur�enou 
cenu nikdo prodávati ani vyráb�ti nesm�l pod trestáním. Jelikož 
však nejedny domluvy a na�íkání od lidu obecního se vedly na 
ty, kte�í �asem k vybývání poh�b� vysláni bývají, že od nich 
nemírn� a nek�es�ansky chováno se bývá a mnohá utiskování se 
dála, protož aby v tom jakýs �ád zachován býti mohl a jeden 
každý �ím se spraviti a co od �eho dávati v�d�l, páni šepmist�i s 
pány radními p�ipomenuvše sob� starobylý sp�sob a p�edešlé o 
tom na�ízení, toto jsou poznamenati a aby tak a nejiná�e p�i tom 
v té obci chováno bylo, p�ipomenouti poru�ili: P�edkem, panu 
d�kanovi a jiným pán�m fará��m po 2 gr. a jiným pán�m 
kaplan�m po 1 gr. aby dáváno a placeno bylo. Správc�m 
školním s oficiály 3 gr., kumpán�m po 1 gr. a trunkát�m po 1 gr. 
A když by kondukt držán a zpíván byl, panu d�kanovi a fará��m 
po 2 gr., kaplan�m po 1 gr. a správc�m školním po 15 gr. aby se 
p�idalo. Zvoník�m od Vysokého kostela ode všech zvon� i od 
Vorla 42 gr., od menších 6 gr. K sv. Barbo�e ode všech 16 gr., 
od Michala a jinších 12 gr., od menších 8 gr. K Nám�ti ode 
všech 12 gr., od menších 8 gr. a od malých 4 gr. A kdyby ku 
konduktu zvon�no bylo, aby se /376/ jednomu každému kdo by 

zvonil 2 gr. daly. Hrobník�m od lidí v�ku dosp�lého v mrazy 12 
gr., jindy 8 gr., od prost�edního v mrazy 8 gr., jindy 6 gr., od 
dít�te v mrazy 5 gr., jindy 2 gr. Strany pak kázání nad mrtvými, 
pon�vadž v tom v mnoze se nesvádí, páni toho p�i svobod�
jednoho každého souseda zdejšího z�stavují tak, komuž koli kdo, 
bu
 na panu d�kanovi neb fará�ovi, aby kázání u�inil, se 
dožádal, to aby p�i tom z�stalo a za práci na slušnosti se platilo. 
Mimo to vym��ení žádný více povinen dáti a platiti není, le� by 
sám kdo z své v�le co p�idati cht�l, to se žádnému nezabra�uje. 
Chudí sami se vymi�ují, k t�m povinen jest každý k�es�ansky se 
zachovati a již ne k n�jaké ko�isti, jako k milosrdenství a lásce 
prohlédati.  

1570 Po osmiletém r. 1568 u�in�ném p�ím��í se sultánem 
tureckým Selimem nastoupil Maxmilian samostatn� vládu v krá-
lovství �eském. P�i jeho nastoupení musila všecka m�sta svá 
privilegia a výsady dle stávajícího zvyku k novému potvrzení 
p�edkládati. Též i Hora tak poslušn� se zachovala a privilegia ku 
potvrzení p�edložila, na jich navrácení však posud marn� �ekala. 
Proto brzo po Novém roce ve sch�zi rady a obecních starších na 
tom snešeno, aby jedna osoba k císa�i vyslána byla a tam spolu s 
jinými m�sty o navrácení majestát� a o jiné pot�eby obecní jed-
nala. Zvolen k tomu starší šepmistr Jan Veverin. O záležitosti té 
bylo mnoho rokováno, v�c však ku kone�nému cíli nedosp�la. 
M�la� Hora ve v�ci té mocného p�ímluv�ího, nejvyššího kanclé-
�e Vratislava z Pernštejna a na Tova�ov�, kterýž �etnými listy 
obec ubezpe�oval, že o brzké navrácení výsad a privilegií bude 
pe�ovati a skute�n� také na�ízením císa�ským ze /377/ 22. února 
1570 dostalo se všem spole�n� pokynu, aby taková privilegia a 
nadání, kterých žádají, jedno každé m�sto obvzláštn� po�ádn�
zaznamenaných do kancelá�e �eské dvorské dodalo. Co se pak 
potvrzení imprimování a vydání práv m�stských dotý�e, JMCá 
osobám k tomu ze sn�mu voleným k p�ehlédnutí podati poru�í a 
když tak p�ehlédnuta budou, teprv k imprimování p�edložiti se 
mají.  

Sn�m tento svolán byl hlavn� op�tn� ku povolení daní na 
pomoc proti Turku a osazování a opev	ování hranic a mezí v 
království uherském. Byl to sn�m tak zvaný generální, na n�mž 
zasedali všickni stavové království �eského, markrabství morav-
ského, knížetství slezského a markrabství Dolní a Horní Lužice. 
Svoleno vydávati císa�i za dv� léta po�ád zb�hlá sedmdesát p�t 
tisíc kop gr.�. tak, aby jedna každá vrchnost i všechny osoby 
duchovní i manové, kte�í lidi osedlé mají, z jednoho každého 
domu i chalupy, bu� veliké neb malé, v kterých lidé bydlejí, 
ro�n� 20 gr. platiti a odvád�ti, za kterouž p�í�inou soupis všech 
usedlých lidí vykonati se musel. Pražané i jiná m�sta, která 
stavu t�etího požívají, z každého domu v m�st� a v p�edm�stích, 
velikých neb malých, každého roku po p�l druhé kop�. Všichni 
fará�ové ve m�stech, m�ste�kách i vesnicích každého roku z 
jedné fary 1 kopu gr., z dom�v panských, rytí�ských i 
duchovních z každého domu v m�stech Pražských i jiných 
m�stech královských, v kterýchž by žádné živnosti m�stské ne-
vedly, p�l druhé kopy gr.�., osoby, které peníze na úrocích mají, 
z jednoho tisíce kop gr.�. 5 kop gr.�., židé nad dvaceti let aneb 
který by ženatý byl z hlavy p�l druhé kopy gr.�. platiti a dávati. 
P�i�emž si stavové toliko to vymínili, což by se snad výše nad 
ur�enou sumu více sešlo, z toho jistá suma stav�m na jisté zem-
ské pot�eby z�stati má. Krom� toho uvolili se stavové veškerých 
shromážd�ných zemí k dani posud neslýchané pro /378/ sebe i 
veškeré poddané, by každý, nikoho nevyjímajíc, ze všech a 
všelikterakých v�cí, což by a kolikrát koliv by prodal, ze všeho 
t�icátou kopu, groš neb peníz platiti a dávati. Za tou p�í�inou 
každý na svém panství neb statku jakož i v m�stech osoby p�í-
sežné k vybírání této bern� z�ízeny byly, bez jichž v�domosti 
nijaká koup� ani prodej nikde díti se nesm�ly.  

Ježto Horníci nem�li dosud výsad stvrzených v rukou, 
nemohli také této berni se vyhnouti ani jak oby�ej mívali proti ní 
se odvolávati. A proto aby ochotu svou prokázali, ustanovili za 
výb�r�í ze st�edu obecních starších a hospodá��m na�ízeno, aby 
platy ony jemu nosili. Páni z obecních starších k trh�m ur�ení 
m�li op�t povinnost dohlížeti ku prodeji v�cí a t�icátý peníz 
odvád�ti. Také ve vesnicích, m�stu náležících, na�ízeny byly 
osoby zvláštní, které platy vybíraly, ku koupím i prodej�m 
dohlížely a sebrané peníze pak každého týhodne hospodá��m v 
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m�st� odvád�ly.  
Jest to zvláštní, jak Hora p�i každé zemské pot�eb� všelija-

kými pomocemi p�ispívati musela. Sv�d�í to patrn� o tom, že 
p�ese všecka utrpení p�edce jen považována byla za m�sto bla-
hobytem slynoucí. Však i v jiných pot�ebách byla Hora nevy�er-
patelnou pokladnicí, jak tomu z p�edešlého vypravování vyrozu-
m�ti se mohlo. Podobn� psali kutnohorským rady komory �eské 
ve �tvrtek po Obrácení sv. Pavla (28. ledna): Pon�vadž v krát-
kých dnech JMCé, pánu našemu nejmilostiv�jšímu n�kte�í kur-
fi�tové a knížata �íšská na hrad Pražský a s nimi n�která hraba-
ta p�ijeti rá�í a pro dvo�any jich stavu panského i rytí�ského 
nemálo ložních šat�v se pot�ebuje a zde v Praze se objednati 
nemohou, protož z JMCé v�le a rozkazu porou�íme vám, abyste 
na Horách Kutných d�m od domu šli, jak jest se to i zde stalo, 
/379/ a co kdo od šat�v ložních má, ohledali a se t�idceti loží 
dobrých šat�v a �istotných shledajíc a vypuj�íc, na hrad Pražský 
v pond�lí nejprv p�íští k rukoum Barbory Gracerové odeslali. 
P�i vypuj�ování tento �ád zachován býti má. Každá ta osoba, 
která takový šat p�j�í, své znamení na pe�inách, polštá�ích, 
poduškách, prost�radlích a cejchách aby zd�lala a p�i každém 
loži šat�v �í jsou, aby se po odjezdu zprv dot�ených knížat 
v�d�lo, komu náležejí a navráceny býti mají, cedulku p�išíti 
rozkažte. Mají takové od vás vyp�j�ené a sem na hrad Pražský 
dodané šaty každému, kdož jich p�j�í, beze škody navráceny, 
také od nich, jakž se i Pražan�m stává, zaplaceno býti. Pakli 
toho u�initi obmeškáte, tedy JMCá bude se v�d�ti jak k vám 
zachovati. Že� proti takovému s výhružkou královské nemilosti 
provázenému na�ízení Kutnohorští se neprotivili, lze se snadno 
domysliti. Naopak snažili se tím ochotn�ji vyhov�ti, ježto jim 
naskytla se p�íležitost ve své ctižádosti okázale se osv�d�iti.  

Mandátem krále Maxmiliána daným na hrad� Pražském dne 
11. února 1570 bylo Kutnohorským dle d�ív�jšího již uvolení na 
d�l Hrušky týdn� 12 kop gr. nakládati, aneb, když by d�l ten stal 
se neodplatným, touž sumu jinam, kde by nad�je lepší byla, 
obraceti. To povinni �initi byli proto, pon�vadž podle privilegií 
a výsad svých všelikých poplatk�, berní a jiných obtížností, kte-
réž by mnohem více nežli tyto pomoci na Hory vynesly, prázdni 
a jich osvobozeni jsou a tedy p�i tom se tak zachovali, aby v tom 
poslušnou a hotovou volnost k sob� i k horám t�m poznati mohl. 
Mandátu toho uchopili se ihned šepmist�i a rada a listem požá-
dali nejvyššího mincmistra, aby se u císa�e p�imluvil, aby jim 
jich privilegia, na nichž se jich osvobození ode /380/ vší bern� té 
nové zakládá a jichž císa� ve svém mandátu se dotýká, navráce-
na byla, ježto dle posledního snešení sn�movního ku placení 
bern� potaženi jsou a proto, když by tu da� platiti musili, další 
náklady na hory vésti by nemohli, uvád�jíce zárove�, že ve t�ech 
letech, co náklad na d�l Hrušky vedou, 14.293 h�ivny st�íbra v 
rudách z týchž dol� dodáno, ze kterých 21.439 kop gr. zisku do 
mince p�išlo, z kteréhož užitku nákladníci posavád žádného užit-
ku nevzali, �ímž obec i nákladníci jen do chudoby a nouze upa-
dají. Protož že žádost jejich nejen jest spravedlivá, nýbrž že i za 
nutnou bude uznána doufají a navrácení privilegií o�ekávají.  

A� toto ohražování se proti placení na Horu rozvrhnutých 
berní vždy na výslovném zn�ní jednou nabytých výsad se 
zakládalo, nicmén� již kolikrát se o tom p�esv�d�ili, že k daným 
privilegiím a výsadám prvn�jším více hled�no nebylo a Horníci 
vždy s takovým ohražením byli odmítnuti. K obejítí výslovného 
zn�ní výsad o neplacení zemských berní vždy n�jaká oklika se 
našla. Tak i tentokráte, a� sám král v mandátu svém výsady 
jejich o neplacení berní zemských p�ipomíná, nebylo ohražení 
nic platno a Horníci museli b�ím� nové dan� tak dob�e jako jiná 
m�sta nésti a k tomu ješt� na hory nakládati.  

P�i tom všem ješt� nehospoda�ení n�meckých ú�edník�v p�i 
horách, kterýmž p�es všechny p�edešlé stížnosti do ned�kladné-
ho ano i špatného vedení ú�t� a horních zápis� až posavad brána 
k podvod�m a zpronev�rám tak�ka byla otev�ena, dosáhlo již 
skoro vrchole, takže vznikala všeobecná nespokojenost mezi 
lidem horním. Šepmist�i nemohli ovšem proti v�li lidu zameziti 
žaloby pro podvody ani tomu p�ítrž u�initi aneb viníky potresta-
ti, ježto jim nep�íslušelo mísiti se v záležitosti horní. Tím samo-
voln� povstalo nep�átelství národní mezi �echy a N�mci v tako-
vé mí�e, že i kazatelové na kázáních svých /381/ proti �ád�ní 
n�meckých ú�edník� horlili, jak seznati lze ze žaloby, kterou 

podali d�lníci horní nejvyššímu mincmistru, jež zn�la: Vysoce 
urozený a milostivý pane. Vaši Mti jakožto vystavené nám vrch-
nosti tejna u�initi nem�žeme, kterak den památky sv. Jakuba v 
kostele Vysokém zde v Ho�e Kutné skrze fará�e u sv. Barbory 
zjevn� na kazatelnici mezi jiným kázáno a oznámeno bylo, „že 
sem mnoho N�mc�v p�išlo, kte�íž by mohem více (s odpušt�ním 
p�ed VMtí mluvíc) vší za obojkem než pen�z v m�šci m�li a 
svého zboží a jm�ní že by ve filci p�inesli a d�íve než zde p�l léta 
pobudou, že musí mnoho voz�v míti, aby jim to zase odvezeno 
bylo a m�l-li jest prve na zbrani pochvu strhanou, potom že má 
st�íbrnou. Ano, když zde z po�átku byli, že se z hospod nem�li 
�ím vyplatili a v krátkém �ase že stav�jí znamenité domy a že 
žádného �echa mezi sebou netrpí aby jejich lotrovstvo najevo 
nep�išlo, i že �asem trousí po rynku st�íbrem, �iní vše po své 
v�li, sami toliko sv�j užitek a zisk z hor mají a JMCá pán náš 
nejmilostiv�jší p�ehlídati rá�í, že sami jsou páni a nechtí, aby 
jim kdo rozkazoval.“ A tak nás netoliko na poctivosti urazil a 
zmazal, ale i pohan�m a nek�es�an�m jako Turk�m p�ipodobnil, 
pány ú�edníky všecky, žádného nevyjímajíc, zhan�l a tak vyložil, 
nad �ímž všickni ti, kte�í národu n�meckému nemnoho p�ejí, 
srde�n� lítost m�li a ješt� mají. Jakž pak VMt milostiv� v�d�ti 
rá�íte, že takové v�ci též prve na placu byly, ale na žádného, na 
kohož by se to vztahovalo a tím povinen býti m�l, nic doptáno 
toho býti nemohlo. A my N�mci takovou zde p�íze� máme, kdyby 
nás mohli na jedné lžíci vody utopiti, že by to kone�n� rádi u�i-
nili, ano také �asto a mnohdykráte n�kte�í z nás veliké a t�žké od 
nich p�í�iny se dály, �emuž až posud konce není, a skrze taková 
kázání jest mnohem více od �eládky, kteréž mnoho nevážné jest 
a kteráž málo ztratiti m�že, všelijakých r�znic, hadr�v, roztrži-
tostí /382/ i všeho zlého, k �emuž my v pravd� p�í�in nedáváme, 
nežli jednot o�ekávati. Pon�vadž on pak to zjevn� beze všeho 
studu mluviti smí, m�li bychom my (ježto bohdá tím vinni ne-
jsme) k tomu ml�eti a toho na sob� nechati, tehdá by netoliko 
�echové, kte�í na nás po ulicích prsty ukazují, ale i jinde nás za 
takové m�li. Protož VMt jakožto pána našeho milostivého a 
vrchnosti nám vystavené všelijak ponížen� a služebn� prosíme, 
aby v to milostiv� nahlédnouti a v takových v�cech nás milostiv�
opat�iti, nad námi ruku držeti a to p�i tom fará�i na�íditi rá�ili, 
aby on, což by o jednom i druhým zlého v�d�l, gruntovn� a 
opravdov� oznámil, aby se každý toho spravil. Pakli by žádného 
takového jmenovati nemohl, slušné a dostate�né odvolání u�inil, 
abychom jednou z toho domn�ní vyšli a nám poru�ených prací 
pokojn� vyhledávali a tak lehkomyslných a nepravých �e�í ušli.

Mincmistr na žalobu tuto, a� proti v�li �eského lidu horního 
podanou, cht�l se v�cí se vší p�ísností ujíti a své milá�ky N�mce 
v ochranu vzíti, že však práv� v té dob� vyšly na jevo veliké 
podvody hutmistra Jana Kohla a hutního písa�e Mat�je Trägera, 
obou N�mc�, p�i dodávání uhlí do hutí, nemohl tak u�initi.  

Uhlí do hutí královských dodáváno bylo ponejvíce z les� od 
�estína a Žandova a sedláci z tamního okolí je dováželi. S n�-
kterými z nich spol�ili se jmenovaní ú�edníci hutní, podplaceni 
jsouce donášenou zv��inou, ptáky a jinými v�cmi, že jim dvoj i 
trojnásobné množství uhlí, než skute�n� do hutí dodali, na rabuši 
p�i�ezávali, za n�ž pak tito z mince zaplaceni byli a o peníze p�i-
jaté se d�lívali. Což když jinými sedláky šepmistr�m prozrazeno 
bylo a tak podvod a krádež zjišt�ny byly, byli nejen ú�edníci 
hutní, nýbrž i sedláci usv�d�ení dáni do v�zení a událost ozná-
mena komo�e �eské. Mezi tím, než šepmistry a radou vyžádaná 
komise do /383/ Hory p�ibyla, ucházel se mincmistr o propušt�ní 
uv�zn�ných ú�edník�, jelikož, jak v p�ípise šepmist�m zaslaném 
praví, ú�edníci horní pod jeho správou se nacházejí a on nedal k 
jich uv�zn�ní žádného rozkazu, z �ehož souditi lze, že se ješt�
jiných zlo�ád� vyzrazení obával. Žádosti jeho však vyhov�no 
nebylo, nebo� p�i tak zjevn� prokázaných podvodech a kráde-
žích (nebo� zat�ený Träger, když do v�zení byl veden, po cest�
kradené níst�jové st�íbro trousil) bylo se co obávati vzbou�ení 
lidu a z�stali proto zat�ení uv�zn�ni až do p�íchodu do Hory vy-
slané komise, jež v�c p�ísn� vyšet�ovala a úplného p�esv�d�ení 
o stávajících nepravostech nabyla. Nejv�tšími viníky byli On-
d�ej ze Žandova a Zemánek ze Lhoty, ti m�li zlod�jský spolek s 
Janem Kholem. Nejprve byli zmu�eni a pak v úterý po sv. 
Mikuláši ob�šeni. Podobn� naloženo s Kholem. Mat�j Träger 
však na neustálé p�ímluvy nejvyššího mincmistra odevzdán byl 
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do Prahy komo�e �eské ku potrestání neb dokázání neviny.400  
T�mito událostmi staly se rozmíšky mezi �echy a N�mci v 

Ho�e ješt� povážliv�jšími, takže radové komory �eské, byvše na 
to upozorn�ni, uznali za dobré mezi ob�ma národy ku pokoji vy-
bízeti a ve �tvrtek po sv. Tomáši 1570 došlo šepmistr� toto na�í-
zení: Jelikož nás zprávy došly, kterak by pro ty v�ci, které jsou 
se t�chto �as�v p�i n�kterých osobách, které p�i hutech JMCé se 
byly, sb�hly, mezi lidmi v�bec nemálo záští povstalo, jedni dru-
hé, obzvlášt� �echové N�mce, na poctivostech jich nemálo dotý-
kati se m�li, z �ehož obávati se jest, aby v obci té na znamenité 
t�ch hor ublížení n�jaké pozdvižení nepovstalo a bou�ka ne-
vzrostla. Protož, cht�jíce to �asn� p�edejíti, jménem a na míst�
JMCé /384/ porou�íme všem i jednomu každému, abyste od tako-
vých jedni druhých na poctivostech dotýkání a utrhání p�estali. 
A pon�vadž obojí JMCé poddaní jste, k sob� všelijak �e�í i 
skutkem pokojn� se chovali. Pakli by který naproti této naší na 
míst� JMCé v�bec u�in�né zápov�di kohožkoli pro výš jmeno-
vané v�ci, hany a útrhy postižen byl, ten každý v�z, že skute�n� a 
jiným ku p�íkladu trestán bude, jakž pak již o tom ú�ad horní i 
šepmist�i, jakž by se k takovým p�estupník�m chovati m�li, 
kone�né poru�ení mají. A tak v�douc jeden každý o tom, bude se 
v�d�ti jak škody a t�žkosti uvarovati. Zdali tím mír a pokoj mezi 
�echy a N�mci dosažen byl, nelze ur�iti, ale jest to velmi 
pochybno, zato však mezi šepmistry a mincmistrem nebylo 
souladu, ježto týž upíral jim právo trestu lidu horního, a� po 
zákonu horním jim p�íslušelo. Když pak brzy na to jakýsi hašplí�
Ji�ík nejen proti rychtá�i m�stskému se nevážn� a lehkomysln�
choval, ale i jsouc v trestání proti Pánu Bohu rouhav� zpíval, 
za�ež k n�mu pro takové nenáležité p�edsevzetí trestáním m�lo 
býti p�istoupeno, tázali se šepmist�i u rad komory �eské, jaký by 
trest jemu m�l býti vym��en, na�ež jich došla následující 
odpov��: Pon�vadž se toho všeho v opilství dopustil a za odpu-
št�ní prosí, p�ipovídaje, že se toho více dopustiti nechce, aby v 
den ned�lní toho hašplí�e Ji�íka p�ed šatlavou ukovaného p�es 
celý den státi nechali a bi�ic�m na�ídili, aby jemu pardus v 
šatlav� na klád� dali. Tím bylo právo šepmistr� trestati lid horní 
pro p�estupky netýkající se horních záležitostí op�t zajišt�no.  

Šepmist�i kutnohorští bývali vždy v dobré a i proslulé pov�-
sti v�bec jako p�átelé a podporovatelé v�d a um�ní, jak tomu na-
sv�d�uje list d�kana jarom��ského Ji�ího Kruteniusa, jenž píše: 
/385/ Když jsem ješt� církve litomyšlské správce byl, tendáž �asu 
postního list malovaný a vytišt�ný toho divu a zázraku nad va-
ším m�stem Horou Kutnou ukázaného v ruce jest mi p�išel. P�e-
hledše jej pak já a text, jak ten div a zázrak na obloze nebeské se 
jest okázal, myšlením a rozjímáním byl jsem v sob� rozhojn�n, 
co by jedna každá ta v�c v tom divu ukázaná vyznamenávala. I 
p�išlo mi z vnuknutí dobrého vykládání té jedné každé v�ci. 
Protož s pomocí boží poznav toho slušnost býti, výklad toho divu 
ode mne u�in�ný v knížku jsem uvedl a Vašim Milostem jménu 
jsem p�ipsal a dedikoval a v tom tak sp�sobu vytisknouti dal a 
dvanáct exemplá��v Vašim Milostem odesílám.401  

Jm�ní obecné zlepšilo se asi pravd�podobn� tou dobou, 
nebo� v sobotu p�ed památkou Prom�n�ní Pána Krista koupena 
byla ves Lomec od urozených a state�ných rytí�� Jana staršího 
Rabenhaupta z Suché a Pavla Lídle z Myslova císa�e JMti komi-
sa��v k ruce šepmistr�, rady a vší obce na Horách Kutných za 
sumu 1050 kop gr.�., kteréžto peníze vy�teny býti mají p�i �ase 
sv. Havla nejprv p�íštího s tou podmínkou, aby statek ten man-
ský z desk dvorských byl vymazán a za d�di�ný do desk zem-
ských vložen, kterýž statek manský po Janovi Žehušickým z Nes-
tajova na JMCou p�ipadl. Koupi a prodej ten císa� Maxmilián 
majestátem daným na hrad� pražském ve �tvrtek den sv. Prišky 
(18. ledna) 1571 potvrdil a za d�di�ný vyhlásil a všickni sedláci 
od pana Samuele z Vodolína JMCé rychtá�e na míst� krále 
�eského z �lov��enství a poddanosti, kterýmiž JMCé zavázáni 
byli, jsou propušt�ni a pán�m šepmistr�m /386/ a rad� na míst�
vší obce u p�ítomnosti pán� Václava z Vl�í Hory, Ludvíka z 

                                                          
400 Pam�ti Mikuláše Da�ického. - Velmi obšírné spisy vyšet�ovací 

nacházejí se v archivu m�stském. 
401 Po všemožném pátrání nepoda�ilo se mi ani o zmín�ném 

p�írodním úkazu n��eho ani knížku samu vypátrati. Ani Da�ický ve 
svých Pam�tech se o tom nezmi	uje. 

	ásné hofmistra a Št�pána Mirka z Solopisk týmž vším sp�so-
bem postoupeni. (fer. V. Innocenci 1570.) Výnos z vesnice té 
obnášel úrok� a platu ro�ního 17 kop 43 gr., roboty 29 dní po 3 
gr. denn� po�ítajíc a 29 slepic.  

1571 Dobrou pov�st v ohledu podporování v�d a um�ní 
šepmistr� a raddy kutnohorské potvrzuje op�t dedikace Mistra 
Václava Zelotýna z Krásné Hory rektora u�ení Pražského, který 
sv�j nov� vydaný kalendá� na rok 1571 šepmistr�m a rad� v 
Ho�e Kutné dedikuje a v dedikaci praví, že �áste�n� vd��n� ku 
pam�ti si p�ivozuje p�edk�v a nyn�jších horlivou k obojímu, du-
chovnímu i filosofickému, um�ní milost a žádost i také k obojím 
u�itel�m otcovskou ochranu a k�es�anskou náboženskou stálost, 
ano i toho, když te� nedávno minulých �as� na pomoc a vysta-
vení a opravu koleje Karla IV. pomoc znamenitou u�inili, že z 
vd��nosti spisu svého jim dedikuje.  

Dlouholetá rozep�e mezi obcí kutnohorskou a Vilémem 
mladším Malovcem z Malovic na Zbraslavicích a Štipoklasech o 
dva dvory ve vsi Poli�anech, kterýchž vlastnictví Malovec Hor-
ník�m popíral, dovolávaje se toho, že p�i prodeji p�edešlém tyto 
oba dvory byly vylou�eny, vedla ku �astým žalobám k soudu 
komornímu. Po mnohých oboustranných žalobách stala se v prv-
ní sobotu v post� prost�edkováním p�átel z obou stran zvolených 
a sice pana He�mana Bohdaneckého z Hodkova a na Hosta�ov�, 
Ji�íka Vod�radského z Hrušova a na Dob�eni, Jana mladšího 
Salavy z Lípy a na Oumonín�, Jana Libenického z Vrchoviš� a 
na Libenicích hejtmana kraje �áslavského, Václava Podhradské-
ho z Vl�í hory a Št�pána Mirka z Solopisk a mezi ob�ma spor-
nýma stranama tato p�átelská úmluva a porovnání: /387/ 1. že pan 
Vilém Malovec z Malovic od všech a všelikých škod a outrat, 
kteréž pro tu p�i vzal, upouští. 2. Za ty všecky úroky a bern� z 
obou dvor� t�ch v Poli�anech od desíti let zadržalé pán�m 
Horník�m jistotu na sumu 100 kop gr. s pln�ním v roce k 
zaplacení dáti má. 3. Poplatky všecky starobylé k obci neb k 
kterémukoliv kostelu od starodána náležité, tolikéž i bern� z t�ch 
obou dvor� v Poli�anech jednoho každého roku, kdy se ti 
platové neb bern� dávají a platí, bez odporu odvád�ti, pokud 
t�ch dvor� v držení a užívání bude. 4. Též povozy všecky bu
 k 
obci, ke školám neb kostel�m tu p�i Ho�e Kutné podle jiných 
soused tu v též vsi konati jest povinen. 5. Oba dva dvory své ve 
vsi Poli�anech na sv�j vlastní groš má dáti vystav�ti. A když by 
cokoli z p�ed uvedeného nesplnil, povinen bude v p�l lét� dvory 
ty lidmi robotními osaditi a pán�m Horník�m propustiti.  

Zato však uvolili se Kutnohorští p�i pln�ní vytknutých zá-
vazk� pana Viléma Malovce až do smrti jeho v držení a užívání 
t�ch dvor� bez porušení ponechati, však po smrti jeho dvory ty 
dle své v�le lidmi robotnými osaditi.  

Návrat p�edního hutmistra Mat�je Trägra do Hory a op�tné 
jeho dosazení na p�edešlý ú�ad p�es všechny od�vodn�né stížno-
sti a dokázané podvody rozhn�val všechny ú�astníky pavování, 
ježto bylo z�ejmo, že nejvyšší mincmistr nešet�í ani všeobecné-
ho p�ání, aby se p�ítrž dála z�ejmým podvod�m v hutech, nýbrž 
že i nadále jen milá�ky své N�mce prot�žuje a jimi nejvýnosn�j-
ší ú�ady horní osazuje a tím podvody ke zkáze výnosu horního 
podporuje. �ímž jak obec sama tak i nákladníci horní trp�ti 
musili.  

Již v p�edešlých letech 1566 a 1567 bylo pov�díno, že snaha 
šepmistr�, aby /388/ hornímu úpadku se p�edešlo, a vše, �eho by k 
zlepšení a pozdvižení hor zapot�ebí bylo, se za�ídilo, k �emuž 
obec ani v�le �inné ani nákladu nelitovala. Že však veškeren 
dobrý úmysl piklemi tajnými p�ekažen byl, doufali toho tedy 
šepmist�i tentokráte dosáhnouti podavše prosbu králi Maxmiliá-
novi, který horám kutnohorským p�ál a vyzdvižení jich podporo-
val, a opakovali op�tn� veškeré stížnosti své p�edešlé a p�idali 
další pádné d�vody. Píší�: Vaší Císa�ské Milosti jakožto v�rní 
poddaní nem�žeme to tejna �initi, že léta 1570 nyní pominulého 
p�i hut�ch u nás na Horách Kutných n�kte�í znamenití a velicí 
ne�ádové vskutku jsou vyhledáni, takže nejedny krádeže na ško-
du velikou VMCé od n�kterého léta se dáli, pro�ež také n�kte�í 
vedle zásluh svých a uznalých jistých p�í�in a v�lí a v�domím 
pán�v z�ízené komory v království �eském právem outrpným 
jsou tázáni a konce své vzali, až na Mat�je Trägra týchž hutí 
prvního hutmistra p�išlo, na kteréhož se také jedno i druhé 
zlo�inné vyznání, že by tolikéž VMCé nev�rn� sloužiti a proti 
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p�ísaze a závazku svému nejedno lotrovství provésti m�l, vztaho-
valo. A ten maje vedle uvedení svého a po�adu práva jakožto 
psanec nevyvedený, na n�mž osoby dv� um�ely, svou nevinu 
odvésti, toho až posavad ne�iní, nýbrž i na rukojmích jsouce, v 
hut�ch VMCé touž službou a stansem poctivým, jako by �lov�k 
dobropov�stný a zachovalý byl, p�edce se fedruje a všelijak o to 
pe�uje, aby nám, osobám p�ísežným, že takové krádeže a zpro-
nev��ení podle možnosti a závazk�v našich vyhledáváme a p�e-
trhovati usilujeme, zaneprázdn�ní u�inil. A jsouc až posavad 
psancem /389/ vyvedeným nás tolikéž skrze to k t�žkostem a 
outratám p�ivedl, nad �ímž netoliko my jakožto v�rní poddaní a 
p�ísežní VMCé t�žkost máme, ale i mezi lidmi obecn� nemalé 
zhoršení jest i od n�kterých pán�v okolních, jichžto poddaní pro 
pomáhání a spolek toho puntu a falešného navrubování na 
rabuši uhlí, kteréhož a� do hutí nevozili, však z mince za n�
peníze brali a potom spolu s tím Hans Kholem d�liti sm�li, 
n�kte�í konce své vzali, na mnohé jiné, že jsou podobni jim, na 
trápení svém vyznali i také smrtí svou toho potvrdili, z nichž po-
savád n�kte�í se u v�zení drží a jiní od statk�v, manželek a dítek 
svých, bojíce se t�žkostí, zutíkali a posavád k nim od nás p�ijito 
býti nem�že, k nám dopisování se �iní, jako bychom tu n�co p�e-
hlídali a k n�kterým tvrd�ji a jiným m�k�eji se chovali, na�ež 
jsme nikdy nemyslili a nemyslíme, nýbrž pro dobré a užite�né 
VMCé, tohoto království i nás všech obyvatel�v ten ne�ád a krá-
deže, kteréž se tu zb�hly, rádi bychom byli vyhledali a na grunt 
p�išli, kdyby se byla nám v tom p�ekážka nestala a on Mat�j 
Träger, jakožto psanec podle práva a uvolení svého v termínu 
právním nevinu svou byl odvedl. Ale jsouc v�zení prázen, s tím 
ml�í a pod tím, jakž tomu rozumíme, t�žkost naši, jako by se 
jemu n�co od nás a práva našeho ublížilo, obmejšlí.402  

/390/ Tolikéž i to VMCé ponížen� vznášíme, že mnozí náklad-
níci a chudí d�lníci nad tím velikou t�žkost mají, že ti n�kte�í 
nedostatkové, kte�íž se p�i horách nacházejí, se nevzd�lávají ani 
k náprav� p�ivozují, nýbrž k v�tšímu pádu sklo�ují, zvlášt� že na 
Ka�ku n�které hlubiny a vortové platní, z nichž nemálí užitkové 
VMCé, p�edk�m VMti i také chudým nákladník�m vycházeli, se 
na znamenitou škodu a újmu t�ch hor, jakožto klenotu vší zem�, 
se zatopily a pomalu �ím dále tím více zatopují, i také po dílech 
rudy, kteréž by na den brány býti m�ly, zanechávají, což nebude-
li v rychlosti p�etrženo a od VMCé milostiv� opat�eno, jest se v 
pravd� co obávati, aby ty hory k znamenitému snížení, ale zpro-
sta zouplna k pádu nep�išly a tím i my také jakožto obyvatelé a 
v�rní poddaní VMCé s manželkami a dítkami, nemajíce mnozí 
odjinud živnosti žádné než z nad�lení božího a t�ch hor o to 
nep�išli a v v�tší nouzi, zvlášt� pak v tato drahá léta, neupadli. 
Neb i dluh�v v minci VMCé u nás na Horách Kutných den ode 
dne �ím dále tím víceji p�ibývá a do n�kolika drahn� tisíc k za-
placení lidem poz�stává a nebohým chudým lidem, nákladník�m 
a havé��m, zvlášt� pak v toto nyn�jší hojné nad�lení boží, kdež 
do téhodne st�íbra, jakž toho zprávu máme, do 400 h�iven v 
rudách, kyzích atd. do hutí od nich se vydává, každého tém��
téhodne se naráží a za to po�ádn� neplatí.  

K tomu domácí sousedé a obyvatelé i p�espolní poddaní 
naši, kte�íž toliko jaké kon� mají, mimo starobylý dobrý sp�sob 
k forování od Labe na Ka�k les�v a kyz�v do hutí na škodu a 
ublížení jich se nutí a mnohé jiné v�ci a stížnosti t�ch hor i také 
chudého lidu a nákladník�v, jichž na ten �as pro krátkost pomí-
jíme, se �iní. A pon�vadž pak v té p�í�in� netoliko nás chudých 
VMCé poddaných ale i VMCé /391/ p�edn�, i toho všeho králov-
ství �eského se tu dotý�e, VMCou ponížen� a pokorn� prosíme, 
že nad námi ruku svou milostivou držeti a o tom, aby ti již ozná-
mení ne�ádové a krádeže, kte�íž se tak tu v hut�ch zb�hly, vyhle-
dány a jiným ku p�íkladu k ztrestání p�išly. Též v to všecko bed-
liv� a gruntovn� se nahlédlo a ti nedostatkové, kte�ížkoli jsou na 
horách, v lepší a stálejší i užite�n�jší sp�sob p�ivedeni byli, mi-
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necht�l, aby ú�edníci horní na radnici od šepmistr� vyslýcháni a 
souzeni byli, nýbrž na tom stál, aby výslech a soud p�ed ú�adem 
horním na Vlašském dvo�e se dál, �emuž op�tn� odporovali šep-
mist�i, považujíce to za snížení stolice své soudní, kdež ode dávna 
plnost práva podle privilegií m�sta se konala, kteréhož práva šep-
mist�i hájili. 

lostiv� poru�iti rá�íte, tak aby ti chudí nákladníci a d�lníci svých 
náklad�v a prací bez takového zadržování a narážek požíti 
mohli. A my i ti chudí nákladníci a d�lníci za VMCou i za d�dice 
VMti, což tak pro vzd�lání t�ch hor u�initi rá�íte, Pána Boha 
všemohoucího za hojné požehnání prositi a modliti se nep�está-
váme. Vaší Milosti Císa�ské up�ímn� a v�rn� poddaní šepmist�i 
a konšelé na Horách Kutných. Dáno fer. IV post Fabiani et 
Sebastiani 1571.  

Na stížnost tuto vysláni byli Jan Housarter a Leopold Pitter 
jako komisa�i do Hory a šepmistr�m jimi na�ízeno, aby obšírný 
popis ne�ád� a nedostatk� p�i horách, kteréž by nápravy pot�e-
bovaly, vyhledali a o tom zprávu do sn�mu podali. �ehož šep-
mist�i uposlechše, zdání své v následující suplikací složili: Vaše 
Milosti vysoce urození páni, páni nejvyšší ú�edníci zemští, uro-
zení a state�ní páni rytí�i, páni nám milostiv� a laskav� p�ízníví. 
Nepochybujem, že v své milostivé a laskavé pam�ti míti rá�íte 
naši p�edešle p�edkem na JMCou pána našeho nejmilostiv�jšího 
a na Milosti Vaše i do slavného soudu zemského nyní pominulé-
ho vznešenou t�žkost, ktetouž skrze nesprávné a neužite�né spra-
vování a opatrování hor na Horách Kutných, jakožto znameni-
tého a starožitného klenotu v tom království �eském, odkud /392/
p�edešlých �as�v Jich Milostem císa��m a král�m �eským i také 
nákladník�m velicí p�ebytkové a užitkové z nad�lení božího 
vycházely ale i tomuto království veliké pohodlí na minci rozli�-
né se dálo, máme, a srde�n� toho jakožto v�rní poddaní a p�í-
sežní JMCé litujeme a želíme, že se ty hory tak na znamenitou 
škodu a záhubu jich nerozšafn� a nespravedliv� spravují. Než 
a�koliv do týhodne do t�í set a p�es t�i sta h�iven st�íbra z rud a 
kyz�v v hut�ch se d�lávalo, potom i zmincovalo, však s tím se 
vším pro mnohé zbyte�né a nerozšafné náklady a košty, kteréž se 
na snížení a zkázu jich d�jí, nikterak posta�iti nemohou, nýbrž ty 
hory, nebude-li to �asn� opat�eno a p�etrženo, �ím dále tím více 
k zavedení a spušt�ní se sklo�ují z p�í�in t�chto:  

První. Že n�kte�í platní a od starodávna s mnohými pracemi 
a náklady na hlubiny zpavovaní dolové a vortové, z nichž 
znamenití užitkové vycházely, zatopeni jsou a �ím dále tím více 
se zatopují. Neb v tom dole Šafa�ích do pátého hašple voda 
nahoru vystoupila a odtud již do jiných dol�v po kluftách, na 
škodu a újmu t�ch hor, tekou, a n�která místa platná, jakž toho 
zprávu máme, zatopují. A tak což jest již v tom �asu, jako noví 
strojové a kumšty, jichž na týchž horách za pam�ti lidské nebylo, 
vodami zatopeno a zapušt�no a rudy, kteréž na den brány a 
vydávány býti m�ly, zasazeny a mnoha tisíci kopami zase k 
náprav� p�ivedeny nebudou.  

Druhé. Že koní veliký nedostatek byl a ješt� jest proto, že 
jich mnoho hladem a zimou zmo�eno, díl p�i t�ch nových stro-
jích p�etrháno, n�co, co lepší byli, rozprodáno, takže nebylo a 
posavad není �ím dostate�n� d�lati. Pro kteréžto nedostatky a 
nerozšafnost my chudí Horníci a obyvatelé s poddanými našimi i 
také okolními obcemi do mnoha tisíc�v centné�� kyz� a množství 
/393/ šicht les�v též i uhlí do hutí a k horám, �eho prve nikdy za 
pam�ti lidské slýcháno není, svézti museli a vždy ješt� což na 
koho uloženo i se škodou svou, nechtíc aby hory ty ku pádu 
p�išly, voziti musí.  

T�etí. Že chudým havé��m a nákladník�m n�kterým za rudy, 
kyzy, vitrunky, kteréž do hutí od nich p�icházejí a st�íbro z nich 
d�lají, neplatí, ale do mnoha set kop groš�v jest jim zadržáno, 
což oni, chudí jsouc, t�žce snášeti, s manželkami a dítkami hla-
dem m�íti a u koho kde mohou se dlužiti i také mnozí od nákla-
d�v a pavování hor upoušt�ti musejí.  

�tvrté. Na minci JMCé, odkudž by p�ebytky a užitkové chu-
dým nákladník�m dávány býti m�ly, do mnoha tisíc kop groš�
dluhu ostává a nebude-li ta nespráva od JMCé v brzce p�etržena 
a v lepší obrácena, odkudž by takoví dluhové zaplaceni býti 
m�li, le� z komory JMti, o tom nevíme, zvlášt� pon�vadž jak 
oznámeno, výlohy týdní se hájiti nemohou.  

Páté. Náklady (koštové) nad míru t�mi novými stroji zvýšeny 
jsou, neb samému pumpa�i, kteréhož nikdá na horách t�ch nebý-
valo, do 4 kop gr. každého týhodne se dostává a tak p�ijde do 
roka jemu samému okolo dvou set osmi kop jako darmo dáti. Co 
pak jiných zbyte�ných a daremných ú�edník�v jest a každý 
poctivou službou opat�en, o tom ml�eti. K tomu p�edešle, dokud 
od p�edk�v našich a �ech�v starým strojem po �esku d�láno 
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bylo, na dva doly ka�kovské �e�ené Šafary a Trmendly chováno 
bylo koní toliko 32, nyní pak pro ty kumšty 44 chovati musejí a k 
tomu �eládky více. A tak každého týhodne p�iv�tšeno náklad�v 
skrze to o n�kolik tolar�v a to vše darmo. A p�i n�kterých jiných 
dolích tolikéž se d�je.  

/394/ Šesté. Strojové ti noví, znamenit� nákladní, jsou neuži-
te�ní a netrvanliví, neb musí na n� dva �et�zy býti a každý na sto 
kop gr. stane a v malých �asích se jeden od druhého sežere a 
zd�lá. Vele (h�ídel), to jest nástroj ten, na kterýž se ti �et�zové 
nad šachtu kladou, stane jedna do 60 kop gr.�. a sotva do dvou 
neb t�í let nejvíce trvá, n�která i v roce velikou tíží se zlomí aneb 
rozto�í. A zpráva jest, že ten ková� na Ka�ku, jakž se ti strojové 
noví p�ed n�kterým létem nedávno za�ali, takových velí do dva-
cíti osmi již vykonal, �iní za n� nákladu krom d�íví 1680 kop 
gr.�. K tomu šejvle, jinak talí�e, p�i tom novém stroji na jednu 
šachtu do 20 kop gr.�. stojí a ty s t�žkostí celý rok vytrvají, 
n�kdy se v p�l lét� polámí. Ale starým strojem �eským, jakž 
p�edkové naši d�lali a jimi užitky znamenité p�ivozovali s malým 
nákladem, když se ud�lal, t�ebas do padesáti let i více trval a v 
roce na� do 30 gr. nákladu sotva p�icházelo a mnohem lépe a 
platn�ji se d�lalo, nežli nyní t�mi novými a od cizího národu vy-
myšlenými a na záhubu t�ch hor uvedenými stroji s velikými ná-
klady a výlohami se d�lá, a to by vše z register vyhledati se dalo.  

Sedmé. P�i t�ch nových strojích a kumštích koní vždycky 
jednostejn� násiln� ve šlech ležeti a tahati musí, ale p�i starých 
strojích, když se kože vym�nily, tedy sám �et�z váhu dol� dal, že 
kon� nic netáhli, ale sob� odpo�inuli, než p�ed trejbem m�li co 
prázdní utíkati a za oby�ej jich dva i více od trejbu odmítali, aby 
daremn� okolo neb�hali. Nyní pak tém�� pot�ebovali by, aby se 
kon� st�ídali pro t�žké tažení a dílo.  

Osmé. Ú�edníci n�kte�í velmi nedbanliví a nerozšafní jsou, 
svých povinností �asn� nevyhledávají, v tom se /395/ nespraved-
liv� chovají, JMCou okrádají a divnými handly v�kol jdou. 
Obrok�v, jako ovsa, slámy, sena, majíce i k tomu rozli�né 
faktory (a všecko se škodou JMti), když náleží, �asn� svézti 
nedají, nýbrž je pohnojili a na lukách nechali a hladem kon�
mo�ili. Jakož se n�kterého �asu trefilo, že p�i dole Švábích 
�ty�idceti ko��m za šest dní zhola nic sena nem�li, hn�j pod 
sebou hladem jedli, ješt� �asem když ten m�li, z toho m�eli, že za 
jeden tejden trefilo se, že jich n�kolik zdechlo.  

Deváté. Na Ka�ku k pot�ebám rozprodavše a umo�ivše kon�, 
pro rozli�né pot�eby d�ev, prken a jiných zásob, �ím by vorty a 
jizby opravovati m�li a každého dne toho se pot�ebuje, na hoto-
v�, jakž prve bývalo, nemají. Kdyby se dnes po�alo co bo�iti, 
nemají toho �ím zachytiti a opat�iti, le� až k Labi pro to pošlí.  

Desáté. JMt pan mincmistr maje k tomu ke všemu dohlídati 
a na to pozor míti, jest jako hostem, toliko u nás na Horách 
pobude n�který den neb dv� t�i ned�le, zase odjede, za mnoho 
ned�l se nenavrátí. A ra�íte znáti, že každé hospodá�ství v nep�í-
tomnosti vrchnosti jako v nemoci leží a �eládka jak chce a kdy 
co chce ud�lá. A sumou, kdyby to všeckno, jak se na t�ch 
horách hospoda�í, m�lo vypsáno a vyhledáváno býti, veliké by 
chvíle pot�ebovalo. Což vše, pon�vadž ve zprávách a zlo�inných 
vyznáních šk�dc�v JMCé p�edešle od nás jest p�ednešeno, toho 
na ten �as pomíjíme. Nyní také VMtem ne tím sp�sobem, jako 
bychom tomuto slavnému sjezdu a uvažování sn�movnímu, 
kteréž z poru�ení JMCé pro dobré JMtí, všeho k�es�anstva i také 
tohoto království míti rá�íte jakou p�ekážku �initi a VMti zbyte�-
n� zaneprázd�ovati m�li, než pro samé této naší nuzné a pot�eb-
né žádosti vyrozum�ní /396/ v spisu p�ednášíme a tu všecku v�c k 
dalšímu spravedlivému uvážení p�ipouštíme. A�koliv pak toho 
doslejcháme, že by snad n�kte�í JMCou a VMti svými zprávami 
to zten�ovati a o nás, jako bychom o týchž horách a škodách, 
kteréž se na nich d�jí, jinak a vejš, nežli by samo v sob� vpravd�
bylo, z n�jaké nelibosti a zlosti zprávu dávali, a v tom sebe neb 
je, jako by dot�ené zapušt�ní t�ch n�kterých oznámených vort�v 
ne p�í�inou jich, ale z dopušt�ní božího vodami p�ípadnými, 
jichž by mimo jiná p�edešlá léta roku tohoto i pominulého na-
mnoze bylo omluvena míti a tudy nás v domn�ní dávati m�li. Ale 
my tomu odpíráme a v tom se Pánu Bohu svému vysoce do-
kládáme, že toho žádným neup�ímným duchem a zlým úmys-
lem, jakž by nás snad n�kdo tak postrann� a nev�rn� vykládati 
cht�l, ne�iníme, než z pouhé pot�eby a lítosti, kterouž nad t�mi 

horami, tak zavedenými, obávajíce se, aby skrze naše p�ehlídá-
ní a ml�ení a t�ch hor nesprávu den ode dne �ím dále vždy v�tší 
zužování JMCá o svá regalia a mnohé, kteréž by mohly odtud 
p�ivedeny býti, užitky Milosti Vaše a toto království o tak staro-
žitný, slavný i také užite�ný klenot, my pak chudí nákladníci a 
obyvatelé s manželkami a dítkami o živnosti nep�išli a naposledy 
i m�sto, kteréž na žádné silnici neleží, nespustlo a v nic obráce-
no nebylo. Co se pak toho premování, jako by platní a užite�ní 
vortové a hlubiny z p�ipušt�ní božího lo�skými neb letošními 
p�ípadnými vodami a ne jich nedbanlivostí zatopeni byly, dotý-
�e, tomu za zprávu �iníme, že takové zatopení ne letos, ani loni, 
ale hned léta /397/ 1567, jakž ti noví strojové a kumšty s pumpami 
na ty hory uvedeni byli, se za�alo a od té chvíle �ím dále vždy 
více se rozmáhalo, o �emž ú�ad horní, a�koliv dobrou pov�do-
most m�l, však nikdá až posavád toho k opat�ení od nich ani 
pán�v komisa��v p�ivedeno nebylo a není. A�koliv JMCá t�chto 
dn�v op�t n�které pány komisary, kte�íž by do t�ch dol�v slezli a 
jak se tam v nich �ídí a spravuje spat�ili k nám na Hory Kutny 
vyslali, což potom relací v spis uvedouc, tu kdež náleží aby po-
dali, na�íditi rá�il. Ale pon�vadž oni jsou lidé p�espolní, t�ch 
hor a zvlášt� t�ch míst a vort�v již dávno zatopených a rudy 
zasazených, kterýchž prve jak živi nevid�li ani v t�ch místech 
nebyli, nev�domí, k tomu pak budou-li k nim, jakž se naslejchá, 
n�kte�í, an se jich tu dotý�e, pro zprávu p�idáni, kterak 
užite�nou a dokonalou zprávu o t�ch škodách dáti budou moci, 
tomu nerozumíme, nébrž aby ty škody a ne�ády na zkázu a 
zahubení hor, jakž i prve po n�kolika komisích se stalo, více 
nerostly a ty hory k kone�nému zavedení a ku pádu nep�išly, 
toho se obáváme.  

Pon�vadž pak od starodávna a za�átku t�ch hor jest to býva-
lo, že p�edkem Jich Mti císa�ové a králové �eští slavné a svaté 
pam�ti, potom p�edkové Vašich Mtí jakožto stavové vyšší tohoto 
království vždycky jsou takový starožitný, slavný a užite�ný kle-
not v své moci, milostivém a laskavém opatrování mívati rá�ili a 
když jaké toho pot�eby nastávaly a Horníci p�edkové naši na 
Jich Mti neb do sn�mu neb jinak, �ím sami vládnouti nemohli, 
vznášeli, že pro zdržení toho klenotu v tom náležit� a slušn�
opat�eni a fedrováni byli. My tolikéž na tento �as, nev�douc již 
sob� v tom jaké rady dáti a kudy t�m zavedeným a velice 
sníženým horám spomoci, k Vaším Mtem p�i tomto š�astném 
sjezdu a shromážd�ní sn�movním /398/ se utíkáme a za to se vší 
ponížeností žádáme a prosíme, že nás a ty hory v své milostivé a 
laskavé pam�ti míti, v tyto nyn�jší pilné a d�ležité pot�eb� fedro-
vati a k JMCé pánu našemu nejmilostiv�jšímu, aby nad t�mi 
horami starožitnými, jakožto regaliem a ne zadním d�chodem 
komory JMti a klenotem obzvláštním království tohoto �eského, 
z n�hož na tisíce lidu horního poživení své má, rukou svou 
milostivou v ochranu držeti a postranným zprávám, kteréž snad 
n�kte�í JMti více na zošklivení naše a pro své dobré nežli za-
chování t�ch hor, mimo toto naše up�ímné, pravdivé, jakž samo 
v sob� jest oznámení �iní, k sob� p�ipoušt�ti, ale na spat�ení a 
vyhledání t�ch znamenitých škod, kteréž se na týchž horách 
nerozšafností a neopatrností d�jí, pány komisary jazyka našeho 
�eského z stav�v království tohoto, jichž by se tu nedotejkalo, 
oni nám a my jim vyrozum�ti, s nimi se smluviti, �astopsané 
škody p�ednésti a ukázati voln� mohli, milostiv� na�íditi rá�il, 
p�imluviti rá�íte. Neb my, a�koliv ta obec chudá a propavovaná 
jest, kdyby jiná�e býti nemohlo a tomu, což na Milosti Vaše 
vznášíme, víry od n�koho dáti se necht�lo, cht�li bychom to 
bohdá p�ed osobou vlastní JMCé nebo Vašimi Mtmi jakožto 
radami JMCé, kdež by koli nám ukázáno bylo, provésti a ukáza-
ti, že jsme pravdu vznášeli a vznášíme a v tom ve všem ne svých 
postranných a obzvláštních užitk�v neb ko�istí, ale obecného 
dobrého vyhledáváme.  

Na tuto d�tklivou žádost byly skute�n� ze sn�mu, kterýž za 
p�ítomnosti krále Maxmiliana v pond�lí po ned�li Svátosti r. 
1571 na hrad� Pražském držeti se za�al, osoby k spat�ení všeli-
kých pot�eb a nedostatk� na Horách Kutných ustanoveny, kteréž 
spole�n� na jistý den do Hory se sjely a na všecky ty nedostatky 
a kterýmiž by /399/ p�í�inami p�i �em scházelo s pilností se 
vyptávajíce i také, pokudž by možné, o�it� to spat�íce, ty cesty a 
prost�edky vyhledaly a kterak by týmž horám, aby ku pádu ne-
p�išly, zpomoženo a k dobrému p�ivedeno býti mohlo.  



185

Zvoleni ze stavu panského Vilém z Rožmberka na �eském 
Krumlov� nejvyšší purkrabí pražský, Felix Hasištejnský z Lob-
kovic na Li�kov� nejvyšší sudí království �eského, Diviš Slavata 
z Chlumu na Košumberce, Jind�ich z Valdštejna na Dob-
rovicích, ze stavu rytí�ského Albrecht Kapoun z Svojkova na 
Hlušicích, Michal Španovský z Lisova na Pacov�, Jan Bohnický 
z Bohemic, Adam Budovec z Budova a na Litni, kte�í také do 
Hory se sjeli a dle listin posud uschovaných lze míti za to, že 
piln� ke všemu p�ihlíželi, co by ku prosp�chu hor t�ch p�ispívati 
mohlo, nebo� nejen osobn� všechny doly slezli, o nedostatcích a 
vadách se p�esv�d�ovali, nýbrž i zkušených Horník� na vše se 
vyptávali, co k záchran� t�ch hor za�íditi by pot�ebí bylo. Hlavní 
p�í�iny úpadku shledány souhlasn� ve stescích do nových stroj�, 
n�meckými ú�edníky horními zavedených, do nepoctivosti p�i 
odvád�ní rud a kyz�v do hutí, do množství zbyte�ných ú�ední-
k�v a dohlížitel�v p�i horách, ponejvíce N�mc�, s nimiž lid hor-
ní smluviti se nemohl, �ímž i nespokojenost mezi lidem horním 
se vzmáhala.  

Vedlo by p�íliš daleko, kdybychom cht�li vše to uvésti, a 
opakovati bychom museli, co jsme již p�i létech 1543 a 1566 
pov�d�li. Ze všeho nezvratn� lze souditi, že vinou úpadku 
hornictví kutnohorského nebyl nedostatek rud a nevydatnost 
hor, nýbrž, jak mnohokráte již praveno a z podaných �etných 
stížností plyne, hledati jest pravou toho p�í�inu jinde, a mimo to 
že ú�edníci horní z osobního nep�átelství k šepmistr�m, hájícím 
práv a výsad /400/ m�sta, zavinili úpadek hor. Jest jisto dále, že 
pokud v Ho�e �eši p�i ú�adech horních byli, nikdy takových 
stesk� a žalob nebývalo, vše �ádn� se vedlo a vyt�žek hor byl 
znamenitý. Jakmile však místa ta N�mci byla osazena, nastala 
nesvornost v ob�anstvu a v lidu horním, podvody a krádeže 
horní se množily a blížil se úpadek hor.  

Nebude snad od místa uvésti u p�íležitosti této aspo	 jména 
dol�, které v oné dob� byly pavovány a osv�d�ily se býti velice 
vydatnými. Byly� to doly tyto: Koštofal se dvanácti couky, Rab-
štejn se šesti couky, Turka	k s p�ti couky, Hopy se 13 couky, 
Nové Kutlí�e se 12 couky, Šafary a Trmendle se 3 couky a d�l 
Kršnák se 6 couky, z �ehož patrno, že ješt� �etná místa se 
pavovala a zd�lávala, ze kterýchž dle zápis� mnoho tisíc cent�
rud a kyz� bohatých na st�íbro týdn� do hutí se dováželo a jak 
již d�íve praveno až na 300 h�iven st�íbra týhodn� se získávalo. 
Proto stesky do nevydatnosti hor nejsou oprávn�ny.  

1572 Zmín�ná vyšet�ující komise zdržela se v Ho�e skoro po 
celý rok a po ned�li Exaudi (šestá po Veliké noci) 1572 zavoláni 
byli šepmist�i a rada p�ed pány ty na Vlašský dv�r, kdež skrze 
pana Felixe Hasištejnského nejvyššího sudího království �es-
kého, bylo k nim promluveno: že vedle té komise jsou se tak 
zachovali a ty všecky v�ci, pokudž možná bylo, které p�i horách 
se zbíhají, nahlédli, a n�které artikule, kteréž p�edkem ke cti a 
chvále JMCé i t�mto horám k užitku budou, na�ídili a sice: 
P�edkem jsou tomu vyrozum�li, že n�které záští a nedorozum�ní 
mezi n�kterými osobami a ú�ady šepmisterským a horním byly. 
A protož z poru�ení jistého JMCé to všecko, cožkoli tak a mezi 
kýmkoli bylo, zdvihají, mo�í, ruší a v nic obracejí a v dobré 
p�átelství /401/ a lásku navracejí, takže k nijaké nepoctivosti není 
a býti nemá žádnému nyní i na �asy budoucí. Porou�ejíce p�i-
tom, aby ú�ad m�stský v ty v�ci, kteréž by byly horní, nesahal a 
osobám jich p�ekážky ne�inil ani v povinnosti jich nevkra�oval. 
A bylo-li by co takového, aby nejprve na pana mincmistra a 
JMCou a ne na pány rady zemské vznesli a v tom za opat�ení 
žádali. Tolikéž aby ú�ad horní nevkra�oval v povinnost pán�v 
šepmistr�v a jim nesahal v ú�ady jich, ale co komu náleží, to 
jeden každý aby vykonával a toho pilen byl. Neb jeden každý 
vedle svých závazk�v má dosti co �initi, když jedin� to bude 
vyhledávati, což jemu náleží, jakž potom to všecko jistou JMCé 
resolucí vym��eno bude. A tak aby jeden druhému p�í�in 
nedával, ani potupných a nevážných slov jeden proti druhému 
nemluvil, ale všichni v lásce k�es�anské živi byli a jeden druhého 
snášeli. Sic jestliže by se kdo jiná�e choval, nemohl by než 
trestán býti.  

Což se pak tý�e ú�adu nejvyššího mincmisterství království 
�eského, pon�vadž pan Karel z Bibrštejna z n�ho jest propušt�n, 
to že se odkládá do jiného �asu, však na místo jeho že pan 
Zdislav Bo�ita Martinic zde se z�stavuje, kterýž do n�kterého 

�asu na míst� nejvyššího mincmistra tyto hory �íditi a spravovati 
má. A protož aby se jím spravovali a k n�mu své úto�išt� m�li.  

Strany pak šmelcování, že byli na tom pro vyhledání užitk�v 
JMCé a dobrého t�chto hor, aby netoliko nyn�jší šmelcí�i, ale i 
Petr Hlavsa a sta�í �echové proti sob� šmelcovali. Ale m�že se 
oznámiti, že ti sta�í šmelcí�i oznamují a toho žádají, aby jim 
dáno bylo 70 neb 80 centný��v rud neb kyz�v a uhlí jistý po�et 
truhel a jemu Trägerovi tolikéž a žádný více ani mén� aby 
nebral. A což on praví, že nem�že u�initi, než musí k tomu 
n�jaké tvrdosti a mastnosti míti, však aby mu to v jistý po�et šlo 
a všudy všecko /402/ se po�tlo, cožkoli k tomu pot�ebovati bude a 
oni také že nechtí k tomu p�ivoliti, než Petr Hlavsa že se v to 
uvoluje, že proti n�mu Trägerovi šmelcovati bude. A tak t�m 
dvoum na zkoušku jest šmelcování dovoleno. Avšak bude-li se 
chtít kdo ješt� v to dáti, že proti tomu nejsou, toliko aby se 
mohla pravda vyhledati.  

Co se pak tý�e privilegií zdejších, pon�vadž jsou je prohlídli, 
že tak u�initi chtí a k JMCé dostate�n� se p�imluviti, pokudž 
možné bude, aby JMCá pro vzd�lání hor t�chto rá�il je zase 
milostiv� poru�iti navrátiti i konfirmovati a té nad�je jsou, pon�-
vadž to má býti k dobrému, že to p�i JMCé obdrží.  

A dále, pon�vadž o tom zprávu mají, že by Labe v n�kterých 
místech veletovských protrhnouti se mohlo a tedy n�jakou škodu 
netoliko tomu záduší, ale i t�m horám u�initi, protož porou�eti 
rá�í, aby šepmist�i s radou a panem Zdislavem z Martinic a ú�a-
dem horním tam vyjeli a to spole�n� k opravení p�ivedli.  

Též aby páni šepmist�i ty pohr�žky vyhledali, kteréž jsou 
proti hofmistrovi a Ji�íkovi Šatnému byly, a sami také aby se na 
to s pilností ptali a uptávajíce se, aby také oni skute�n� jiným ku 
p�íkladu trestáni byli.  

To byl výsledek celého dlouhého vyšet�ování a ohledávání 
hor. Ze všeho toho vidno, že k uvád�ným stížnostem a navrho-
vaným opat�ením se nep�ihlíželo, že d�vodné stesky byly dru-
hou stranou utlumeny a že šepmist�i za všechny své dobré snahy 
a up�ímnou pé�i o povznesení a ochrán�ní hor ješt� tak�ka 
domluvou byli obda�eni.  

Nato v pond�lí po sv. Trojici (2. �ervna) obnoven byl ú�ad 
šepmistrský a konšelský skrze pana Zdislava Bo�itu z Martinic, 
kterýž po obnovení u�inil toto napomenutí: 1. Aby se v m�st� na 
ohe� pozor dával. /403/

403 2. Aby se drahot� v masích, chlebích a 
piv� v m�st� p�edcházelo a k tomu �asto a piln� p�ihlíželo. 
3. Též i v tom že ne�ádu stává, že mnozí nep�estávají na jednom 
dom�, více sob� jich kupují a šenky��m pronajímají a mnoho 
ne�ád�v v nich dopoušt�jí. Ježto kdyby toho nebylo a hospodá��
p�ibývalo, netoliko m�sto by se množilo, ale i hory by pavovaly a 
ty ne�ády p�etrhovaly. Protož aby z toho sešlo. Též co se špitálu 
dotý�e, že kolikéž zpráva dochází, že by tam veliký ne�ád byl a ti 
d�chodové snad jinam, než by náleželo, vycházeli, nýbrž i 
po�tové obecní že se ne�iní, a tak se porou�í, aby piln� ty po�ty 
�ídili a to tak opat�ili, aby nebylo t�eba �eho domlouvati, a 
takové ú�ty nejvyššímu mincmistrovi p�edkládati. Také doly 
obecní aby piln� pavovány a vzd�lávány byly, o �emž se jim 
zvláštní pou�ení dáti chce.  

Po vykonaném obnovení a napomenutí rady nové vešli v sí�
radní ú�edníci mince s hofmistrem horním a tu mincmistr mluvil 
dále: Pon�vadž Hora Kutná bern�mi a jinými dan�mi obtížena 
není jako jiná m�sta, aby Horníci pro fedrování hor až do sv. 
Havla a nejdéle do vánoc 1000 tolar� p�j�ili, že v onen �as jist�
oplaceny /404/ budou, a on sám se svými tovaryši na to, že v ten 
�as jist� splaceny budou, za rukojm� se staví. A jelikož jiná 
m�sta na vydržování lidu vále�ného proti Turku pomoci �iní, 
pon�vadž jsou se všichni husa�i zdvihli z míst svých a v travách 
s ko�mi jsouce, na zámky zase jeti chtí, le� jim zadržalý plat a 
služba zaplacena bude, že d�v��ují pán�m, že oni pro dobré t�ch 
hor to u�iní a takové sumy založiti sob� st�žovati nebudou a 
                                                          

403 Stalo se napomenutí to za tou p�í�inou, že krátce p�edtím v 
m�st� blíže brány klášterské u peka�e Jakuba Salšického ohe	 vyšel 
a pon�vadž hlásní usnuli a na poplach nezvonili, sho�elo 10 dom�. 
Za nedbalost svou byli hlásní za 2 ned�le kládou trestáni. Další 
p�í�ina opatrnosti té byla, že najatí pali�i po �echách se potulovali, 
kte�í zemi požáry hubili a i k tomu se p�iznali, že Horu cht�jí 
vypáliti. Proto všichni obyvatelé napomenuti a na�ízeno soused�m, 
aby pon�cky vykonávali. 
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zvlášt�, pon�vadž o své jisté záplat� zde doma na Horách a ne 
jinde ukázané v�dí.  

Páni pod�kovavše z návšt�vy oznámili, že p�ed n�kterým 
létem na poru�ení JMCé jsou nemalou sbírku u�inili a do 900 
tolar� ku pot�eb� JMti vedle možnosti obce i soused�v, kdož se�
mohl býti, i také sami od sebe shledali a tu, kdež náleželo, 
dodali. A a�koliv p�ipov�d�no jest bylo, že v jistém �ase takové 
peníze beze všech hydrunk�v splaceny budou, jakož pak i jiným 
m�st�m na berni a posudném aby sob� své sumy porazil jest 
povoleno, této obci až posaváde nic není navráceno. A protož že 
páni žádají, aby pan mincmistr k tomu nápomocen byl, aby ti 
chudí lidé, kte�í jsou tak i nátiskem p�j�ovati musili, k tomu 
zase v tuto neoby�ejnou drahotu p�ijíti mohli. Co se pak pomo-
žení zálohy do mince dotý�e, p�edložili chudobu svou a žádali 
strpení, až by s pány soudci a obecními staršími tu v�c uvážili.  

Když pak na to obecní starší a soudcové povoláni byli, snes-
li se na tom, aby se ke 300 tolar�m, kteréž obec za mincí již k 
požadování má, ješt� 700 tolar� shledalo a zap�j�ilo, t�ebas i z 
pen�z sirot�ích, nikoli však aby m�š�ané n�jakou sbírkou obt�-
žováni byli.  

To mohli Kutnohorští o�ekávati, že jich nová p�j�ka do 
mince nemine, nebo� již mnohonásobn� se p�esv�d�ili, že kdy-
koli /405/ nebylo v minci pen�z na placení rudy aneb lidu horní-
mu, první �in byl, že žádána p�j�ka na pánech do mince, �ímž 
jak obec tak i obyvatelé bývali sužováni, neb odkud sami užitek 
o�ekávali, tam ješt� naproti tomu pomáhati museli. A pon�vadž 
jim nyní na tom muselo záležeti, aby se v p�ízni nového minc-
mistra udrželi, snažili se všemožn� sehnati peníze k žádané 
p�j�ce a proto prodali ves �erníny panu Janu Chulejovskému z 
Chulejova a na Bílejov� za 1400 kop gr.�., tak jak ji sami od 
pana Salavy z Lípy byli koupili.  

Dva živly v rozbou�enosti své ublížily roku toho vsi Veleto-
vu, a sice voda a ohe	. Ten den p�ed Božím Vstoupením okolo 
hodiny t�etí celá ves do gruntu vyho�ela, takže žádné chalupy, 
krom� kostela a zvonice, nez�stalo a pro prudkost v�tru obyva-
telé ni�eho vynésti nemohli. Mnozí jen s velikou t�žkostí s hrdly 
utekli.404 Ve m�st� byla pro ožebra�ené osadníky u�in�na sbír-
ka, k níž cechové hojn� p�isp�ly.  

Na druhé stran� hrozila pak obci té voda, nebo� Labe, po-
�ínaje od Zábo�í, po�alo si prod�lávati nový tok, takže bylo se 
co obávati, že by tím novým �e�išt�m, pokud by si je Labe bylo 
zcela prod�lalo, hory velice utrp�ly, pon�vadž by se nemohlo se 
d�ívím k horám plaveným u b�eh� d�ív�jších p�istáti.  

Za tím ú�elem, jak zp�edu p�i zpráv� pán� komisa�� o 
výsledku jich šet�ení bylo zmín�no, ku p�edejití všelikého 
možného v budoucnu nešt�stí a k uvarování se veliké škod�
na�ízena byla nová komise ze zástupc� horního ú�adu a 
šepmistr� jako zástupc� záduší špitálského, kte�íž po bedlivém 
uvážení všech okolností uznali, že tok (�e�išt�) Labe od Zábo�í k 
Veletovu nov� musí býti upraven, pokud jde grunty špitálskými. 
Aby však záduší úpravou újmy nevzalo ani jemu pro /406/
budoucnost nijakých výloh a náklad� nep�sobilo, vystavili 
komisa�i zemští k ochran� záduší špitálského tento revers: Na 
p�edložení a p�ímluvu urozeného pana Zdislava Bo�ity z 
Martinic JMCé raddy a nejvyššího správce nad horami 
šepmist�i a radda i na míst� vší obce na Horách Kutných jakožto 
v�rní poddaní JMCé povolili jsou k tomu a povolují, aby les jich 
a ostrov, jenž slove v Jespích proti louce Hornici nad vsí 
Veletovem ležící, protržen byl a tak tudy tok vody pro dobré 
JMCé na budoucí �asy šel, na ten sp�sob: pon�vadž by oni 
šepmist�i a rada i na míst� vší obce za takovou p�í�inou od 
nemalého kusu lesa a pastev, též i od toho, což by jim voda 
p�idati mohla, upustili a takové protržení ne p�íhodou a vody se 
probráním p�išlo, ale pro opat�ení náklad�v JMCé a dobré hor i 
také, uvarování budoucích škod, které by skrze protržení Labe 
pod loukou Hornicí, tak jakž již tady voda téci za�ala, skrze 
grunty svatokate�inské, zábo�ské a starokolínské pojíti mohly, se 
stalo, aby v tom dostate�n� jistým majestátem JMCé a pán�v 
rad komory v království �eském beze všeho nákladu jich 
šepmistr�v a rady a to prve, nežli by se co p�i tom protrhování 
d�lati za�alo, opat�eni byli, tak aby oni Veletovští poddaní jich k 

                                                          
404 Liber Memorabilium k roku 1572. 

špitálu náležející takového lesu a ostrova, kterýž by skrze takové 
protržení odcizen býti mohl, též i toku vody, kudyž nyní voda 
te�e a potom skrze ten les téci bude, sekáním d�íví, pastvami, 
lovením ryb i jinak všelijak, jakž mezníky vysazeno býti má, na 
budoucí �asy bez všeliké p�ekážky každého �lov�ka, jakž prve 
užívati a držeti mohou. A k tomu za takové protržení v témž lesu, 
pon�vadž by z n�ho k záduší veletovskému jistý plat vycházel, 
zase z mince JMCé což se platilo, nahrazováno bylo. A jestliže 
by kdykoli a kdejaká škoda v gruntech veletovských skrze takové 
vody dáti se cht�la, /407/ aby na náklad JMCé b�ehové paženi 
byly a jinak všelijak se to opatrovalo, aby tomu chudému záduší 
škoda žádná se nedála, nýbrž i to, což by skrze p�edešlé dole 
protržení p�i hrábích budoucn� škodného pojíti mohlo, k 
náprav� p�išlo, zvlášt� že i ti, jichž gruntové se tu stýkají, jsouce 
p�ítomni a vidouc, jaká by se škoda netoliko JMCé ale i jim 
samým skrze takové vody protržení a probrání státi mohla, za 
spravedlivou v�c býti uznali. Actum fer. V post Elisabethæ (24. 
listopadu) 1572.  

Tohoto protržení Labe aneb vlastn� upravení nového toku 
�e�išt� hled�li Veletovští též k svému prosp�chu využíti, 
žádajíce, aby ten kus lesa, kdež Labe protrhnouti mají, zmýtiti, 
na vystav�ní svých zbo�ených stavení použíti a ostatek d�íví 
prodati, stržené pak peníze k záduší jakož i na zaplacení zvonu, 
jejž byl kutnohorský zvona� Ond�ej Knotek minulého roku pro 
chrám jich zhotovil, obrátiti mohli. (Stál 90 kop gr.�.) K tomu 
bylo od pán�v svoleno, jakož i ustanoveno, že ten následkem 
upravení �e�išt� nov� povstalý ostrov p�i tom záduší špitálském 
na v��né �asy z�stati má.  

Roku toho panovala velká drahota obilí. Souditi to lze z 
toho, že peka�i horští prosili šepmistry a radu, aby roku toho, jak 
od starodávna zvyk býval, preclíky péci nemuseli, pon�vadž 
pšenice velmi je drahá a po 3 tola�ích bráti se musí, p�i�emž ku 
veliké škod� p�icházejí. Páni však k tomu nesvolili, nýbrž dali 
peka��m ješt� d�tku a napomenutí, pon�vadž jich veliký po�et 
jest a p�es 40 se po�ítá, proto aby to jako vždycky bývalo, aby 
fará�i k Nám�ti každotýhodn� po preclíku dávali a nem�že-li tak 
býti aby všichni každého týhodne dávali, tedy aby jich 12 neb 
15 jeden týden a druzí druhý týden dávali, aby jim to obtížno 
býti nemohlo. /408/ I oznámili na to peka�i, že až posavád ku 
zlepšení platu fará�e Nám�tského dávají každého týhodne 6 gr., 
však že chtí o to mezi sebou rozmluviti a co jim možného bude 
u�initi.  

Ohe	, jenž byl v �ásti m�sta u klášterské brány více dom�
byl ztrávil, jak zp�edu již bylo praveno, a p�i n�mž veliký 
nedostatek vody v té �ásti m�sta se ukázal, m�l za následek, že 
za�alo se pomýšleti na z�ízení kašny v oné �ásti m�sta. Proto 
studánka, ze které voda do m�sta se vedla, byla ohledána a 
snešeno klásti dvojité roury od studánky, aby více vody do 
m�sta p�icházeti mohlo, a kašna nová na malém nám�stí 
nedaleko klášterní brány z�ízena. To jest nyn�jší kašna u sv. 
Anny.  

Špitálmist�i žalovali pán�m, že ne�ád veliký ve špitále, zvlá-
št� co se tý�e pobožnosti, p�i lidech panuje, že velice zhovadili. 
I ustanoven zvláštní �ád domácí a dán tam na p�ímluvu pana 
d�kana i ostatních kn�ží starý kn�z Jan Másník, aby je k tomu 
m�l, by se modlívali a písni�ky pobožné s nimi zpíval. Co se 
však platu špitálník�v tý�e, ustanoveno, že jim nyní vyplácen 
býti nem�že, pon�vadž musili nemalé sumy p�j�iti JMCé, teprv 
až jim ty sumy splaceny budou, že op�t bráti budou. 

Již téhož roku byl v Ho�e ústav pro chudé zaveden a 
inspektorové chudých st�ídav� s kn�žími sbírali peníze p�ed 
kostely a chudým pak rozd�lovali.  

Clo z v�cí kupeckých, které m�stu výsadou krále Václava 
dáno a Vladislavem i jeho nástupci potvrzeno bylo, muselo nyní 
p�i z�ízení nové silnice pro Horu v Malín� placeno býti, a protož 
tamnímu /409/ celnému seznam cla toho k zachovávání byl dán.  

1573 Všeobecná drahota tehdy vládnoucí byla jist� p�í�inou 
mnohého ne�ádu p�i prodejích na trzích. Proto, aby p�ítrž u�inili 
stálým stížnostem, vydali šepmist�i a konšelé �ád o trzích a 
p�ekupování, jenž zní: Jest v�c v�domá, kterak t�chto p�edešlých 
let pominulých nemalá, ale veliká drahota ve všech tém��
v�cech a zvlášt� v jídle, pití a potravách jest byla, takže nad 
míru všemu vzh�ru vzešlo netoliko proto, že Pán B�h 
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všemohoucí pro h�íchy naše t�žké všem uskrovniti a požehnání 
svého od nás poodníti rá�il, ale také pro nepo�ádnou žádost a 
nenasycené lakomství mnohých lidí, kte�íž nep�estávajíce na 
obchodech, �emeslech a živnostech svých, �ímž koho Pán B�h z 
milosti své nad�liti rá�il, v p�ekupování a nesmírná handlování 
v obilí, mlí�ného a jiných všech v�cí se dali, že jak zde v m�st�
na trhu jeden p�es druhého chvátali, také na p�edm�stí za m�sto, 
do vsí, m�ste�ek a míst choditi a jezditi se nau�ili a skupujíce 
�asem n�které v�ci na slušnosti, to zase na dvoje i troje peníze 
uvedli a tudy drahotu v�tší u�inili. A pon�vadž to se vskutku 
shledává, že Pán B�h všemohoucí z milosti své svaté t�mto 
ourodám zemským roku nyní pominulého požehnati a všeho 
hojn�ji než ta t�i léta pominulá nad�liti rá�il a nad�je jest, že i 
letos tolikéž nad�liti rá�í, aby op�t taková drahota zde v této 
obci skrze ty lakomce a nenasycené lidi nepovstala a na 
slušnosti jeden každý pot�eb sob� nakoupiti mohl, protož takto 
se v tom ustanovuje a všem v�bec i jednomu každému zde na 
Horách Kutných obývajícímu a živnost majícímu porou�í:  

P�edkem. Trhové, ti aby svobodni byli tak jak vždycky od 
starodávna bývalo a jeden každý aby svobodn� bez nátisku sem 
do m�sta /410/ jeti, vézti, nositi, prodávati a což komu pot�ebí 
kupovati mohl. Nicmén� i v trhové dny všem se propouští a plná 
svoboda �iní, aby k horám obilí, d�íví, prkna, vápno, piva, 
va�ení, loje, železa i jiné pot�eby vezli, nesli, a hory, pon�vadž 
by bez toho státi nemohly, fedrovali. A z té p�í�iny zapovídá se 
všechn�m to z m�sta na p�edm�stí a za m�sto do cest vycházení 
a tam bu
 mlí�ného, slepic, ku�at, pták�v, vln, vajec i jiného 
všeho bez výminky kupování a prodávání, a porou�í, aby jeden 
každý doma vy�kal a na svobodném trhu povoln�, což komu 
pot�ebí, kupoval. Nebo takovým sp�sobem netoliko trhové v nic 
pomalu p�icházejí a lidé dostatku za slušné peníze pot�eb sob�
nakoupiti nemohou, ale i d�chod�m obecním uchází.  

Též i ukrytá a tajná jedn�ch s druhými srozum�ní na veliké 
ublížení a škodu všemu m�stu jsou, pon�vadž mnozí divným 
sp�sobem a obmyslem okolním i domácím lidem na obilí, vlny, 
loje i jiné n�které v�ci zap�j�ují a potom do dom�v svých nésti a 
vézti porou�ejí, anobrž, nemohouce �asem sami, jiné a jiné k 
tomu formany najímají, kte�íž netoliko po vsech a m�ste�kách, 
ale i v tvrzích tém�� všude všecko vyhledají a vydrancují, že 
mnohdykráte lidé okolní k m�stu s �ím jeti nebo jíti nemají, skrze 
což netoliko nedostatek a újma v t�ch v�cech bývá, ale mnozí 
p�icházejíc k tomu �asem dosti lacino, potom lidem to velmi 
draho zase prodávají a tudy m�šec sob� nahán�jí a obec o cla a 
d�chody p�ípravují.  

Než i ta do vsí zvlášt� okolních vskákání a tam mlí�ného, 
vajec, slepic, ku�at, ryb, hrach�v, jahel, krup i jiného va�ení a 
pot�eb skupování a zde zase na trhu od takových p�ekupník� a 
p�emýka�ek mnohdykrát za dvoje peníze jiným prodávání na 
velikou zhoubu obci jsou. Nebo takovým sp�sobem, když jedna 
v�c skrze n�kolikeré ruce projde, netoliko drahota se �iní, 
hospodá�ové v svých /411/ živnostech hynou, ale i vsi se zd�lávají 
a m�sto a v n�m trhové leh�í a pomalu scházejí. A protož jakž 
taková tejná a jedn�ch s druhými srozum�ní, tak i p�ekupování a 
škodlivé handlování všechn�m se zapovídají.  

A jakož n�kte�í peka�i, mlyná�i, nákladníci a jiní podobní 
obchodníci i v to se dali, že na trhu obilí na hrstky trží a kupují a 
tudy aby sem na trh vezeno nebylo a sousedé jiní k pot�eb� své 
co koupiti nem�li, nýbrž i d�chod�m ucházelo, p�í�iny dávají, 
ježto netoliko tím zp�sobem m�že se jim v takovém obilí 
prom�na státi a oklamáni býti, ale i �asem rovn�ji na trhu 
pat�i�né obilí mohli by koupiti. A protož vidí se, že by všichni 
starého oby�eje a zvyklosti v tom m�li následovati a na trhu 
svobodném toho všeho, jakž prve bývalo, o�ekávati a což komu 
pot�ebí kupovati. A pon�vadž i poddaní obce této ten nesp�sob 
na sebe vzali, že majíce obilí, mlí�né, ryby i jiné pot�eby sem 
voziti a m�sto a hory mimo jiné okolní fedrovati, toho ne�iní, ale 
jinam, kdekoli se komu líbí, vozí, a mnohdykrát zadlužíce se, 
odpolu darmo dávají, takže skrze to psaní mnohá o dopomožení 
�in�ná nám zaneprázdn�ní �iní. A protož tolikéž jim se porou�í, 
což by koho Pán B�h z milosti své bu
 obilím, va�ením, rybami 
neb �ímkoli jiným nad�liti rá�il a na prodej bylo, aby sem na 
trhy svobodné vozili a kdož by �eho pot�eboval, v místech na to 
od starodávna usazených vedle b�hu trhu na slušnosti prodávali 

a tudy volnost svou k obci této prokázali. Pakli by se kdo tak 
nezachoval a v tom skute�n� postižen byl, tedy jiným ku p�íkladu 
trestán býti má.  

Když se pak cožkoli od kohokoli na trh p�iveze neb p�inese, 
to aby jedenkaždý svobodn� prodával a kupoval a jeden druhé-
mu v trhu nep�ekážel, ani jeho bu
 zjevn� neb tejn� nep�edával, 
ale dokudž /412/ by toho, což kupuje, nestržil, vy�kal. Jestliže by 
se pak kdo p�edce smluviti nemohl a nekoupíce odtud odešel, 
tedy jiný bude moci tržiti a bez p�ekážky jiného kupovati. Pakli 
by se kdo p�es to �eho dopustil a jeden druhého p�edával, v trh 
jemu se vkládal, neb co takového neslušného bu
 zjevn� neb 
tajn�, chtíce sám všecko pokoupiti a pohmatati, �inil a to 
vskutku bylo shledáno, ten každý má skute�n� v�zením trestán 
býti a o to, což koupil, p�ijíti.  

Domácí pak, jestli by jaké obilí, mlí�né, ovoce, va�ení neb 
co takového m�li a prodávati cht�li, aby nad míru a trh, bu

sv�tle neb ukryt�, zvlášt� ven z m�sta, nic neprodávali a jiným 
p�espolním tudy p�í�in k drahot� nedávali a pohoršení na sob�
ne�inili, nýbrž mají-li co toho, aby na slušnosti lidem prodávali, 
na draho nechovali, pamatujíc na tu �e�: Žádný neoklamej v 
trhu bratra svého, nebo Pán B�h mstitel jest t�ch všech v�cí a 
z�ídka zle a nespravedliv� nabytý statek k užitku svému p�ichází. 
Jestliže by pak kdo v tom všem se tak nezachoval a p�í�ina 
drahoty býti chce nebo že ven bez povolení prodává, má jiným 
ku p�íkladu trestán býti.  

A kdež mnozí, zvlášt� podruzi a ti, kte�í s m�stem trpící ne-
jsou a lepší než mnozí sousedé živnosti obsáhli. A ten oby�ej 
m�li a to za obchod a živnost svou sob� vzali, že když n�kdo bu

z p�espolních neb domácích na trh n�co vynesl neb p�ivezl, již 
bu
 husy, slepice, ku�ata, prasata, vejce, ptáky, sýr, máslo, 
k�en, �epu, mrkev, cibuli, petružel neb co jiného, že hned takové-
ho p�ejali a k sob� nésti neb vézti kázali, neb vespolek a jinak, 
bu
 sami neb skrze náhon�í a tlumo�níky své od n�ho koupili a 
potom zase lidem prodávali, takže s t�žkostí chudý soused �asem 
�eho dotržiti se mohl a z jedné v�ci dv� neb t�i ud�lali a na 
jednom penízi a groši n�kolikráte tém�� na obrácení anebo /413/ v 
malé chvíli vyd�lali a tudy nemálo lidi chudé sužovali a drahotu 
nesmírnou v této obci �inili a m�šec sv�j nahán�li, chtíce lehce 
živi býti, a prací svých, jimž se od pladosti vynau�ili a zvykli, 
varovali. A protož tolikéž takové p�ekupování a handlování 
všechn�m se zapovídá a p�ísn� porou�í, aby po dnešek žádný 
toho více ne�inil a nic nep�ekupoval ale jeden každý, kdož co na 
trh p�iveze neb p�inese, bu
 sám, neb komuž poru�í, aby nejed-
nou na spolek, ale i jiným, kdož by pot�eboval a koupiti cht�l po-
r�znu (le� by toho n�jaká obzvláštní pot�eba ukazovala) prodá-
val a toho, aby i jiní pod�leni býti mohly, šet�il. A zase kupující 
mimo svou vlastní pot�ebu aby nic nekupoval, p�es jiné nechvá-
tal a jim z ruky nevydíral. A tak aby v tom n�jaký �ád byl a lidé 
chudí i bohatí na slušno i bez obt�žování pot�eb sob� nakoupiti 
mohli. Jestliže by se pak kdo z tohoto na�ízení vytrhl a jiná�e se 
chovajíc jakýmkoli sp�sobem vymyšleným je p�estoupil a v tom 
skute�n�, že neb sám p�ekupoval aneb jinému napomáhal, posti-
žen byl, tehdy ten skute�n� jiným ku p�íkladu v�zením trestán 
bude a o to všecko, což koupil, p�ijde. Jakž pak jisté osoby k 
tomu jsou na�ízeny, kteréž na to obzvláštn� pozor míti a k tomu 
dohlídati budou.  

Trh pak oby�ejn� až do poledne, jmenovit� od sv. Ji�í až do 
sv. Havla do šestnácti a v zim� od sv. Havla do sv. Ji�í do deva-
tenácti hodin, pokudž praporec k tomu obzvlášt� na�ízený a sp�-
sobený vyzdvižen a složen nebude, trvati má. Po poledni pak a 
po sto�ení praporce však v trhové dny, krom� sobotního, budou 
moci z t�ch soused�v a obyvatel�v lidé sta�í, kte�íž pro fedrová-
ní hor a lidu horního sedíce, každý den na rynku neb na ulicích 
na peníz nebo na groš prodávají a jiná�e se živiti nemohou, za 
dv� hodiny totiž, jak nap�ed dot�eno, v lét� od šestnácti až do 
osmnácti a v /414/ zim� od devatenácti až do jedenmecítmé hodiny 
sob� kupovati a zase v slušnosti, žádného takového p�ílišného v 
tom užitku a zisku nehledajíc, jiným prodávati. Než co se sobot-
ního dne dotý�e, to po poledni a složení praporce trh jim 
svobodný až do ve�era z�stávati má. T�m pak mladým lidem a 
zvlášt� podruh�m a nájemník�m obojího pohlaví mužského i 
ženského mnohem užite�n�jší a poctiv�jší je v�c, aby obchodu a 
�emesla svého, kterémuž se vyu�ili a ten prve sami byli vyhledá-
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vali anebo u lidí sloužili, nežli takové lakomství provozovali a 
jiným p�ekážku �inili. A pon�vadž i ta p�ístavní dívka n�která, 
vezma od paní své mzdu, sloužiti nechce, ale v takové hokyná�-
ství, chtíc lehce živa býti, se dává. Protož, kdož by takového 
prodávání užívati cht�l, ten aby prve o to do plné rady vstoupil a 
za takové prodávání žádal a komuž se to z jistých p�í�in 
prop�j�í, ten bude moci toho požíti. Pakli by se kdo jiná�e 
zachoval a v takové prodávání, an toho jemu dopušt�no není, se 
dal, tedy ten každý bude trestán a to, což p�i n�m položeno, 
pobráno býti má. 

V jiné pak dny, jestliže by co od toho na prodej p�ivezeno 
neb p�ineseno bylo, takoví prodava�i sob� pokoj dáti a p�ekážky 
žádnému z soused�v a obyvatel�v v ni�em �initi nemají.  

Nad to vejš mnozí z hospodá��v a nájemník�v, kte�í v šen-
kovních domích neb jinde obydlí své mají a lidem stravou, pitím 
a ko�ským obrokem posluhují, kupujíce sami na slušnosti, chle-
by, masa, piva, vína, ryby, ptáky, ovsy, sena, slámy i jiné pot�e-
by, a n�kte�í majíce toho doma dostatek, jiným zase kdy cht�jí a 
jak cht�jí, velmi draho netoliko na mnoho pen�z, ale i drahn�
groš�v prodávají a jednu v�c rozli�n� sob� nadsazují a n�kte�í i 
míry ukryt� nespravedlivé míti mohou, kupujíce sami na míru 
zde od starodávna zvyklou, jiným na menší odbývají a prodávají 
/415/ a tak také tím sp�sobem lid domácí a p�espolní sužují a zisk 
sv�j a živnost opatrují. A protož takoví handlové nek�es�anští 
také všechn�m se zapovídají a o tom porou�í, aby jeden každý, 
prohlédna k svému sv�domí dobrému, tak se v tom �ídil a 
spravoval, aby žádnému neubližoval a více bázn� boží a sprave-
dlnosti nežli p�ílišné ko�isti v tom šet�il. Neb jestliže by kdo po 
tomto napomenutí v tom postižen byl a bu
 stravu neb pití jakéž-
koli nad míru prodával, na obroku ko�ském mimo náležitost 
p�ejímal, míry nespravedlivé m�l, tehdy skute�n� ku p�íkladu 
vedle uvážení bude trestán a pokutován.  

Nýbrž i to p�i n�kterých obchodnících jest shledáno, že váhy 
a lokty velmi lehké a krátké mají a na n� lidem prodávají a 
statk�v svých i cizích berouce za to jedny i jednotlivé peníze 
odbývají, klamajíce lid tudy chudý a bohatý a sob� nahán�jíce, 
�ehož jestliže by se kdo dopustil a v tom skute�n�, že váhu a 
loket falešný má, postižen byl, tedy do v�zení bude dán a v�c 
jemu taková v nic se obrátí, tím se spraví.  

Není i ten chvalitebný sp�sob mezi mnohými �emeslníky a 
d�lníky, že podle svého �emesla a práce toho vyhledávají, aby 
jakž náleží a spravedlivé jest, což d�lají a za to peníze berou, 
ud�lali. Nicmén� však jak sami cht�jí platiti sob� velejí a lidem s 
rozli�nými fortely a oklamáváním prodávají, nýbrž i na tom se 
n�kte�í v po�ádcích svých, po �em by dávati a jak prodávati 
m�li, snášejí a pokuty na sebe ukládají. A jiní kupujíce dobytek, 
k�že, obilí i jiné v�ci na slušnosti, zase podle své v�le toho 
odbývají a žádné šetrnosti na Pána Boha, dobré sv�domí a 
bližního nemají. A jiní d�lajíce u lidí na den neb jinak pracujíce, 
co cht�jí za práci dáti sob� velejí o ned�je-li se podle v�le jich, 
by mnozí z nich dosti málo ud�lali, t�žce se domlouvají, což vše 
nem�že než s velikým obtížením zvlášt� chudých lidí býti. A 
protož /416/ i ty v�ci všem �emeslník�m a d�lník�m p�ísn� se 
zapovídají a porou�í, aby jeden každý p�i �emesle svém a práci 
spravedliv�, beze všeho obmyslu a fortel�v se choval a na lid 
horní i jiný nic neukládal a v po�ádcích svých na n� se ne-
smlouval a drahoty ne�inil, ani mimo náležitost a spravedlnost 
od nich lidí bu
 za práci neb od díla nebral, ale jeden každý k 
tomu p�ihlídal, aby �emesla a práce své bez ublížení jiných, a�
chce-li od Pána Boha všemohoucího požehnání dojíti a trestání 
božího a pokuty ujíti, vyhledával, a od žádného více než náleží a 
spravedlnost ukazuje nežádal. A jmenovit� aby žádný více 
nedával od sv. Ji�í do sv. Václava zedník�m a tesa��m mistr�m 
beze stravy na den než po p�ti gr. rej. a pomaha��m a náde-
ník�m po p�j t�etím gr. rejn. povinen nebyl, le� by kdo dobrým 
mistr�m nad to více co p�idati cht�l, anobrž všickni majíce to 
p�edložení a napomenutí, budou se v�d�ti jak zachovati a bu-
doucích pokut a trestání varovati.  

Stalo se na Horách Kutných v úterý po památce sv. Víta 
jinak 26. dne m�síce �ervna léta od narození syna božího tisí-
cího p�tistého sedmdesátého t�etího.  

1574 Po �as pobytu krále Maxmiliana v �echách, který až 
do roku 1571 potrval a jak �astými návšt�vami sousedních 

knížat tak i po�ádáním všelikých okázalých slavností ukracován 
byl, získali si stavové ob�tavostí svou a osv�d�enou p�íchylností 
úpln� p�íze	 královskou a cht�jíce i dále v�rnost svou k 
panujícímu rodu náležit� osv�d�iti, žádali snažn� krále 
Maxmiliana aby svého nejstaršího syna arcivévodu Rudolfa do 
�ech poslal, aby on jako budoucí nástupce tr�nu s �e�í i oby�eji 
národa �eského záhy se obeznámil. Žádost tato lichotila králi 
velice a slíbil proto stav�m spln�ní její, což také roku 1574 se 
stalo, když byl Rudolf ješt� p�ed nastoupením /417/ této své cesty 
na království uherské korunován.  

Na uvítání kralevice chystala se skoro celá zem� a když byl 
v den po sv. Benediktu (22. b�ezna) pan hofmistr do rady 
vstoupil a zde oznámil, že tuto hodinu jemu psaní ode dvora 
odevzdáno bylo, v n�mž se mu oznamuje, že Jich Mti arcikníže 
Rudolf jako nastávající král �eský spolu a arciknížetem 
Arnoštem bratrem svým týž den okolo hodiny dva a dvacáté 
sem do Kutné Hory p�ijeti rá�í, a protož aby hospody spraveny 
byly a pot�eby opat�eny, tak aby v ni�em nedostatku nebylo. 
Jakož pak v té dob� jeden i druhý fará� do rady p�išel a též o tom 
oznamoval. A protož páni téhož dne všecky soudy vzdali a hned 
n�které osoby volili, jimž co mají sp�sobiti a opatrovati 
poru�eno, nebo� Kutnohorští p�i návšt�vách podobných vždy co 
nejokázaleji osv�d�iti hled�li v�rnou oddanost ku panujícímu 
rodu.  

Proto, jak obecní písa� v knize Memorabilií poznamenal, což 
doslovn� se zde uvádí, zvoleni byli pan rychtá� císa�ský Samuel 
z Vodolína a pan primas, aby n�jaké ryby v halté�ích spat�ili a 
do Veletova poslali, aby takových ryb v rychlosti polapili a bez 
prodlévání sem dodali. Což pak se tak stalo, že jsou dobré ryby 
opat�eny a do kuchyn� Jich Mtí na Vlašský dv�r odeslány. Pan 
Tomáš bakalá� a pan Stanislav po�teni k vín�m, aby dv� v�dra 
uherského a dv� v�dra �erveného dobrého vyhledali a též na 
Vlašský dv�r donésti dali. Též také dva sudy dobrého piva 
brodského by tam dodáno bylo. Pan Tomáš Klabal a Havel 
provazník k hospodám voleni, ti aby šli do všech hospod, aby 
hospodá�e napomínali, aby se �istotn� m�li a domy své 
potravou, obrokem ko�ským a šaty ložními opat�ili. K tomu 
p�idán jest pan Jakub Holý, ten aby hospody s nimi vybíral a 
/418/ kdo by m�l kde státi, místo ukázal. K kuchyni na�ízen byl 
pan Jan Da�ický405 a Jan Kaznar, ti aby opat�ili, co by jísti se 
m�lo, a poru�eno p�edkem �ezník�m �tvrt vola dobrého dáti, k 
tomu n�kterého beránka. Též poru�eno špitálmistr�m, aby dobré 
tele a dva skopce dali a k tomu hrnec másla a hrnce, též 
n�kterou kopu vajec aby opat�ili.406 Nad to vejš poru�eno do vsí, 
aby po jednom kapounu a slepici dali a k tomu n�kterou kopu 
rak� a 100 pomoran�� koupili. A naposledy volán jest pan Pavel 
Cholopecký a Mat�j Brož�, aby 17 loží dobrých a p�kných 
objednali a na Vlašský dv�r dodali, nýbrž i n�které kon�, bude-li 
kterých zapot�ebí, objednali a pohotov� m�li, což vše se tak 
stalo.  

Potom okolo nešpo�í, když �istý a horký �as byl, páni 
zv�d�vše, že od �áslavi skrze Neškaredice sem jeti ra�í, vyšli 
jsou za m�sto mezi pole špitálské a �ekali na silnici u v�tším 
po�tu s pány obecními, pány soudci, staršími haví�skými a 
jinými mnohými lidmi, a tu mezi dvacátou a jedenmecítmou 
hodinou podavše Jich Milosti rukou panu královskému rychtá�i 
panem primasem a panem Tomášem bakalá�em p�ivítáni jsou 
byli i pronešeno, aby Jich Mti nad nimi a nad t�mi horami svou 
milostivou ruku držeti a Jeho Mti císa�i, jakožto pánu otci svému 
nejmilostiv�jšímu, aby v své pam�ti je míti rá�il, p�imluviti, i 
také to, což od nich Jich Mtem jakožto od chudých /419/
poddaných na znamení vd��nosti takového sem na ty Hory 
Kutné p�íjezdu odesláno bude, milostiv� a laskav� p�ijmouti 
rá�ili. Což jsou Jich Mti milostiv� p�ijíti, i to že za n� i za ty 
hory k JMti p�imluviti se chtí, oznámiti rá�ili.  

A takž po vykonání takového uvítání a odpov�di Jich Mtí 
rá�ili p�ímo jeti do m�sta na Vlašský dv�r, kdež místo Jich Mtem 

                                                          
405 Jan Da�ický, syn po Ond�ejovi Da�ickém, který již roku 1571 

na den památky St�tí sv. Jana K�titele v sídle svém v Lorci zem�el u 
v�ku 61 rok�. Bratr spisovatele výše uvedených Pam�tí Mikuáše. 

406 P�i špitále vedeno bývalo vždy hospodá�ství se dvorem, ku 
spravování a osívání polí ku špitálu náležitých. 
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bylo p�ipraveno a páni všedše na vozy, s kterými potom za nimi 
vyjeli, Jich Mtí až p�ed radnici následovali. A což prve na�ídili, 
ke všemu tomu dohlídli, aby se všecko náležit� vy�íditi mohlo.  

Mezi tím, když Jich Mti rá�ili se strojiti a než ve�e�e p�istro-
jena byla, rá�ili jsou do šmiten k mincí��m a pregé��m sjíti, a 
jak jsou co �inili, dobrou chvíli na to pat�ili. A oni také mincí�i a 
pregé�i jak jsou mohli nejvíce jich se sjíti a nejprud�eji d�lati o 
to se p�i�inili, takže Jich Mti m�li se na� podívati. A potom, když 
se Jich Mtem rá�ilo odjíti a do pokoj�v nových pán� mincmi-
strových vejíti a tu spole�n� ve�e�eti i potom, kdež náleželo a 
p�ipraveno bylo, noclehovati. Dvo�ané kde mohlo býti nejblíže 
od dvora jsou forírováni, u Jind�icha z Vodolína, u Václava z 
Vl�í hory a Markéty Pampové a jiných tu i jinde, takže brzy ke 
dvoru p�ijíti a zase odjíti mohli.  

Nazejt�í pak dáno bylo znáti od n�kterých ode dvora, že víno 
vypili a že nic jeho nepoz�stává a že Jich Mti rá�í zde ob�dvati, 
aby n�jakého vína spraveno bylo a Jich Mtem odesláno, což jest 
se bez prodlení vykonalo.  

Na ráno rá�ili Jich Mti na koních na projíž
ku do hutí sjeti 
a tam tolikéž se podívati a dobrou chvíli pobýti a to dílo hutní 
spat�iti, takže okolo hodin t�inácti rá�ili se odtud navrátiti a 
Kou�imskou branou do m�sta p�ijeti a odtud p�es rynk dol�
mimo rathouz, až potom na Vlašský dv�r se vypraviti a na 
v�tším díle m�sto /420/ spat�iti. A potom, když v�z�ové Jich Mtem 
suplikací podali, o tom poru�iti, kdo by z dlužník�v tak mohl 
v�zení prázen býti a p�i jiných taková vina nebyla, aby páni 
p�i�inili se, aby toho v�zení mohli prázdni býti. A mezitím 
n�kte�í zase do Brodu se strojili, aby zase hospody Jich Mtem 
spraviti mohli, neb den tam potom z�stati rá�ili.  

Když pak Jich Mti poob�dvali a již po patnácti hodinách 
bylo, rá�ili všichni na vozy sedati a mimo rathouz a ulicí 
Knajslíkovskou branou Klášterskou až na Ka�k jeti a tu jak 
havé�e tak i ty stroje a všech tém�� dol� spat�iti a ohledati, takže 
havé�i do dol�v lézti, kon� v trejbích b�hati, hlínu a d�íví dol�
dávati a zas pry�ky a jiné v�ci d�lati, takže spat�ivše to všecko, 
když tam tém�� do osmnácti hodin pobyli, vsedše na vozy do 
Brodu jeli.  

A� v pond�lí v samý ve�er naslechnuto bylo od n�kterých, že 
Jich Mti toho úmyslu býti rá�í, aby tolikéž kostely ohledali a 
zvlášt� sv. Barbory a monstrancí a jiné klenoty a za tou p�í�inou 
jest se mší a kázáním zvlášt� u sv. Barbory prodlilo, ale toho nic 
se nestalo a se všeho sešlo. Toliko hofmistr pán z Kolovrat a jiní 
n�kte�í páni ode dvora též i kn�z u Vysokého kostela se 
procházeli a potom i u sv. Barbory a na v�tším díle z nich i tu 
monstrancí velkou a jiné klenoty spat�ili, tolikéž stavení vnit� i 
zevnit� shledli a n�kte�í fará�e kázajícího, tolikéž i muziku, neb 
kantorovi obzvlášt� poru�eno bylo, aby oficium držel a p�i tom 
žádný nedostatek aby nebyl, slyšeli.407  

/421/ Po skon�ení sn�mu, který byl arcikníže Rudolf na míst�
otce svého zahájil a po celou dobu jemu p�edsedal, a na n�mž 
krom� bern� stavové �eští p�ipov�d�li snahy císa�e Maxmiliana 
k dosažení tr�nu polského podporovati, z�stal arcikníže Rudolf 
sídlem v Praze, arcikníže Arnošt však do Vídn� se navraceje do 
Hory op�tn� zavítal a zde po dva dny pobyl. S ním p�ijeli též 
arcibiskup pražský, pánové Joachym ze Švamberka, Stojanov, 
pán z Hradce a jiní vyslaní s panem mincmistrem. Po odjezdu 
arciknížete bylo pak mezi mincmistrem a radou vyjednáváno, 
aby k ušet�ení koní p�i horách voda z Vrchlice struhou na 
Turka	k ke hnaní stroj� horních vedena byla a obec aby na 
náklad ten pro minci u n�kterého souseda 6000 kop gr.�. se 
vyp�j�ila. Pakli by v m�st� suma ta sehnati se nedala, aby mezi 
sebou výp�j�ku za�ídili aneb jinde sumu opat�ili a obec aby se v 
rukojemství postavila.  

Páni obecní a starší vzavše ve v�ci té potaz oznámili panu 
                                                          

407 Nebudiž nikomu divno, že podobných místních pam�tí z 
obecních knih starých tak �asto doslovn� se uvádí. �iní tak spiso-
vatel s dvojího d�vodu. P�edn� aby se ukázalo, jak sta�í p�edkové 
naši všeliké p�íhody v m�st� v obecních památných knihách pozna-
menávali, �ehož za našeho pokro�ilého v�ku se ned�je /421/ a druhé, 
podobné zápisy podávají v�rný obraz minulosti co do myšlení i co 
do jednání. Da�ický ve svých Pam�tech o tom nepoznamenal 
ni�eho, což jest jist� v�c podivná, neb podobných událostí sám byl 
velkým p�ítele. 

mincmistrovi: pon�vadž jemu dob�e pov�domo jest, jaké platy 
horní každého týhodne na obec p�icházejí, kdež týhodn� více 
než 20 kop gr. se nedostává a obec jich zakládati musí, a bude-li 
tato obec více zat�žována, že není možno, aby doly mohla 
udržeti. Též také že obec kutnohorská za JMCou panu 
Václavovi Chotouchovskému v 600 kopách gr.�. a paní Elšce z 
Landštejna408 v 1000 kopách gr. jest rukojmím409 a kdyby op�t 
m�li za 6000 kop gr.�. státi, že nev�dí, jak to mají /422/ opat�iti, 
neb rozumí se, že není žádné možnosti p�i sousedích, a� by p�i 
n�kterých to obráno býti mohlo, ale že ti jsou jiným p�j�ili. Že 
tedy povolují, aby u n�koho jiného uptáni byli, že se cht�jí v 
rukojemství postaviti. Když však mincmistr ubezpe�oval a druzí 
páni z komory p�isv�d�ovali, že p�j�ka tato toliko na t�i léta 
platiti má a z ní úrokové že se vypláceti budou, jakož i že v roce 
polovice se splatí, p�ivoleno bylo k tomu, aby ta suma v obci od 
n�kterých sehnána byla. A tu hnedle spolusoused Ludvík Bo�ita 
z 
ásné uvolil se k ú�elu tomu 1200 kop gr. zap�j�iti, když 
jemu obec kutnohorská na sumu tu list hlavní dá.  

Z tohoto jednání patrno, že Kutnohorští nijakých náklad�v 
ani ob�tí na udržení a zlepšení hor nelitovali a co kdo jen navrhl, 
že by ku prosp�chu hor býti mohlo, ochotn� podporovali, aniž 
by v�c byli d�íve �ádn� promyslili neb prozkoumati dali. Proto 
také tak �asto p�edstíranými výhodami a prohnanými dobrodru-
hy oklamáni a o veliké peníze p�ipravováni bývali. Také i zmí-
n�ná stavba strouhy vodní a takzvaného vodního stroje na Tur-
ka	ku, kteréž obojí obec kutnohorskou mnoho tisíc stálo, v dob�
velmi krátké úpln� neprosp�šným se ukázalo.410  

/423/ V pond�lí p�ed památkou Mistra Jana Husi obnoven byl 
ú�ad konšelský skrze nejvyššího správce nad horami Zdislava 
Bo�itu z Martinic a potom jest šepmistr�m závazek dán skrze 
pana Jana Zygele z Chocemic písa�e mince. Po vykonání toho a 
odejití všech lidí u�inil pan mincmistr napomenutí. P�edkem 
strany cti a chvály boží, aby všichni toho dbalí byli. 2. Bratr�
mikulášenc� a kalvín�v aby netrp�li. 3. Rozpustilosti aby 
p�etrhovali a nevážné manželky zkrocovali. 4. V p�ímluvách aby 
sob� nevskakovali ani jedni druhých vyslýchali. 5. Odklad�v 
lidem aby zbyte�n� se ne�inilo, ale sirotk�m a vdovám k 
spravedlnosti dopomáhali. 6. Jestli by se co mezi d�lníky JMCé 
p�ihodilo, to aby p�kn� pokojili. Dále na�ídil pan mincmistr, aby 
všem N�mc�m jakož i �ech�m haví��m a �emeslník�m 
zapov�zeno bylo se zbraní bez pot�eby choditi, s sekerami a 
kordy pod p�ísným trestáním.  

Nemalou potíž mívali Kutnohorští s administrátorem konsi-
sto�e pražské pod obojí, že jim kn�ží jejich, d�kana i fará�e, p�ed 
sebe obesílal, je z kn�žství sesazoval aneb jim ob�ady církevní 
konati zapovídal, což Horník�m nikdy lhostejným býti nemohlo, 
jelikož kn�ží jejich jistým �ádem svým, obecním snešením 
stvrzeným, svou vlastní konsisto� tvo�ili. Proto také šepmist�i a 
rada /424/ st�žovali si u krále do administrátora pražského a vý-
sledek stížnosti té byl, že Maxmilian mandátem daným ve Vídni 
v pond�lí po ned�li postní Oculi z�ízeným radám komory �eské 
na�ídil: Zprávu toho míti rá�íme, že by administrátor konsisto�e 

                                                          
408 Elška z Landštejna na Žehušicích a Tuchorazi, vdova po n�kdy 

purkrabím Bo�ivojovi z Donína. 
409 Dle žádosti císa�e Maxmiliána, projevené listem daným ve 

Vídni ve �tvrtek po sv. Urbanu (28. kv�tna) 1573. 
410 Píše� o tom Da�ický takto: P�vodem a radou ú�edník�v hor-

ních na Horách Kutných vedena jest voda struhami nov� zd�lanými 
ode vsi Bylan na Ka�k a i dovedena na náklad z mince císa�ské, 
cht�je užitek t�m horám p�ivedsti. A kv�li vod� ud�lány jsou dva 
rybníky, jeden u huti Zágrovny a druhý za branami Kou�imskou a 
Kolínskou mezi zahradami na Trávníku míst� tak �e�eném, kdež v 
k�želky hrávali p�i Ho�e Kutné. Stálo to nemálo, vše daremn� a bez 
užitku a brzy to spušt�no a v nic p�išlo, mimo to, co lidem škod v 
zahradách a rolích tím nad�láno. Dle tohoto popisu Da�ického t�ž-
ko udati, kde by ty rybníky /423/ byly bývaly, nebo� za branou Kou-
�imskou a Kolínskou býti nemohly. Strouha vodní za tou p�í�inou 
vedená dá se až posavád za polemi Špahovskými v Hlouškách až k 
nyn�jší šacht� �trnácti pomocník� dob�e sledovati. Když již hornic-
tví dávno bylo zaniklo a po horních strojích ani památky nezbylo, 
musela obec kutnohorská až do roku 1845 jistý ro�ní plat pod 
titulem na vodní horní stroj platiti, kterýž plat teprve zmín�ného 
roku p�estal. 
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pražské pod obojí p�ijímajících p�edešle i te
 nyní zase znovu 
d�kana neb fará�e od Hory Kutné p�ed sebe obsílati m�l a jeho z 
kn�žství ssaditi a jiné ceremonie kostelní zapovídati m�l, však k 
radám našim v z�ízené komo�e �eské od nich na n�j administrá-
tora za p�í�inou tou (aby tomu, pokudž by on d�kan v �em zces-
ten byl, pro uvarování všelijakých nesnází, kteréž by z toho p�i 
t�ch horách pojíti mohly, �asn� v cestu vkro�eno bylo) u�in�nou 
dotázku, ni�ehož toho, pro� to p�ed sebe bé�e, v známost uvédsti 
necht�l. I pon�vadž jest se toho obávati, kdyby dot�ený admini-
strátor od takového obsílání jeho d�kana a snad i vypovídání 
odtud nep�estal, že by se o n�j lid obecní, zvlášt� pak haví�ský, 
ujíti cht�l a tak by z toho n�jaký rozbroj a pozdvižení p�i t�ch 
horách p�ijíti mohlo. A kdyby nyní psaný haví�ský lid ty hory 
opustiti m�l, tedy skrze vody, které by se zatím zmohly, znameni-
té, nenabyté škody p�i t�ch horách bylo by o�ekávati. A protož 
vám porou�eti rá�íme, abyste již psaného administrátora ihned 
p�ed sebe obeslati dali, na n�m p�í�iny takového obeslání jme-
novaného d�kana s dostatkem vyrozum�li a nám o tom spolu s 
dobrým zdáním vaším neprodlévaje oznámili. Zatím pak p�i n�m 
administratoru, aby takovým citováním jeho d�kana až do další 
resolucí naší prodlel, opat�ili.411

/425/ 1575 V pátek p�ed památkou sv. Ji�í zem�el v Ho�e nej-
vyšší mincmistr Zdislav Bo�ita z Martinic ke všeobecnému zár-
mutku Kutnohorských, nebo� po dlouhé dob� byl to op�t jeden z 
mincmistr�, který jich v právech nezkracoval, nýbrž ve všech 
snahách obecních podporoval. Proto také byl poh�eb jeho slavný 
nejen v Ho�e, nýbrž i na hrad� Pražském, kde do rodinné hrobky 
v chrám� sv. Víta byl položen. Tam p�i poh�ebním pr�vodu 
nesli rakev jeho horníci z Hory vyslaní.  

Téhož roku odbýval císa� Maxmilian jako král �eský sn�m 
se stavy království �eského na hrad� Pražském, p�i kterémž syn 
jeho arcikníže Rudolf, byv stavy za p�íštího krále zvolen, ve 
�tvrtek po památce sv. Matouše byl ihned korunován. Na sn�m�
tom suplikovali Horníci u stav� za p�ímluvu, aby jim /426/ pri-
vilegia a obdarování, která posud na hrad� Pražském z�stávala, 
navrácena byla, aby správa obce nehynula. Prosb� té vyhov�l 
císa� následující konfirmací: My Maxmilian II. atd. oznamujem 
tímto listem, že jsme od poctivých šepmistr�v a konšel�v i na mí-
st� vší obce Hory Kutné v�rných našich milých ponížen� proše-
ni, abychom jim t�ch majestát�v, obdarování, výsad, chvaliteb-
ných dobrých zvyklostí a práv, kteráž sob� od císa��v �ímských 
a král�v �eských p�j�ena a zvlášt� od JMCé Ferdinanda slavné 
pam�ti pana otce našeho nejmilostiv�jšího dána a potvrzena 
mají, milostiv� obnoviti, schváliti a potvrditi rá�ili. K jichžto 
pokorné prosb� naklon�ni jsouce a vidouce ty listy, majestáty, 
obdarování a potvrzení celé a neporušené býti, s dobrým rozmy-
slem, naším jistým v�domím, radou v�rných našich milých, mocí 
královskou v �echách t�ch svobod všech a obdarování jsme 
schváliti a potvrditi rá�ili a tímto listem ve všem jejich zn�ní, v 
položení, punktích, klausulích a artikulích, jako by v tento list 
náš slovo od slova vepsány byly, schvalujem, obnovujem a po-
tvrzujem, chtíc tomu kone�n�, aby p�i tom od každého �lov�ka 
jmíni, držáni a neporušitedln� zachováni byli, bez naší a 
budoucích našich král�v �eských i jiných všech lidí všelijaké 

                                                          
411 Nebylo to poprvé, co Kutnohorští s konsisto�í pražskou pod 

obojí ohledn� svých kn�ží ve sporu byli, jelikož konsistož pražská 
st�žovala si do n�kterých, že v n�kterých nepodstatných v�cech 
odchylují se od usnešení všeobecného v kázání a ob�adech. Tím se 
také vysv�tluje poslední napomenutí mincmistrovo /425/ p�i obnovení 
rady u�in�né, pokud se tý�e sekt náboženských a bd�ní nad udrže-
ním pokoje mezi lidem horním. Stížnost tato do kn�ží kutnohor-
ských pozd�ji, když administrátor konsisto�e pražské s radou a 
šepmistry ni�eho vy�íditi nemohl, dostala se až k samému císa�i. 
Ten pak listem daným v 
ezn� ve st�edu po sv. Jeronýmu 1575 
Kutnohorským p�ísn� na�ídil: abyste tu u vás stran religií, kázání a 
kn�žstva nic nového prve nebývalého žádným vymyšleným sp�sobem 
p�ed sebe nebrali a bráti nedopoušt�li, ani žádných pokoutních 
sch�zek netrp�li, nébrž se v tom všem tak, jakž od starodávna a až 
posud se drželo a zachovávalo tak a nejinak beze vší prom�ny 
chovali a v tom ve všem se námi spravovali. K �emuž nejvyšší kanc-
lé� pan z Pernštejna dokládá: Jest také v tom jistá v�le, abyste toto 
poru�ení vší obci tu u vás v známost uvedli, tak aby v tom všickni 
v�bec v�domost míti mohli. 

p�ekážky a odpornosti. Pro�ež p�ikazujem všem obyvatel�m a 
poddaným našim ze všech stav�v království �eského, nyn�jším i 
budoucím v�rným milým, abyste svrchupsané šepmistry a konše-
ly i všecku obec naší Hory Kutné nyn�jší i budoucí p�i tomto 
schválení a obnovení a potvrzení našem m�li, drželi a nepo-
rušitedln� nyní i v budoucích �asech v��ných zachovali, žádných 
jim v tom p�ekážek ne�iníce ani komu jinému �initi dopoušt�jíce, 
pod uvarováním hn�vu a nemilosti naší císa�ské, d�dic�v našich 
a budoucích král�v �eských. Tomu na sv�domí pe�e� naši císa�-
skou k tomuto listu p�iv�siti jsme rozkázati rá�ili. Dán na zámku 
našem Prešpurce ve st�edu po sv. Janu K�titeli /427/ božím léta 
Pán� 1575 a království našich �ímského 13., uherského 12. a 
�eského 27.  

Maxmilian. Vra. a Pernstein S.R. Bohem. Cancellarius. Ad 
Mandatum S. Caes. Majest. proprium M. Walter.  

Pro mnohé záležitosti horní byli roku toho op�tn� zvláštní 
komisa�i od rad�v komory �eské do Hory vysláni a to hlavn� za 
p�í�inou koup� Malešova se vším p�íslušenstvím i se vsí Bíle-
jovem, Bykání, Týništ�m, Polankou, Albrechticemi a Košicemi, 
což vše na 15.000 kop gr.�. se cenilo, a koup� ta hlavn� z té 
p�í�iny zav�ena býti m�la, aby se horám pot�ebného d�íví a 
dostate�né vody opat�ilo. Komisa�i do Hory vyslaní u�inili obci 
kutnohorské návrh, aby tato zboží koupila, že je od nich za 
13.000 kop gr. míti m�že, když se zaváže, že d�íví k horám 
p�íhodné, tolikéž i vodu, když by toho pot�eba horní kázala, bez 
odporu dávati bude, a že se i p�imluviti cht�jí, aby JMCá pomoc 
obci na zaplacení dáti rá�il. Rada i se staršími obecními uváživši 
tento návrh, dala následující odpov��: Pon�vadž to veliké a na 
tuto obec nemožné podání a pen�z na ten �as netoliko na 
p�ikupování a zvláš� na tak mnoho statk�, ale ani na splacení 
dluh�v se nedostává, protož že k tomu p�istoupiti nemohou.  

Pon�vadž Kutnohorští k dávání sv�domí stranám ve v�cech 
sporných velmi �asto ku dskám zemským bývali potahováni, 
�ímž jim velmi nákladné výlohy vznikaly, bylo roku 1575 sn�-
movním snešením ustanoveno, že Horníci, majíce n�komu ve 
sporných v�cech sv�domí vydati, ke dskám zemským povolává-
ni býti nemají, nýbrž jeden každý, kdož /428/ by sv�domí jejich 
pot�eboval, má sob� písa�e od desk zemských povolati, aby v 
Ho�e Kutné od Horník�v sv�domí vzal. Svoboda ta, kteréž ani 
stav panský ani rytí�ský nepožíval, jest Horník�m proto dána, 
aby zbyte�ných útrat ušet�eni byli a rad�ji na hory obraceti 
mohli. Proto od té doby žádný soused kutnohorský k p�hon�m a 
d�hon�m na hrad Pražský více dostavovati se nemusel.  

Téhož roku zem�el v dom� svém na p�edm�stí cechovském 
pan Jan Pampa z Vickovic, jímž rod ten vym�el. Poh�ben u sv. 
Barbory v kapli mincí�ské. Štít rodu toho: dv� u�até nohy 
medv�dí drží myslivecký klobou�ek vzh�ru.412

1576 K návrhu komisa�� minulého roku do Hory na ohledá-
ní hor vyslaných bylo sn�mem svoleno na pavování dolu krejf-
ského Hrušek a Viš	oví 1500 kop gr. z mince vydati. Pon�vadž 
však až posavád toliko 250 kop byli Horníci obdrželi a tak veš-
kerý další náklad sami nésti museli, žádali u nejvyšších soudc�
zemských, pon�vadž mincmistra dosud nebylo, aby jim nevypla-
cená dosud �ástka k výplat� byla poukázána, ježto obec p�íliš 
dluhy jest obtížena. Na žádost tu vysláni byli do Hory páni Joa-
chym z Švamberka na Rabštejn� a Kužvart� a Václav Berka z 
Dubé, radové zemští, by vše, �eho t�eba by bylo, za�ídili a vše 
až do ustanovení nejvyššího mincmistra rovnali, k �emuž jim 
šepmist�i a rada vše sd�liti a raditi mají. Jimi pak též nejvyšším 
mincmistrem jmenovaný pan Vilím starší z Oprštorfu, Friedštej-
na a z Dubu uveden a instalován byl. Podobá se, že snaha tohoto 
horliv� sm��ovala k náprav� stávajících nešvar� p�i horách. 
Avšak i tu ukázalo se, že ku provedení nutných a pot�ebných 
oprav nem�l dosti odvahy aneb moci a hlavn� /429/ materielních 
prost�edk�. Proto ješt� za jeho ú�adování shledáme se se stížno-
stmi do nedostatk� p�i horách.  

Císa� Maxmilian jako císa� n�mecký jsa na �íšském sn�mu v 

ezn�, zem�el tam v pátek den památky sv. Maximiana (12. �íj-
na) k zármutku všeobecnému, jsa teprve 49 rok� stár, a t�lo jeho 
p�evezeno bylo ku poh�bu na hrad Pražský. Hlavním rysem jeho 
povahy byla dobrosrde�nost a pro tuto vlastnost byl všemi 

                                                          
412 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
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poddanými zbož	ován. Šet�iti práv jak celého národa tak i jed-
notlivce bylo jeho zásadou, proto bránil se ukládati nová b�eme-
na jakákoliv proti v�li národa neb bez svolení sn�mu. Zvlášt�
pak ve v�cech náboženských radil k nejv�tší snášenlivosti a ne-
dal se žádnou stranou pohnouti ku pronásledování druhé, nebo�
�íkával, že nejt�žší v�cí jest nutiti �lov�ka proti jeho sv�domí a 
p�esv�d�ení. Nástupcem jeho stal se jeho nejstarší syn Rudolf, 
který již roku minulého za krále �eského a p�ed tím již za krále 
uherského byl korunován, kterýž veškeré dobré vlastnosti zd�dil 
po svém otci a vládu nastoupil v plném míru zevním i vnit�ním, 
ježto mírumilovností Maxmilianovou zav�ín byl s Turkem pokoj 
a v 
íši i ve vlastních zemích a královstvích ustaly bou�e o 
náboženství. Rudolf jako kníže pokoje nevyhledával válek ctižá-
dostivých a nepomíjel ni�eho, co by k upevn�ní pokoje domá-
cího vésti mohlo.  

Jak všeobecný byl zármutek ze mrti krále Maxmiliana plyne 
také z toho, že soudové v m�stech byli zastaveni, nad �ímž mno-
zí t�žkost m�li. Když o tom šepmist�i podali zprávu radám ko-
mory �eské, obdrželi ve st�edu po sv. Linhartu (8. listopadu) toto 
písemné na�ízení: Z psaní vašeho porozum�li jsme, že od toho 
dne, jakž jest k vám pov�st o smrti slavné pam�ti císa�e Max-
miliana p�išla, soud�v a spravedlností lidských jste zastavili. I 
pon�vadž JMCé nyn�jšího pána našeho ta kone�ná v�le jest, aby 
osoby všecky ú�ední v povinnostech svých /430/ z�staly, protož 
jménem JMCé porou�íme vám, abyste ú�ady vám sv��ené vedle 
závazk�v a povinností vašich až do dalšího JMti poru�ení spra-
vovali, aby JMCá na vás se domlouvati a lidé na�íkati p�í�in 
nem�li.  

Mnohé stížnosti Kutnohorských do �astých, mnohdy i 
nemožných p�j�ek, jimiž Hora v d�ležitých pot�ebách zemských 
vypomáhati musela, dostaly se až k novému panovníku Rudol-
fovi, nebo� radové z�ízené komory �eské píší v sobotu po sv. 
Ond�eji (1. prosince) 1576: že JMCá pot�ebu zvláštní toho uzná-
vá, jakých sum, kterého �asu a léta císa�i Ferdinandovi d�du a 
císa�i Maxmilianovi otci JMCé, až do datum toho listu od 
Kutnohorských p�j�eno, komu vy�ítány a odkud zaplaceny a na 
�em vyraženy a co ješt� dluhu poz�stává a mají-li ješt� jaké 
dluhy za JMCou na ou�tu, k vykonání takového ou�tu jisté osoby 
do Prahy ku komo�e �eské bez odkladu aby odeslali. Co však 
Kutnohorští po�ídili a zda jim požadavky jich vyplaceny byly 
nelze �íci. Zdá se, že to byly op�t pouhé sliby.  

1577 Ve st�edu po sv. Dorot� (13. února) 1577, p�ivezeno 
bylo t�lo císa�e Maxmiliana do Prahy do kláštera sv. Jakuba, 
odkudž potom v pátek s nejv�tší poslední nádherou ku poh�bení 
provozeno bylo do chrámu Svatovítského. Pr�vodu tomu z Hory 
p�ítomni byli královský rychtá� a t�i ze šepmistr�, od obce 
vyslaní.  

Mandátem krále Rudolfa, daným ve st�edu po sv. Ji�í na 
hrad� Pražském, potvrzeny byly k žádosti šepmistr�, konšel� i 
veškeré obce v�echny svobody a práva, které Ho�e od p�edeš-
lých císa��v �ímských a král�v �eských a zvlášt� od císa�e Fer-
dinanda ud�leny byly. Majestát zní: My Rudolf II. z boží milosti 
volený �ímský /431/ císa�, po všechny �asy rozmnožitel �íše a 
uherský, �eský, dalmatský a charvatský král, arcikníže rakouské, 
markrab� moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický 
markrab�. Oznamujem tímto listem všem, že jsme od poctivých 
šepmistr�v a konšel�v i na míst� vší obce na Horách Kutných 
v�rných našich milých ponížen� prošeni, abychom jim všech 
majestát�v, privilegií, obdarování, výsad, milostí, chvalitebných 
dobrých zvyklostí a práv, kteréž sob� od císa��v �ímských a 
král�v �eských prop�j�ené a zvlášt� od slavné pam�ti císa�e 
Ferdinanda pána d�da našeho nejmilejšího dané a tolikéž od 
JMCé Maxmiliana pána otce našeho nejmilejšího potvrzené 
mají, milostiv� obnoviti, schváliti a potvrditi rá�ili. K jejichžto 
pokorné prosb� naklon�ni jsouce a vidouce ty listy, majestáty, 
obdarování a potvrzení celé a neporušené býti, s dobrým 
rozmyslem naším, jistým v�domím, radou našich v�rných, mocí 
královskou v �echách ty všecky svobody a obdarování jsme 
schváliti, obnoviti a jim jich potvrditi rá�ili a tímto listem ve 
všech jejich zn�ní, držení, punktích, klauzulích, artikulích, jako 
by v tento list náš slovo od slova vepsáno bylo, schvalujem, 
obnovujem a potvrzujem, chtíce tomu kone�n�, aby p�i tom od 
každého �lov�ka jmíni, držáni a neporušiteln� zachováni byli, 

bez naší a budoucích král� �eských i jiných všech lidí všelijaké 
p�ekážky a odpornosti. Protož p�ikazujem všem obyvatel�m a 
poddaným našim ze všech stav� království �eského, nyn�jším i 
budoucím v�rným milým, abyste svrchupsané šepmistry i 
konšely naší Hory Kutné i všecku obec nyn�jší i budoucí p�i tom 
milostivém schválení, obnovení a potvrzení našem m�li, drželi a 
neporušiteln� nyní i v budoucích v��ných �asích zachovali, 
žádných jim v tom p�ekážek ne�iníce, ani komu jinému �initi 
dopoušt�jíce, pod uvarováním hn�vu a nemilosti naší císa�ské i 
budoucích našich král�v �eských. Tomu na sv�domí pe�e� naši 
císa�skou k tomu /432/ listu p�iv�siti jsme rozkázali. Dán na hrad�
Pražském atd.  

Císa� Rudolf hned po svém nastolení jako král �eský vzbu-
zoval nejv�tší nad�je, že za jeho vlády všeobecný blahobyt nas-
tane, nebo� zd�dil nezapomenutelného otce svého všechny šle-
chetné vlastnosti, které vždy jen ku blahu sv��ených národ�
sm��ovaly. Jako p�ítel pokoje a míru prodloužil ihned po smrti 
otce svého další p�ím��í s Turkem na 9 rok� a to hlavn� z té 
p�í�iny, aby poddaným náklad�, jimiž by na vedení války 
p�ispívati museli, ušet�il. Zbaven tak starostí o st�ežení hranic a 
�íše proti nep�íteli, obrátil z�etel sv�j ku povzbuzení národní 
p�i�inlivosti, vnit�ní bezpe�nosti a k odstran�ní tu a tam zako�e-
n�lých závad a poklesk�. Jak velikým byl podporovatelem v�d a 
um�ní je obecn� známo a doba jeho nazývána zlatou dobou 
jazyka �eského. Pon�vadž stálé své sídlo m�l v Praze, v�noval 
pé�i svou hlavn� blahu �ech.  

Nemalá pé�e v�nována byla hornictví a zvlášt� horlivá byla 
snaha o pozdvižení skleslého a vlastn� zanedbaného hornictví 
kutnohorského. Horní komise do Hory vysílané, o nichž již z 
p�edu vícekráte stala se zmínka, po dlouhém zkoumání nedoved-
ly více, nežli že na obec uvalily b�emeno, že couky Grejfský, 
Hrušky a Viš	oví nákladem vlastním musela pavovati, aby dolo-
váním tím pomoženo býti mohlo dol�m ka	kovským, kteréž 
nákladem mince královské byly vedeny a zvláštní pé�i ú�edník�
horních se vždy t�šily, kdežto st�íbrné doly kutnohorské jimi 
spíše zanedbávány byly. A p�ece bylo patrno, že doly ka	kovské 
bez vydatné pomoci rud z dol� kutnohorských užitk� vydávati 
nemohly. D�kazem toho je stížnost nákladník� hor t�chto téhož 
roku hornímu hofmistru a ú�edník�m horním podaná, v níž 
uvedeno, že hutmistr rudy a kyzy z dol� jejich velice zleh�uje a 
dle toho pak za dobré a vydatné rudy své vypláceni jsou. Neb 
/433/ kdežto d�íve rudy a kyzy od 10 do 16 lot� st�íbra držívaly, 
po�ítá jim nyní sotva 3, 4, 5 lot�, a protož za své veliké náklady 
tím žádného uhražení, tím mén� užitku, nedosahují a že toto 
snížení rud stalo se ku všeobecnému udivení p�i pr�bách na 
všech dolech najednou, kdežto p�edce z hutí do mince více než 
kdy jindy se nyní st�íbra odvádí nežli prve, kde rudy a kyzy dle 
zkoušky více st�íbra držívaly. Krom� toho žádali, aby jim, jak 
vždy prve bývalo, i za ty rudy a kyzy, z kterých pruby se berou, 
polovi�ka vyplacena byla.  

Nepodobá se pravd�, že by Kutnohorští žádostí svou byli 
dosáhli p�íznivého výsledku, ježto brzy na to žádost svoji sn�mu 
zemskému v Praze v pond�lí po sv. Vav�inci 1577 znovu p�edlo-
žili. Píší: kterak od n�kolika rok� o vyzdvižení hornictví v tomto 
království �eském a zvlášt� kterak by horám kutnohorským 
jakožto p�ednímu klenotu království zase pomoženo býti mohlo. 
Kdež mezitím od n�kterých komisa��v k tomu na�ízených i také 
p�edešlých pán�v mincmistr�v s ú�adem horním to obmýšleno, 
aby p�i Horách Kutných ku pomoci Ka�ku také n�kte�í st�íbrní 
dolové k hlubinám hledáno bylo, kdež dle nabyté zkušenosti 
vždycky nejodplatn�jší rudy bývají, nežli v m�l�inách. A majíc o 
dolu Greifském, na kterémžto coukové Hrušky a Viš�oví i jiní 
znamenití coukové jsou, zprávu bezpe�nou, že by ti dolové a 
coukové ne pro nedostatek rud, ale skrze války spušt�ni byly, k 
tomu nás p�inutili, abychom v takové dol� dobývání pro vyzdvi-
žení t�chto hor co klenotu zemského se dali, což obec a sousedé 
na takové p�edložení s velikou t�žkostí na se vzali a oba doly, 
Grejfský i Kuklický, s velikou t�žkostí dobývali a pavovali, ale 
po mnohých nákladech teprv tomu porozum�li, že by tím zp�so-
bem obojímu, ale i jedinému zadost u�initi nemohli, vynaloživše 
do n�kolika tisíc, od dolu Kuklického s v�domostí ú�adu horního 
upustili /434/ a náklad veškerý na d�l Grejfský obrátili. A vynalo-
živše na to p�es �ty�idcet tisíc, však ješt� na žílu neb dno pro 
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vody p�ijíti nem�žeme, takže nám již bez p�i�in�ní pomoci sku-
te�né takového nákladu udržeti možno není. Protož p�inuceni 
jsme ponížen� prositi, aby k rychlé pomoci nákladu na hory ty, z 
kterých každého týhodne v rudách a kyzých do mince na tisíce 
p�ichází, asi p�l t�etího tisíce kop gr.�. bu
 z bern� obecní na 
pot�eby zemské vypsaných p�isp�no bylo, neb nebude-li taková 
pomoc u�in�na, tedy pro naši nemožnost ode všeho bychom 
upustiti museli, �ímž by dolové ti tím více se zatopili a h��e 
nežli prve zbo�ili.  

Bylo� ovšem již sn�mem r. 1576 odbývaným k dobývání 
dol� t�ch Kutnohorským 3000 kop gr.�. povoleno, avšak posa-
vad nevyplaceno, �ímž Horníci, slib�m d�v��ujíce a pen�z pro-
zatím jinde se vydluživše, jen do v�tších dluh� se uvedli. Proto i 
jindy žádali, aby dluhové, jimi na náklady horní u�in�né, i se 
škodami a úroky na to vzešlými za n� zaplaceni byly. Mezi dlu-
hy t�mito byl i dluh do mince královské 315 kop gr.�., a proto 
prosili Kutnohorští krále Rudolfa za prominutí dluhu tohoto, 
uvád�jíce, že pro pavování dolu Grejfského, p�i n�mž 48 koní a 
150 rozli�ných d�lník� po n�kolik rok� držeti musili, ze kte-
réhož dolu 51.300 centný�� rudy odvedli, ze které 14.293 h�ivny 
st�íbra se získalo, �ímž tedy minci po zapravení výloh na každé 
h�ivn� 1½ kopy gr.�. �istého užitku zbylo. A ježto bez pomoci 
obce, která na to týhodn� p�es 30 kop gr.�. nakládala a p�es 
70.000 kop gr.�. vynaložila, /435/ doly ty by zatopeny byly z�sta-
ly. Protož že doufají, že jim takový nepatrný dluh prominut 
bude. Jak Horníci se svými žádostmi po�ídili, nevíme, toliko ze 
snesení sn�movního známo následující: Pon�vadž vedle dovole-
ní stav�v, jakž z relací komisa��v p�edešlým sn�mem na spat�ení 
t�ch dol�v na�ízených tomu jest vyrozum�no, takovou sumu na 
výš dot�ené doly a nejinam po�ádn� a platn� vynaložiti a pro 
krátkost �asu p�i témž sn�m� to tak vy�ízeno a spraveno i také 
opat�eno býti nemohlo, že stavové to v moc nejvyšším pán�m 
ú�edník�m a soudc�m zemským dávají, aby s v��iteli do budou-
cího sn�mu na dostate�né stav�v království tohoto ujišt�ní a 
o�ekání jednali a tu p�i budoucím sn�mu že na ty cesty, aby k 
své záplat� kone�né p�i tom �asu p�ijíti mohli, pomysliti a to 
opat�iti stavové chtí.  

Spisovatel snaží se p�i sepisování díla svého býti spravedli-
vým a nestranným. Proto považuje nevyhnuteln� za pot�ebné, 
všimnouti si i oby�ej� a zvyklostí, dobrých i vadných, neb tak 
jedin� bude možno nejlépe poznati dobu �asu a povahy obyva-
telstva. P�i tak rozmanité sm�sici lidu všelikého, jaký v dob� té 
v Ho�e žil, ukázaly se zajisté mnohé vášn� a náruživosti, které 
dobrý mrav a po�ádek rušily, o jichž vyko�en�ní správa obecní 
mnohým na�ízením se starala. Nebude proto od místa, uvede-li 
se zde svolení panské ze st�edy po sv. Vít� 1577: JMCé pan 
rychtá�, páni šepmist�i a rada na Horách Kutných všem v�bec i 
jednomu každému na v�domí dávají: Jakož již zde v této obci 
velmi zhusta od nevážných a lehkomyslných lidí p�ísahání, lání, 
hromování, nepoctivá a bezbožná mnohá mluvení nastala a 
povykové no�ní i mnohé rozpustilosti proti Pánu Bohu všemo-
houcímu a právu provozují, povale�i a zahale�i, též i merhyn� v 
domech šenkovních i jinde p�es jisté zápov�di p�echovávají a 
hry /436/ i jiní ne�ádové jim se p�ehlídají, nébrž n�kte�í, majíc ve 
dni sváte�ní na slovo boží do chrámu Pán� jíti, rad�ji na 
páleném neb na rynku a ulicích než v kostele se nacházejí, za 
kterýmižto p�í�inami netoliko Pán B�h všemohoucí hn�v sv�j 
t�žký skrze �astá krupobití, hromobití, ohn� i jiné pokuty 
prokazovati a projevovati rá�í, ale také i mnohé krádeže a 
loupeže zde v m�st� i za m�stem ano i mordové místy se páší, 
takže mnozí ani statky svými ani hrdly bezpe�ni býti již nemohou 
a nejsou, že všechny takové h�íchy a rozpustilosti a ne�ády 
ovšem p�ísn� se zapovídají. A jestliže by se kdo z nadepsaných 
kterékoli v�ci dopustil a bu
 p�ísahal, lál, nepoctiv� a bezbožn�
mluvil neb povyky no�ní, zvlášt� v sobotu a v ned�li, když po 
zvon�ní bude, �inil, a jinak na zhoršení Pána Boha a dobrých 
lidí sob� po�ínal aneb povale�e a merhyn� u sebe p�echovával a 
jim hry a jich ne�ády za jakýmiž koli p�í�inami p�ehlídal anebo 
v �as kázání slova božího do chrámu Pán� nešel a na páleném u 
n�koho neb na rynku a ulicích zúmysla najíti se dal, ti všickni do 
v�zení bráni a jiným ku p�íkladu i s hospodá�i a nájemníky t�mi, 
kte�íž by jim to prohlídali a folkovali a bu
 sami nep�etrhovali 
neb na pana rychtá�e nevznášeli, skute�n� podle uznání 

spravedlivého trestání, a obzvláštn�, když by koli v tom, že 
hromuje, postižen a usv�d�en byl, v�zením trlicí pokutováni a 
kolomazí krmeni býti mají. O �emž v�douce, bude se moci jeden 
každý p�ed pokutami, kteréž žádného p�estupujícího neminou, 
vyst�íhati a varovati.  

1578 V pond�lí den sv. Fabiana a Šebestiana obnoven byl 
oby�ejným zp�sobem ú�ad konšelský nejvyšším mincmistrem 
Vilémem z Oprštorfu a zvolem byl primátorem Petr Bernášek, 
za šepmistry pak Václav Vyzyna, 
eho� Vodi�ka, Stanislav ko-
žišník, Ond�ej klobou�ník, /437/ Mikuláš Chyzdera, Jan Da�ický 
z Heslova, Pavel Cholopický, Tomáš Klabal, Jakub Holý, Jan 
Kaznar, Kryštof Košický, Mat�j Brož�v, Leopold Šetlar, Zik-
mund Kozel z Rejzntolu, Jakub Knobloch, Cyprian Trnka a Jan 
Kaplan. Královským rychtá�em byl Mikuláš Vod	anský z 
�azarova.  

Po složení oby�ejného zavazku napomenul mincmistr šep-
mistry k jich povinnostem a velice se p�imlouval, aby ps� do 
kostel� nevodili. Na to šepmist�i v plné rad� snesli se na tom, 
pon�vadž na vychování bakalá��v a jiných oficiál�v školních 
mnozí nedostatkové se zde nacházejí, aby z každého sudu piva 
p�espolního i domácího po jednom denáru a z starých horských 
piv po dvou denárech snímáno a na prosp�ch škol na radnici 
odvád�no bylo a to aby se bakalá��m a oficiál�m místo koled 
dávalo. Dále z bedlivého uvážení a za jistými p�í�inami stalo se 
i to usnesení, aby páni šepmist�i nyn�jší i budoucí ani žádný jiný 
na žádnou p�ímluvu neb prosbu pod žádným vymyšleným zp�-
sobem vypov�dí, rozkaz�v, ani snešení, ani nic toho, což by bu

v radnici neb ve váze z uvážení plné rady anebo po�tu v�tšího se 
na míst� postavilo nebo vypov�díno bylo, sám o své újm� neb v 
menším po�tu, než by náleželo, a jinde, krom� radnice, neleh�il 
a nem�nil. Pakli by toho kdo se dopustil, aby vší rad� bu
 ob�d 
aneb jednu kopu vedle uvážení panského pokuty beze všeho 
odporu dáti povinen byl.413

Téhož roku poselství Moskevské jedouc od JMCé z Prahy 
do /438/ Vídn� zastavilo se v Ho�e a bylo hospodou u Bakalá��. 
Páni navštívivše je podali jim poctu a byli s nimi veselí. 
Spat�ivše pak poslové netoliko v hut�ch jak se šmelcuje, ale i 
také na dvo�e Vlašském, kterak se peníze d�lají, t�etí den 
odjeli.414  

K rozkazu císa�e Rudolfa ve Vídni dne 20. února 1578 bylo 
ražení malého groše na�ízeno, na n�mž zp�edu �eský lev a na 
druhé stran� nápis malý groš státi má. Ražení velikého groše s 
podobiznou Rudolfovou má až do dalšího rozkazu býti zastave-
no. Týmž mandátem osvobodil císa� Rudolf p�ivážení všech po-
t�eb horních jako loje, olova, m�di ode všech cel a mýt po celé 
zemi.  

Stala se již vícekráte zmínka o tom, že v okolí Kutno-
horském a zvlášt� po vrších Ka	kovských a u Neškaredic vinice 
se nacházely. Tvo�ili� vina�i mezi sebou vlastní spolek, o n�mž 
až podnes uchovala se v archivu m�stském pergamenová listina 
následujícího obsahu: My šepmist�i a rada i všecka obec na 
Horách Kutnách oznamujeme tímto listem všem v�bec a zvlášt�
tu kdež náleží, že jsou p�ed nás do plné rady starší naši nad 
vina�i p�edstoupili a nám dva listy na pergamen� s visutými 
pe�et�mi p�edložili, jeden Krištofa Košína z Košín� a na 
Cerhenicích, jehož datum jest od narození syna božího tisícího 
�tyrstého osumdesátého prvního u Veliký �tvrtek p�ed slavným 
hodem Vzk�íšení božího, druhý Mikuláše z Prách�an na Horách 
Kutných a toho jest datum léta tisícího p�tistého �ty�idcátého 
sedmého v sobotu na Št�drý ve�er, kterýmižto listy jmenovaný 
Kryštof Košín a Mikuláš z Prách�an, jakožto tehdáž páni 
d�di�ní a držitelé vsi Neškaredic vysazují staré i nové vinice p�i 
též vsi Neškaredicích ležící, a ukládajíc, co by z které úro�iti a 
na budoucí �asy platiti se m�lo, tak jakž tíž listové to všecko v 
sob� ší�e obsahují a zavírají, prosíce nás, podavše p�i tom 

                                                          
413 V Memorabiliích k roku 1578 poznamenáno vlastní rukou 

šepmistra Jakuba Holého: Na mé kucha�ce se toho snešení první 
po�átek vzal, nebo� když všechny p�ekupnice cizopanské pro 
nepo�ádné se v trhu chování vypov�zeny býti m�ly, já jednu za 
kucha�ku podržel a tím u�in�né snešení jsem porušil. Jaký trest na to 
padl, není uvedeno. 

414 Lib. Memor. k r. 1578 h 4. 
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n�kterých artikul� a /439/ snešení mezi jimi stalého, abychom za 
p�í�inou nezbedných a nepilných týchž vinic držitel�v je p�i 
týchž listech a starém na�ízení, jakožto páni d�di�ní t�ch 
grunt�v, zachovali a tímto listem naším jim potvrdili a jak by se 
napotom k sob� chovati a držeti m�li, opat�ili. I pon�vadž t�mi 
naho�e psanými listy to z�etedln� vyv��eno jest, co jeden každý a 
z které vinice od starodávna platu dávati m�l a povinen byl, 
protož toho se p�i tom z�stavuje. Strany pak jiných artikul�v v 
týchž listech obsažených, pon�vadž p�edešlí držitelové též vsi 
Neškaredic to jsou v své moci m�li, že starší nad vina�i, když by 
toho pot�ebu uznali (kte�í by nad jinými ruku svou drželi a k t�m 
vinicím dohlídali a vznikla-li by n�jaká nevole a r�znice mezi 
nimi o n�, aby soudy drželi a výpov�
mi s výhradou odvolání 
p�ed pány své, na míst� stav�li), volívali a je usazovali, toho 
také i nyní p�i tom se zanechává a v moci naší a budoucích 
našich z�stavuje. Druhé. Kdež též žádný t�ch vinic bez v�le a 
v�domí pána t�ch grunt�v, le� dobrému �lov�ku (kterýž by 
poplatky ty všecky, které sám platí, bez zadržování zastával a 
náležit� je spravoval a jich neopoušt�l), prodati mohl, toho 
artikule tolikéž v své celosti a podstat� zachováváme, však tak, 
jestliže-li by p�i tom vskutku shledáno bylo, že by vinice po 
jednom i druhém napomenutí d�lati necht�l a je zoumyslna 
opoušt�l neb poplatk�v �asn� nevydával a jich od sebe, až by 
druhý neb t�etí p�išel, neodvozoval, abychom takovou v�c, 
jakožto páni t�ch grunt�v d�di�ní, k náprav� p�ivésti a bu

takové vinice odníti a jinému prodati, neb jakž by se nám a 
budoucím našim vid�lo a zdálo opat�iti mohli a v�li m�li. Zase, 
jestliže by z dopušt�ní božího neb jiné p�í�iny všecky ty vinice 
spustly a takový plat nám a budoucím našim sešel, tehdy bychom 
se v též grunty uvázali a k svému užitku je p�ivedli a tento list 
aby žádné moci nem�l a jim platen býti nemohl.  

/440/ Dále, když ti starší nad vina�i jsou nám n�které jich 
artikule, kterak by se �íditi a chovati m�li, p�edložili a v tom za 
opat�ení žádali. I pon�vadž slušné a spravedlivé jest, aby jak ve 
všem jiném, tak i mezi nimi jakýs �ád byl a takové vinice náležit�
spravovány a d�lány býti mohly a jeden každý jak se chovati 
v�d�l. Protož také mezi nimi tak na�izujeme a za v�c užite�nou 
tímto listem ustanovujeme. Nejprv, když by oni starší vina�i pro 
n�které pilné pot�eby a zvlášt� opat�ení t�ch vinic, bu
 sami v 
místo pokojné a poctivé se sešli neb jiných tovaryš�v svých k 
tomu povolali, aby p�edkem sami na sob� dobrý p�íklad dali a 
náležit� k jednomu každému se chovali a z druhé strany oni 
tovaryši a sousedé v poctivosti je m�li, jich poslouchali a jimi se 
spravovali. A jestliže by v �em komu jaké ublížení státi se vid�lo, 
aby na n� starší vznášeli a oni bez odtahu je v tom opat�ili. A 
pakli by �ím vládnouti nemohli, p�ed nás a budoucí naše to 
podali. Druhé, jestliže by kdo jakou od koho vinici koupil a do 
po�ádku jich vina��v p�ijat býti cht�l, aby mezi n� starší 
vina�ské, zjednaje sob� povolení, když by pospolu byli a se sešli, 
vstoupil a za p�ijetí a zápis žádal. A oni starší aby toho bez 
odtahu povážili a nebylo-li by nic na p�ekážku, p�ijma 
p�íjemného 6 gr.�., k tomu povolili. Nežli by kdo na své 
poctivosti zkažený, toho aby mezi sebe nep�ijímali, ani zápisu 
jemu dopoušt�li. T�etí. Jestliže by kdo od starších obeslán byl, 
aby se v po�ádku postavil a kdož by toho zúmysla neu�inil a 
nevykonal, aby 4 gr.�. starším propadl. �tvrté, jeden každý p�i 
sv. Havle aby �asn� jakž úroky od sebe odvozoval, tak i 
purkrecht �istil. A jestliže by od koho tomu dosti se nedálo, aby 
starší k tomu dohlídali a jednoho každého k dosti u�in�ní 
napomenuli a p�idrželi. /441/ Páté, aby v ned�li Pán� žádný na 
vinici nic ned�lal ani vín do puten k trhu nesbíral. A jestli by kdo 
v tom postižen byl, aby pokuty do po�ádku 10 gr.�. složiti 
povinen byl. Šesté, kdož by koli z vina�� neb �eládky jich bu
 ve 
dne neb v noci krádeží neb jinak nenáležit� na vín�, ovoci, 
roub�v �ezání, štípk�v a plání vykopávání, neb na �emžkoli 
jiném komu škodu �inil a v tom postižen byl, aby to na nás a 
budoucí naše vzneseno bylo a ten jeden každý podle provin�ní a 
zásluhy bu
 pen�žitou pokutou, v�zením neb jinak skute�n�
trestán byl. Sedmé, kdož by vyšel se psem na vinici a jeho 
neuvázal, nébrž jemu na jiné vinice b�hati a škodu �initi 
dopoušt�l a v tom usv�d�en byl, aby do po�ádku 4 gr.�. pokuty 
povinen byl. Osmé: jestliže by kdo hráze opoušt�l a dvé�e p�i 
vinici nedobré a k zavírání nesp�sobné m�l neb jich po sob�

nezav�el, takže by jimi do vinice jíti a druhému škodu �initi 
mohl, a po napomenutí starších do dvou ned�l po�ád sb�hlých 
toho opraviti zanedbal, aby starším 4 gr.�. pokuty propadl. 
Deváté, jestliže by kdo se toho dopustil a housenek s strom�v, 
št�p�v �asn� sebrati nedal a jich do Velikonoci zanechal, aby 
pokuty do po�ádku dv� libry vosku složiti povinen byl. 
Naposledy, jestliže by kdo �asn� vinice nevzd�lal a nezkopal a 
jsa napomenut napraviti zúmysla zanedbal, aby pokuty starším 4 
gr.�. propadl. A jestli by vždy toho neu�inil a spušt�né a 
nevzd�lané tak ležeti nechal, aby je svésti a spustiti cht�l, aby to 
na nás a budoucí naše vznešeno bylo a ve� jemu to obráceno 
bude, tím jeden každý aby se spravil. Nicmén� však tohoto 
na�ízení a ustanovení v moci naší a budoucích našich 
zanecháváme, tak abychom podle uznalé pot�eby bu
 je zm�niti, 
p�idati a ujíti neb p�i tom toho zanechati /442/ mohli a v�li m�li. 
Toho na sv�domí a pro lepší jistotu pe�e� naši p�edjmenované 
Hory Kutné k listu tomuto rozkázali jsme p�iv�siti. Jenž jest dán 
na týchž Horách Kutných v pátek po slavné památce Vstoupení 
Pána Krista na nebe jiná�e devátého dne m�síce máje léta od 
narození Syna božího tisícího p�tistého sedmdesátého osmého.  

Téhož roku k žádosti všech t�í stav�v vydáno císa�em 
Rudolfem na�ízení mezi �emeslníky a n�které jiné obchodníky o 
drahotách v tomto království �eském, podle n�hož se jeden 
každý zachovati povinen bude, ježto do nemírného nadsazování 
a dražení všelikých v�cí �emeslníky od lidu �asté stížnosti 
byly.415

/443/ Ustanovení tohoto mnozí �emeslníci kutnohorští 
nezachovávali a zvlášt� �ezníci a lojovníci k�že a loje dráže 
prodávali nad stanovené ceny. Proto císa� Rudolf mandátem 
daným v Praze den sv. Hedviky (17. �íjna) šepmistr�m p�ísn�
na�ídil, aby k tomu se vším d�razem p�ihlíželi, aby na�ízení 
dané bylo zachováváno, aby lid horní si více do drahoty 
st�žovati nucen nebyl.  

1579 V den Hromnic obnoven byl ú�ad konšelský nejvyšším 
mincmistrem Vilémem z Oprštorfu, p�i n�mž primasem ustano-
ven v dobré pam�ti až na naše �asy z�stávající Kašpar Fifek. 
Šepmistry pak Petr Bernášek, Václav Vyzyna, 
eho� Vodi�ka, 
Stanislav kožišník, Ond�ej Brožovský z Korábu, Mikuláš Chyz-
dera, Jan Da�ický z Heslova, Tomáš Klabal, Jakub Holý, Jan 
Kaznar, Krištof Košický, Leopold Šetlar, Zikmund Kozel z Rej-
zentolu, Cypryan Trnka, Jeremiáš Šetyngar z Chot��iny, Ond�ej 
Sob�hrd a Tobiáš T�íska.  

Na volb� této zvlášt� muselo Kutnohorským záležeti, aby 
zvolili muže obez�elé, správy m�sta a hor znalé, ježto op�t na-
stala jim doba, kdy t�eba bylo hájiti práv a výsad m�sta, ježto 
nejvyšší mincmistr stará práva horní, ud�laná králem Václavem 
II., p�epracoval a je sn�mu zemskému, který ve p�ítomnosti 
císa�e Rudolfa v pond�lí po Hromnicích držán byl, ku potvrzení 
p�edložil. Kutnohorští zv�d�vše, že n�kte�í artikulové v t�chto 
obnovených právech horních proti privilegiím a majestát�m této 
obci daným doloženi jsou a jim mimo starobylý sp�sob novou 
vrchnost ustanoviti se obmýšlelo, uznali toho pot�ebu, aby d�íve, 
než by ku potvrzení a vytišt�ní práv došlo, dožádali se, aby jim 
práva ta k p�ehlednutí dána byla, ježto, jak doslýchají, ú�ad 
horní svého rychtá�e míti i o poctivost souditi by cht�l, jak toho 
již n�co p�ed se bé�e, jakož i o to se p�i�i	uje, aby Ka	k pod 
svou správu uvedl, kdež /444/ až dosavad konšelé ka	kovští 
šepmistry horskými byli ustanovováni. Z té p�í�iny žádali císa�e 

                                                          
415 Na�ízení to, tišt�né v Praze u Jind�icha Melantricha z Aventý-

nu, chová se posud v archivu m�stském. V na�ízení tomto každému 
obchodníku i �emeslníku za každou v�c a vykonanou práci jistý plat 
p�ísn� byl vym��en, nad nejž v�c ani prodati, ani více od práce 
žádati nesm�l. Tak ku p�. ševc�m za boty rejtharské dobré z k�že 
vymazané 1 kopa 20 gr.míš. Od podšití jich s dobrým podešvem 12 
gr. Koželuzi museli prodávati teletiny dob�e mazané po 20 gr. 
ez-
níci op�t prodávali teletiny po 12 gr.míš. Ženské botky z �ervené 
k�že po 22 gr.míš. Krej�ím vym��eno bylo od poctivic kožených a 
kabátu barchánového 10 gr.míš., od plášt� mužského 10 gr., od 
selského kaftanu 5 gr. Peka��m podle trhu každý m�síc cena pe�iva 
a chleba ú�adem se ur�ovala, sladovník�m cena piv ve 3 m�sících. 
Vína p�ivežená musela se konšel�m p�edkládati k sazení ceny. 
Tesa��m a zedník�m mistr�m denn� na dlouhém dni po 15 gr., na 
krátkém po 10 gr. Tovaryš�m jich v dlouhé dni po 5 gr., na krátkém 
po 4 gr.m. atd. 
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Rudolfa, aby tato bez jich ú�asti sepsaná práva horní, d�íve nežli 
by stvrzena byla, jim ku p�ehlédnutí byla vydána.  

Nestalo se sice hned dle jejich p�ání, nýbrž jen k uvážení a 
opravení práv t�ch byli k osobám ze sn�mu k tomu zvoleným 
také šepmist�i kutnohorští do Prahy povoláni a ti vyslali ze své-
ho st�edu Mikuláše Vod	anského z �azarova toho �asu rychtá�e 
královského, Václava Vyzynu, Jana Da�ického z Heslova, Jaku-
ba Brodského, Pavla Sk�ivana a Jana Veverina Píseckého z Kra-
nichfeldu. Posl�m t�m hlavn� t�chto p�t v�cí uloženo, aby o n�
dbali a je hájili: P�edn�. Pon�vadž šepmist�i a rada mají své 
obzvláštní �ády a práva, a p�i nich sn�mem r. 1575 odbývaným 
jsou z�staveni, tedy jest p�i t�chto nových právech mysliti na to, 
aby se jimi proti tomu ni�eho neužívalo a oni snad o svá práva 
nep�išli. Druhé. O rajtuncích obecních žádná zmínka se v t�chto 
právích ne�iní a tak ovšem ú�edníci horní o to usilují, aby šep-
mist�i a rada do ni�eho p�i horách si st�žovati a o� se domlou-
vati nemohli, nýbrž na škodu svých náklad�v a proti svým p�ísa-
hám hled�ti museli. T�etí. Vrchní štejgý�i, písa� urburní, štolmi-
str i jiní všichni p�i horách hofmistru a urburé�i p�ísahu �iní a 
nákladník�m a t�ží��m ni�ím odpov�dni nejsou. Proto také v ro-
zep�ech a soudech horních proti nim se p�imlouvati nemohou, 
tomu aby bylo p�edejito. �tvrté. Ú�edníci horní cht�jí, aby kon-
šelé ka�kovští hofmistrovi a urburé�i proti všemu posavadnímu 
dobrému �ádu p�ísahu �inili, jichž by však šepmist�i v jich p�ech 
souditi ani apelací od jich soudu p�ijímati nemohli a tím práva 
svá by porušena m�li, pro�ež toho dopušt�no býti nemá. Páté. 
Že židé suplikují k JMCé, chtíce zase svobodn� do Hory Kutné
/445/ choditi svobodn� jako prve, o �emž pan hofmistr panu minc-
mistrovi i šepmistr�m psaní u�inil a suplikací tu na pány vznesl. 
Pon�vadž však jest jistý mandát císa�e Maxmiliana, že židé vše-
mi oby�eji Hory prázdni býti mají, aby o to též promluvili.416  

Poslové vyslaní hájili state�n� starých práv horních a zvlášt�
m�stských a dosáhli kone�n� mnohými p�ímluvami, vzdor usilo-
vání mincmistra a hlavn� horního hofmistra Karla z 
ásné, který 
byl zejména p�vodcem t�chto nových práv horních, že zamýš-
lená práva nová ku spole�nému uvážení všech šepmistr� a rady 
m�sta Hory Kutné do m�sta byla odeslána, jelikož starým prá-
v�m horním a privilegiím m�stským na úkor byla sestavena. 
Proto také uvád�jí šepmist�i p�i návracení práv t�ch ve svém 
obšírném spise: Pováživše, uznali jsme a uznáváme, že v tom 
spisu, kterýž by tak rád n�kdo za práva horní míti cht�l, více 
sebe a své dobré nežli horní opatruje, ano i o to usiluje, aby pod 
tím titulem práv ú�ad sv�j a n�kterých jiných zvýšil a ú�ad 
šepmisterský a tu stolici výsadní, kteráž vždycky od starodávna u 
veliké vážnosti a podstat� jakožto p�ední místo držána byla, a 
šepmist�i i rada, jakž po panu mincmistrovi tu na Horách tak i v 
sn�mech a jiných jednáních obecních po Pražanech druhý hlas 
mívali a až posaváde mají, zleh�il a k snížení p�ivedl. Nad to 
vejš i toho dovedl, aby k pavování hor žádný p�ihlédati a o nic 
se již bu
 jak bu
 domlouvati nemohl. Jakož pak až posavád 
tém�� tak chováno p�i ú�adu horním bylo, že mnoho v�cí od 
n�kterých p�ed sebe jsou brány /446/ a p�es odpor a vznášení 
naše a jiná a jiné s velikou škodou prom��ovány, ale co tím 
zp�sobeno, to nyní se spat�uje, a obec naše, jsouc v znamenité 
dluhy skrze to uvedena, nejlépe o tom ví, což ne tak JMti 
nejvyššímu panu mincmistru království �eského, jako Ludvíkovi 
Karlovi z 	ásné hofmistru, kterýž hned z po�átku se k tomu, že 
taková horní práva za ú�adu jeho znova jsou napravena a 
vydána, p�iznává, p�i�ítáme, nebo� JMt nejsouc dávno v té 
povinnosti a o mnohých v�cech žádných snad v�domostí nemají-
ce, v tom vymlouváme. A protož cožkoliv k tomu spisu a k t�m 
vymyšleným n�kterým artikul�m, kte�íž jsou tak od mnoha let 
bez v�domí našeho jakž na škodu a zošklivení t�ch hor, také i 
snížení a zkázu nás sbírány byly a v jedno uvedeny promlouvati 
a zdání naše proti tomu oznamovati budeme, žádnému jinému, 
než dot�enému Ludvíkovi Karlovi z 	ásné a jiným, kte�í v tom 
jemu nápomocni byli, p�i�ísti nem�žeme.  

Z toho seznati lze, jak ú�ad horní proti práv�m m�sta brojil a 

                                                          
416 Kdožkoli by stará práva horní krále Václava II. seznati cht�l, 

tomu doporu�uje se vydaný jich p�eklad JUDra Hermenegilda Jire�-
ka pod titulem Práva královská horni�ní �ili Knihy práv horník�m 
vydaných v Praze 1867 knihkupectví Kobrovo. 

vrch nad obecní správu dosíci usiloval. Proto úloha šepmistr�
byla veliká, aby v�as možnostem p�edešli a starých práv m�sta 
uhájili. Jak dalece se to vyslaným poda�ilo, seznáme nejlépe, 
když zde z takzvaných obnovených práv horních kapitolu O svo-
bodách horník� v plném zn�ní uvedeme, ježto již v prvním dílu 
o starých právech horník� obšírná stala se zmínka.417 Svobody 
horník� byly tyto:  

P�edn�. Všichni Horníci, t�ží�i a nákladníci aby od nás tím 
v�tší náchylnost poznati mohli a chtiv�jšími k horám a hledání 
kov� byli, tuto jim obzvláštní milost �iníme a je osvobozujem, 
kdežkoli a na kterých horách zlatých neb st�íbrných v království 
našem �eském, bu
 na našich neb na stav�v gruntech, ježto z 
nich desátkové vycházeti mají, náklady �iní a pavují, aby z t�ch 
náklad�v dol� /447/ neb štol hledajících, které by s cupusy pavo-
vány byly anebo i potom, když by jsouc na užitcích, užitkové z 
nich vycházeti p�estaly a zase k p�íplatk�m p�išly, žádnými 
desátky, pokudž by na p�íplatcích trvali a užitek na dílec (kukus) 
po patnácti groších �. v�epných pen�z nem�li, dávati povinni 
nebyli a nedávali.  

Ale kdyby tak mnoho v�epných pen�z za rudy, zlata neb st�í-
bra zachovaných m�li, aby na kukus po 15 gr.�. užitek d�len býti 
mohl, tedy ihned, d�lte užitek nebo ned�lte, budou nám i pánu 
gruntu od toho �asu náležitý desátek, dokudž by ten náklad d�l 
neb štola užitek nevynášel a zase k p�íplatku nep�išel, dávati 
povinni. A tak toliko z t�ch dol�v nebo štol, kte�í užitky z rud zla-
ta neb st�íbra vynášejí, kolikrát by koli po p�íplatcích a jinak k 
užitk�m p�icházeli, desátky povinni dávati býti mají a jinak nic.  

Jestli by kdo z jiných zemí na n�které hory zlaté neb st�íbrné 
v království �eském, na našich neb stav�v gruntech, kde t�chto 
práv užívají, se p�ist�hoval, usadil a náklady na hory �inil, 
pavoval nebo p�i horách a dolích d�lal, a v cizích zemích dlužen 
z�stal, však v žádném zlo�inném, hrdla, cti a víry propadlém 
skutku nalezen nebyl, tehdy ten a takový každý má a bude moci 
všech t�ch svobod, t�mito našimi právy horními vysv�tlených i 
jiných obdarování majestáty obsažených, jako jiný svobodný 
horník úžívati, s manželkou, dítkami, �eledí i tím vším, s �ím jest 
se tu p�ist�hoval a co by tu poctiv� zachovati a nabýti mohl, 
svoboden býti a p�ed svými v��iteli od svého na ty hory p�ist�ho-
vání za t�i léta po�ád zb�hlá bezpe�ný glejt míti, tak aby žádný z 
cizozemc�v pro dluhy do t�ch t�í let hyndrovati, ani jakou p�e-
kážku �initi, ani jakým právem na� nastupovati nesm�l, kterýžto 
glejt jednomu každému v takových p�ípadnostech do oznáme-
ných t�í let od jeho p�est�hování mocí naší královskou jakožto 
král �eský dávati a je v tom osvobozovati rá�íme.

/448/ A pakli by se n�kte�í poddaní v království �eském a 
zemích k n�mu p�ipojených k n�kterým t�m horám obrátili a 
živnosti sob� se ženou a d�tmi, pavováním nebo poctivou robo-
tou p�i horách dobývati cht�li, však kte�í by též zlo�iny, hrdla, 
cti a víry propadlými skutky vinni nebyli, mají míti též svobodu, 
osadíc pán� grunt, p�i horách se osaditi, tu z�stati a živnost 
hornickou pavováním neb dílem horním užívati.  

Jestliže by pak z gruntu utekl aneb se ženou a d�tmi neb 
jinak vykradl, má nicmén� též ty svobody užíti a co jest koliv�k 
na gruntech pána svého, bu
 statek neb jakoukoli jinou sprave-
dlnost m�l, a ji odešel, ten pánu gruntu prodává a ji potracuje. A 
ti neb takoví poddaní nemají jinak té svobody užívati, než pokud 
se p�i horách zdržují a hornické živnosti pavováním neb dílem 
horním a dolovým užívají. Bude-li n�který poddaný na hory 
nakládati, bu
 na našich, pána svého neb na n�kteréhož koliv�k 
z stav�v gruntech díly míti a propadne-li nám neb pánu svému 
hrdlo a statek neb jednoho z toho, díly jeho, které má, mají jemu 
p�edce z�stati a nemá se na n� žádný žádným oby�ejem ani pro 
dluhy potahovati, ale on bude míti v�li je držeti, n�komu dáti, 
prodati, o nich kšaftovati jako který jiný svobodný horník. /449/ A 
                                                          

417
/448/ Práva horní nejjasn�jšího knížete a pána pana Rudolfa II. 

�ímského císa�e, uherského a �eského krále s uvážením všech t�í 
stav�v království �eského horník�m starobylých a svobodných hor 
na Horách Kutných a jiným všechn�m horník�m království �eského, 
kte�í by je sob� koliv též na nových horách p�i za�átku oblíbili a 
zvolili, aby se jimi spravovali a �ídili, znovu napraveny a vydány. Za 
ú�adu nejvyššího mincmistra urozeného pána Viléma staršího z 
Oprštorfu z Dubu a Friedštejna a na Slav�ticích, císa�e JMti rady a 
hofmistra na Horách Kutných Ludvíka Karla z 	ásné. 
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p�išlo-li by k tomu, že by t�ží�i a horníci z dopušt�ní božího 
válkami nebo jakýmkoli sp�sobem od hor odehnáni byli a potom 
se zase vrátili, má jeden každý zase k svým díl�m zúplna a jiné 
všelijaké spravedlnosti, kterou by tu ješt� najíti a prokázati 
mohl, p�ipušt�n býti a ji užívati.  

Nad to pak Horníky naše na Horách Kutných všech cel, mýt 
a ungelt�v osvobozujem, aby z t�ch v�cí, které by od nich a 
forman�v neb nájemník�v jejich, bu
 ku potravám neb pro jiné 
pot�eby ku pohodlí a držení t�ch hor a lidu horního vezli, nesli 
nebo hnali, žádnými cly, mejty neb ungelty v tomto království 
�eském a zemí k n�mu p�ipojených od žádného, mimo to, co jest 
od starodávna obci jejich pro opravy a zdržení m�sta a 
m�stských pot�eb dávalo, dává a platí, obt�žováni nebyli. Však 
jestli by kdo z obyvatel�v Hory Kutné i jiný kdožkoliv pod sp�so-
bem fedrování hor a lidu horního, užívajíc v tom t�ch svobod, 
n��eho v m�st� složil, anebo dobytky k m�stu p�ihnal neb p�i-
hnati dal anebo obilí a jiné v�ci tu p�i horách na d�dinách, 
lukách neb zahradách k Ho�e m�stu pod šos náležitých zrostlo a 
toho p�i m�st� nebývalo a jinam od m�sta prodávati cht�l, nemá 
jemu bez povolení ú�adu horního a m�stského dopušt�no býti. 
Pakli by to ukryt� u�inil a vyprodal, má držán býti za toho, jako 
by projel. A bude-li koup� ta dostižena, má vzata a do špitálu 
dána býti a právo se jim má dostate�n� ujistiti a jeho p�estou-
pení na nás vznésti. Ve� jemu to obrátiti rá�íme, toho bude 
o�ekávati.  

A jakož jsou horníci na Horách Kutných osedlí a s m�stem 
trpící od p�edešlých císa��v a král�v �eských p�edk�v našich 
mezi jinými též nížpsanými milostmi a svobodami obda�eni, p�i 
kterýchž my jich zanechati a jim jich potvrzovati rá�íme: „což 
sob� koliv bu
 k n�kterému záduší, k obci anebo n�které ob-
zvláštní osoby, totiž m�š�ané Hory Kutné, /450/ statku pozemské-
ho svobodného na �emkoli a jak jmenováno býti m�že, koupili, 
aby jim to svobodn� beze vší p�ekážky a odporu i bez vznešení a 
na nás se dožádání ve dsky zemské šlo a kladeno bylo“. Tolikéž 
jim i k tomu svolujem, „aby je mohli zase svobodn� bez p�ekážky 
každého �lov�ka prodávati a to kolikrát by se jim koli líbilo. 
Jestliže by který Horník o statku pozemském kšaftoval, aby ten 
kšaft po relacích od šepmistr�v a rady vyslaných do desk 
zemských se kladl a odkázal-li by komu statek sv�j pozemský i 
šosovní, ten aby jeho svobodn� požíti mohl.“  

Pakli by ten který Horník neb Hornice, nepoz�stavivši d�di-
c�, bez kšaftu um�eli, tehdy statek jejich na nejbližšího p�ítele s 
m�stem trpícího aby p�ipadl. A nebylo-li by tu p�i m�st� p�átel, 
tedy statek pozemský a hotové peníze na nás a budoucí krále 
�eské, ale šosovní, jako domy, zahrady, d�diny, luka, rybníky, 
též doly, horní díly i jiné k horám náležité na obec m�sta Hory 
Kutné p�ipadnouti má. A aby mohli tím snázeji a podstatn�ji 
svými náklady hory v ustavi�ném pavování a kov�v hledání 
držeti, propouštíme je ze všech a všelijakých berní zemských, 
tak aby nyní a �asy budoucí, pokud a kte�í se hor náklady 
svými dotýkati budou, žádnými bern�mi z statk�v a živností 
svých m�stských, jaké by ty koliv byly, které p�i m�st� Ho�e 
Kutné mají a míti budou a jich užívati mohou, ani posudním z 
t�ch piv, které oni sami p�i m�st� na pot�ebu m�sta bývaly, to 
jim a práv�m i svobodám jejich k žádné škod� býti nemá. 

/451/ Však proti takovým milostem a svobodám jsou a mají 
byti povinni náklady svými hory držeti a p�inejmenším jeden 
d�l ze spolka obecným nákladem pavovati a v tom rovnost 
zachovati, tak aby chudší nebyli mimo možnost obt�žováni a 
mocní, majíce mnohemnásob lepší živnosti, ušet�íni. A kdyby ten 
d�l obecný k užitk�m p�išel a za jeden celý rok užitky a p�ebytky 
vydával, tehdy aby aby jiný d�l k t�žení p�ed sebe vzat byl a to s 
radou a bedlivým uvážením nejvyššího micmistra a ú�edník�v 
horních. A kolikrát by koliv d�l obecní k užitk�m p�ivedli, tehdy 
po každém roce tím sp�sobem jiný p�ed se vzíti mají, tak aby se 
hory rozši�ovaly a užitkové rozmnožovali.  

Také i všech tažení vojenských, obzvlášt� ven ze zem�, 
osvobozujem, le� by se zem� �eské dotýkalo skrze n�jaké vpády 
od nep�átel anebo pro jiné p�í�iny, že by ve�ejné pohnutí býti 
muselo, tehdy aby též vedle jiných, když bychom toho pot�ebu 
uznali a My sami neb budoucí králové �eští jim rozkázati rá�ili, 
anebo na našem míst� nejvyšší mincmistr království �eského jim 
rozkázal, mají vlasti své hájiti a povinni býti. Co se pak artiku-

l�v o snešení s stavy království �eského, které se stalo na sn�mu 
obecným léta 1575, dotý�e, a�koliv se i na ty hory, ježto by se na 
stav�v gruntech zjevily a vyzdvihly vztahují, však týchž artiku-
l�v, týchž milostí a svobod v témž snešení položených všichni 
horníci, t�ží�i a nákladníci na našich horách a v našich králov-
ských m�stech horních v království �eském, žádných hor nyn�j-
ších ani budoucích, kteréž t�ží neb t�žiti budou, nevym��ujíc, též 
jich na každém míst�, kdež by toho koliv pot�eba bylo užívati, 
jimi se �íditi a spravovati mají a moci budou, avšak s tou 
výminkou, jestli by které hory neb horní m�sto proti n�kterému 
tomu artikuli obzvláštní obdarování m�lo, toho p�i n�m z�sta-
vovati rá�íme. A pon�vadž p�i každém horním m�st� obyvatelé 
mnohými milostmi, obdarování mimo jiná m�sta /452/ osvobozeni 
jsou, majíce tu své živnosti, obchody a obydlí, budou take povin-
ni v p�ípadných pot�ebách, a� by na n� kdy podáno bylo, všeli-
kterak, bu
 forami robotními i jinak, jak by kdy pot�eba ukáza-
la, však proti slušné odm�n� a záplat�, jak se jiným v�bec platiti 
bude, hory fedrovati pomáhali.  

A jakož od strodávna práva horní ukazují i my toho také 
potvrzujeme, aby p�i horách, v ou�edních domích, v dolích, nad 
doly, v kavnách, lozumentích, na haldách, v lezofech, v hut�ch a 
kdežkoli jaká štádla k horám neb hut�m pod správu ú�adu hor-
ního náležejí, to p�ed všelikým právem i jinak, aby žádný jaké-
hokoliv stavu neb povolání byl, žádné moci ani své v�le užívati, 
žádného bíti, jímati, ani na� sáhati anebo v �em p�ekážky �initi 
nesm�l, osvobozujem. Pakli by se kdo toho �eho proti tomu na-
šemu osvobození dopustil, ten nám hrdlo i statek propadne. A 
protož hofmistr neb perkmistr t�ch hor má jeho ihned na 
závazek vzíti, aby se ve �trnácti dnech p�ed osobou naší, v naší 
nep�ítomnosti p�ed nejvyšším mincmistrem postavil. Pakli by mu 
toho co v��iti nebylo, má v�zením opat�en a bez meškání na nás 
a v nep�ítomnosti naší na nejvyššího mincmistra vznešeno býti a 
nejvyšší mincmistr má soud po�ádný p�i nejbližším právu osaditi 
a jeho podle uznání trestati. Pakli by se osoby stavu vyššího 
dotýkalo, má ho na �est a víru vzíti, aby se ve dvou ned�lích na 
hrad� Pražském p�ed naším hejtmanem postavil. Pakli by p�i 
skutku postižen byl, má ho témuž hejtmanu poslati a vedle toho 
jeho provin�ní psaním sv�tle oznámiti, ten bude v�d�ti podle 
z�ízení zemského a svého ú�adu to jak dále opat�iti. Také p�ísn�
p�ikazujeme a míti chceme, jestli by kdo t�ch svobod lstiv� a 
zlostn� užívati cht�l, netoliko bitím, jímáním, ale i nenáležitými 
slovy Pána Boha dotýkati, láním, klením, han�ním, lidí na pocti-
vosti utrháním, p�ísaháním, toho aby štejgé�i, šichmistr a doloví 
d�lníci ihned do v�zení vzali a našim ú�edník�m s jeho p�e�in�-
ním /453/ oznámili, aby vedle provin�ní svého skute�né trestán 
býti mohl. A který by koli štejgé�, šichtmistr neb d�lník takového 
p�estupitele honiti a jímati nepomáhal a necht�l, ten každý má 
túž pokutu nésti, jako p�estupitel. Však jestli by naši ú�edníci 
pro neposlušenství neb jaké jiné p�e�in�ní kterého trestati cht�li, 
ti mají moc v každém tom míst� osvobozeném jakož i jinde v 
m�st� neb kdekoliv dáti vzíti a vedle provin�ní trestati.  

To pak vysoce vymi�ujem, aby žádný mordý�, zemský zhou-
bec, loupežník a jiný šk�dce lidský t�ch svobod užíti nemohl, ale 
utekl-li by tu který, tedy dopouštíme, aby je, opov�dí-li se hofmi-
stru neb perkmistru t�ch hor, svobodn� jímati mohli, však s výš 
oznámenou výminkou.418

Ale že by n�kdo n�koho mohl tím na�íci a on vinen nebýti, 
toliko proto, aby ho mohl z místa svobodného vymoci a dosáh-
nouti, protož hofmistrovi neb perkmistrovi porou�eti rá�íme, aby 
na to pilné z�ení m�li a odpíral-li by na �em tomu skutku, aby ho 
v�zením dostate�n� opat�ili a na�íkající, není-li dosti usedlý v 
tomto království, aby zaru�il a ve �trnácti dnech to na n�j 
ukázal. Ukáže-li, tehdy má v�ze� ku právu m�stskému dán býti. 
Pakli neukáže a p�edloží slušné p�í�iny, pro které jest v tom �ase 
ukázati nemohl, a žádal-li by za další �as, tehdy má jemu toho 
do druhých �trnácti dní uloženo býti a tak vedle slušných p�í�in i 

                                                          
418 Proti t�mto posledním t�em ustanovením vyslaní Horští velice 

se bránili, aby ú�edníci horní jaké právo trestní konati, koho do 
v�zení bráti a ke skute�nému trestání podávati m�li, jelikož to nikdy 
ku práv�m jich nenáleželo, než šepmistr�m a konšel�m dle z�ízení 
zemského podobné p�estupky souditi a trestati p�ísluší, o �emž 
pozd�ji veliké spory bývaly. 
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do t�etích �trnácti dní toho bude moci u�initi. A neukáže-li nic v 
t�ch t�ech odkladech, má v�ze� propušt�n a ten, kdo jest jeho 
hyndroval nám v takovou pokutu upadnouti, jako p�estupitel /454/
a rušitel našeho osvobození, a má též tak, jak výš o p�estupite-
lích oznámeno, k n�mu p�ikro�eno býti.  

A protož má p�i každém horním m�st� ten �ad zachován a 
držán býti, aby, vymi�ujíc naše i t�ží�ské ú�edníky a služebníky 
též i šichtmistry, totéž písa�e dolové i hutní, probí�e a k tomu 
podobné osoby, jiný žádný obecní d�lník po m�st� neb po 
horách žádné zbran�, sekery, ani kladiva železnýho aby nenosil, 
le� že by na dílo neb z díla šel, tu m�že sekeru neb kladivo nésti, 
že by mu se mu po n�jaké pot�eb� p�es pole jíti trefilo, ale krom�
toho nemá žádnému trpíno býti, nýbrž rychtá� m�stský má ob-
zvláštní pozor na to míti a najde-li takového kterého s zapov�d�-
nou zbraní po m�st�, po domích neb za m�stem na procházkách 
choditi, má jemu tu zbra� vzíti, zase nenavracovati a k tomu ho 
do v�zení dáti, odtud nevypoušt�ti, le� rychtá�i patnácte groš�v 
pokuty dá.  

Uznal-li by nejvyšší mincmistr p�i m�st� Ho�e Kutné nebo 
p�i kterémkoliv jiném našem horním m�st�, kde by t�chto práv 
užívali, jakou obecní pot�ebu pro pohodlí a snadn�jší zdržení 
lidu horního, aby v ni�emž p�es míru obt�žováni nebyli, mezi 
�ezníky, peka�i, sladovníky, lojovníky i jinými všelijakými �eme-
slníky a obchodníky, kte�í by netoliko na potravách, ale i v 
jiných pot�ebách a nádobích k hornímu dílu, též v od�vích a 
obuvích své obchody vedli, n�jaký lepší �ád, nežli by prve byl, 
na�íditi, tedy uvážíce to s ú�edníky horními t�ch hor a ú�adem 
téhož m�sta, bude moci to, což by tak spole�n� za nejlepší uvá-
žili a našli, na�íditi a ustanoviti, a obyvatelé téhož m�sta budou 
povinni tak se chovati a v tom státi.419  

/455/ P�ihodilo-li by se, že by mezi obecním lidem p�i kterémž-
koli horním m�st� r�znice nebo bou�ka se pozdvihla anebo ohe�
vyšel, tehdy všichni naši ú�edníci a p�ísežní i jiní služebníci mají 
ihned na Horách Kutných k Vlašskému dvoru b�žeti a téhož 
domu i mince hájiti.420

/456/ P�i jiných horních m�stech, kdež by 

                                                          
419 Proti ustanovení tomuto namítali kutnohorští nejvíce, dokláda-

jíce, že tato v�c jakožto m�stská od starodávna skrze šepmistry a 
radu se opatruje a k tomu vždy jisté osoby hned po obnovení rady k 
dohlédání k �emeslník�m, zvlášt� k �ezník�m, /455/ peka��m a jiným 
se volí a jestli kdy od pana mincmistra co se vznáší a pot�ebuje p�i 
n�kterých �emeslnících a obchodnících obzvláštního opat�ení, ta v�c 
�asem spole�n� se váží a k náprav� p�ivozuje a ú�ad horní p�i tom 
nebývá a toho se nedotyká. A protož nebylo t�eba ú�adu hornímu 
takové povinnosti na sebe bráti a ješt� p�ední místo na potupu 
ú�adu šepmistrského sob� dávati, pon�vadž snešení mincmistra s 
šepmistry za právo držáno býti má. 

420 Proti tomu namítali Kutnohorští: Tyto dv� v�ci, bou�ka a ohe�, 
jsou velké a t�žké pokuty boží a když je kde dopoušt�ti rá�í, ob-
zvláštní pomoci božské a rozšafnosti jest tu pot�ebí. A protož jak by 
p�i tom ohni m�lo ode všech chováno býti, o tom jisté na�ízení p�ed 
léty od nás se jest stalo a od toho �asu n�kolika pány mincmistry 
potvrzeno. Strany pak bou�ek, ta v�c v jistý zp�sob a regiment 
uvedsti se nem�že, než za naší pam�ti dvakrát jest to zkoušeno a 
kdyby ú�ad m�stský v to nevkro�il a takovou v�c jistým prost�edkem 
nespokojil, neví se kam by to, zvlášt� takové roztržitosti a zb��e lidu 
rozli�ného, se vztáhlo. Než aby tím prost�edkem, kterýž skladatel 
tuto poznamenal, taková jedna i druhá v�c dostate�n� opat�ena býti 
mohla, tomu se místo nedává, aniž jest podobné, aby v �as bou�ky a 
ohn� všichni k Vlašskému dvoru, ú�edníci i jiní p�ísežní služebníci, 
b�želi a tam dvoru a mince, an by tam žádného nebezpe�enství bu

od lidí neb od ohn� se neo�ekávalo a jinde lidé se rotili a škoda dála 
a zlé bez /456/ p�etrhování množiti by se cht�lo, hájili, snáz by jakž 
m�sto tak i hory k zkáze p�išly, zvlášt� že oby�ejn� v takových 
p�íhodách tu lid b�ží, kde se n�jaké nebezpe�enství a škoda d�je a 
p�etrhnouti náleží. A zvlášt� toto pak se ode všech šet�í, když kos-
tel�v, radnice, Vlašského dvoru a jiných k tomu podobných p�edních 
dom� se dotý�e, že tu obzvláštní starost od nás všech, aby to opat�e-
no bylo, se má. Jakož pak i p�ed léty nejinak než od p�edk�v našich 
se stalo, když u nás na Horách Kutných sn�m držán a o zvolení 
krále Vladislava odpor byl a mince v nebezpe�enství z�stávala, že 
jsou ji šepmist�i a rada v moc svou vzali a lidmi zbrojnými osadili, 
aby žádného nebezpe�enství odtud o�ekávati pot�ebí nebylo. A 
protož, kdyby tak lidé rozdvojeni byli, aby tito k Vlašskému dvoru a 
jiní k škod�, kdež se d�je, b�želi, jakž by tuto skladatel míti cht�l, 

mince nebylo, ú�edních dom�v, kdež se práva, zápisové a jiné 
spravedlnosti lidské chovají, pilni býti a hájiti. Pakli by se �ího 
domu dotýkalo anebo blízko kterého z našich ú�edník�v nebo 
služebník�v, ten každý bude moci svého hájiti. A byl-li by takový 
šk�dce bu
to bu�i� nebo pali� postižen, ten má ihned k nejbliž-
šímu právu m�stskému dodán a tu souzen a trestán býti.  

Pro lepší vyrozum�ní v�ci sporné, o niž se Kutnohorští p�i 
t�chto obnovených právech horních zasazovali, a jako ukázku, 
jak práv svých hájili, uznávám za d�ležité podati ješt� jeden 
úryvek z t�chto obnovených práv horních spolu s úplnými ná-
mitkami šepmistr�, ježto to až posavad nikde a nikým uve�ejn�-
no nebylo, �ímž v�c sama nejlépe se prosv�tlí a �tená� o pravém 
zkracování práv m�stských, jakéž ú�ad horní /457/ obci chystal, 
jakož i panující �evnivosti a bažení ú�adu horního po vrchním 
poru�enství v m�st� p�esv�d�ení nabude. Tyto poslední v�ci 
namnoze nesou vinu na úpadku hornictví kutnohorského.  

Obnovená práva horní p�edpisují O právu soudném takto: 
Nacházíme, že p�edešlí císa�ové a králové �eští, n�kdy p�edkové 
naši, když jsou se Hory Kutny vyzdvihovali,421

/458/ lidé rozmno-
žovali, m�sto zakládali, domy stav�li, rozli�ní �emeslníci a ob-
chodníci se osazovali, uznali jsou, že by správcové a ú�edníci 
horní nemohli všeho lidu spravovati, i ustanovili jsou jim ku 
pomoci jiné soudce,422

/459/ kterýmž jest právo m�stské vydáno, ti 
aby m�stské a outrpné v�ci soudili, lid obecný p�i m�st� v do-

                                                                                             
B�h ví, kde by se to zlo stavilo a jaký konec by vzalo.

421 Šepmist�i namítli: Tu korekturu skladatel za podstatu nejv�tší 
sob� bé�e a na tom svou spravedlnost tém�� všecku zakládá a tudy 
sob� p�ední slovo, hlas a místo p�ivlast�uje a získati chce, že by prý 
Hory Kutné starší byly nežli m�sto a že když se haví�i rozmáhali a 
lid množil, císa�ové a králové �eští uznavše, že by ú�edníci horní 
všeho lidu nemohli spravovati, i p�idali jim ku pomoci soudce, kte�í 
by m�stské a outrpné v�ci spravovali a lid obecný v dobrém �ádu a 
pokoji drželi etc. Ale toho ni�ím neukazuje. Aby pak tak bylo, že 
hory nejprve jsou nalezeny a m�sto pomalu se stav�lo, však ne hned 
z toho to pochází, že ú�ad horní má tu p�ední slovo, hlas a místo 
míti, nýbrž císa�ové a králov� �eští, když tak Pán B�h zde na 
Horách Kutnách v hojnosti poklady své otev�íti rá�il a lidé bezpo-
chyby již po vystav�ní kláštera Sedlce se množili a stav�ti po�ali, 
jiné ú�edníky a správce jsou nad nimi na�ídili, kte�íž by netoliko je 
spravovali, kte�íž jsou netoliko na horách pracovali a v nich t�žili, 
ale i jiné, kte�íž tu se p�ivinuli a je �emesly i jinými v�cmi fedrovali, 
nébrž i nad jinými všemi ruku svou drželi a v pokoji a v lásce m�li a 
zlé podle zasloužení jich netoliko na statcích a na hrdle trestali. 
A protož také pro vážnost ú�adu a povinností jich, neb velikost toho, 
což k náprav� a soudu jich náleželo, kte�íž tehdáž purkmist�i a 
potom šepmist�i a konšelé /458/ slouli, mnohými je milostmi a privile-
giemi obda�iti a opat�iti, nýbrž jim i vší obci na Horách Kutných 
p�ipsati a p�ivlastniti rá�ili a již jakž oznámeno, ne pro samé v�ci 
m�stské, ale i horní (odkud také obzvláštn� Horníci slovou), aby jich 
všelijak pilni byli a jich jako „Superintendentes“ vzd�lávati pomá-
hali, kteréžto p�í�iny tém�� v každém majestát� se opakují, a tak ta-
ková v�c nejde tudy, že hory nejprve jsou nalezeny a v nich t�ženo 
bylo, než že od p�edk�v císa��v a král�v �eských ta stolice tak nadá-
na jest a v té podstat�, že p�ední stav a místo m�la, držána byla, 
netoliko od jiných lidí, ale i od Jich Mtí chováno a psáváno bývalo a 
snad i za knížat �eských, neb markrabsví moravské do n�ho teprve 
léta 1086 jest p�enešeno (a Vratislav kníže od císa�e Jind�icha za 
krále prvního �eského vyhlášen), tak se �ídilo, nýbrž sami králové 
�eští ú�ad šepmistrský a konšelský, p�ijevše na Hory Kutné, jsou 
obnovovati rá�ili.

422 Ne jim ku pomoci, jakž by sob� skladatel to vždy p�ivlastniti 
cht�l, aby bu
 s nimi ú�ady horní spravovali aneb prve oni sami vše 
�ídili, ale vysazen jest ú�ad šepmistrský, aby jakž nad horami, 
jakožto klenotem tohoto království, tak i jinými k nim p�ipojenými 
beze všeho rozdílu ruku svou drželi, k nim dohlídali a jich všemi 
oby�eji, jakž majestátové to patrn� ukazují, vyzdvihovati napomáha-
li. A tak šepmistr�v a konšel�v povinnost hlavní a ú�adu horního jen 
obzvláštní byla, vztahujíc se toliko na horní v�ci jako doly a pod., a 
ty ješt� ne /459/ aby sami spravovali a jak by cht�li s nimi zacházeli, 
než šepmist�i a konšelé aby k nim dohlédali, pon�vadž také sami 
pavují a na n� nakládají. A p�išlo-li by co takového, na JMt i jinde, 
kdež náleží, vznášeli a za ochranu a pomoc i také opat�ení žádali, 
jakož pak tak až posaváde chováno, že když co takového p�ijde a 
pot�eba toho ukazuje, od nich i na sn�m obecní i jinde se vznáší a 
p�edkládá a ne on hofmistr a ú�ad horní.
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brém �ádu a pokoji zdržovali a spravovali, ú�edníci horní pak 
aby hory tím piln�ji opatrovati mohli, jsouce jiných prací a 
soud� obecních sprošt�ni, p�i samých právích a �ádích horních 
jsou z�staveni.423

/460/ A protož i my nyní, znajíce slušné p�í�iny a pot�eby toho, 
potvrzujem a p�i tom to míti chceme, aby jedni druhým v jich 
povinnosti nesáhali, ani jaké p�ekážky �inili, ale naši ú�edníci 
horní, kte�í jsou k t�mto práv�m ustanoveni a na�ízeni, aby ve-
dle nich ty v�ci, kteréž z hor pocházejí a k horám p�íslušejí, opa-
trovali, soudili a �ídili.424

/461/ Tolikéž ú�ad m�stský aby ty v�ci, 
které k m�stskému právu náležejí, vedle práv m�stských soudil a 
spravoval, a co by horního bylo a p�ed n� se dostalo, to aby k 
ú�adu hornímu podávali. P�ihodilo-li by se pak, že by se n�kdo 
pod správou ú�edník�v horních jakéhožkoliv zlého skutku p�i 
horním díle neb jinak na našich štádlích k horám p�íslušejících 
dopustil, pro který by slušn� mohl popravním mistrem ztrestán 
býti, vyslyšíc jeho se všemi omluvami a pot�ebnostmi a najde-li 
se tak zlým skutkem vinen, tehdy teprve má od práva horního 
podán k m�stskému /462/ právu se všemi aktami k souzení a prve 
nic a ú�ad m�stský jest povinen ihned bez odtah�v tu v�c p�ed 

                                                          
423 Jest to tak, že všelijaké povinnosti mají a musí býti rozdílné, 

aby jeden každý v�d�l co �initi a jak se chovati, na�ež i král Václav 
II., jakž práva jeho lib. 3. kap. 5. ukazují, jest na�ekl, že Jihlavané, 
majíce práva horní a jistý regiment sepsaný, jak by se m�li chovati, 
jich jsou za sebou zanechali a s Horníky na Horách Kutných se 
nesd�lili a jim neodeslali, nebo prý práva skryta býti nemají, ale 
zjevná, aby všichni zapov�zených v�cí se varovali a dopušt�ných 
následovali. Ale i na tom skladatel se mýlí, aby toliko ú�edníci horní 
p�i samých právích a �ádích horních od starodávna z�stávali. Neb 
jakž oznámeno, pon�vadž všichni usedlí a neusedlí, jakž bytem, 
živnostmi i jinými povahami jsou spojeni a jedni bez druhých býti 
nemohou, to v starých pam�tech a knihách se nachází, že hofmistro-
vé i jiní ú�edníci v ú�adu konšelském bývali a zase konšelé povin-
nosti na Vlašském dvo�e mívali. Bezpochyby že za jinou p�í�inou 
žádnou toho se nedálo, než aby láska, svornost /460/ a pokoj mezi 
všemi zachován byl a jedni druhým b�emen nésti pomáhali a vespo-
lek fedrovali. Jakož pak te
 od n�kterého léta, když z toho dobrého 
sp�sobu se vykro�ilo a ty nové v�ci na horách za�ínali a práva tato 
skládati a spisovati za�ali, co se dálo a jací odporové a vymyšlování 
jiných a jiných v�cí a skrze to nákladové znamenití povstali, všem 
jest v�domé, a protož i tento artikul bude p�i uvážení, m�l-li by tak 
sprosta za právo z�stati �i zm�n�n býti.

424 Jest slušné, aby tak chováno bylo, pokud se soud�v a pot�eb 
lidských tý�e, aby všichni vedle práv svých se �ídili, neb i my totéž 
�iníme a když se týká tál�v, cupus�v a jiných k tomu podobných 
v�cí, tehdy p�ed ú�ad horní toho podáváme. Ale že ú�ad horní v tom 
rozdílu míti a ty v�ci náležit� rozd�liti nechce, protož mnohokrát na 
sebe ty v�ci vztahuje a je k sob� p�ijímá, kteréž k jeho povinnosti 
nijakž nenáleží, jako když se poctivosti, hrdla a jiných t�žkých v�cí 
dotý�e, což by pot�ebí bylo t�mito právy jim vysv�tliti a vym��iti, co 
by a pokud jim souditi náleží. Neb t�chto let pominulých nemálo se 
toho trefovalo, že jsou nám v to vkra�ovali a takové p�íhody k soudu 
svému p�ijímali a v tom nám p�ekážku �inili, takže n�které lotrovství 
a krádeže p�i horách dokonce nemohly vyhledány a k svému ztrestá-
ní p�ivedeny býti. A dokudž toho stane a taková p�ekážka sv�j pr�-
chod míti bude, ty se v�ci nijakž, jakž náleží, �íditi moci nebudou, 
nýbrž v�tší /461/ zaneprázdn�ní a skrze to ne�ádové povstanou, když 
bychom my n�co p�etrhnouti cht�li a oni p�ekážku nám v tom �inili 
a toho nápomocni nám býti necht�li. Nebo� z toho všeho ú�adu 
horního nedorozum�ní pochází, že ty všecky p�íhody, kteréž se p�i 
horách zbíhají, k ohledání a soudu by sob� p�ipsati cht�li, jako: že 
jeden druhého na�kne, že mu rudy pokradl, že ho zbil, ztloukl a 
zmordoval, ježto jsou ty p�ípadnosti sob� rozdílné a k jinému a 
jinému právu k rozsouzení náležejí, aniž m�ž je ú�ad zlepšiti a v tom 
do v�le své napravujíc a všemu všudy prve vyrozum�jíc, i sv�dky 
vyslechnouc, teprve k jinému právu podati. A protož, jestliže by to 
slovo z hor pocházející, m�lo jiná� rozum�no býti, než zprosta, co se 
samých hor dotý�e, tehdy bylo by užite�n�ji pro uvarování spletk�v 
a takových roztržitostí, aby rad�ji vy�até a n�jaké sv�tlejší na to 
místo položeno bylo, aby se v�d�l jeden každý �ím spraviti a nem�l 
nad �ím zastavovati. A� sami o tom dobrou pov�domost mají, když 
se poctivosti jich dotýká, že s obsílkami p�ed nás se utíkají a v tom 
podle práva za opat�ení žádají. Neb jakž práva horní jich na 
vyhledání a p�etržení toho se nevztahují, tak i prost�edk�v t�ch, 
skrze n�ž by to zlé ztrestáno býti mohlo, nemají.

sebe vzíti a souditi a vedle práva se k n�mu zachovati.425

A�koliv p�i Horách Kutných ti ou�adové v tom, jak výš 
dot�eno, rozd�leni jsou, aby ú�edníci horní o horách a horních 
pot�ebách a ú�ad m�stský o m�stské a obecní pot�eby a sprave-
dlnosti vyhlídajíc soudili a pilnost a pé�i m�li, však o potravách 
i jiném, co k vychování a zdržení chudého robotního lidu náleží, 
též o lojích, kožích, železích, provazích a co více k horám pot�e-
bí, o to mají se obecní ú�adové snažiti, aby ty v�ci hodné a v 
slušné cen� byly, na všelijaké v�ci aby míra a váha spravedlivá 
byla, �asto obojí ú�adové p�ihlížeti mají, tak aby sob� chudý 
robotní lid, tak i nákladníci, bez obt�žování a p�esazování pot�e-
by jednati mohli.426

/463/ Dala-li by se kterémukoliv ú�adu p�í�ina 
o rozmnožení a vyzdvižení hor anebo o obecní dobré jednati a 
uvažovati, pon�vadž ty a tak rozší�ené hory bez obce, m�sta a to 
m�sto Hora Kutná i obyvatelé v n�m také bez hor v své podstat�
nikoli by státi nemohly. A pon�vadž mají jedni druhých ku po-
moci a rad� požádati a povolávati, aniž mají jedni druhými po-
hrdati, ani žádosti takové odpírati, ale jsouce spolu v jednot� a 
lásce, mají sob� spole�n� z obou stran radni a pomocni býti.427

/464/ A�koliv�k ú�ad horní na Horách Kutných pro starožit-
nost hor p�ed ú�adem m�sta starší a prvotní se býti nachází, 
však pon�vadž obojí jak horní tak m�stský nám saditi a �íditi i 
�ády mezi nimi ustanovovati v moci naší z�stává, protož tomu 
chceme pro uvarování budoucích mezi nimi nedorozum�ní a ne-
volí, aby od tohoto �asu vydání t�chto našich práv horních ve 
všech p�í�inách a p�ípadnostech, kteréž z hor pocházejí a pod 
práva horní náležejí, též o horních lidech haví�ských, hutnických 
a jiných všech k horám p�ipojených po�ádk�v se dotýkající, p�i 
svolání, vyhlášení, bu
 na kazatelnicích neb jinak, neb v jakém-
koli jiném v takových p�í�inách jednání, aby ú�ad horní p�ední 
slovo, hlas a p�ímluvu m�l a tolikéž ve všech m�stských, obec-
ních, cechovních i jiných k m�stu a pod právo m�stské náležitých 

                                                          
425 Skladatel t�chto práv rád by n�kdy dobrý �ád zachoval a hned 

zase z toho vytrhne se a v jiné odporné tomu dá. Naho�e vym��oval, 
aby jeden druhému v povinnosti jeho nesahal, a te
 zase proti tomu 
klade, kdyby se jaké krádeže neb co takového p�i horách p�ihodilo 
aneb mezi osobami horními z nich p�ísežnými, jak se nejednou to 
p�itrefilo, zb�hlo, aby ú�ad horní sám to nejprve vyslyšel a potom 
teprv se všemi aktami na výpov�
 k ú�adu m�stskému podal, což by 
se bez velikého podez�ení nijak trefiti nemohlo a s stranou a soudc�
to k sob� p�ijíti bylo by nebezpe�né, nebo mezi tím mnoho v�cí, jakž 
p�i žalobách a odpov�dích, tak i sv�dcích i jiných pr�vodích, sb�h-
nouti se mohou. 

426 Ten artikul strany dohlédání k peka��m, �ezník�m, lojovník�m 
a jiným �emeslník�m a obchodník�m, a�koli vedle práva samým 
šepmistr�m a konšel�m k opat�ení náleží, však pon�vadž chudí 
robotní lidé horní i jiní nejvíce t�ch �emesel užívají a bez /463/ nich 
nijakž býti nemohou, protož obojí ú�ad k nim dohlídá a �asto, aby 
míra a váha spravedlivá vycházela, p�ipomíná, nýbrž p�estupníky ji-
nými a jinými pokutami tresce. A oni �emeslníci pod správou ú�adu 
horního tudy náležeti a oni jakž by cht�li zacházeti m�li, nevíme, kde 
by se to stavilo. A pon�vadž p�i každém obnovení ú�adu konšelského 
jisté osoby jak z konšel�v obce, tak i z ú�edník�v horních k 
dohlídání k nim a zvlášt� k peka��m a �ezník�m se volí, protož p�i 
starobylém zp�sobu a právu tolikéž i výpov�di královské v tom 
žádáme zachovánu býti.

427 Co se dotý�e vyzdvižení hor a n�kterých v�cí obecních, v nichž 
se všechn�ch, jak horního, tak obecního lidu dotý�e, jest slušné a 
spravedlivé, aby sob� v tom všichni nápomocni byli a jedni druhými 
nepohrdali, a o to my se nejvíce domlouváme, že se to ned�je a na 
svých hlavách ú�ad horní mnoho zavazuje. Ježto kdyby byl skladatel 
na toto pamatoval, byl by o rajtuncích a obecních sch�zkách, v 
nichž o mlejních, mají-li na škodu vší obce svozováni býti, i zanešení 
Páchu rozškvarky a vedle toho velikého dílu dolejšího m�sta a špi-
tálu zatopení a jiných pot�ebách, kteréž se tu uvažují, zmínku u�inil. 
Ale snad cht�, zapomn�l na to, pon�vadž vše opatrování hor na sebe 
vtáhl a chce, aby jemu v to žádný nesáhal ani se o nic nedomlouval, 
by i na ublížení chudých lidí bylo, �emuž netoliko z /464/ t�chto práv 
se rozumí, i p�íkladové mnozí toho ukazují. A snad proto tento arti-
kul tuto vst�elil, aby k opatrování jiných v�cí obecních p�ístup m�l, 
a potom mluvil, že jemu také k obecním v�cem p�ihlédati a je opa-
trovati náleží. Ale to vše u nás prve na místo jest postaveno a jistými 
prost�edky, co by kdo �initi m�l, vym��eno. Protož ni�eho m�niti 
t�eba není. 
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p�ípadnostech ú�ad m�stský p�ední slovo, hlas a p�ímluvu míti 
má.428  

/465/ A jakož jsou za slavné a svaté pam�ti císa�e Maxmiliana 
pana otce našeho nejmilejšího mnohé stížnosti a žaloby na 
�ezníky na Horách Kutných p�ednášeny bývaly, kterak že by 
nemajíce p�i tom tak velikém /466/ a lidném m�st� žádného kutlo-
fu, jak v jiných velkých i malých m�stech oby�ej jest, ale v svých 
domích n�kde nehodné, nemocné dobytky, stelné krávy no�n�
bíti oby�ej m�li a k tomu všelijaké ne�istoty od t�ch zbitých ho-
vad po ulicích kladou, skrze m�sto ulicemi aby tekly poušt�jíc, 
smrady �iní a na lidi nemalé t�žkosti i nemoci skrze to uvozují, z 
�ehož také i to pochází, že z takových nehodných dobytk�v ani 
kože k hornímu dílu hodné ani lojové jadrní býti nemohou, na 
�emž horám nemalá újma �in�na jest, a proto nicmén� to všecko 
vysoce odbývati cht�jí a v tom drahotu �inívají. A� jsou mnoho-
krát od nejvyšších mincmistr�v království �eského a od šepmi-
str�v k dobrému �ádu a vystavení kutlofu napomínáni bývali, ale 
nikdá jsou od nich k tomu p�ivedeni býti nemohli, až léta 
sedmdesátého skrze psaní JMCé slavné pam�ti, kteréhož datum 
na hrad� Pražském ve �tvrtek po ned�li Oculi, nejvyššímu minc-
mistru toho �asu Karlovi z Bibrštejna poru�eno bylo odpory 
mezi šepmistry a �ezníky vyslyšeti a, pokud možné, spokojiti. Ja-
kož jest pak v tom jednání �ezníky k tomu p�ivedl, že jsou se p�ed 
týmž mincmistrem a ú�edníky horními a mincovními, též p�ed 
šepmistry uvolili místo obrati a kutlof postaviti a v �ádu dobrém 
státi. Ale až posaváde jsou toho svého uvolení a p�ípov�di nevy-
konali. A pon�vadž my ten oby�ej, který se v t�ch p�í�inách p�i 
m�stech Pražských a jiných, netoliko v království �eském, ale i 
jiných zemích za dobrý �ád drží, také schvalujeme a oni �ezníci 
na Horách Kutných jsou se na onen �as v to uvolili, protož chce-
me, aby nejvyšší mincmistr s našimi ú�edníky na Horách Kut-
ných a šepmistry bez odtah�v to p�ed sebe vzal, a �ezníky, aby 
sob� v m�st� v míst� p�íhodném, kdež se nejvyšší mincmistr s 
ú�edníky a šepmistry o to snese, kutlof sp�sobili, k tomu skute�-
n� m�l a p�idržel a �ád, jakýž se v m�stech Pražských i jiných 
m�stech p�i tom zachovává a kterak by se k Horám Kutným nej-
lépe hoditi mohl, jim i p�ísežné osoby k tomu na�ídil, ustanovil 
/467/ a nad tím, aby se v tom a ne jinak chovali, pod propadením 
pokuty 10 kop gr.�., kolikrát by koli který p�estoupil, aby nám, 
kdež jiné pokuty vym��ením t�chto práv kladeny bývají, za každé 
propadení obzvlášt� položiti byl povinen, ruku držel a žádného z 
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m�sto Hora Kutná od hor míti m�že, však ne hned z toho pochází, 
aby ú�edníci horní proto p�ední místo, hlas a slovo m�li a šepmist�i 
tady potupeni byli. A má-li ta corectura za pr�vod posta�iti, pon�-
vadž skladatel nic jiného neukazuje, tehdy podrobn�ji by bylo, pon�-
vadž šepmist�i a ten ú�ad nejprve nade všemi lidmi, kte�íž p�i 
horách d�lali a zde �emeslníky a jinými obchodníky, bez nichž m�sto 
býti nemohlo a nem�že, osazovali a za správce na�ízeni byli a ti 
netoliko k horám dohlédali, ale nade všemi ruku drželi, dob�e vzd�-
lávali a zlé /465/ k trestání p�ivozovali, aby první hlas, místo a slovo 
m�li, jakož pak všichni majestátové, jakž oznámeno, ne ú�adu horní-
mu, ale šepmistr�m a rad� i vší obci sv�d�í. Jestli pak �asem jiným, 
když již hory se rozmnožovaly a ne�ádové mezi d�lníky horními vzni-
kaly, pomalu po�ínati m�ly a žádný na žádném p�estati necht�l, ob-
zvláštní ú�edníci nad horami byli ustanoveni, nepochybuje se, než za 
svými p�í�inami, zvlášt� t�ch nezbedných a nepodaných d�lník�v se 
stalo. Ale a a�koliv�k ta všecka v�c, jakž se nám vidí na fundací a 
vym��ení Jich Mtmi slavné a svaté pam�ti císa��v a král�v �eských 
a v dob� starobylé zvyklosti, p�i nichž až posaváde jsme z�staveni, 
náleží, protož takové konjektury a dovtipování jsou zbyte�né a my 
p�i starobylém po�ádku máme zachováni býti, takže šepmist�i a kon-
šelé netoliko v m�stských, obecních, cechovních a jiných k m�stu a 
pod právo m�stské, jakž skladatel by to dvojiti cht�l, náleží v t�ch 
v�cech, ale i na kazatelnici a v sch�zkách horních, kde se jich dotý-
�e, první slovo, hlas a p�ímluvu míti má. A pon�vadž tak dob�e Jeho 
Mti Císa�ské jsou, na hory náklad �iní, p�ihlídati k nim náleží, a o 
vyzdvižení jich jako o horní usilují, protož náklady znamenité �iní i 
jiné velké v�ci k spravování jim sv��eny jsou a právy t�mito nemá 
nic jiného obmýšleti, než aby mezi všemi láska a svornost zachvána 
byla a jakž JMCé a všemu tomu království �eskému pochvala, tak i 
t�ží��m a nákladník�m užitek vycházeti mohl. Protož pro lepší toho 
vzd�lání všeho dobrého žádáme p�i starobylém sp�sobu zachováni 
býti.

toho nepropoušt�l. A p�i jiných horních m�stech všech, kde by 
až posavád takový �ád držán nebyl, má nejvyšší mincmistr též s 
ú�edníky t�ch hor a ú�adem téhož horního m�sta to tak jako na 
Horách Kutných na�íditi a nad tím ruku držeti.429

Také i to míti chceme, pon�vadž m�sto Hora Kutná od hor a 
lidu horního sv�j po�átek i všecku podstatu vzalo a obyvatelé 
jeho pro hory /468/ od p�edk�v našich �ímských císa��v a král�v 
�eských mnohými milostmi a svobodami mimo jiná m�sta v 
tomto království �eském obda�eni a Horníky jmenováni jsou, a 
protož jest povinen jeden každý z obyvatel�v toho m�sta, jaké-
hožkoli povolání neb ú�adu byl by, i �ele
 jejich i podruzi ú�adu 
hornímu v horních a m�stskému v m�stských v�cech, pon�vadž 
oni od nás obojí z�ízeni jsou, všelijakou uctivost a náležité po-
slušenství zachovati a na jejich obeslání se postaviti i z t�ch 
v�cí, z kterých by p�ed nimi obvin�ni byli, pokudž by se horního 
nebo m�stského práva dotýkalo, odpovídati jsou povinni.430  

Kte�í pak stavu rytí�ského sob� v m�st� Ho�e Kutné, v p�ed-
m�stí nebo na horách pod jejich právo náležící domy kupovali, 
stav�li, v /469/ dluzích ujímali, odúmrtím, darem neb jakýmkoli 
sp�sobem v držení m�li neb potom v držení uvedli, tehdy ti mají 
sami v t�ch domích osobami svými bydleti a ne podruhy toliko 
osazovati a mají tím vším povinni býti i to všecko podstupovati, 
co jiní Horníci a obyvatelé Hory Kutné i jiných m�st horních, 
kde se hory pavují, povinni jsou a podstupují, vymi�ujíce ú�ady 
m�stské, do t�ch aby potahováni nebyli. Než jestli bychom my 
nebo na našem míst� nejvyšší mincmistr uznali neb uznal, že by 
n�který z t�ch k n�kterému našemu ú�adu p�i horách neb jinde 
se hodil a k tomu potažen byl, ten aby se bez všech odpor�v jako 
jiný obyvatel téhož m�sta horního k tomu pot�ebovati dal.431  

Pakli tomu �emu, jak svrchu oznámeno, který na odpor se 
postavil a svoliti necht�l, tehdy nejvyšší mincmistr povolajíc k 
sob� ú�edník�v horních a ú�adu m�sta má toho také povolati a 
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ú�adu nejvyššího mincmistra Karla z Bibrštejna a všelijak o to usi-
lováno, aby oni �ezníci, jako i jinde v n�kterých m�stech, kutlof sob�
vystav�ti dali a tam dobytek bili a potom prodávali. Ale mnohé 
p�í�iny jsou od nich �ezník�v a zvlášt�, jsouce chudí, že by sto, aby 
jej na sv�j náklad vystav�ti a opatrovati m�li, býti nemohli a místa k 
tomu p�íhodného, pon�vadž by u vod� veliký nedostatek byl, se ne-
nacházelo, p�edkládány, takže až posavad se toho nevykonalo, nýbrž 
i ty p�í�iny jiné dostate�né, že by v domích svých nehodné a stelné 
krávy, ano i nemocný dobytek bíti m�li a ne�istoty po ulicích skrze 
m�sto ven poušt�li, se oznamovaly, ale oni tomu všemu odpírali. A 
protož m�l-li by t�mito právy horními, ana ta v�c jest m�stská a nám 
k opat�ení jina�ím sp�sobem než tímto náleží, zvlášt� pod takovými 
t�žkými pokutami propadení 10 kop gr.�. chudí lidé k tomu nuceni a 
tak obt�žováni býti, to bude p�i vážení VMti. Než nám se vidí, že má 
ten artikul z t�chto práv vy�at býti a p�i opat�ení našem z�stati má.

430 �astokráte skladatel tu svou starožitnost p�ipomíná, vždy 
cht�je svou slávu a p�ednost tudy dosáhnouti, a má na to hned 
odpov�
 a ne jiná�e než tak ode všech se chová, když se dotý�e hor 
a t�ch v�cí, kteréž k horám náležejí a p�ed právo jich ú�adu horního 
obsíláni bývají, z�stávají a nad�jeme se i právu folkují, i také ucti-
vost a náležité poslušenství zachovávají. Ale aby jeden každý byl po-
vinen na všelikou žalobu odpovídati, to se trefiti nem�že, aniž jest 
spravedlivé. Nebo tak mohl by n�kdo žalovati, že by jemu druhý ne-
byl povinen odpovídati, jakož p�i vrchním i m�stským práv� to �asto 
se zbíhá, že obžalovaný p�vodní žalobu zdvihá. A také to z�ízením 
zemským a právy, kdyby se to díti m�lo, jest vym��eno. Ale srozumí-
vá se tomu, že by skladatel cht�l tímto právem i k tomu p�ivésti, jest-
liže by n�kdo n�koho kam z ná�ku, poctivosti, o zbití, zsekání, vraždy 
neb n�co takového t�žkého p�ed n� cht�l obeslati, aby nemohl se 
ni�ím hájiti, než p�edce p�ed nimi z toho práv býti, což se trefiti 
nem�že a sám také to t�mito právy d�lí.

431 Tuto op�t skladatel práva tohoto, jakž i na jiných místech, tak i 
zde netoliko ven z práv horních se vydává a v povinnosti m�stské, 
jako v �ízení dom�v, jakožto v�ci purkrechtní a šosovní vkra�uje, ale 
již i vyšší stavy pod svou správu i v jiném uvésti chce, ježto oni vedle 
z�ízení zemského, a� by se kdy co toho trefilo, a smlouvy Svatová-
clavské p�i tom jak se chovati v�dí a p�i p�ijímání neb osazování do 
obce a �in�ní zápis�v jednomu každému, jaká by sousedská povin-
nost byla, od šepmistr�v a konšel�v a ne od ú�adu horního se ozna-
muje, co by každý �initi a jak se chovati m�l se p�edkládá, vedle 
�ehož jeden každý jest povinnen a p�ipovídá.
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napomenouti a necht�l-li by po napomenutí svoliti, má jemu 
oznámiti, aby se ve t�ech m�sících po�ád sb�hlých vyprodal a 
d�m ten aby hodnou osobou, kteráž by t�m v�cem odporna neby-
la, osadil. Pakli by prodati zanedbával, tehdy nejvyšší mincmistr 
a v nep�ítomnosti mincmistrov� ú�adové horní a m�stský ten 
d�m mají dáti odhadnouti osobami p�ísežnými a kdo by jej v tom 
odhadu ujíti cht�l a peníze složil, tomu jej v tom /470/ pustiti mají, 
tak aby hory nepustly a domové sousedy a ne podruhy osazeni 
byli, neb není slušné, aby ti m�li t�ch svobod užívati, kte�í by 
necht�li toho b�emena nésti, pro které ty svobody dány jsou.432

Co se zápov�di hor žid�m týká, byl v právech t�ch mandát 
císa�e Maxmiliana r. 1568 vydaný úpln� p�ijat, s dodatkem 
tímto: A protož i my, uznávajíce to též za slušné a pot�ebné býti, 
toho potvrzujeme a nad to k tomu p�idáváme, aby netoliko t�ch 
našich hor zlatých a /471/ st�íbrných, které nyní vyzdviženy a t�že-
ny jsou, ale i t�ch, které v �asích budoucích povstanou, všelijak 
a dokonce prázdni byli, jakž jim v tom mandátu vym��eno.  

Z uvedeného sezná �tená�, jak tuhých boj� p�edkové naši o 
samosprávu obecní proti choutkám již tehdáž zako�en�ného by-
rokratismu vésti museli a také pouze neúnavné jejich snaze a 
horlivé obran� poda�ilo se docíliti toho, že všeliké proti svobod�
správy �in�né útoky, jak tajné, tak i zjevné š�astn� p�emohli, 
nebo� navržená tato práva horní v život nikdy nevstoupila a 
Horníci p�i svých starých právech úpln� byli zachováni.  

Zato však obnovena a napravena byla roku toho práva m�st-
ská v království �eském, nebo� posud užívaná stará práva m�stská 
byla zatemn�lá a nedostate�ná a proto bylo od nich upušt�no.  

Téhož toku oznámili šepmist�i a rada do sn�mu zemského, 
že v dole Viš	oví p�išlo se na dobrou rudu, jakož že i d�l 
Hrušky byl vysušen a nad�je na dobrý výt�žek že vzchází. 
Protož že žádají za další podporu, ježto jim na sumu 1500 kop 
gr., v roce 1576 povolenou, doposud toliko 250 kop gr. bylo vy-
placeno a m�sto na pavování již p�es 11.000 kop gr.�. vydlužiti 
se muselo.  

1580 Když v pond�lí po O�iš�ování Panny Marie obnoven 
byl ú�ad šepmistrský a konšelský, ustanoven byl primasem Jan 
Da�ický z Heslova. Jak velice doby té tížily obec dluhy, vysvítá 
z toho, že když poprvé po obnovení rady obecní starší byli 
svoláni, jednáno o tom, �eho bylo by �initi, aby tak velikého 
b�emena mohli se zbaviti, zvlášt� te�, kdy Václavovi Diblíkovi 
1500 kop gr. a pánu z Rožmberka 250 kop gr. složiti mají. Vše-
chna vina na zadlužení obce svalována byla na horního hofmi-
stra Karla Ludvíka z 
ásné, který obec k neustálému pavování 
dolu nutil, jim podpory z mince povolené zadržoval, ano je i o 
svobody m�stské /472/ p�ipraviti usiloval. Proto na�ízeno 
šepmistr�m, aby nejen na sn�mu, který práv� v Praze se odbývá, 
nýbrž i p�i samém císa�i o zastání se ucházeli a pomoc žádali.  

Jak velice ú�ad horní na obec kutnohorskou byl rozhorlen 
vysvítá z toho, že když roku toho vesnice Starý Kolín pro 
všeliké užite�né p�ípadnosti a pohodlí císa�em Rudolfem s No-
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práva, že všecku správu tém�� všech v�cí, netoliko horních a m�st-
ských, ale i osob svobodných stavu vyššího sob� osobovati chce, aby 
všechny v jeho regimentu byly a pod n�ho a ú�ad horní náležely a 
jimi se �ídily a spravovaly. A jestliže by toho u�initi necht�ly aneb 
snad za jistými p�í�inami nemohly anebo toho u�initi také nenále-
želo, aby s posm�chem z Hory vypovídány a statkové jich od ú�adu 
horního odhadováni byly. Pak jestli to vzd�lání hor aneb má-li to 
slouti právem horním, to bude v uvážení.  

Da�ický ve svých Pam�tech praví: Nevole a odpory vznikly na 
Horách Kutných mezi ou�adem m�stským a ou�adem horním, nebo�
ú�eníci horní, zvlášt� Ludvík Karel z 	ásné hofmistr horní, potáhše 
v tom po sob� i nejvyššího mincmistra pana Viléma staršího z Opr-
štorfu, smyslili, sepsali a vydali jakási práva horní, aby se jimi 
všichni �ídili p�i týchž horách a spravovali, �emuž ú�ad m�stský, 
šepmist�i a konšelé, místa dáti necht�li, prav� to býti na zleh�ení 
jich a proti práv�m a svobodám jich, až ta nevole dostala se k vysly-
šení toho mezi nimi od na�ízených k tomu od císa�ské milosti, což se 
potomn� v Praze za�alo a k tomu oboje strany citovány byly. A 
byvše to za�ato, není nic dokonáno a na míst� postaveno. Žádné ná-
pravy p�i t�ch horách nenásledovalo, toliko jedni druhých soužili, 
omlouvali a o p�ednost se handrkovali, sob� toliko každý vyhledá-
vaje. 

vokolínskými byla sm�n�na a k horám kutnohorským p�ivlast-
n�na, mincmistr a hofmistr usilovali o to, aby tam pivovar a sla-
dovna na útraty mince vystav�na byla, k �emuž i císa� listem da-
ným v Praze v úterý po ned�li Oculi svolení své dal a jen na usi-
lovné žádosti šepmistr�, že by tím svobody m�stské byly poru-
šeny a Hora velikou škodu utrp�la, bylo rozhodnutí to zrušeno.  

Když císa� Rudolf téhož roku v �ervenci k �íšskému sm�mu 
do Norimberka se ubíral, byli též Kutnohorští vyzváni, aby k 
jízd� té pot�ebné vozy do Prahy odeslali.  

1581 P�i op�tném roku toho vykonaném obnovení ú�adu 
šepmistrského, jež se stalo v pond�lí p�ed Hromnicemi, ustano-
ven op�t primátorem Jan Da�ický z Heslova. Královským 
rychtá�em byl stále Mikuláš Vod	anský z �azarova. Ihned v 
první sch�zi obecních starších jednáno o p�ijetí �tvrtého písa�e a 
to zvlášt� za tou p�í�inou, že tu nikoho není, kdo by od lidu 
n�meckého sv�domí p�ijímati mohl a tudy mnozí prý v 
nebezpe�enství i také zkrácení v svém právu trp�ti musejí. P�ijat 
byl Bohuslav Šatný, který byl p�i ou�adu horním na zkoušku, 
však s tou výminkou, aby rukojmí hodné za sebe postavil, že v 
té povinnosti v�rn�, up�ímn� a piln� chovati se bude. I postavili 
se za rukojmí na n�ho Ji�ík Šatný z Olivetu ú�edník mince a 
Zikmund Kozel z Rejzntolu písa� mince. Bohuslavovi dáno 
napomenutí, aby vedle závazku svého se choval, no�ních toulek 
po m�st� i jinak s loutnami a /473/ jinými instrumenty aby zane-
chal, šaty naležité a poctivé aby si spravil, staršími písa�i se �ídil 
a spravoval a sumou všech t�ch zbyte�ných v�cí zanechal, rad-
nice pilen byl a s knihami se seznámil a tím, co by k dobrému 
jeho a užite�nému obecního dobrého se zaneprázd	oval.  

Mnohé stížnosti ú�edník�v mince k mincmistru Vilémovi z 
Oprštorfu do neposlušnosti d�lník� v minci vedly k tomu, že 
vydána byla mincí��m na Horách Kutných instrukcí, kterak by 
se konšelé mincí�ští k d�lník�m, tolikéž i knapi, robenci a jiní 
d�lníci k konšel�m p�i díle mincí�ském chovati m�li, kteráž 
instrukce schválena byla i císa�em a zní následovn�:  

P�edn�, že v �as jim uložený a oznámený tíž d�lníci na dílo 
se nedostavují, ale tém�� kdy se kterému líbí na dílo p�icházejí, 
za kteroužto p�í�inou mnohdykrát hodinu i výšeji na jednu osobu 
s dílem �ekati se musí a daremn� na škodu uhlí se pálí. Ano také 
neopov�douce se žádnému z konšel�v �asn�, mnohdykrát zou-
mysla n�kte�í dokonce na dílo nep�icházejí a tak dílo hyndrují.  

Druhé. Mnozí majíce n�kolikerou živnost a obchody své, 
p�es pole po jarmarcích odjížd�jí a n�kdy ve dvou, t�ech a 
�tyrech ned�lích sotva jednou na dílo p�ijdou a nicmén� cht�jí 
to za právo míti, aby kdyžkoliv p�ijdou na dílo, místo své a l�n 
zúplna m�li.  

T�etí. Že v�tší díl týchž klenotník�v dílu svému naskrze se 
neu�í a u�iti nechtí, toliko každý z nich kus jeden nebo dva, 
podle své libosti se nau�íce, jiného se dotýkati a d�lati a v tom 
konšel�v aby jinému dílu naskrze se u�il, uposlechnouti nechce, 
skrze což p�ichází, že mnohdykráte, když k jednomu nebo druhé-
mu dílu jeden nebo více d�lník�v a zvlášt� k dílu tolarovému se 
nepostaví, t�žce se odd�lává a mnoho �asu se ztráví a mimo 
náležitost uhlí spálí.  

�tvrté. Když n�kdy jim od konšel�v o to domlouváno /474/
aneb pro vejstupky trestáním k nim p�ikro�eno bývá, tehdy hned 
od díla odpušt�ní berou, ano také rozumujíce, že by n�kdy pro 
své p�e�in�ní trestání zasloužili, nevezmouce ani odpušt�ní, díla 
se zbavují.  

I aby tomu všemu v cestu vkro�eno a škoda JMCé pána 
našeho nejmilostiv�jšího vyvarována a dobrý a chvalitebný �ád 
ustanoven býti mohl a oni konšelé jak v t�ch v�cech chovati se 
v�d�li, toto na�ízení o tom se �iní:  

P�edkem. Konšelé mají knap�m, robenc�m i jiným d�lník�m 
�asn�, kterého dne dílo na groše, peníze nebo na tolary bude 
uvozováno, v�d�ti dáti a hodinu jmenovati a k té hodin� oni 
konšelé a p�inejmenším z nich jeden, který v té šmitn� správcem 
jest, tolikéž i všickni d�lníci se postaviti. Jestliže by pak který 
zúmysln� se toho dopustil a v �as uložený na dílo se nepostavil, 
má ihned po díle vedle uznání konšel�v bu
 na mzd� nebo 
v�zením trestán býti. Jestliže by pak kterému z týchž d�lník�v 
toho pot�eba nastala, že by bu
 odjeti, anebo z hodné p�í�iny na 
dílo p�ijíti nemohl, má p�i primasovi svém a nemohl-li by k 
n�mu p�ijíti tedy jinému z konšel�v ten den p�ed tím dílem se 
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opov�díti a p�í�inu, pro� na dílo p�ijíti moci nebude, sv�tle 
oznámiti. A primas nebo konšel vyslyšíc, pozná-li slušnou pot�e-
bu, má jeho odpustiti. A pakli by slušné pot�eby neuznal, nemá a 
nebude povinen jeho odpustiti. A pakliby slušné pot�eby ne-
uznal, nemá a nebude povinen jeho odpoušt�ti, a tak aby se 
v�d�ti mohlo, kte�í na dílo p�ijíti nemohou, na n� daremn� aby 
se ne�ekalo.  

Druhé. Co se t�ch d�lník�v, kte�í dosti málo a z�ídka na dílo 
p�icházejí, dotý�e, pon�vadž tudy nemalá odhá�ka d�lník�v jest, 
takže mnozí, kte�íž by se rádi mincí�ství u�ili a týmž dílem JMCé 
posluhujíc se živiti cht�li, pro n� k tomu p�icházeti a místa 
dostávati nemohou. Protož se to po dnešní den zapovídá, aby 
žádnému, jakž konšelu, knapu, robenci, ani jinému d�lníku to 
trpíno nebylo a v tom folku nedalo, pon�vadž to všelijaký 
hydrunk p�ináší, když se s dílem pospíchati musí /475/ se škodou 
JMCé jest, když jistý po�et d�lník�v se nesejde, tak aby �asn� a 
povlovn� se d�lati mohlo. A protož ti a takoví mají podle 
p�edešlého a v prvním artikuli oznámení trestáni býti. Jestliže by 
pak po takovém trestání p�estati necht�li, tedy mají dokonce z 
díla skládáni a na �asy potom nemají k dílu více p�ipušt�ni býti.  

T�etí. Kte�í by mincování anebo pregování se u�iti cht�li, 
mají to na konšely vznésti a p�i nich náležit�, jakž od starodávna 
bývalo, hledati a konšelé uvážíc to, bude-li osoba hodná a 
zvlášt� pak, jestliže by mezi nimi spravedlnost bu
 na l�ních 
nebo stolicích m�la, mají mu toho p�ed jinými p�íti. A p�edn�, 
má sob� ten, kdo se u�iti chtíti bude, po �tyry ned�le po�ád 
zb�hlé díla zkoušeti a zkoušíc, má po vyjití t�ch �tyr ned�lí hned 
konšel�m oznámiti, jakého úmyslu jest. A nebude-li se chtíti 
u�iti, oznámíc, že k tomu úmyslu nemá, budou jej konšelé ihned 
propustiti moci. A pakli by se p�edc u�iti cht�l, bude povinen 
rukojm� pod padesáte kop groš�v �eských za sebe, p�edn� za 
v�rnost, za druhé, že do dvou let po�ítajíc i s t�mi �tyrmi 
ned�lemi, v kterých sob� zkoušel, po�ád zb�hlých, p�i témž díle 
vytrvati chce a všemu dílu od nejmenšího do nejv�tšího se u�iti 
bude. A k tomu d�lníku, který by jeho takovému dílu pregování 
na pen�zích, groších, tola�ích u�il, pon�vadž jest mince rozdílná 
a p�i té každé minci pot�ebovati bude ukazování, za takovou 
práci a meškání povinen bude týž u�edník p�i té každé minci po 
�tyry ned�le po�ád zb�hlé, což by tu koliv vyd�lal a vypregoval, 
vynahraditi. A p�i tom k konšel�m p�edn� a knap�m a robenc�m 
všelijaké poslušenství a volnost do t�ch dvou let vyu�ení svého 
zachovávati, což ihned pro pam�� budoucí do kn�h i s rukojm�-
mi zapsáno býti má. A pakli by v tom díle nev�rn� se choval a do 
�asu oznámeného dvou let p�i tom nesetrval, tehdy rukojmové 
aby propadený základ bez odpor�v ve �tyrech ned�lích po�ád 
zb�hlých od dání jim v�d�ti složiti povinni byli. Tolikéž, jestli že 
by ten u�edlník v �em protivný /476/ nebo nepilný nalezen byl, 
konšelé aby moc m�li podle uznání jeho trestati a to tolikrát, 
kolikrát by se �eho dopustil. Netoliko pak tito noví u�edlníci, ale 
i nyn�jší knapi a robenci, kte�í naskrze díla všeho neum�jí, toho 
se mají dotýkati a vyu�iti a v tom konšely každého �asu se spra-
vovati a to dílo do rukou vzíti a d�lati, což jim od konšela nebo 
starého pána poru�eno bude, beze vší výmluvy a sp��ování.  

�tvrté. Co se nepo�ádného z díla vystupování dotý�e, že za 
valnou p�í�inou, když n�kdy knap, robenec aneb d�lník od kon-
šel�v pro své p�e�in�ní bu
 �e�í nebo v�zením potrestán bývá, 
tedy ihned odpušt�ní vezme a �asto ani odpušt�ní nevezmouc, na 
dílo se za mnoho ned�lí nepostaví a potom zase skrze p�átely a 
p�ímluvce na dílo se vprosí, toho žádnému vymyšleným sp�-
sobem po tuto hodinu aby více nebývalo a žádnému, bu
 ten kdo 
bu
, se netrp�lo, ale každý pro své p�e�in�ní aby od konšel�v 
trestání p�ijal a vykonajíc to, p�edce p�i díle trval. Nebo tomu 
žádnému, kdož by pro takové trestání odpušt�ní bral, nemá dáno 
býti, ale bude povinnen dv� ned�le v v�zení bu
 na dvo�e 
Vlašském nebo šatlavním vedle uznání sed�ti a k tomu p�t kop 
groš�v pokuty konšel�m, knap�m a robenc�m do spolku dáti a 
nicmén� touž pokutu i v�zení vykonajíc, p�edce d�lati a to pod 
propadením vší své spravedlnosti, a� m�l-li by tu bu
 na l�ních 
nebo stolicích jakou, kteráž beze vší výminky do obce mincí�ské 
a pregé�ské p�ipadnouti má. A kdož by pak, žádné spravedlnosti 
nemajíc, nem�l co propadnouti, tedy pro svou svévolnost jiným 
ku p�íkladu má skute�n� trestán býti a nikdá na �asy budoucí 
více k dílu mincí�skému neb pregé�skému žádný takový p�ipu-

št�n býti nemá, jakž od starodávna za právo bývalo. Však kdož 
by, majíce k tomu slušné a hodné p�í�iny, bu
 pro starost anebo 
majíce z požehnání božího jinou živnost, že by proto dílo opustiti 
musil, tehdy m�že konšel�v se dožádati, aby se v sobotu p�íští do 
dílny (préghauzu) na dvo�e Vlašském sešli a tu v jich spole�ném
/477/ sejití se odpušt�ní vzíti, p�edložíc toho p�í�iny. P�edc ale 
povinen bude �tvrt léta dod�lati, le� by toho n�jaká tak pilná a 
d�ležitá pot�eba byla, že by možné nebylo jemu toho �tvrt léta 
setrvati. Tehdy to konšelé spole�n� uváží, jak by to místo jiným 
d�lníkem opat�eno bylo, jej propustiti moci budou.  

Páté. Oni knapi a robenci i jiní d�lníci, když by koliv od kon-
šel�v za p�í�inami a pot�ebami obecními i jinými obzvláštními, 
aby se bu
 do dílny nebo na jiné místo jim uložené sešli, mají a 
povinni budou v hodinu ur�it� se scházeti a což by tu na n� od 
konšel�v podáno bylo, spolu o to promluvíc, aby jim konšel�m 
oznámili, jaké by zdání jejich bylo a oni, porozum�li-li by 
konšelé, že by p�i tom oznámeném snešení z�staveno býti mohlo, 
budou moci p�i tom zanechati. A kdož by se pak nepostavil ani 
p�i konšelích neb konšelu se neomluvil, má pokuty jakž konšel, 
knap, d�lník i robenec �tyry gr. konšel�m složiti neb z díla neb 
spravedlnosti jeho vzato býti má a takové pokuty v ta místa, kdež 
se konšel�m na nejlepší vid�ti bude, mají obráceny býti.  

Šesté. Jestliže by jaké rozep�e strany l�nu anebo stolic mezi 
kterými vznikly anebo z dluh�v od kohokoliv vin�ni býti cht�li, 
tehdy, jakož jest od starodávna vždycky bývalo, že knapi, roben-
ci i jiní d�lníci mincí�ští a pregé�ští o dluhy b�žné p�ed konšeli 
dvoru Vlašského od v��itel�v jsou vin�ni bývali a tu jim k zá-
plat� dopomáháno bylo, ale nyní p�ed rychtá�e m�stského obsý-
láni a vin�ni bývají a tudy �astokráte skrze dlouhé zdržování na 
radnici dílo JMCé se obmeškává. Protož aby toho po dnešní den 
nebývalo a oni d�lníci mincí�ští a pregé�ští ne jinde, než p�ed 
konšeli svými na Vlašském dvo�e vin�ni nebývali, tak jakž se p�i 
po�ádcích haví�ských obojích hor d�je. A oni konšelé jsou 
povinni lidem k dluh�m jich na svých d�lnících i také k jiným 
spravedlnostem lidským v l�ních a stolicích bez odtah�v k za-
placení dopomáhati a vždycky ve dvou ned�lích na soudu sedati,
/478/ tak, jak jsou se od starodávna zachovávali. Však pokudž by 
se purkrecht�v neb jiných v�cí, což se knihami m�stskými a zá-
pisy nebo kšafty, krom l�n� a stolic, �ídí, to se v to nepotahuje, 
nýbrž ovšem vymi�uje, že to p�i práv� m�stském z�stati má.  

A tak tímto na�ízením anebo instrukcí oni konšelé mincí�ští 
a pregé�ští, též knapi, robenci i jiní d�lníci mají a povinni jsou 
až do dalšího JMCé poru�ení se �íditi a toho nikterak pod 
žádným vymyšleným sp�sobem nem�niti a z toho nevykra�ovati 
pod skute�ným trestáním. O jiných pak v�cech strany díla, totiž 
st�íži nebo �ezání a což k tomu náleží, ou�edníci mince, jakž jim 
o tom každého �asu poru�eno bude, oni konšelé, jakž od staro-
dávna bývalo, se �íditi a spravovati mají. Na potvrzení toho já 
Vilém starší z Oprštorfu atd. nejvyšší mincmistr království 
�eského, pe�e� svou vespod této instrukcí p�itisknouti jsem dal. 
Stalo se na Horách Kutných v sobotu po památce Hromnic léta 
tisícího p�tistého osmdesátého prvního. 

V d�sledku této dosti p�ísné instrukce, již pro rychlejší práci 
v mincovn� pot�ebí bylo, vydáno a císa�em Rudolfem potvrzeno 
bylo snešení sn�movní, aby do roka po�ád zb�hlého ze všeho do 
mince dodávaného st�íbra se polovice na tolary a druhá na bílé a 
malé groše a bílé malé peníze zmincovala.  

Byla� vydatnost hor kutnohorských roku toho dosti zname-
nitá, nebo� jak ve st�íbrných dolech kutnohorských, tak i v do-
lech ka	kovských s dobrými výsledky se pavovalo a aby nedo-
statku vody a uhlí, �ehož obého k tavení st�íbra zapot�ebí bylo, 
nenastávalo, dali ú�edníci horní na náklad mince zd�lati rybník 
veliký na gruntech malešovských nad hut�mi nedaleko Hory 
Kutné s velmi nákladnou hrází k držení a dutí vody k šmelco-
vání v týchž hut�ch.433

/479/ Aby pak i uhlí vždy dostatek bylo, vydán byl císa�em 
Rudolfem mandát, v n�mž pod p�ísnými tresty na hrdle i statku 
každému se hrozí, kdož by plavb� d�íví po Labi a Úp� z les�
trutnovských p�ekážky �inil neb d�íví kradl, když se d�íví pro 
horní pot�ebu plaviti za�ne.  

A�koliv již roku 1572 mezi ú�adem horním a šepmistry jisté 

                                                          
433 Pam�ti Mikuláše Da�ického list 149. 
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narovnání o škody protrženým Labem sp�sobené na pozemcích 
statku špitálského u Veletova se bylo stalo, nicmén� �asté ješt�
bývaly spory mezi t�mito dv�ma ú�ady a sousedními držiteli 
pozemk� o vlastnictví grunt�v t�ch, které po úprav� nového 
�e�išt� Labe pustými z�staly. Aby všem p�íštím spor�m uvaro-
váno bylo, dáno bylo císa�em Rudolfen následující narovnání a 
ustanovení: My Rudolf atd. Jakož jsou šepmist�i a konšelé i 
všecka obec na Horách Kutných v�rní naši milí na p�edložení a 
žádost urozeného Zdislava Bo�ity z Martinic toho �asu správce 
nad horami na míst� našem žádost na n� vloženou poddan� k to-
mu povolili, aby les a ostrov zádušní, ke vsi Veletovu a též k špi-
tálu sv. K�íže náležící �e�ený v Jespích v Labi proti lukám 
Hornici a Ji�íka Kouta i n�kterých jiných poddaných urozeného 
Lukáše z Žerotína a na Zdechovicích, ze vsi od sv. Kate�iny nade 
vsí Veletovem ležící protržen byl a tudy tok vody Labe pro dobré 
naše a t�ch hor vedle vym��ení na budoucí �asy šel. I prošeni 
jsme od týchž šepmistr�v i té vší obce na Horách Kutnách, 
pon�vadž takové protržení, jmenovit� lesu a ostrova a vedení 
skrze n�j vody ne náhodn� a z p�íhody, nebo samým probráním 
vody, jakž oby�ejn� slove, ale pro opat�ení znamenitých nákla-
d�v našich, kteréž na ty hory �initi rá�íme, ale i všech t�ch hor, 
jakožto našeho i tohoto království �eského obzvláštního klenotu, 
i také uvarování budoucích dalších škod a nevolí s p�ísedícími 
sousedy svými, to se jest stalo, abychom je v tom jistým reversem 
a majestátem naším, jakožto král /480/ �eský, aby takové dobro-
volné povolení jich k protržení �asto psaného ostrova a lesu jim 
jmenovaným šepmistr�m a rad� i té obci, tak ani tomu chudému 
záduší veletovskému a poddaným jich na budoucí �asy k žádné 
škod� nebylo, opat�iti rá�ili.  

K jichžto slušné žádosti a prosb� milostí naší královskou 
naklon�ni jsouce, i také k tomu, že takovým protržením velikým 
náklad�m našim a t�m horám znamenit� dob�e a užite�n� jest 
poslouženo, ano i od nich šepmistr�v a rady i té obce od nemalé 
ko�isti, kteráž je v brzkém �ase „a nunione“ od grunt�v cizopan-
ských potkati mohla, dobrovoln� upušt�no jest, prohlídajíc s do-
brým rozmyslem, našim jistým v�domím i také s radami našimi 
bedlivým uvážením, mocí naší královskou v �echách, takto je 
p�edjmenované šepmistry a radu i také obec jich a to záduší 
veletovské a špitál sv. K�íže na týchž Horách Kutných, k n�muž 
dot�ený odstrov a les tokem protržený náleží v tom všem opatro-
vali a takovou poddanou volnost jich milostí naší císa�skou, 
jakožto král �eský, vynahražovati rá�íme, aby oni neb podací 
jich k témuž záduší a špitálu náležející, �astopsaného lesa a 
ostrova, což ho z obou stran mimo to protržení poz�stává, aneb 
voda zjespením a nánosem jakžkoli pak p�idati moci bude, též 
také vody a toho protrženého místa, kudyž již nyní vnov� voda 
jde neb te�e a budoucn� p�jde neb téci bude, se vším p�íslušen-
stvím v t�ch mezech a právích, jakž prve od starodávna v držení 
a užívání toho všeho byli a v starém toku dot�eného Labe, v 
b�ezích p�i lukách p�edempsaného Ji�íka Kouta a jiných lidí od 
sv. Kate�iny proti oznámenému lesu a protrženému ostrovu v 
Jespích ležícímu jistými mezníky vysázeno a vym��eno jest, na 
budoucí v��né �asy d�di�n� drželi a užívali bez naší a našich 
budoucích král� �eských i každého �lov�ka všelijaké p�ekážky a 
v to jakýmkoliv sp�sobem vkládání.  

Protož p�ísn� p�ikazujem nejvyššímu panu mincmistru neb 
místo jeho držícímu hofmistru, urburé�i nyn�jším i budoucím 
aneb tomu každému, /481/ kdož by od nás neb budoucích našich 
král�v �eských potomn� �astopsané Hory Kutné k opatrování 
sob� poru�ené a sv��ené m�l, pon�vadž, jakž naho�e oznámeno, 
ne pro své, ale naše a týchž hor dobré a užite�né takové dobro-
volné ustoupení a protržení p�edjmenovaného lesu a ostrova i 
také skrz n�j vody a Labe pušt�ní od nich šepmistr�v a konšel�v 
i vší obce se jest stalo, aby oni žádných dalších škod jim a tomu 
záduší veletovskému tím tokem vody ne�inili a �initi žádným 
vymyšleným sp�sobem nedopoušt�li, nýbrž takové b�ehy náležit�
a podstatn� nyní i hned na budoucí �asy, když by kolikrát koli tu 
i jinde p�i témž záduší pot�eba kázala, na náklad náš neb 
budoucích král�v �eských skute�n� a beze všech protah�v požíti 
a opatrovati dali, tak aby tomu chudému záduší p�í�inou tou a 
nedbanlivostí aneb skrze úmyslné a zbyte�né pr�tahy jich nyní 
ani na �asy budoucí žádná škoda se nedála, my také aneb 
budoucí naši králové �eští skrze to žádným vznášením od nich 

šepmistr�v a konšel�v neb té obce zaneprázdn�ni býti nerá�ili. 
Actum fer IV. post Bonifacii 1581.434  

Ku konci roku tohoto vyjel císa� Rudolf z království 
�eského do Rakous, na�ídiv p�ed tím v království místodržící, a 
sice ze stavu panského pana Viléma z Rožmberka nejvyššího 
purkrabí pražského, pana Ladislava staršího z Lobkovic nejvyš-
šího hofmistra a pana Vratislava z Pernštejna nejvyššího kanc-
lé�e. Z rytí�stva pana Michala Španovského z Lisova nejvyššího 
písa�e, Buriana Tr�ku z Lípy podkomo�ího království �eského a 
Jana Vchynského ze Vchynic purkrabí karlštejnského.435 P�ed 
svým odjezdem psal císa� Kutnohorským z Prahy v oktáv sv. 
/482/ Martina list, aby jemu k jízd� z Prahy do Vídn� dev�t voz�
formanských opat�ili a jist� do Prahy odeslali.436  

Téhož roku nebylo držáno soudu p�i rad� obecní v den sv. 
Barbory, což za starodávna nebývalo. �ímž svátek ten poprvé v 
Ho�e Kutné za zasv�cený byl považován.437  

1582 Ú�ad šepmistrský a konšelský obnoven byl roku toho 
teprve v pond�lí po ned�li postní Oculi a zvoleni byli za primasa 
Václav Vyzina, za šepmistry Petr Bernášek, Stanislav kožešník, 
Ond�ej klobou�ník, Mikuláš Chyzdera, Jakub Šotnovský, Pavel 
Cholopický, Leopold Šetlar, Jan Kaznar, Melichar Žatecký, Jan 
Zaborovský, Cyprian Trnka, Tobiáš T�íska, Ond�ej Sob�hrd, 
Václav Vilímovský, Mat�j Brož�v, Jan Kaplan a 
eho� K�i�ka.  

Téhož roku vydán byl mandát JMCé o minci i s pozname-
náním mince neberné, vytišt�n a do rady dodán jest i poru�eno, 
aby vedle toho zachováno bylo a každé �tyry ned�le ve dni 
trhové a jarmare�ní by se /483/ provolalo, aby jeden každý v�d�l 
�ím se spraviti a jakou minci p�ijímati a které se varovati, nebo�
veliká síla rozli�né mince cizí lehké v zemi kolovala ku škod�
lidu obecního.  

Toho roku byl mor veliký na lidi v královstvi �eském. A 
nejprve za�ali zhusta m�íti v Praze v m�síci srpnu, pro�ež z 
Prahy vyjížd�li kam se komu vid�lo, zvlášt� bohatí. A ten mor 
tak se rozmnožil, že všude i po vesnicích siln� m�eli vše na hlízy 
a pryský�e. V m�stech Pražských mnoho tisíc lidu pom�elo, v 
Ho�e Kutné v jeden den 50 až i po 100 osobách t�l mrtvých u 
všech far poh�ebovali a zem�elo tu v tu ránu boží lidu obého 
pohlaví okolo p�t tisíc starých, mladých, mládenc�v, panen 
krásných, d�tí, vše vesm�s. A jak se kdo roznemohl, nedlouho 
stonaje, brzo um�el a toliko zvon�ní slyšáno bylo. Ten žalostný 
prudký mor p�estal p�i konci roku toho.438 Za p�í�inou tou vydal 
císa� Rudolf, který se toho �asu v Augspurce zdržoval, v pátek 
po sv. Jakubu mandát o odložení soudu komorního a dvorského 
z p�í�iny panující rány morové už do sv. Martina nejprv p�íštího.  

Však i v Ho�e po�nouc od ned�le po sv. Bartolom�ji soudo-
vé se nedrželi, ale jsou v�bec na kázání po kostelích odloženi a 
p�í�iny p�edloženy a zvlášt� morovou ranou. Toliko n�kdy páni 
o kšafty a jiné pot�eby se sešli a na�ízeno, aby o polednách v 
Orel se zvonilo a lidé na modlitby a kázání slova božího k 
Vysokému se scházeli a po druhé na noc zvon�no bylo, aby se 
modlili.439

/484/ Pon�vadž pak velmi mnoho lidí z Prahy do Hory 

                                                          
434 Listina v archivu m�stském. V nov�jší dob� závazek ten, který 

po zrušení ú�adu mincmistrského na z�ízený ú�ad horní p�ešel, ná-
sledkem provedeného vyvazení všech podobných povinností zcela 
špitální správ� p�ipadl. 

435 Pam�ti Mikuláše Da�ického. 
436 Archiv m�stský. 
437 Poznamenání písa�e obecního v Memorabiliích k roku tomu: 

Svátkové, kte�í se až do té doby v Ho�e Kutné sv�tívali a v kteréžto 
dny od veškeré práce se odpo�ívalo i na soudech nezasedalo, byli: 
Narození Pána Krista, Nové Léto, Božího k�t�ní, Hromnic, svatého 
Mat�je, Zv�stování Panny Marie, Hod boží Velikono�ní, sv. Filipa a 
Jakuba, Božího vstoupení, Seslání Ducha svatého, Božího T�la, 
Mistra Jana Husi, sv. Jana K�titele, sv. Petra a Pavla, Prom�n�ní 
Pána Krista, Rozeslání svatých apoštol�v, sv. Jakuba, sv. Vav�ince, 
Matky boží nanebevzetí, sv. Bartolom�je, Matky boží narození, sv. 
Matouše, sv. Michala, sv. Šimona a Judy, Všech Svatých, sv. 
Ond�eje, sv. Tomáše a všecky ned�le. 

438 Pam�ti Mikuláše Da�ického list 152-153. 
439 Poznamenání v Lib. Memorabilium anno 1582. Pam�ti Miku-

láše Da�ického na list� 149 praví: Mor silný panoval v království 
�eském. Na Horách Kutných v jeden den po 50, 60, 70, 80, 90 i 100 
osobach poh�ebovali a zem�elo v tu ránu boží lidí obojího pohlaví 
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p�ed nákazou morovou bylo se uteklo, vydali radové z�ízené 
komory �eské ve �tvrtek po sv. Prokopu Kutnohorským p�ísné 
na�ízení, aby nikoho z Prahy, chudého ani bohatého, do m�sta 
nep�ijímali.  

Že za moru tohoto též mnoho lidu horního pom�elo, lze se 
snadno domysliti a jest jist� s podivením, kterak ú�ad horní mohl 
st�žovati si do šepmistr�, že by jich vinou nemoc ta ve m�st� se 
rozši�ovala, �ímž i dílo horní nemálo utrp�lo, nebo� domlouvají 
president a radové komory �eské listem daným v Tábo�e (kamž 
p�ed ranou morovou z Prahy byli se utekli) ve �tvrtek po 
památce St�tí sv. Jana K�titele šepmistr�m a konšel�m o tom 
velice d�tkliv� takto: Píše nám ú�ad horní na Horách Kutných, 
jaký se za p�í�inou této rány boží morové /485/ veliký nedostatek v 
d�lnících p�i horách nachází, takže jist� pádu aneb velikého 
snížení t�ch hor obávati, v �emž se žádnému jinému nežli vám 
vina dáti nem�že, pon�vadž jste se tak vedle jednoho i druhého, 
jakž zprávu máme, našeho hned �asn� z Prahy u�inného poru-
�ení nechovali a sumou všecky, jakž z Prahy tak i odjinud z 
morového pov�t�í k sob� do m�sta poušt�li. A protož rá�í-li 
JMCá tolikéž i zem� tudy k jaké škod� p�ijíti, vy za to budete 
v�d�ti, jak odpovídat. �ehož jsme vás tejna u�initi necht�li.  

Z toho patrno, jak nešetrn� ú�ad horní k zástupc�m obce se 
choval a z �eho všeho je obviniti troufal, cht�je i za všecky 
následky morové rány šepmistry a radu zodpov�dnými u�initi. 
Rázné vzep�ení se rady, jež tak podlého udava�ství dáti líbiti si 
necht�la a nemohla, stalo se z�ejmým ihned po dojití listu 
zmín�ného. Svoláni šepmist�i i spoluradní do radnice, kamž i 
hofmistr Ludvík z 
ásné a Ji�ík Šatný z Olivetu ú�edník mince 
pozváni byli a jest k nim od primasa promluveno, kterak stížné 
poru�ení se stalo na n�jaké jich vznešení, které jsou od ú�adu 
svého k radám komory �eské u�inili, že by hory se ku pádu 
schylovati cht�ly a n�jaké nedostatky p�i horách byly za 
p�í�inou této rány morové a to že by pány šepmistry scházelo. 
Pro�ež i na nich a obci této že by toho se postíhati muselo, ježto 
oni páni bohové nejsou a toho p�etrhnouti proti moci boží 
nemohou. Tolikéž i prve toho vždy bývalo, kdyby jaký nedostatek 
p�i horách býti cht�l, že jsou na pány šepmistry vznášeli a jedni 
druhým v tom nápomocni byli. Ale nyní nev�dí, jací jsou to 
nedostatkové a v �em, o kterých se dopisovali a pány v tom 
stihali. Protož aby toho oznámili, neb páni že na tom jsou, 
pokudž na nich jest, rádi ve všem nápomocni býti, tak aby 
pán�m neošklivovali.  

Odpov�d�no od pana hofmistra, že vyrozumívá, za jakou by 
p�í�inou povoláni byli. A aby m�li jaké psaní �initi anebo do 
pán�v sob� st�žovati, /486/ anebo v �em strany hor p�i�ítati m�li, 
že toho není a nemají sob� co do pán�v st�žovati, neb aby možné 
bylo to opat�iti pán�m, nijak nerozumí, neb Ka�k a Turka�k u 
Hory nejsou a d�lníci, kte�í jsou na Turka�ku, asi t�idceti osob, 
ti zem�eli a ti jsou obydlí m�li tam na Turka�ku a v Ho�e 
nebývali, takže se pán�m nem�ž tu nic p�i�ítati. Než dala se 
p�í�ina tato, že jest psaní u�in�no k ú�adu, aby se voda vedla na 
Ka�k, tak jakž komisa�i na onen �as vyslaní to byli, že mají zase 
do Hory p�ijeti, tak aby p�ihotovili k tomu dílu pot�eby, d�íví, 
kamení, prkna a jiné. Nad to aby p�ihotovili 6000 kop gr., 

                                                                                             
na Horách Kutných okolo 5000. V tuž ránu boží zem�el na Horách 
Kutných Jan Da�ický z Heslova, /484/ který byl roku 1580 primáto-
rem m�sta, v tu ned�li po památce sv. Dionysia (13. �íjna), s Kate-
�inou manželkou svou a patero dítkami vše v téhodni. P�espolní pak 
zem�eli okolo Hory Kutné Jind�ich Materna z Kv�tnice na Radove-
sicích, Jind�ich, Ji�í a Sigmund brat�í Kasali�tí z Kašic a na Pašin�-
vsi, Jan Ursín z Vladce v Hlízov�, Ji�ík Háša z Újezda na Konárovi-
cích, Jan a Bed�ich, brat�i Nykláskové z Žitenic na Chotouchov� a 
ve Gbele vsi poh�beni jsou. Toto tak prudké vypuknutí morové rány 
p�ipisují n�kte�í kroniká�i velikým povodním po prudkých deštích v 
kv�tnu m�síci povstalým, jimiž veliká �ást Prahy p�i b�ezích Vltavy 
vytopena a dílem i mnoho dom� pobo�eno bylo. Mor ten byl prý po-
hnutkou, že císa� Rudolf na sn�mu r. 1585 odbývaném p�i stavech 
toho dosáhl, že �ty�i zvláštní léka�i ve �tyrech �ástech zem� na útra-
ty zemské vydržováni byli, jichž povinností bylo v p�ípad� vypuk-
nutí nakažlivých nemocí zkoumati p�í�iny a proti možnému ší�ení se 
jich hledati prost�edky, jakož i správu zemskou o tom o všem co 
možná záhy uv�domiti. Za�átek to zajisté nyn�jších fysik� kraj-
ských. 

budou-li moci od mince. Pakli by nemohli, tedy aby u n�koho 
takovou sumu objednali. Na�ež dali odpov�
, že vortové t�i 
spustly na Turka�ku, z jednoho do p�ldruhého sta centné��v 
rudy se vydávalo a to se umenšuje. Též na horách st�íbrných že 
o n�kolik set centný�� rudy se umenšilo a neshledává se. A takže 
nemohou ty peníze od mince se shledati a kdyby to m�lo býti, že 
jest se obávati, aby hory k pádu nep�išly. A proto že by lépeji 
bylo, p�išlo-li by k �emu, aby kon� i �ele
 z Turka�ku vzali a na 
Ka�k se obrátili, aby jej zadržeti mohli. Neb Ka�k kdyby m�l k 
spušt�ní p�ijíti, není možno, aby zase mohlo zpomoženo býti, ale 
Turka�k mohl by dobyt býti �asy svými. To že jest na rozum Jich 
Mtem dáno, kdyby k tomu p�išlo, že by se nedostatek stal. Ale 
páni v tom vinni býti nemohou, ani p�i�ítati se jim to nem�ž. 
Tolikéž že se obávají, kdyby nemocí p�išlo mezi šmelí�e, že by 
nev�d�li kde jich vzíti a toho se nejvíc obávají. Ale oni do pán�v 
že sob� nic nest�žovali a nest�žují, nýbrž i ten Turka�k opat�ili a 
hormistra jiného tam zvolili a na ten �as že ješt� nic tak 
neschází. Neb nem�že zde tak všecko opat�eno býti, jako v jiném 
m�st�, neb do m�sta sem musívají lidé pro všeliké pot�eby jíti z 
Ka�ku a Turka�ku a protož by m�lo m�sto horám t�m napo-
máhati a živností jim p�íti.  

I oznámeno od šepmistr�v, že oni na tom jsou, aby hory 
pokudž možné fedrovali a nápomocni sob� ve spolek byli. A 
protož kdyby co toho bylo, /487/ aby na pány vznesli a vespoln�
sob� napomáhali. A z�stáno na tom.  

K lepšímu vyrozum�ní �e�i hofmistrov� sluší p�ipomenouti, 
že horní ú�ad stále o to se namáhal, by Ka	k z právomoci Hory 
Kutné p�išel a samostatnou obec tvo�il, tak aby se tam �emesl-
níci, zvlášt� �ezníci a peka�i, usazovati a živnosti své provozo-
vati mohli, �emuž se Hora stále bránila a odporovala a v právech 
svých také hájena byla, nebo� roku toho dosadil hofmistr o své 
v�li na Ka	k jednoho peka�e, který na žalobu Kutnohorských 
živnosti své zanechati musel. Z takových d�vod� trvalo stálé 
nep�átelství mezi ú�adem horním a obecním.  

Veliký dobrodinec škol kutnohorských ukázal se roku toho v 
Tomáši Bykáneckém z Lipan, který v posledním svém po�ízení 
odkázal ves Šet�jovice slovy: tu ves dávám a porou�ím s tím se 
vším, jak jsem jí sám v držení a užívání byl, ke dv�ma školám k 
Vysokému a k sv. Barbo�e. Což z ní platu jest ro�ního 10 kop 
gr.�., sedm slepic, z každého sudu piva 2 gr.�., tak aby z toho 
d�chodu každého týhodne do každé školy po 6 gr.�. žák�m dá-
váno bylo na �asy budoucí. A páni šepmist�i takové dobrodiní 
vd��n� p�ijmouc k týmž školám u�in�né, budou povinni z pro-
st�edku svého osobu voliti, kteráž by ty platy z též vsi vybírala a 
z nich žák�m každé školy po 6 gr. vydávala každou sobotu a z 
toho po�et d�lala, aby to nikam jinam než k t�m školám 
obraceno nebylo. A pakli by páni šepmist�i ty platy z též vsi kam 
jinam obraceti cht�li, než �astopsaným školám, aby každý p�ítel 
m�j mohl jim tu ves odníti s týmž vším p�íslušenstvím a sám ty 
platy žák�m vydával na �asy budoucí. Krom� tohoto znameni-
tého odkazu poru�il 1000 tolar� k záduší sv. Barbory a 200 
tolar� literát�m latinským a �eským u sv. Jakuba, aby sob� za n�
n�jaký plat ro�ní koupili a jeho užívali, aby tak tím snažeji Pána 
Boha chváliti mohli.440  

/488/ Jaká zpupnost a zbujnost panovala, o nichž již �ast�ji 
bylo promluveno, dokazuje op�t roku toho udavší se vražda 
neoby�ejnoho sp�sobu mezi osobami stavu rytí�ského, o níž 
ústní zprávy až na naše �asy se udržují, aniž by d�íve kdy 
ve�ejn� o ní bylo pojednáno. Jelikož vraždu tu spáchal Mikuláš 
Da�ický z Heslova, jehož Pam�tí p�i díle tomto tak �asto jest 
použito, uvedu nejprve to, co sám v Pam�tech na listu 152. 
poznamenal: Ve �tvrtek po památce sv. Stanislava (10. kv�tna) 
pan Š�astný Novohradský z Kolovrat na Janovi�kách p�ijev do 
m�sta Hory Kutné, dav zúmyslnou p�í�inu a sekaje na mne, mne 
zranil. Jemu když jsem se bránil, jest mimo chtí� a nadeji mou 
zabit, což se stalo v dom� u Svobod� u brány Kou�imské, skrze 
což jsem nemalých t�žkostí a dlouhotrvajících soud� pocítiti 
musil, neb mn� ta neš�astná p�íhoda mezi vysoké dostala, až 
Pán B�h pomoci a vysvoboditi rá�il.  

Sledoval jsem v�c tu v r�zných zápisech, i došel jsem k 
p�esv�d�ení, že Mikuláš Da�ický ve svém mládí byl v m�st�

                                                          
440 Listina v m�stském archivu. 
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známý a pov�stný prostopášník, milovník no�ních r�znic a p�-
tek, který s rychtá�em m�stským �asto nemilé míval styky a ža-
loby na prostopášnosti jeho velmi zhustami k šepmistr�m do-
cházely. P�i spáchání vraždy této byl 27 rok� stár. Ku vražd� za-
vdala p�í�inu žárlivost, nebo� Mikuláš Da�ický d�íve sám uchá-
zel se o sle�nu Apolonu z Lichtemburku, kterouž však š�astnejší 
sok jeho Š�astný Novohradký z Kolovrat na Janovi�kách za 
manželku dostal a proto Mikuláš na n�ho zanev�el. Již té noci 
p�ed tím, než vražda se stala, m�l v opilství mrzutý výstup v 
hospod� na Hrádku, kdež, jak sv�dci potvrdili, p�ítomné bez 
p�í�iny pral, sekal, lál a p�ísahal a když odtud vyhozen byl 
vyhrožoval, že ten Hrádek prachem vyhodí. V takovém rozjit�e-
ném stavu sešel se v jiné hospod� se sokem svým a skutek ten 
nad ním provedl. Na�ež ihned do v�zení byl vzat.441  

/489/ Na žalobu paní Apolony Kolovratové z Lichtmburka a 
na Janovi�kách i na míst� Kate�iny dcery její po Š�astném No-
vohradském z Kolovrat na Mikuláše Da�ického u�in�nou 
vynesli šepmist�i a rada na Horách Kutných po velmi obšírném 
a všestranném té v�ci uvážení a vyšet�ení teprve po roce tento 
rozsudek: Pon�vadž se z akt této p�e nachází, že Mikuláš Da�ic-
ký urozenému panu Š�astnému Novohradskému z Kolovrat v 
dom� Ji�íka Englmajra zlatníka, jinak u Svobod�,442 když pán s 
kon� dol� ssedl a tam s pány Mat�jem Salavou z Lípy a na 
Bykánci a Václavem Hraban�m z P�erubenic i také n�kterými 
jinými p�ítomnými sed�l, �e�í nevážnou i jiným ku pánu nenále-
žitým chováním velikou p�í�inu k hn�vu i k té vší šarvátce, mo-
houce, a� by se jemu od pána v �em ubližovalo, to vše jiným a 
lepším prost�edkem spokojiti a toho všeho prázen býti, p�í�inu 
dal, potom pak, když ta šarvátka mezi nimi od Janka Špetlova a 
Mat�je Salavy dobrou m�rou p�etržena byla a dot�ený pan 
Š�astný Novohradský z Kolovrat k žádosti téhož pana Mat�je 
Salavy té zlé v�le p�estavši, k n�mu se obrátil a zase na n�ho 
Mikuláše již více žádného pozoru nem�vše, k stolu jíti cht�l, v 
tom od n�ho nenadále rapírem jest proboden a zamordován. K 
kterémužto mordu tu hned po vykonání skutku na dotaz Mikuláše 
Vod�anského rychtá�e JMCé a jiných se p�iznal, ano také, 
dávaje na žalobu odpov�
, tomu jest neodep�el a aby takový 
mord, zdraví a hrdla hájíce nebo násilí se bráníce, bezelstn�
u�initi a tudy bezhrdlí svému pomoci musil, toho od n�ho Miku-
láše ni�ímž podle práva odvedeno a poukázáno není. Z t�ch 
p�í�in dává se paní Apolon� Kolovratové z Lichtmburka a na 
Janovi�kách i na míst� panny Kate�iny šlechti�ny a dcerky /490/
po �asto psaném panu Š�astném Novohradském z Kolovrat 
poz�stalé proti n�mu Mikulášovi Da�ickém z Heslova za právo 
tak, že jest takovým mordem povinen podle práva. Actum in 
consilio fer. quarta ante Jacobi Apostoli Anno 1583. Prætor 
Paulo Cholopický.  

Da�ický použil proti výroku práva odvolacího, jakož i na za-
ru�ení se zápisem pod ztracením hrdla a cti, postavením dvou 
rukojmí za sebe a složením 5000 kop gr. míš. a zajišt�ním dru-
hých 5000 kop na statku svém Gbeli, že na každé zavolání ku 
právu se dostaví, byl z v�zení propušt�n až do rozsudku vyššího 
práva, kterýž vy��en na hrad� Pražském ve �tvrtek den sv. 
Františka neb 4. Octobris 1584 a rozsudek šepmistr� takto zm�-
nil: Pon�vadž se jest z akt této p�e vyhledalo a našlo, že on 
Š�astný Novohradský z Kolovrat jemu Mikulášovi Da�ickému z 
Heslova, po�átek na n�j u�inivše, p�í�inu k nevoli dal a dobyvše 
nejprve zbran� své, na n�ho Mikuláše jest sekal, ano i v hlavu 
jej zranil, z t�ch p�í�in on Mikuláš Da�ický z Heslova pokutou 
z�ízením zemským o modech vym��enou povinen není. Však pro 
velikost skutku, že on Mikuláš, moha z prvu po�átku té nevole 
poodjíti, toho jest neu�inil a brán� se, šetrnosti náležité k n�mu 
Kolovratovi nezachoval, protož od p�e�tení tohoto ortele ve 
t�ech m�sících z zem� �eské se odebrati a ji do desíti let po�ád 
zb�hlých všelijak prázen býti má podle práva.443  
                                                          

441 Tvrz Hrádek na Vrchlicí, který doby té panu He�manovi 
Bohdaneckému z Hodkova náležel, v dob� té navzdory obci, /489/
jelikož pod pravomoc m�sta nenáležel, prom�n�n byl v hospodu ne 
p�íliš dobré pov�sti, pravý to hampejs, kde mnohé rva�ky a r�znice 
byly stropeny. 

442 Nyní d�m Doležal�v v Kou�imské ulici. 
443 Listiny procesu v archivu m�stském. Jelikož by bylo na míst�

pr�b�h celé této p�e, která o pokuty dále vedena byla a až do roku 

Nemalý spor m�la obec Kutnohorská s konsisto�í pražskou 
pod obojí o d�kana svého Sixta Candida, jehož konsisto� praž-
ská uznati /491/ necht�la, však proti všemu usilování jejímu byli 
Kutnohorští radami komory �eské p�i svých právech ponecháni 
a týž d�kan za�ídil pak v Ho�e samostatnou od konsisto�e Praž-
ské neodvislou konsisto� pod obojí, kterouž i císa� Rudolf byl 
potvrdil.  

1583 Roku toho byla nemalá roztržitost v království �eském 
o nový kalendá�, kterýž léta minulého 1582 byl z na�ízení pa-
peže �ímského 
eho�e XIII. vydán, v n�mž postoupeno nap�ed o 
10 dn�, takže v m�síci lednu po dni šestého hnedle sedmnáctý 
následoval, což prý se stalo proto, že starý kalendá� od starých 
astronom� byl zmýlen. P�esto však v�tší �ást obyvatelstva, zvlá-
št� utrakvisté, spravovali se kalendá�em starým, �ímskokatoli�tí 
však obnoveného kalenda�e se p�idrželi, až užívání kalendá�e 
nového císa�ským mandátem bylo na�ízeno.444

/492/ Neoby�ejné dobrodiní chudin� kutnohorské prokázal ro-
ku toho soused horský Kašpar Fifek a ježto toho skutek tak šle-
chetný a velikomyslný zasluhuje, aby pro budoucí v��né �asy v 
pam�ti se uchoval, budiž zde uvedeno úpln� a doslovn� jeho 
poslední po�ízení: Já Kašpar Fifek soused na Horách Kutných, 
uznávaje to skute�n� a veden jsa k tomu z slova božího, kterak 
jest v�c náležit� slušná, pobožná a náležitá a Pánu Bohu 
všemohoucímu jakožto skutek k�es�anský, kterémuž Pán B�h zde 
v sv�t� p�i tomto �asném život� z milosti a lásky své božské prá-
ce jeho požehnati, statkem nad�liti a do v�le své božské prop�j-
�iti rá�il, z takového statku sob� z požehnání božího prop�j�e-
ného, z lásky k�es�anské s bližními svými, lidmi pobožnými, chu-
dými, pot�ebnými a nouzí trpícími podle možnosti se sd�lovati, 
tak aby jemu Pán B�h práce a state�ku jeho požehnati a rozhoj-
niti rá�il. I pon�vadž to Pán B�h od nás míti chce, abychom se 
jedni s druhými, mocn�jší s chudými a nouzi trpícími sd�lovali, i 
protož já z statku svého vlastního, svobodného, kterýmž mne Pán 
B�h všemohoucí z svého velikého milosrdenství a lásky požeh-
navše, pracím mým nad�liti a do v�le svaté prop�j�iti rá�il, z 
lásky k�es�anské a na skutky milosrdné lidem chudým dv�r sv�j 
�e�ený, svobodný, za �áslavskou branou na Kolmarce vedle 
dvoru Mat�je Dít�te peka�e s jedné a vedle dvoru Koubka Tulisa 
s strany druhé ležící i s tím vším obilím letošním, co jest ho koliv 
v tom dvo�e, v stodole i namláceného, a k témuž dvoru roli svou 
všechnu, kterouž mám na Rovni: první díl rolí, kteráž mi se po 
Dorot� Rafaelové n�kdy manželce mé kšaftem dostalo a k tomu 
40 záhon�v od nebožtíka Stejška za 53 kopy gr. koupených, to
oboje rolí leží ve dvou kusech proti sob�, jeden díl od silnice 
ho�ejší, kterou se k K�esetic�m jezdí, až do stezky, kterou od 
Hory do Perštejnice chodí, mezi /493/ rolí Všete�kovou, která jest 
od Ji�íka Krumlovského koupena s jedné a špitálskou s strany 
druhé, která jest žitem oseta. V tom dílu jest v té roli jedna kopa 
záhon�v, p�es dvoje hony, dvacet t�i záhony p�es jedny hony, 
u�iní ty rolí dv� kopy dvatceti t�i záhony. A druhý díl té rolí od 
doty�né stezky až k samým haldám a n�kde za haldy u sv. Václa-
va mezi rolí špitálskou z jedné a Jakuba Holického, kterou má 
od pana Malovce s strany druhé, není oseta, leží ouhorem, jest 
té rolí v tom dílu druhém 30 záhon� p�es dvoje hony a 1½ kopy 
záhon�v p�es jedny hony, u�iní tý rolí dv� kop� 30 záhon�v. A 
tak ty oboje rolí v tom prvním položení 4 kopy 53 záhony. Item v 

                                                                                             
1615 trvala, jakož i o prostopášnostech téhož Mikuláše Da�ického 
více pov�díti, odkazuji �tená�e na Sv�tozor z r. 1869, kde jsem o 
v�ci podrobn� pojednal. 

444 V Praze vydal Václav Zelotýn z Krásné Hory poprvé obno-
vený kalendá� ten a p�ipsal jej Burianovi Tr�kovi z Lípy podkomo-
�ímu m�st královských. Šepmistr�m horským na pod�kování, že jej 
minulého �asu v ránu morovou v m�st� svém hostili a ponechali, 
n�kolik výtisk� odeslal. Urážka utrakvist� stala se p�i obnovení ka-
lendá�e, který po svém p�vodci papeži 
eho�ovi až podnes 
eho�-
ský se nazývá, tím, že z n�ho mezi jmény svatých vynechána jména 
Jana Husi a Jeronýma Pražského, kterážto jména až do roku toho 
vždy v kalendá�ích uvád�na byla, což hlavn� p�sobením profesora 
mathematiky na universit� Pražské Petra Codicilla se stalo. Utrakvi-
sté t�žce nesli urážku tu a strana �ímská, aby jen více je drážditi 
mohla, rozši�ovala tento epigram: Stal se �ech�m hanebný kus, vy-
let�la jim z Prahy hus, prodal ji mistr Codicillus, což k svornosti 
mezi ob�ma stranama náboženskýma jen /492/ málo mohlo p�isp�ti. 
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druhém dílu v položení obzvlášt� jinou roli, kterou jsem od ne-
božtíka Ond�eje K�ivolá�ka (Da�ického) za 300 kop gr.�. koupil, 
ta rozdíln� leží, jeden kus u cesty vrchní, kterou se jde a jezdí do 
K�esetic, po pravé stran� p�ibíhá dol� k druhé cest� proti louce 
pana Tadeusa Bezdružického z Korábu, kterouž koupil od pana 
Libenického z Vrchoviš�, jest v tom kuse 42 záhon�v, p�es dvoje 
hony a �iní 1 kopu 24 záhon�v, není oseta, leží ouhorem a jsou 
p�i ní s obou stran meze a druhý díl té rolí žitem oseté leží vedle 
cesty, kterou od sv. Václava do Perštejnice jezdí, zase p�i ní 1½ 
kopy záhon�v p�es jedny hony. A dále nad tou p�í�kou v jednom 
položení mezi poli pana Václava Malovce zádušní od sv. Václa-
va s jedné a Mat�je Dít�te peka�e s druhé strany p�í�ních záho-
n�v dvatceti dva p�es jedny hony též žitem osetých a nad tou rolí 
vejš jiné hony žitem osetými 40 záhon�v a skrze n� je stezka do 
Perštejnice a poslední té hony rolí K�ivolá�kovských leží vedle 
cesty k�esetické po levé stran� až nahoru k samému roli pana 
Malovce délka po padesáti záhon�v žitem osetých p�es jedny 
hony, u�iní to vší roli K�ivolá�kovské 6½ kop záhon�v. A tak 
obojí rolí výš jmenované jest deset kop padesáte a p�l �tvrta zá-
hon�v, v��n� a d�di�n� z své dobré a svobodné v�le hned za 
živobytí svého a actum tohoto zápisu dávám, sob� tu /494/ na témž 
dvo�e a na dot�ených rolích ani d�dic�m a budoucím mým žá-
dné mocnosti ani práva a spravedlnosti nepoz�stavuji nyní i na 
�asy budoucí a v��né. Však na ten sp�sob a pod tou znamenitou 
vyminkou: P�edn�, aby páni poru�níci ode mne nad tím statkem 
z�ízení a níže poznamenaní, nyn�jší i budoucí, takového statku a 
zem� na týž milosrdné skutky daného, žádným vymyšleným sp�-
sobem a obmyslem neprodávali, nýbrž takovou rolí bu
 jeden 
neb oba na polovici zd�lávali, neb n�kterému jinému dobrému a 
pilnému hospodá�i najímali a sami k tomu také bedliv� a �asto, 
aby též dob�e a úpravn� zd�lával, hnojil a osíval, p�ihlídali.  

Za druhé: Což by kdy kterého roku Pán B�h tohoto obilí na 
dot�ené té rolí nad�liti rá�il, z napolku na podíl jich se dostane, 
to obilí �asem náležitým, dajíc je vymlátiti, aby poru�níci oba 
spolu prodávali komu by se jim vid�lo a po �em by koliv v trhu 
bylo a což by pen�z, mimo opravu dvora a vynaložení na že� i 
na vymlácení za též obilí, za slámy ostávalo, to aby lidem 
chudým, nuzným a pot�ebným, kte�íž by pracovati nemohli neb 
nemocni byli, i také n�kterým chudým �emeslník�m, kte�í by se 
rádi živiti cht�li, slušnou pomoc, jakž by kohokoliv k též almužn�
hodného býti uznali, �inili a rozdávali.  

T�etí: Co by také kdy kterého roku páni poru�níci pen�z za 
takové obilí a slámu k sob� p�ijímali a co by z toho zase na 
oprávku dvora a že� a chudým lidem rozdávali, na to rejstra 
po�ádná aby drželi a za sebou m�li a do nich sob� p�íjem a zase 
vydání, sejdouce se spolu, do register po�ádn� zapisovali bez 
prodlévání každého roku. P�ed pány šepmistry poru�níci se toho 
dožádatí mají, aby páni šepmist�i z prost�edku svého k tomu 
po�tu vydati rá�ili, aby od nich takový po�et po�ádn� p�ijali a 
po vykonání takového po�tu aby v zápis na radnici v knihy 
vepsán byl.  

/495/ �tvrté: Když by koliv Pán B�h na n�kterého z týchž po-
ru�ník�v mých nížepsaných nemoc dopustiti rá�il a nebyla by 
nad�je, že by živ z�stal, tedy aby mohl a moc m�l na míst� svém 
za živobytí svého jiného, tak dob�e zachovalého, k tomu hodného 
a znalého hospodá�e, souseda zdejšího s obcí trpícího, �lov�ka 
m�stského (krom� stavu panského a rytí�ského) za poru�níka 
z�íditi. Pakli by prost�edkem smrti z tohoto sv�ta sešel a žádné-
ho poru�níka na míst� svém nez�ídil, tehdy druhý poz�stalý aby 
tu moc m�l a plnou svobodu vedle svého dobrého sv�domí jiné-
ho dobrého, zachovalého �lov�ka, souseda a hospodá�e rozšaf-
ného místo toho, jenž by um�el, k sob� voliti a na�íditi a p�ijma 
ho k dobrému svému sv�domí a své milé duši, v tom nejiná�e ale 
spravedliv� se choval vedle odevzdání zápisu tohoto a tak týmž 
sp�sobem i na budoucí �asy ti poru�níci aby jedni po druhých, 
nyn�jší i budoucí, voliti a na�izovati se mohli. A páni šepmist�i a 
páni spoluradní aby jim poru�ník�m žádné p�ekážky ne�inili a 
nedopoušt�li �initi a toho z moci jich nižádným vymyšleným 
sp�sobem nebrali, ani jiný žádný �lov�k vymyšlený, pro ujití 
hrozné pokuty a pomsty boží. Nad takovým pak statkem, dvorem 
a d�dinami výš jmenovanými a ode mne na skutky milosrdné 
danými já tyto poctivé, v�rné, hodné lidi, sousedy zdejší na 
Horách Kutných, pány a p�átele své milé, kteréžto k tomu hodné 

a dostate�né býti uznávám, na nichž jsem se toho snažn� s 
velikou žádostí doprosil, že jsou k sob� to p�ijali a v tom do 
smrti své v�rn� a up�im� pracovati p�ipov�d�li, za poru�níky 
mocné a d�di�né na�izuji a ustanovuji: pana Tobiáše T�ísku pe-
ka�e, spoluradního téhož �asu z pán�v šepmistr�v, a pana Vá-
clava Libotovského, a jim toho ve všem, jakožto svým milým pá-
n�m a p�átel�m d�v��uji a v��ím, že oni jakožto lidé dob�í, k�e-
s�anští, pamatujíce p�edn� na Pána Boha a potom na své dobré 
sv�domí a duši svou, v tom se v�rn� a up�ímn� i spravedliv�
chovati a nejinak, než tak, jak tuto ode mne ustanoveno a na�íze-
no jest, ochra�ovati /496/ a opatrovati budou pro odplatu Pána 
Boha všemohoucího.  

Však za takovou práci pán�m poru�ník�m t�mto i budoucím 
každého roku po p�ldruhé kop� �eských groš� aby sob� snímali 
z takových užitk�v a více nic. P�itom JMt pana rychtá�e a Jich 
Mti pán�v šepmistr�v a pán�v spoluradních jakožto pán�v k�e-
s�anských a soudc�v spravedlivých, kte�í na míst� božím poz�-
staveni jsou, pro Boha a pro milosrdenství boží žádám, v �em by 
se koliv nadepsaní poru�níci, nyn�jší i budoucí, k Jich Mtem v 
t�chto po�ád psaných p�í�inách utíkali, kdyby �emu jich rozum 
nemohl posta�iti anebo se jim v tom od n�koho ubližovat m�lo, 
aby jim ve všem radou nápomocni býti rá�ili, u�iníce to pro od-
platu Pána Boha všemohoucího, aby se k tomu všemu, jakž tuto 
ode mne z�ízeno jest, zadosti stalo a na �asy budoucí podle toho 
chováno bylo. A aby toto mé na�ízení a statku mého na skutky 
milosrdné dání v knihy m�stské zapsáno bylo, povoliti rá�ili.  

Dálo se na Horách Kutných v pátek po sv. 	eho�i (15. b�e-
zna) léta po�ítajíc od narození syna božího, Pána a spasitele 
našeho, Ježíše Krista 1583.445  

Jak daleko nevole a nep�átelství mezi ú�adem horním a 
m�stským sáhaly, vysvítá z toho, že ú�ad horní samovoln� zasta-
vil minulého roku vyplácení p�ísp�vku, již králem Vladislavem 
na stavbu a opravu chrámu sv. Barbory z mince kutnohorské 
týdn� po 2 kopách gr. povoleného a všemi jeho nástupci stvr-
zeného, takže šepmist�i a konšelé /497/ donuceni byli ku stížnosti 
k radám komory v království �eském a za p�ímluvu o p�ísp�vek 
ten u císa�e Rudolfa, jehož práv� v zemi nebylo, žádati. Prosba 
jejich byla spln�na a p�ípisem daným na hrad� Pražském v 
pond�lí po sv. Medardu 1583 oznámeno, že ú�edníku mince Ji�í-
kovi Šatnému z Olivetu bylo na�ízeno, aby nejen zadržalý plat, 
nýbrž i pro budoucí �asy na vzd�lání a opravu chrámu toho 
ur�ených z mince pen�z bez zadržování bylo vypláceno.  

Usazování rodin šlechtických v Ho�e nebylo po p�ání obyva-
telstva. Vysvítá to ze snešení šepmistr�v a rady, kte�í za jistými 
dob�e váženými p�í�inami na tom se snesli a na budoucí v��nou 
pam�� v knihy m�stské poznamenati dali, aby žádnému sousedu 
zdejšímu pod žádným vymyšleným sp�sobem osobám neb oso-
b� z stav� vyšších, totiž panského a rytí�ského, dom�v ani všeli-
jakých grunt�v v žádném dluhu zavazovati dopoušt�no nebylo a 
který by z pán�v šepmistr�v toho za svého ú�adu dopustil, aby 
také z toho sám odpovídati povinen byl. Stalo se nutné toto 
opat�ení, že osoby stavu vyššího v domech svých bez povolení 
ú�adu šepmisterského prodej piv a vín zavád�ly a z toho plat�
obecních odvád�ti recht�ly.446  

 V m�síci listopadu roku toho p�ijel zase císa� Rudolf z 
Rakous do království �eského na hrad Pražský.  

1584 P�estože reversem císa�e Rudolfa r. 1581 na protržení 
/498/ toku Labe skrze grunty veletovské ku z�ízení nového �e�išt�
Labe kv�li snadn�jšímu plavení d�íví na prosp�ch hor, vlastni-
ctví ostrova, lesu a starého �e�išt� ku grunt�m špitálským k za-
setí lesu a luk p�ipadlo, jak d�íve již vypravováno bylo, nicmén�
ú�ad horní zadržoval vydání reversu toho, �ímž záduší spitálské-
mu nemalá škoda se dála. Proto šepmist�i a rada žádali u samého 
                                                          

445 P�vodní rukopis poslední v�le v archivu m�stském. Mikuláš 
Da�ický ve svých Pam�tech poznamenal: 1583 zem�el Kašpar Fi-
fek, bohatý �lov�k, vdovec, germanus, jenž z po�átku tovaryš �eme-
sla kožešnického byl a dostav se do Hory, tu se usadil, dostav po�ád 
p�ti manželek po nich statku a dále handlováním vín uherských a 
lichvou zbohatl a nabyl. Poh�ben v chrámu sv. Barbory. 

446 P�ipomenuto toho již bylo v p�edešlém roce o Hrádku, který 
byl v držení pana He�mana Bohdaneckého z Hodkova, který v n�m 
šenk zavedl a kdež mnohé r�znice se tropily a rychtá� m�stský 
nem�l práva tam vcházeti, ježto d�m pod právomoc m�sta nespadal. 
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císa�e a uvád�li, jak jiní poddaní v ostrov ten, tak i v místo, kdež 
prvn�jší tok Labe byl, a v užívání tomuto záduší vykázáno a mez-
níky opat�eno býti m�lo, se vkládají, toho sekáním d�íví, rokytí a 
jiných porostlin užívají a to sob� p�ivlast�ují a �ím dál, jestli by 
v to vkro�eno nebylo, snad by to vše i ten ostrov sob� p�ivlastni-
li, což vše prodléváním vydání nám reversu takového s nemalou 
škodou téhož špitálu se d�je. Na žádost tuto dal císa� Rudolf 
Kutnohorským revers op�tn�, daný na hrad� Pražském v pond�lí 
po sv. Prokopu 1584, v n�mž nejen doslovn� uveden revers ve 
v�ci té roku 1581 vydaný, nýbrž ješt� tento znamenitý dodatek 
p�i�in�n: K tomu také, pon�vadž by toho protrženého místa, po-
kudž v celosti z�stávalo, z les� a pastev k tomu záduší a špitálu 
jistý a d�di�ný plat od užívajících každého roku po 10 gr.�. šel, 
aby takový plat každoro�n� k témuž záduší tolikéž vycházel z 
mince naší tu na Horách Kutných a p�i �asu sv. Ji�í od ú�ední-
k�v vydán byl. B�ehové také p�i témž protržení, kdež by koliv�k 
pot�eba ukazovala a tomu záduší škoda díti se cht�la, aby �asn�
na náklad náš od týchž ú�edník�v našich opat�ováni a paženi 
byli, nébrž i to, což by skrze p�edešlé dole protržení p�i hrábích, 
kudy d�íví po vod� k horám a pálení uhlí se dodává, budoucn�
škodného pojíti mohlo, k slušné náprav� p�icházelo milostiv�
porou�eti rá�íme. Tím tedy, že ú�ad horní vydáním reversu prv-
ního a s kladením mezník�, jakž v tom prvním reversu na�ízeno 
bylo, váhal a obec i záduší svévolností svou utiskati hled�l, p�i-
sp�l ješt� mimovoln� ku zlepšení /499/ d�chod� špitálských.  

1585 Ve st�edu den památný sv. Doroty (6. února) po 24. 
hodin� na Vlašském dvo�e vyšel z jedné šmitny ohe�, od n�hož 
st�echy i krovové na díle nad královskými pokoji sho�eli blíž 
šmitny, též krov nad strojem a nad tím p�i veliké sv�tnici 
kancelá� Vladislava II., v níž se vlastní rukou podepsati rá�il, 
ohn�m tím zkažena. Nad touž sv�tnicí strop a pavlá�ka p�ed ní 
na díle sho�ela. Zpráva byla, že by neopatrností hlásných ohe�
ten vyšel, ti že by m�li fukadlo n�jaké, jichž se p�i topení v 
pecích místo podpalu užívalo, v komín� jednom v jedné šmitn�
na železích n�jakých sušiti a ty potom že se zapálili a od nich 
saze v témž komín� a odtud potom jiné. Vítr od Vlašského dvora 
byl práv� na m�sto nemalý, od �ehož na radním dom� i jinde 
šindele jímati se po�aly. Ale že lidé tu na st�echách byli i na 
Vlašském dvo�e snažností a pilností n�kterých spoluradních a 
rychtá�e m�stského, kte�í lid k tomu m�li, aby vodu nosili a 
hasili, též st�echy jiné odbíjeli, ohe� p�etržen brzo a mimo 
Vlašský dv�r jinde ni�eho uškozeno není, �ím veliké nešt�stí od 
m�sta odvráceno bylo.447  

Ú�ad konšelský obnoven byl roku toho nejvyšším mincmi-
strem teprve prvního �ervence a za primasa ustanoven Jakub 
Šotnovský ze Závo�ic.  

Po závazku daném nové rad� p�edložil mincmistr tyto 
artikule, aby byly zachovávány: 1. Zprávu že má, kterak mnoho 
soused�v zde obilí kupovati m�li a potom dráže prodávali, což 
mandátem JMCé zapov�zeno jest, /500/ aby drahota pro chudé 
havé�e se nedála a jiní pot�ební lidé k pot�eb� své mohli koupiti. 
Proto o tom porou�í, aby to zastaveno bylo. 2. Z strany chleb�v, 
mas, nápoje, to všecko na míru že posazeno jest a pon�vadž obilí 
spadlo a lacin�jší jest, k tomu aby se hled�lo, aby chudí lidé 
nem�li sob� do �eho st�žovati. 3. Z strany po�t�v obecních, 
zádušních a špitálských, aby ty v poctivosti od pán�v obecních 
hned p�i obnovení rady se vykonávaly, tak aby žádný, kohož se 
tu dotý�e, sob� st�žovati co nem�li.  

Na tom jsou pak páni ihned se snesli a to mezi sebou zav�eli, 
aby na tyto dni dlouhé letní, pokud by po kázání nebylo u Vyso-
kého kostela, aby na radnici se nezvonilo a tak páni jakožto 
vrchnost lidu vystavená do chrámu Pán� p�edn� k modlitbám 
svatým, poslouchání slova božího ku p�íkladu jiným aby se po-
stavili a po vykonání služby Pánu Bohu k povolání svému tepr-
va, však tím d�ív�ji, na radnici najíti se dali a tím krat�eji aby se 
zvonilo.  

Po vyhlášení rychtá��v a konšel�v p�edm�stských a cechmi-
str�v starších nade všemi �emesly v p�ítomnosti všech napome-

                                                          
447 V knize Memorabilií k roku tomu na stran� P 10 p�idal zapiso-

vatel tento latinský chronogram: CVrIa CVttenbergæ fLegrat Igne 
MetaLLICa: seXto serIgat hesperIo febrVIs oCeano, �ímž nazna-
�en i den a m�síc požáru. 

nutí od pana primasa u�in�no. P�edn�: Ti, kte�í závazky u�inili, 
aby na to, co jsou tu Pánu Bohu p�ipov�d�li, pam�� m�li a vedle 
toho se chovali. Potom ke všem soused�m napomenutí u�in�no, 
aby se Pána Boha báli, slova božího pilni byli, živností svých 
nezanedbávali, v dom� každy regiment dobrý zachoval, s man-
želkou, dítkami a �eládkou vstávaje léhaje modlitbami svatými 
se ob�toval a za požehnání v pracech a v živnostech aby žádal, 
ne jak mnozí �iní to, že na hromu vstává a na tom taky lehnou, 
pak komu slouží a koho vzývají, od toho také odplatu berou, že 
potom žádného prosp�chu v obchodech ani v �em jiném nemají 
a jak potom Pán B�h, nebudou-li pokání �initi, s nimi naloží, to 
v jeho svatém soudu z�stává a oni potom zv�dí. Protož páni 
p�ísn� p�ikazují, aby toto napomenutí p�ijali a dle n�ho se cho-
vali. 2. Napomenuti hospodá�i, aby cizopanských lidí nep�echo-
vávali v domích /501/ svých, zahale��v, povale��v, kte�í pracovi-
tým lidem chléb užírají, cht�jí-li se pokut sn�mem ustanovených 
uvarovati. 3. Cechmistr�m �emesel rozkázáno, aby p�íplatk�v 
horních (cupus�v) piln� odvád�li a co kdo dlužen ostal, do t�í 
ned�l aby zaplatil. 4. Žádnému chodci žebrati po domích aby 
dopoušt�no nebylo, pon�vadž nejednou jest se to shledalo, že s 
podvodnými listy chodí a lidi šálí a již mimo �asu mnoho lidí 
cizopanských na žebrotu se vysílá. Rad�ji na podporu domácích 
chudých p�i kostelích aby podpory skládali.  

Též starším nad havé�i a hašplé�i obojích hor závazky dány 
a napomenuti, aby na závazky své pamatovali a kdy se k nim 
havé�i již utekou a v pot�ebách svých jakého opat�ení žádati 
budou, v tom je vyslyšeli a k brzkému opat�ení p�ivedli bez mno-
hých odklad�v a nedopoušt�li na ú�ad horní vznésti což jim ne-
náleží, jakž již nyní mnoho toho povstává a ú�ad horní, maje 
dosti prve zaneprázdn�ní, tím obt�žován zase býti nemusí. 2. Že 
mnoho jest haví�stva a zdejších syn�v m�stských, kte�í se k 
po�ádku nep�ipovídali, však p�edc v tom živnost mají a nadání. 
A když se na n� n�co vztáhne, tehdáž vymlouvají se, že v 
po�ádku nejsou. Protož aby to opat�ili a v lepší �ád to uvedli a 
ty, kte�í živnost provozovati chtí, k tomu aby se zapsati dali, m�li 
a drželi, jakž p�edešle od starodávna bylo.  

Starším nad havé�i a trejbí�i tolikéž o tom poru�eno, obzvlá-
št� pak co se tý�e Ka�ku, pon�vadž tam mnozí ne�ádové se 
nacházejí. To aby p�edn� zachovávali, aby pacholk�m se v jídle 
a pití neubližovalo a jestli by který co na n� vznesl, to opat�ili, 
nedopoušt�jíce šmelé��m s nimi tak zacházeti a bíti, jakž mnozí 
oby�ej mají to �initi, když n�který pacholek sob� co stíží do 
šmelí�e, tehdá že bijí, což nemá býti, než jim všem šmelé��m aby 
se poru�ilo, jestli který pacholek co ud�lá kterému nebo n��eho 
se dopustí, to dej na vás vznésti a vy povinni budete vedle uznání 
bu
 ztrestati takového nebo jakkoli jinak /502/ to ku právu 
p�ivozovati. A jestli byste sami jeho opraviti nemohli, p�i koštu v 
�emkoli by bylo k dobrému, napomáhali.  

Hejtmané, desátníci z m�sta a rychtá�ové zám�stští všickni 
byli povoláni a jest jim poru�eno, aby soused�m svým o tom 
oznámili, aby žádný z podruh�v, nájemník�v obého pohlaví cizo-
panských déle p�es sv. Havel nep�echovávali a kdož by takové 
lidi cizopanské m�li, je hned zejména sepsali a jim také, aby ku 
pán�m šli, oznámili. Jestliže by pak mimo toto poru�ení kdo 
u�inil a takové lidi cizopanské choval a u sebe m�l, že v pokutu 
sn�mem vym��enou upadne, nech� sám sob� p�i�ítá.  

Aby tomu posledn�jšímu ustanovení blíže porozumíno býti 
mohlo, jest pot�ebí p�ipomenouti snešení sn�mu, který roku toho 
odbýván byl od 14. ledna do 13. února, na n�mž zákonem zems-
kým stalo se snešení o �eledi a lidech poddaných, kte�í bez p�í�i-
ny z grunt�v pán�v svých sb�hli a po m�stech, m�ste�kách a ves-
nicích na záhubu obyvatel�m království tohoto jsou, a jiní, mo-
houce pán�m svým sloužiti a živnosti tudy sob� dobývati, u 
cizích pán� a lidí za šafá�e, peka�e, mlyná�e, nádeníky, pluha�e 
a k tomu podobnému slouží a tak tudy svým pán�m se pokrývají. 
Protož aby každý takový od vyhlášení tohoto snešení až do sv. 
Martina nejprve p�íštího ku pánu svému d�di�nému se navrátil a 
každý takový, kdož by po projití lh�ty té cizího poddaného p�i 
sob� a na gruntech svých m�l, m�že od d�di�ného pána �lov�ka 
toho z pokuty padesáte kop gr.�. pohán�n býti. Než což se pod-
daných stav�v dotý�e, kte�íž obchodem a prací p�i horách se 
živí, kte�íž se k dílu hornímu toliko, totiž v dolech neb v t�ch 
místech, kde se rudy dobývají a p�i horách k užitk�m p�ivád�jí, 
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pot�ebují, na ty se tento �as toto na�ízení nevztahuje aniž se ty 
pokuty na koho vztahovati budou.  

Pon�vadž pak o manželkách t�chto d�lník� horních žádné 
zmínky ani výminky nebylo a sousedé kutnohorští, p�i nichž 
tyto podružství své m�ly, obávajíce se pokut v domích svých 
jich trp�ti necht�li, obával se ú�ad horní výstupk�v lidu horního 
a podobného snad vzbou�ení, /503/ jaké za p�í�inou podobnou v 
Praze se událo,448 z �ehož by veliký nedostatek zvyklých d�lní-
k�v p�i horách povstati mohl. Protož obrátil se týž o bližší vy-
sv�tlení k císa�i, od n�hož odpov�� a nau�ení dáno na Brandýse 
ve �tvrtek po sv. Joachymu (21. b�ezna): M�vše tu v�c s nejvyš-
šími ú�edníky království �eského, radami našimi v�rnými milými 
v našem uvážení a znajíc to sami, kdyby k tomu p�ijíti a manžel-
ky zvlášt� zvyklých d�lník�v od pán�v jich brány býti m�ly, že by 
se to k snížení hor našich vztahovati cht�lo, rá�ili jsme v tom ten 
prost�edek najíti, podle kterého vám milostiv� porou�eti rá�íme, 
abyste to ihned v�bec provolati dali, aby se v tom artikuli žádný 
z soused�v horských, u kohož tak koliv lidé a d�lníci horní toliko 
obydlí a podružství své mají, žádných pokut neobávali, nebo jim 
jako kdy prve v domích svých i s manželkami jich bytu p�áli. 
Nebo my p�i t�ch osobách stavu panského a rytí�ského (a� by se 
kdo o poddané své o pokutu dopisovati cht�l a dopisoval, které-
hož nám každého �asu komo�e naší �eské poznamenaného 
odešlete) náležit� opat�iti a jednoho každého skute�n� zastati 
rá�íme. Nicmén�, žádala-li by také která z týchž manželek od 
pána svého vyhošt�na býti, to a� se tolikéž p�i dot�ené komo�e 
�eské p�ihlásí. Tím byli kutnohorští mnohého pronásledování od 
n�kterých okolních /504/ stavu panského i rytí�ského sprošt�ni, 
nebo� mnozí ze sousedních velkostatká�� po�ali již Horník�m 
pro p�ebývající v m�st� poddané své p�íko�í �initi a o vydání 
jich usilovati.  

A� již roku 1581 na sn�mu obecném jisté snešení se stalo, 
aby od JMCé komisa�i jistí podle osob Horník�v rozumní na�í-
zeni byli, kte�íž by všecky hory v tomto království sjeli a což by 
tak pot�ebného se našlo, na�ídili, protož snešeno na sn�mu roku 
toho op�tn�, že komise taková roku toho p�edsevzata a pokud 
nejvíce posta�iti moci se bude i vykonána býti má. I sjeli se ve 
�tvrtek po památce sv. Kate�iny (28. listopadu), jak Da�ický ve 
svých Pam�tech praví, páni ú�edníci a soudcové zemští a jiní 
páni a rady JMCé do Hory Kutné, totiž: pp. Vilém z Rožmberka 
nejvyšší purkrabí pražský, Jan z Valdštejna nejvyšší komorník, 
Ji�í Bo�ita z Martinic nejvyšší sudí, Adam z Hradce nejv. kanc-
lé�, Ladislav Popel z Lobkovic prezident komory �eské, Joachym 
Novohradský z Kolovrat purkrabí karlštejnský, Jaroslav Smi�ic-
ký ze Smi�ic, Adam Slavata, Ferdinand Hoffmann, Michal Špa-
novský z Lisova nejv. písa�, Burian Tr�ka podkomo�í, Jan 
Vchynský z Vchynic, Albrecht Kapoun z Svojkova purkrabí kraje 
Hradeckého. A tu jedni druhé do hospod, kdež kdo forirován byl, 
navšt�vovali a ku panu z Rožmberka do rady se scházeli. O� a 
pro�, v�bec pov�domo nebylo. Nad�je sice byla, že by p�i tom 
sjezdu n�které ne�ády a odpory p�i Horách Kutných vyslyšeti a 
napraviti se p�i�inili a p�ed sebe vzali, jakž o tom nejednou na 
sn�mích svoleno bylo, ale nic se toho nestalo. A pobyvše tu na 
Horách koliksi dní, zas se rozjeli.  

Takovým sp�sobem, jak již �ast�ji jsme se p�esv�d�ili, ko-
naly se opravy hor a ký div, že nikdy d�kladn� nebyly odstran�-
ny vady jsoucí hlavn� na p�ekážku výnosnosti hor a takových 
bylo mnoho. Nebo� ješt� téhož roku n�jaký Vlach s povolením 
vrchnosti horní cht�l a sliboval dovésti jakéhos kumštu, aby vo-
da vodu z hlubokých dol� hnala, a dav se /505/ v to na Ka	ku p�i 
horách v dole �e�eném Fraty na náklad císa�ský a dav nad dolem 
tím ud�lati kolo veliké sem i tam se obracející po sp�sobu kola 
mlýnského, ni�eho nedovedl a jen posm�ch stržil. Maje pak ode-
                                                          

448 Píše� o tom Mikuláš Da�ický: Stala se šarvátka v Novém 
m�st� Pražském od lidu robotného proti n�kterým stavu rytí�ského, 
kte�íž p�ed tou chasou do domu �e�eného u M�lnických utéci museli 
a t�i osoby v té šarvátce zhynuly. A ta šarvátka stala se proto, že lidé 
robotní hon�ni a nuceni byli ku pán�m svým pro listy na dovolení 
služby na gruntech cizích, podle tenkrát sn�movního v království 
�eském na�ízení, což za stížné bylo t�m poddaným, jenž se pán�m 
svým ukrývati a svobody v tom užívati cht�li, i lidem svobodným, 
zvláš� hospodá��m, jenž �eládky pot�ebovali a v tom nedostatek 
m�li.

jíti, dal se v na�íkání, že by mu služebník jeho utekl s pen�zi a 
dovedl kone�n� toho, že jemu ty peníze ztracené, jakž on pravil, 
i od toho nedovedeného kumštu z mince císa�ské dáno a zapla-
ceno bylo.449  

Tvrz Lorec s pivovarem a zahradou, �ídící se dskami zem-
skými, ležící mezi Horou a Ka	kem p�i p�edm�stí Hloušeckém, 
prodána byla na míst� a k rukoum po Václavovi Da�ickém z 
Heslova, jemuž se byla p�i rozd�lení na díl jeho d�dický dostala, 
paní Kate�in� rozené Smi�ické z Smi�ic, manželce pana Jana 
Lukáše z Žerotína, za 700 kop gr.�. hotových.450  

1586 Po dlouhých letech marného �ekání na opravu hornic-
tví kutnohorského podobalo se, že by nastati m�la p�íznivá doba, 
nebo� šepmist�i a konšelé dostati list císa�e Rudolfa, daný v Pra-
ze v den sv. Brigity (8. února) 1586, v n�mž oznámeno, že podle 
jistého s stavy království �eského snešení pro vyhledání a k ná-
prav� p�ivedení p�i horách jisté komisa�e na�íditi rá�ili, kte�í 
p�i Horách Kutných za�átek u�initi mají a za týden se tu dostaví, 
protož porou�í, aby uvedouc všecky nedostatky a ne�ády i také 
jak by podle zdání jich k náprav� a ty hory jakožto první klenot 
zemský zase bu
 k prvn�jšímu neb lepšímu sp�sobu p�ivedeny 
býti mohly, v po�ádný a srozumitelný spis uvedli a toho nade-
psaným komisa��m a od stav�v voleným osobám podali, i o 
všem jiném, �ehož by se jich i v jiných všelijakých p�ípadnostech 
a pot�ebách /506/ dotazovali, gruntovní zprávu u�inili.451  

Komisa�i do Hory za p�í�inou práv� uvedenou vyslaní byli: 
Vilém z Rožmberka nejvyšší purkrabí pražský, Ladislav z Lob-
kovic prezident komory �eské, Ferdinand Hoffmann, Karel z Bi-
brštejna a Pavel Korka. Ti sjedše se na Vlašském dvo�e, p�ijali 
nejprve od šepmistr� zprávu tohoto zn�ní: Jakož jest nám pomi-
nulého léta 1585 den památný sv. Barbory v p�ítomnosti ú�adu 
horního jménem JMCé od nejvyšších pán�v ú�edník�v a soud-
c�v zemských ústní poru�ení se stalo a též mandátem JMCé le-
tošního roku JMtí císa�skou nám na�ízeno, pon�vadž my a p�ed-
kové naši nemálo stížností svých JMCé p�edn�, potom do sn�mu
/507/ obecného i do slavného soudu zemského o n�kterých nesp�-
sobích a ne�ádích hor t�chto vznášeli, opat�ení žádajíce, aby-
chom ješt� i my, povolajíc p�ed sebe soused�v a obyvatel�v na-
šich, zvlášt� lidí zhornilých, nedostatky a p�í�iny, kteréž by t�m-
to horám škodné byly, s pilností vyhledali a v spis uvedouc po-
dali, že JMCá z milostivé a otcovské pé�e k t�mto horám, jakož-
to obzvláštní komo�e JMti a klenotu království tohoto �eského 
skrze komisi v to všecko nahlédnouti, t�m nedostatk�m z gruntu 
vyrozum�ti i potom t�ch cest a prost�edk�v, kterak by t�mto 
horám, aby ku pádu nep�išly, zpomoženo a z požehnání božské-
ho k lepšímu užitku JMti a zemi této k dobrému i nás všech ná-
kladník�v užite�nému p�ivedeno býti mohlo, prohlédati poru�iti 
chtíti ra�í, z �ehož jsme my, potom i spolusousedé naši nemálo 
                                                          

449 Dodává k tomu Da�ický toto poznamenání: Ty hory nepot�e-
bují žádných kejkl�v, samé toliko up�imné práce a v�rnosti horních 
ú�edník�v. 

450 Po pánech Loreckých z Ylkuše byl v držení tvrze té Zdislav 
Zví�etický z Vartemberka. Od n�ho p�ešla na Václava Podhradského z 
Vl�í Hory, od n�hož ji r. 1559 za 575 kop gr.�. koupil Ond�ej Da�ický 
z Heslova, po jeho pak smrti p�ipadla na syna jeho Václava. 

451 Nemohlo býti Kutnohorským vítan�jší p�íležitosti nad vyzvání 
to, neb po dávném �ase dovoleno jim promluviti o vadách v hornic-
tví z�ejm� a up�ímn�, beze všech postranních ohled�. Majíce pak na 
pam�ti, že tehdáž každý ob�an skoro s hornictvím tak�ka srostl, v 
každém odv�tví jeho byl obeznámen a že sepmist�i i rada �iníce jak 
za osoby vlastní, tak i za obec a veškeré obyvatelstvo na doly náklad 
nemalý, vždy se zkušenými, p�i díle horním a hutním sestárlými a 
známostmi v tom všem vynikajícími kovkopy a nákladníky radu 
brali. Proto také názory jich o skute�né p�í�in� poklesu hornictví 
kutnohorského jsou tak trefné a z praktického života vzaté, že se jim 
i dnes jest se co diviti. Protož, obrav si za úlohu podati úplný obraz 
minulosti m�sta, který tak nerozlu�né s d�jinami hornictví je slou-
�en, že jedno od druhého ani odd�liti se nedá, nemohu opomenouti, 
abych v plném zn�ní neuvedl t�ch pravých p�í�in klesání hornictví, 
jak rada je vyslaným pán�m komisa��m sepsala a podala, jak dosud 
v archivu m�stském jsou uloženy. M�že to t�eba �asem v budoucno-
sti prosp�ti, až jednou opravdov� a rázn� ku obnovení dolování hor-
ského m�lo by se p�istoupiti, a dopl	uji uvedený již výrok Kašpara 
hr. ze Šternberka, že jen nepoctivost, neznalost a trestuhodná nedba-
lost ú�edník�v horních zavinila úpadek dol� kutnohorských. 
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ten �as pot�šeni byli a i nyní, že k tomu již skute�n� p�išlo a v 
takové ne�ády nahlédnuto býti má, velmi jsme toho vd��ni. Chtí-
ce my pak již dot�enému poru�ení JMCé dosti u�initi a srozumí-
vaje, že od gruntu takoví nedostatkové vyhledávány býti mají, vi-
d�lo se nám za slušné býti, abychom díl t�ch v�cí od p�edk�v na-
šich i od nás o t�ch nesp�sobích hor, t�chto p�edešle vznášených 
shledajíce a p�ihotovíce je p�ednesli a p�ipomenuli a to z t�chto 
p�í�in: jedno, že v�domosti nemáme, aby to všecko tak s grun-
tem, jak nyní k tomu se schyluje, kdy v ta vznášení vzlédnuto býti 
a to se vážiti m�lo. Druhé, abyste rá�ili porozum�ti takové zna-
menité zádavy, škody a nesprávy na Ka�ku, Turka�ku, v hut�ch, 
na Vlašském dvo�e, na lesích, uhlí, p�i ovsích a jinde, kteréž na 
škodu JMCé jsou a tyto hory snížily, nákladník�m, obzvlášt� pak 
p�espolním, v ošklivost uvedly, že na n� nákladu �initi se vzdalu-
jí, odkud jsou pošly, kdo jimi vinen a mohlo-li by jim zpomoženo 
býti, a že p�edkové naši a potomní, jakožto JMCé p�ísežní a v�r-
ní poddaní hor t�chto dobrého dle nejvyšší možnosti své ušet�o-
vali a vida, co se d�je, ale sami tím zvládnouti a tomu odolati 
nemohouc, tu kdež náleží, žádné práce ani nákladu v tom nelitu-
jíce, jsme vznášeli a jak /508/ nejvýšeji prošeno býti mohlo, opa-
t�ení �asného žádali. Naposledy i proto, aby onen sp�sob hor 
t�chto s nyn�jším srovnán a uvážen býti mohl a tomu se vyrozu-
m�lo, také-li je v tom ve všem �ase n�kterých t�ch škod z�ejm�
patrných se umenšilo a nedostatkové ú�edník�m horním dob�e 
v�domé, jsou-li s n�jakým užitkem JMCé a chudých nákladník�v 
na n� na�íkajících napraveni a v lepší správu uvedeni.  

Za t�mi p�í�inami n�které suplikací p�edk�v našich a své, 
též i zprávy lidí dobrých, víry hodných, hor t�chto pov�domých 
na onen �as p�ihotovivše, VMtem podáváme, s ponížeností pro-
síce, že sob� to, pokudž nejvíce možné jest, p�e�ísti poru�iti a 
užívati rá�íte, a dále, co od n�kterého �asu až posavád za nedo-
statek p�i t�chto horách z o�itého spat�ení a zpráv lidských i 
na�íkání chudých nákladník�v se uznává a na škodu JMCé p�ed-
n� i nákladník�v se nachází a jest, to, pokudž nejvýšeji mohlo 
býti, jsme vyhledali a v t�chto artikulích k milostivému uvážení 
podáváme:  

P�i dolích. N�které hlubiny ka�kovské jako Šafary, Trmen-
dle a jiné po pravé v�ci zapušt�ny a zatopeny jsou, v nichžto 
mnohá místa jsou dobrá, užite�ná a kyzové odplatní a JMCé 
nemalí užitkové i nákladník�m každého týhodne z nich vycházeli 
a již o takové užitky na díle nedbanlivostí, na díle nerozšafností 
ú�edník�v horních p�ipraveni jsou a �ím dále, tím více místa ta 
se zatopují a malá nad�je jest, nebude-li jinšího v tom, než-li 
posavád jest, opat�ení, aby ta místa pavována býti mohla.  

Mnohá místa jak na st�íbrných tak na ka�kovských horách, 
dosti užite�ná a dobrá, perky a šlamy jsou zasazena, n�která 
zaklesnuta a nebezpe�ná, v nichž by kyz�v a rud hledáno býti 
mohlo, kdyby ti, komuž náleží, �asn� k tomu p�ihlédali a je p�ed 
pádem a nebezpe�enstvím jakž náleží opat�ili.  

Nacházejí se n�která místa na Ka�ku pustá sp�sobná a 
dobrá k t�žení, /509/ avšak že nanejvýše havé�i a nákladníci pro 
pavování a nákladové jejich mnohými t�mi nesprávami zavedeni 
jsou a v chudobu padlí, nemaje odnikud žádného napomožení, 
jich držeti a t�žiti nemohou, a kdyby ú�edníci, zanechajíce leda-
jakých zbyte�ných stavení, rad�ji v ta místa s t�mi náklady se 
obrátili a tak chudým lidem pomoci u�inili, hory by spíše vzd�lá-
vati se a vyzdvihovati a v lepším sp�sobu, nežli prve státi mohly 
a tak JMCá užitek by míti rá�il i chudí nákladníci.  

Štola Ka�kovská pod Trmendly, na kterouž znamenitý ná-
klad u�in�n jest více k horšímu nežli k �emu dobrému, protože v 
celém kamenu není s�ata, tok vody rozsedlinami se táhnou a 
hlubiny jimi se zatopují.  

Hofmistr, jakž jeho povinnost jest, do dol�v nikdy neleze, než 
toliko n�kdy na míst� svém koho se jemu vidí pošle a jaká se 
jemu zpráva dá, na tom p�estati a jí se spraviti musí.  

Perkmist�i tolikéž, v�douc o tom, že hofmistr do dol�v nele-
ze, sami také od sebe svých povinností n�kte�í vykonávati zaned-
bávají a maje �asto do dol�v lézti, k d�lník�m p�ihlédati, aby se 
piln� d�lalo a jestli by co škodného kde díti se cht�lo, �asn� to-
mu v cestu vkro�iti a p�etrhnouti toho ne�iní, ale více mnozí pití 
nežli své práce hledí a toliko od d�lník�v zprávy berou, majíc 
sami všudy ke všemu dílu na všechna místa, jak se kde d�lá, p�i-
hlídnouti. Tou p�í�inou mnohá místa spušt�na, zaklesnuta, perky 

zasazena, ano i zatopena pro ne�asné opat�ení se nacházejí.  
Na tom také nemalou stížnost chudí haví�i a podílníci mají, 

že když se jim prop�j�ka dá a oni se narichtovati pracn� musejí, 
nemohouc se richtunku do�kati, t�žíce potom a k nad�lení boží-
mu p�ijdouce, že kyzy odplatné sekati a vydávati mohou, dílo jim 
�asem zastaveno, více z nep�ízn� a n�kterých jiných omluv, nežli 
z jakých podstatných p�í�in bývá. A co by kyz�v drahn� vydávati 
a k užitku p�ivésti mohlo, v tom se p�ekážka stane a hory tudy v 
ošklivost p�icházejí, takže mnohý, /510/ by� v�d�l o dobrých a 
vhodných místech, v n� se s nákladem obrátiti ostýchá.  

Ano i to se stává a nepochybn� vyhledati by se mohlo, že 
když n�kte�í chudí a pot�ební haví�i na místo k t�žení hodné a 
sp�sobné trefí, že za prop�j�ku žádají, poru�í se pak hormistrovi 
(perkmistru) dolu neb místa toho spat�iti. Uzná-li hormistr, že 
by nad�lení božího tu se dojíti a dopavovati mohlo, p�í�iny sob�
smyslíc, oznámí, že by taková prop�j�ka na škodu jiným dol�m 
neb míst�m byla a dáti že se nem�že. Potom po n�kterém �ase 
sám to místo ujme a nemalé užitky bráti bude.  

Ú�edníci doloví �asn� pot�eb k dol�m, jako d�íví, prken, aby 
�ím v �as pot�eby v dolích rychtovati a co náleží opat�iti mohli, 
neskupují a nesvozují. Za tou p�í�inou maje lénšaftník sob� pro-
p�j�ku danou, za mnoho ned�lí rychtunku se dovolati nem�že a 
do�kati, a jsa pot�ebný chudý haví� a na� zaháleti nemaje, musí 
od toho upustítí a místo ostane pusté, urbury JMCé ubude a 
pavování se tak zoškliví.  

Za naší pam�ti mnoho nových a neznámých kunšt�v proti 
starobylým zkušeným stroj�m na tyto hory uvedeno jest a p�i 
dolích, což bez velkého nákladu býti nemohlo zd�láno a vyzdvi-
ženo. Jako kaple, kalichy, pumpy, ševle a podobné a pominulého 
roku n�jaký Vlach jakýms prostým a d�tinským strojem p�i dole 
Frátích vody �erpati a perky na den hnáti cht�l, což do n�kolika 
set kop stálo, ale že tyto hory kunšt�m nezvyklé, než opravdové-
mu a hmotnému dílu chtí, to vše v nic p�išlo a JMCá takovými 
kunšty k znamenitým škodám a outratám p�ivedena a horám 
t�mto obzvlášt� t�mito pumpami zle se posloužilo, neb jimi se 
doly zatopily a až posavade zatopují, 2. na n� veliký náklad se 
�íní, 3. více k nim d�lník�v a ú�edník�v býti musí a ti své stance 
mají, 4. kon� p�i nich t�žce jdou a násiln� ve šlech ležeti musejí 
a se zmohou, 5. škody jimi veliké se d�lají, o �emž v p�edešlých 
zprávách mnoho se najde.  

/511/ Turka�k na onen �as, když bylo po Petrovi Hlavsovi, 
p�ipovídal v krátkém �ase na 1000 kop gr. nebo málo výše 
dobýti a jakž jej po�ali dobývati, již mnoho tisíc musí býti 
vynaloženo a nerozumí se, aby co užitk�v JMCé obzvlášt� tím 
p�ivedeno bylo.  

Kon�, kterýmiž by vody hnané, kyzové a perkové na den 
bráni byli i jiné pot�eby p�i dolích spraviti mohly, o polovic 
mén� nežli od starodávna a ti strháni, hladem zmo�eni, že jimi 
dostate�n� d�lati možno není, nyní se chová a tudy náklady 
dávní n�které vynahraditi chtíce, více škod nad�lají. Nebo díla 
se neumenšuje, a když koní dostatek, aby se st�ídati mohli, nyní 
k tomu obroku se jim ujímá, nemohou trvati, nýbrž mnoho se 
jich potrhá a zmo�í, což by z rejster, a� poznamenávají-li se 
všichni, kte�í tak zhynou, jak v krátkém �ase jich mnoho 
pomo�eno, vyhledati by se mohlo.  

Ú�edníci horní, majíc prve poctivé platy za práce své od 
JMCé, na�ídili sob� nový a nebývalý plat od tažení m�r, více 
užitku svého nežli vzd�lání hor v tom šet�íce, což jest za v�c 
stížnou zvlášt� chudým nákladník�m. Nebo mnozí chudí a po-
t�ební haví�i, trefíce na místo hodné a m�r k n�mu pot�ebujíce, 
ne hned s p�l šesta tolaru, kteréž by hofmistrovi s jinými ú�ední-
ky od m�r dáti m�l, býti m�že an mnohý za� chleba sob� koupiti 
s ženou a dítkami nemá a to moha na pomoc dobývání dolu míti, 
tím platiti od tažení m�r musí dáti. Ano i hormist�i, majíc prve 
od JMCé služné své, vymysleli sob� od vym��ování kdyní a od 
vysekávání štufy, též slezení do dol�v jisté platy, vše na obtížnost 
chudým nákladník�m, �ehož prve jest nebývalo. Tímto sp�sobem 
nemálo sob� nákladníci domácí i p�espolní hory a pavování toli-
kéž zošklivují, že když mnohý s velikým nákladem rud neb kyz�v 
odplatných se dopavuje aneb koupíce dobré dílce (tále) a o�eká-
vá nákladu svého odm�ny, jiní haví�i usilují o to, aby jej o ten 
d�l i nákladníky p�ipravili a jakž by málo d�lníci aneb havé�i, 
jímž se d�l porou�í, obmeškali a do dolu svého �asn� nelezli, jiní 
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se jim v n�j uváží, jej /512/ obloží a tak skrze nedbanlivost jedné 
neb dvou osob nákladníci o díly své d�íve nežli zv�dí p�icházejí 
a škodu na tom berou. A trefiti se m�že, jak nyní mnoho zoufa-
lých, nevážných a neup�ímných mezi tím haví�stvem by se našlo, 
že majíc s n�kým srozum�ní, z úmyslu do dolu nepoleze, aby jen 
nákladníky o dílce p�ipravil a z toho tak n�jaký lepší užitek, 
nežli z l�nu, když se jiným obložiti dopustí, m�l. A� pak na tako-
vé pokuta v�zení uložena jest, ale vyrozumí se tomu, že to platno 
již nákladník�m nic není a jim nákladové jich tudy vynahrazeni 
býti nemohou, by� takovému hrdlo od�ato bylo. Protož nebylo 
by na škodu, aby v tom n�jaký mírný prost�edek nalezen a za-
chován byl a nevinní nákladníci tak nehynuli a chuti se jim od 
pavování neodjímalo.  

O t�chto již oznámených škodách a nesp�sobech, kteréž se 
p�i dolích sbíhají, zvlášt� o zatopování dol�v a míst d�lných 
(vort�v) ú�edníci horní v�dí, málo tomu co �íkají, k náprav� ne-
p�ivozují, nýbrž maje z toho jiné, aby nic takového se nedopou-
št�li, trestati a vyvozovati, sami n�kterých se ke škod� horám 
dopoušt�jí a snad za tou p�í�inou to �iní a hory, zvlášt� ka�kov-
ské, opoušt�jí, že toho úmyslu jsou, jako p�edešle n�kte�í bývali 
(a to mluviti ú�edníci t�chto hor sm�li), že ka�kovské hory na 
nitce visí a že by se pro n� 10 kop gr. vydlužiti necht�li, ježto od 
t�ch �as�v, v kterých to mluveno bylo, až do této chvíle za mno-
ho tisíc�v odplatných rud vzato jest, což by se snadno z register 
vyhledati mohlo a ješt� Pán B�h rá�í požehnati, když toliko 
správa a svornost lepší budou.  

V hutech. Tavení (šmelcování) staré od mnohých za jistými 
p�í�inami se chválí a mnohem užite�n�jší nežli to syrové, jakožto 
od p�edešlých král�v zapov�d�né, býti uznává.  

Klejt samotný se taví, �ehož prve také nebývalo, tu op�t ško-
da povstává, že se p�i nich více uhlí spálí, nežli užitk�v p�ijde.  

P�i tavení m�di nerozšafnost veliká skrz nedbanlivost hutmi-
stra /513/ nyn�jšího jest a jak se srozumívá, že na té samé m�di 
JMCá toliko od moru léta dva a osmdesátého po�ítajíc, o n�ko-
lik set kop rá�í škoden býti, nebo� nyn�jší hutmistr m�d�nec na 
syrové šichty dává a ten se spálí a v nic p�ijde, ježto by se na 
m�
 staviti a k užitku za drahou sumu do roka p�ivésti mohl. 
Pak kámen vápenný na šichty se dává a k tomu od lámání jeho 
co se vydá do roka nemálo se toho i s forami, kdyby se od nich 
platiti m�lo, sešlo, to též na škodu jest.  

Od haví��v rud a kyz�v n�kterých, které se jim suché býti 
zdají, též i n�kterých šlich�v a vitrunk�v do hutí p�ijímati nechtí, 
nýbrž za hu� je vrhají a potom se to tratí, což hutmist�i pak 
berou a taví. P�edešle pak dosti chudé rudy a kyzy p�ijímali a 
bohatší v�ci jimi prosazovali, což oni nyní vápenným kamenem 
prosazují a nicmén� za ty chudé v�ci podle slušnosti se platíva-
lo. Jesliže pak se co kdy od t�chto p�ijme a že na pr�b� málo 
drží se najde, to p�emazují a za n�, zvlášt� chudýmu, nic neplatí. 
Ale dotklo-li by se n�kterého bohatšího a zvlášt� ú�edníka 
n�kterého, to sob� zjedná, že jemu i chudé v�ci se zaplatí, jakž se 
toho p�íklad nalezl, že p�ed dv�ma roky Ludvíkovi šafá�i v minci 
za vymazované vitrunky do 100 kop gr. dáno jest, a on hutmistr, 
maje sv�j d�l blízko p�i huti a z n�ho dosti suché v�ci vycházejí, 
však p�edce to p�ijímá a taví, což od jiných chudých nákladník�v 
by nep�ijímal, jakž on tomu oby�ejn�, bu
 že jest ne�istý neb 
jinou rozli�nou vadu najde. A cht�l-li by kdo, aby jemu to zase 
navráceno bylo, že to p�eprati chce, toho jemu navrátiti ani za 
to zaplatiti nedopouští.  

Kyzy na Ka�ku v komorách p�ebírají a jsou k tomu obzvlášt-
né osoby ustanoveny, kterým se platí, aby je p�ebíraly, a když 
málo drží jednoho týhodne na pr�b�, druhý týden z té žíly rudní 
k tavení nic více neberou a ostatek na haldy vyvážejí a potom 
cesty jimi vyrovnávají, ježto v té p�í�in� hodí se mnohokráte, že 
nepilností prubí�e na pr�b� /514/ sejde, však nákladníci p�i tom 
p�edc hynou. A pon�vadž podobné v�ci k t�m, které se nyní na 
Ka�ku vybírají a na haldu vyvážejí neb do cest sypou, jsou ku-
povali za peníze a tím šichty prosazovali, což nyní vápenným ka-
menem se prosazuje, snáší� se u nás, že by tím i t�chto �as�v ne-
m�lo býti plýtváno, pon�vadž to s kyzy zrostlo, rovná práce jako 
pro bohaté v�ci na to jíti musila. Neb a� takoví kyzové (kvar-
covití) málo sice st�íbra, ale drahn� m�di mají a v�ci tekuté 
jsou.  

St�íbra v rudách, v kyzích, vitruncích drahn� do hutí se dává 

k tomu, co se za hut� vysype, však zase k zd�lání p�ichází, též co 
se na mokrosti s nimi a na váze p�ibude, neb p�es p�l centný�e 
zvlášt� v chudších rudách až do �ty�idceti liber zbývá, to, po-
n�vadž p�es pr�by vychází, kam se dívá neb jak se tomu ro-
zum�ti má, že tu nic v ztrátu nejde, neví se o tom, aby hutmistr z 
toho kdy po�et �inil aneb JMCé jaký užitek p�iveden byl.  

Do roka uhlí nemalá suma do hutí se sveze a tam se vedle 
jisté míry p�ijímávalo a snad ješt� p�ijímá. Proti tomu co a kolik 
šichet se jeho zd�lá a co ho poz�stává, drží-li se na to jaká 
rejstra, jak za starodávna bývalo, o tom se neví. A protož i v tom 
lepší správa by m�la zachována býti, aby nákladové tak velicí na 
to uhlí u�in�né na zmar nep�icházeli.  

Zásob v hutech, jako rud, kyz�v, p�edešle na mnoho tisíc 
centný��v z�stávalo, zvlášt� po odstoupení Petra Hlavsy, a uhlí 
plná k�lna zaobro�eného, nyn�jší to takm�� vytrávili, že taví�i, 
kte�í syrové kyzy d�lají, když pond�lí p�ijde, musejí �ekati až 
p�ivezou jakž kyz�v tak uhlí a jim na šichty odváží. A tak kdyby 
dva nebo t�i dny rud a kyz�v do hutí nevezli, museli by hned 
n�kterými pecmi státi, �emuž všemu p�i srovnání p�edešlých 
inventá��v s nyn�jšími porozum�ti rá�íte.  

Ji�ík Wirt hutmistr nyn�jší p�ivozujíc prve dosti JMCou k 
škodám, dal sob� ješt� v huti na náklad JMCé lázni vystav�ti, v 
ní každého týhodne jednou, �asem dvakráte dá topiti d�ívím 
sáhovým, kde vše p�i /515/ huti d�lá na útraty JMCé. P�itom d�íví 
jemu šaty perou i Roupovi švagru jeho a do roka ho drahn�
sáh�v spálí, a� pak tomu barvu bude chtíti dáti, že to snad pro 
d�lníky hutní dal ud�lati. Ale pon�vadž toho prve nebývalo a 
taví�i vany své mají, v nich sob� vodu, když se mýti chtí, šlaky 
zh�ívají, dob�e bez takového nákladu býti by mohlo.  

Taví� hutní, ten tolikéž sáhové d�íví na ohništi pálí. Co ho 
op�t ten do roka spálí, co k tomu uhlí spot�ebuje, ježto toho prve 
na škodu JMCé se nikdá nedopouštívalo, ale cht�l-li by je šafá�
sob� topiti, sbíral sob� staré, k pot�ebám neužite�né d�íví okolo 
hutí a to sob� zd�lal. Nyní pak se všech stran na náklad JMCé 
tráví a hutmistr t�m zbyte�ným náklad�m taví�ovým a tavé�
hutmistrovým nic ne�íká, tak sob� napomáhají, a JMCá v tom 
škodu míti rá�í. I není� tedy divu, že tak málo užitku do komory 
císa�ské se odesílá, když se všech stran žádné lítosti a žádné 
šetrnosti na náklady není.  

Váha. Co se váhy dotý�e, nemalou stížnost t�ží�i a nákladní-
ci nad tím mívají a že by se jim �asem p�i ní zkrácení dálo, mno-
ho na�íkají. P�edn�, že jest jakási neznámá, nezvyklá a nesrozu-
mitelná a �asté prom�ny mívá. Druhé, že �asem bývá zreziv�lá a 
nemazaná, tak co by librou nebo dv�ma vytažena m�la být, sotva 
osmi nebo devíti posta�í a tak na �tyrech nebo na šesti centný-
�ích nemálo chudému, zvlášt� když jsou rudy odplatné, ubude.  

P�i vážení kyz�v veliká nedbanlivost a nepilnost jest. Když 
se váží, s tím se velmi pospíchá, �asem leckomu se porou�í, skr-
ze co omylové škodní se nalézají, že když má patnáct centný��v, 
ten který váží, napíše toliko t�ebas deset, jakž se to �asem trefu-
je, když toliko se nad tím málo pozoru nemá. A na onen �as, 
když pan Vilém z Rožmberka s pány v komisí na Horách Kut-
ných byl, tu jsou kyzové znovu váženi byli a když se to našlo, že 
p�es první váhu mnoho toho p�ebývalo, nad tím se zhoršil a v ta 
slova mluvil, že váha a míra má býti spravedlivá, /516/ a kdyby 
chudý nákladník v to se m�l domluviti, spíše by se s trestáním 
nežli s napravením potkal.  

Vejvažky se nad míru veliké dávají, p�t liber na centný�i, a k 
tomu za mokrosti v vitruncích a šliších mnoho nad míru se sní-
má, snad i proto, aby od hutmistra pochvalu m�li a jemu se 
zachovali, �ehož by býti nem�lo. Neb a�koliv p�t liber vývažku 
na centný�i dáti zdá se v�c malá býti a beze škody JMCé a t�ží-
��v, ale když v to bedliv�ji a hloub�ji nahlédnuto bude co jest, 
tomu se vyrozumí. Neb rovnaje týden k týhodni, kdyby toliko p�i-
cházelo rud, kyz�v, šlich�v, vitrunk�v dva tisíce centný��v, u�iní 
ve dva a padesáti ned�lích p�t set centné��v. Když se pak v�tší 
po�et do týhodne odvádí, více vyvážku také p�ibude. A tak malé 
v�ci nepatrné, takm�� jakoby tu nic nebylo, v velké vzrostou. 
Jakž by na to nastupováno nem�lo býti, což jest od mnoha let 
snímáno, nes�íslná suma by se toho našla. A když jsou bohaté 
v�ci, tu JMCé i t�ží��m nem�že než veliké ublížení se díti. Neb 
kam se dívá a obrací, když z toho po�et se ne�iní, tomu se vyro-
zum�ti nem�že. I jestli to v�c slušná, toho ra�te povážiti, aby 
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takovými vývažky t�ží�i, proti �emuž vždycky mluvívali a mluví, 
obt�žováni býti m�li.  

Když se rudy aneb vitrunci na váhu dávají, vždycky z kaž-
dých tru�ek železnou lžicí se bé�e na zkoušku. Tu op�t na 
zkoušce, zvlášt� bohatých rud, nemálo uchází a do n�kolika 
centné��v toho se sejde a hutmistrovi tu op�t nejde v žádný 
p�íjem a také z toho žádného po�tu ne�iní.  

Kyzové se vážívali od starodávna, jakž pam�� snésti m�že 
lidská, na Ka�ku v komorách na kyzy, k tomu obzvláštn� p�i 
každém dole vystavených, a tu na zkoušku z nich bráno bývalo a 
teprv se do hutí vozívaly. Nyní pak t�ží��m neodvážené kyzy 
nakládají na vozy a do komor za hu�mi vystavených v jedno mí-
sto ze všech dol�v ka�kovských vozí, po cestách jimi trousí a 
tam v komo�e, když je s vozu vysypávají, /517/ p�es n� s mnoha 
vozy jedou a ve zlé cesty bláta a jiné ne�istoty mezi n� z kol 
napadá, též kon� na kopytích nanesou. A když tak kyzy dob�e 
ušmejkány, blátem zkáleny a sme�mi smíšeny bývají, teprva se 
váží a na zkoušku berou a znovu na vozy nakládají a zpátkem k 
rošt�m do hutí, divnou práci s nimi mají, vezou. Kterak má tako-
vý kyz na zkoušce držeti pokálený, jako když jest �istý, vedle ná-
ležitosti p�istrojený, jakž na Ka�ku se bé�e. Ano m�že se �asem 
více bláta aneb smetí na zkoušku dostati, nežli kyzu, což nema-
lou škodou nákladník�m jest a tudy sob� pavování nechutnají.  

Že kyzové v k�lnách se váží a za t�mi p�í�inami nákladník�m 
na stížnost jest, že hutman, který by p�i nákladech JMCé i t�ží-
��v m�l býti a do dol� lézti, to musí k váze z Ka�ku dosti daleko 
do hutí jíti a dva dni na to vážiti a ztráviti, tudy dílo t�ží��v ob-
meškává, moha více kyz�v, kdyby sám p�i haví�ích ty dva dni 
byl, hledati a více urbury JMCé by p�ibylo a t�ží��m užitku.  

P�i zkouškách. Jak p�i váze nad to i p�i zkouškách (pr�-
bách) dobrý �ád aby na�ízen byl, up�ímnost a spravedlnost se 
zachovávala, lidé k t�m povinnostem rozumní a rozšafní a do-
brého sv�domí se p�ipoušt�li, na tom JMCé a nákladník�m, 
p�edn� pak pot�ebným, mnoho záleží a k opat�ení, zvelebení a 
vyzdvižení hor nápomocné jest. Ale t�chto �as�v k tomu p�išlo, 
že nad tím malý pozor se má, odkudž nemalé stížnosti a na�íkání 
mezi nákladníky na pr�by p�icházejí a hory sob� lidi v ošklivost 
berou.  

Jest pak t�ch prubí��v mimo p�edešlý sp�sob mnoho p�íliš a 
tím nepochybn� že i nedbanliv�jší jsou, nebo po p�evzetí koup�
rudy JMCé byli toliko dva prubí�i, jeden od JMCé volený, druhý 
t�ží�ský, a ti když se nesrovnávali, t�etí to rozeznával a s kterým 
se srovnal aneb k kterému blíže p�istoupil, p�i tom toho zane-
cháno. A kdyby k tomu zase p�ivedeno býti mohlo, aby JMCá 
rá�il svého prubí�e míti a t�ží�i též svého, pon�vadž na n�j se 
snímá s jedné kopy groš�v 2 denáry týhodn� /518/ a toho se nema-
lá suma schází, všickni t�ží�i byli by toho velmi vd��ni a JMCá 
by tu žádné škody nésti nerá�il, nýbrž lepší užitkové by JMCé 
vycházeti mohli a chu� ku pavování lidem by se dala.  

P�ipoušt�jí se k pr�bám mnohokrát hrub� lidé mladí, ne-
um�lí a tém�� pacholata a mnohý nepo�na se u�iti, jest hned mi-
strem a potom skrze jeho nedbanlivost a nepilnost a neum�lost 
p�i vahách, do pícky sázení a vybírání mnoha t�ží��m se ublížení 
d�jí a tím �astí omylové se sbíhají, vše t�ží��m na škodu a jeden 
mimo druhého najde na kyzých o n�kolika kventel a v rudách o 
n�kolika lot�. Item. Jeden týden dob�e ruda a kyzové neb vitrun-
kové drží a druhý týden z též rudní žíly velmi špatn� a t�ebas o 
polovici mén�, což jest nepodobné k ví�e, aby každého týhodne 
rudy a kyzy z jednoho díla jinak a jinak zkracovati se m�ly. Než 
srozumívá se, že se to d�je týchž prubí��v neum�lostí nebo ned-
banlivostí, že s tím nedbanliv� a jakž sluší nezacházejí, ježto p�i 
zkouškách m�l by obzvláštní pozor býti, aby se žádnému, zvlášt�
pak chudému, nad nimiž JMCá obzvláštní milostivý pozor míti 
rá�í, v ni�emž neubližovalo, ale málo i se nad tím pozor má od 
n�kterých t�ch prubí��v, když oni toliko stance vezmou, již jemu 
tref se neb netref pr�ba, on na tom škody žádné nenese.  

Co se na zkoušky bé�e, jak se toho n�který centný� týhodn�
shledá, zvlášt� nyn�jších �as�v, v tom kte�íž p�edešle polovici 
mívali a jim se za to podle slušnosti platívalo, však kdo jest to 
zrušil, o tom se neví. Než jistá v�c jest, že na ublížení náklad-
ník�v se to stalo.  

Mimo p�edešlé �asy pr�by velmi sníženy jsou, což jest 
mnohými p�íklady zkušeno, to pak nepilností �ili nerozšafností 

prubí��v p�ichází, �ili jiným nerozumí se, než že jest na škodu 
nákladník�v znamenitou, to jest v�c z�ejmá. A žádáno jest ú�adu 
horního za to, aby v to nahlédl, na �em to schází a k napravení 
p�ivedl, aby si nákladníci nem�li na� st�žovati. Ale jestli to 
uváženo, pon�vadž nic napraveno není, nevíme.  

/519/ Když se pr�by tlukou, tento veliký a škodný nesp�sob se 
zachovává, že vezma rud neb kyz�v, vsype to do moždí�e a potlu-
kujíc toho n�co výše na tru�ky a promíchajíc co v�tšího z�stává, 
to zase podruhé do moždí�e dá a teprva z toho pr�bu berou a co 
dygnovit�jšího a drobn�jšího, jako �ervenec, že jest m�lná, ve-
spod z�stane, to se dohromady zase šturcuje a tudy nem�že než 
veliké ublížení, zvlášt� p�i bohatých rudách kverk�m se dáti. A k 
tomu �astokrát samé pr�by, p�i tlu�ení pr�b nebývajíce, poru�í 
svým pomocník�m aneb u�edník�m, kte�íž k tomu žádných zá-
vazk�v nemají a s tím nerozšafn� a na škodu chudých kverk�v 
zacházejí.  

Velmi se pospíchá a nešetrn� se zachází s tím, když se pr�by 
tlukou a do kornoutu berou, i veliká nepilnost t�ch prubí��v jest 
v tom, že pr�b raušovitých nechávají, je do jiných kornout� než 
náleží dávají, z �ehož p�ichází, že n�kdo z bohaté rudy chudého 
prachu, jiní z chudé pr�by rudy bohaté dostane. Z �ehož milo-
stiví páni vyrozumívati rá�íte, že takováto nespráva p�i prubo-
vání nem�že než k znamenité škod� jak JMCé ano i kverk�m býti 
a že slušná a spravedlivá v�c jest, aby v tom lepší sp�sob za�ízen 
byl a jina�ejší pozor a bedlivost nad tím držána a zachována 
byla.  

Na Vlašském dvo�e. Nad�lení božského ješt� p�i té vší ne-
správ� prost�edn� se shledává, takže rovnaje týden k týhodni k 
p�l t�etímu stu h�iven st�íbra, které prve na sv�tle nebývalo, p�i-
chází, však proto dluh�v, jakž zpráva jest, do n�kolika tisíc na 
minci z�stává a jich vždycky p�ibývá, že košt�v týhodních tém��
odkud platiti nemají. Za rudy, kyzy, vitrunky atd. lidem chudým 
�astokráte z mince se neplatí, než narážky se jim �iní, takže 
mnozí, nemajíce žádné jiné živnosti a odkud se obživovati, než 
co jim tu Pán B�h nad�liti rá�í, hladem s manželkou a dítkami 
m�íti, neb se jinde dlužiti a dílce své dobré z nouze prodávati 
musejí. A z toho pochází, že mnozí hory sob� oškliví a od pavo-
vání se /520/ vzdalují.  

Placení za st�íbro v kyzích a v rudách mimo p�edešlý sp�sob 
jest sníženo a kverci tato léta o mnoho dráže všeliké pot�eby k 
dol�m kupovati a v�tší náklady nežli p�edešlých let vésti musejí. 
Staré placení bývalo hned od 1½ lotu. Když centné� držel p�l 
lotu za 4 gr., od 1 lotu do 1½ lotu po 6 gr., od 2 do 2½ lotu po 7 
gr., od 3 do 4½ lotu po 8 gr., od 5 do 7½ lotu po 9 gr., od 8 do 
12 lot� po 10 gr. a co p�es 12 lot� bylo to všechno po 12 gr. V 
tomto pak nyn�jším placení v právech nových položeným jakási 
nesrozumitelná proporcí jest, že prý placeno býti má od 1 do 1½ 
lotu po 6 gr., od 2 do 2½ lotu po 7 gr., od 3 do 7½ lotu po 8 gr., 
od 8 do 12 lot� po 9 gr. a co p�es 12 lot� to vše po 11 gr. A tak 
co tu kverk�m a chudým lidem uchází a jak jsou tím sníženým 
placením nemálo souženi a obtíženi, to my Vašim Milostem k 
milostivému uvážení a vyhledávání p�ipouštíme. Však p�itom 
toto pro vyrozum�ní p�ipomínáme, jakž pan hofmistr spisujíc 
práva horní toho v nich doložil, že by horníci všichni a kverci 
ulevili ze spolku dobrovoln� n�jaký díl p�edešlého placení. Ale 
tomu jest odpíráno a posaváde se odpírá, aby takovému placení 
na �asy v��né místo dáti m�li, nýbrž máme to ješt� v dobré pa-
m�ti za Jeho Milosti pana z Švamberka tehdáž nejvyššího pana 
mincmistra, na kverky a nákladníky Hor Kuten žádost vznešena 
p�i obecním svolání byla, aby kverci do n�kterého �asu toliko 
pro veliké tehdáž n�které náklady takového placení ulevili, ale 
od toho �asu až posavád tím snížením tak dlouhý �as se obt�žu-
je. I není tedy divu, že mezi kverky, zvlášt� chudými jest na�íkání 
a od náklad�v a pavování nercili p�espolní, kte�í by co opovážiti 
m�li, ano i domácí se toho vzdalují a sob� hoví i pon�kud 
oškliví, když vidí, an jim všude ze všech stan ubývá a nad nimi 
žádné lítosti a nad náklad jich pozoru není. Nebo�: 1. chudší 
v�ci, kteréž by dob�e šmelcovány býti mohly, se od nich nep�ijí-
mají, 2. schází jim nemálo na váze, 3. na ubíraní a tlu�ení pr�b, 
4. na pr�bách, a naposledy /521/ i na placení. A že t�mi všemi p�í-
�inami kverk�m se neubližuje, sama toho v�c za patrný a dosta-
te�ný d�vod jest, že st�íbra v hutech jako p�ir�stá a p�ibývá a 
mnohem více, nežli podle pr�b býti m�že, se d�lá, a p�i šmelco-



210

vání tém�� ni�í, což možné a podobné není, jeho se nespálí, o 
�emž sami ú�edníci zprávu �iní a nepochybn� z register a po�tu 
hutmistrova se vynajde.  

Prve bývali dva ú�edníci v minci, m�li stojecí po 1 kop� 12 
gr., nyní pan Ji�ík Šatný aby sám byl sob� to objednal a platí se 
mu do 4 kop bezmála.  

O puchalterovi, kterýž tolikéž do 4 kop platu má, na Horách 
Kutných nebývalo slýcháno a ješt� by dob�e bez n�ho býti mo-
hlo, neb ten jiného na práci nemá, než aby partikulá�e p�ehlídal, 
což prve písa�i mincovní spravovali, a tak dob�e by se platu 
umenšiti mohlo.  

Na lesích p�i Labi a uhlí. Plav d�íví a špalk�v k uhlí pálení, 
který jest vymyšlen, pon�vadž nemírné útraty na n� jsou a neroz-
šafnost veliká p�i tom se nachází, v�c možná není, aby s užitkem 
JMCé býti mohl, nýbrž mohlo by se �íci, že JMCá rá�í k zname-
nité škod� tudy p�iveden býti a tyto hory toho dob�e poci�ují. 
Neb a�koliv d�íví na království darmo mají, však kdyby náklad 
na n� �in�ný všechen vyhledán býti m�l, co na ú�edníky, úkolní-
ky a d�lníky, jichžto znamenitý po�et na horách trutnovských 
chovali, vynaloženo a jim po drahných sumách vydáváno, napo-
sledy do n�kolika tisíc z�stáno. Item. Díla, která se k tomu plavu 
d�lala a stav�la, jako klouzy, šváfy, jízby, domy, hrubé mosty, i 
to op�t n�který tisíc stojí. Co ú�edníci a písa�i jezdíc tam utrati-
li, co na posly vynaloženo, kte�í sem i tam chodívali, to všechno, 
jakž oznámeno, kdyby se bedliv� z register vyhledati a s�ísti m�-
lo, našlo by se, že ten každý špalek nemálo státi musí.  

Naposledy jak takový náklad k užitku p�ivozují. D�lníci, ti 
aby jen mohli peníze vyd�lati, velmi mnoho toho d�íví zporáželi 
a nasekali mimo náležitost a pot�ebu, že jeho tém�� polovici 
dol� splaviti nemohli, /522/ než n�co okolo Jaromí�e nechali a 
ven z vody, což op�t bez nákladu nebylo, vytahovati dáti museli 
a to tam p�es dv� léta leží a snad i hnije. A k takovému užitku ni-
kterakž beze škody, jako pokud �erstvé bylo, p�ivedeno býti ne-
m�že. A co ho k Starému Kolínu dol� pustili, tak ho mnoho bylo, 
že ho nem�li kde vytahovati, a co ho v lukách necháno a co k 
Novému Kolínu upušt�no, co lidé pobrali, nemálo by se toho, 
kdyby o všem v�domost byla, se�tlo. Z toho pak, které se dosti u 
vod� naleželo dlouho a ode dvou let hnije a mnohé na poli shni-
lé jest, teprv z n�ho uhlí páliti dávají a k tomu podobného na 
poli shnilého dostatek mají a rádi by ho odbyli. Jakož, chtíce tu 
svou nerozšafnost pozast�íti a dluh�v naražených n�co povyna-
hraditi, prodávají je k palivu soused�m na sáhy, ježto ten plav 
d�íví proto nalezen není, než aby hory fedrovány býti mohly. 
Jakož kdyby v tom mírnost a rozšafnost se zachovala, dob�e by 
to státi mohlo. Dále pak, budou-li chtíti, jakž nepochybn� na to 
p�ijde, ty špalky, kteréž naho�e okolo Jarom��e jsou, dole míti, 
musí znovu na metání jich do vody a zase zde u Starého Kolína 
podruhé na vytahování z vody nakládati a již prve na poli shnilé, 
když vodou nab�hne, do vostatku v nic p�ijde a nepochybn�, 
pon�vadž mnoho díla tu na Labi s velkým nákladem k plavb� té 
strojeno, když se ustavi�n� neplaví a �asn� neopravuje, že nemo-
hou než sjíti a snad mnohá sešlá, že nemalým nákladem to 
napravovati p�ijde, když budou míti špalky spustiti. A kdyby byli 
pomalu d�íví to poráželi a dol�, co by za pot�ebné bylo, poušt�ti 
dali, z mnohých t�chto košt�v by sešlo. Ale když se takováto v 
tom nerozšafnost zachovává i kterak auspejtové posta�ovati mo-
hou a není divu, že jinde se dlužiti musejí a na tyto hory dluhy 
narážejí a tudy jsou tyto hory nemálo pozavedeny.  

Z takového d�íví nep�íhodného, mokrého a na polo shnilého 
uhlí když se pálí, jest neužite�né a nesporé, nebo� tak silného 
plamene z sebe vydati nem�že, jako které jest z d�íví �erstvého, 
Za tou p�í�inou /523/ dvojnásobn� se ho spáliti musí, zvlášt� p�i 
tom sirovém šmelcování, a t�žce by bez selského uhlí, kteréž 
jinak lepší jest, peci prosazovati mohli.  

P�i Labi n�kte�í správcové provozují šmelí�ství, chleby na 
prodej pro tu všecku �eládku, kteráž se tam v drahn� po�tu po-
t�ebuje, pekou, k tomu d�íví sob� nekupují, než d�íví JMCé p�i 
pe�ení chleba i jiném tráví a to se jim všem p�ehlídá a nepo-
chybn� za tou p�í�inou, že n�kte�í ou�edníci do dom� svých pro 
sebe a �eládku tam chleby péci dadí a jim za práci ani za d�íví 
nic neplatí.  

P�i ovsích. Skupování ovs�v skrze mnohé ú�edníky a faktory 
p�espolní v okolních m�stech a m�ste�kách podál od Hory jdou 

a tudy v�tší náklad se na n� �iní. Od starodávna pokud víceji ko-
ní a trejv�v nežli nyní bylo a hory st�íbrné tak spušt�ny nebyly, 
beze vší nesnáze a t�žkosti hutman p�i každém dole to sám spra-
voval a k tomu dosti ovsa, že se nebylo pot�ebí o to mnoho sta-
rati a jinam, bu
 p�es pole, bu
 do Moravi jezditi, objednával.  

Habrmist�i a fakto�i, ti mají n�kte�í své stance, n�kterým se 
od korce 3 den dávají a �asem nemalou sumu na skupování t�ch 
ovs�v p�ijímají, majíc p�i lacinu ovs�v nakoupiti, nechají tak a 
t�mi pen�zi handl a živnost sob� vedou a potom v nejv�tší 
drahotu kupují. Jiní pak utratí peníze, dluh naráží, že na nich 
v�zením toho dobývati musí. A když není odkud vzíti, JMCá rá�í 
škodu míti. A na onen �as Daniel Herolt habrmistr n�které sto 
korc�v ovsa po po�tu z�stal váznouti a v v�zení sed�l. Když pak 
takový dluh hodnými rukojm�mi zaru�iti a jej na termíny 
snesitelné platiti a vyhražovati a sob� z v�zení pomoci cht�l, 
ú�edníci horní necht�li rukojm�v t�ch p�ijíti a on um�el ve v�ze-
ní a JMCá o tu sumu p�ipraven býti rá�il.  

Když fakto�i ovs�v nakoupí, musí pro n� podál od Hory 
jinde a jinde s ko�mi JMCé od dosti pilného díla je odtrhujíce 
vysílati a je svozovati. /524/ Na to op�t nemalá outrata jde, kon� i 
�eládka se od díla odtrhují, vozy se polámou a potlukou, na mí�e 
ho ubude a když jej p�ivezou, op�t na Vlašském dvo�e se s ním 
p�esypávají, písa� obzvláštní jej p�ijímá a odtud op�t na Ka�k 
bez vrchu vydává. To všechno s nemalou prací, zaneprázdn�ním 
a obmeškáním piln�jšího díla a outratami se d�je. A �asem kdy-
by to všechno se�teno býti m�lo, každý korec ovsa o n�který groš 
by se dráže dostal, nežli by zde u Hory od sedlák�v na trhu býti 
mohl neb jinak.  

Panu Ji�íkovi Šatnému dává se obrok na kon� každého tý-
hodne a o tom se neví, aby jakého kon� k odjezd�m po pot�e-
bách JMCé m�l, aniž uznává se jaká pot�eba jemu toho míti, 
pon�vadž obzvláštní dva kon� v maštalích JMCé na dvo�e jakož 
i v�z i ko�ího ú�edníci mají a k košt�m na Ka�k jednou do týho-
dne na n�m a když jaká pot�eba k Labi i jinde tu okolo m�sta 
jezdívají a ty kon� i ko�í na útraty JMCé se chovají.  

Pan Ludvík Šafar urburé� ten také kon� má obzvláštního na 
císa�ském obroku a jakž zpráva, p�edešle jej m�l a snad ješt�
má, není-li to zastaveno, v císa�ských maštalích a nic mén�, co 
na n�j obroku každého týhodne p�ijíti m�lo, to narazili.  

Nedostatkové kdekoli jinde. Ou�edník�v, písa��v, služební-
k�v i n�kterých d�lník�v p�i t�ch n�kterých správách a dílech 
horních mnoho p�íliš jest a více nežli kdy jich bývalo a nežli 
pot�eba a mnozí své povinnosti dosti špatn� vyhlídají, však mají 
dvojnásobné stance, v�tší nežli prve dáváno. A co by JMCé 
náklad�v, kteréž �initi rá�í, užitku a výt�žku p�ijíti m�lo nebo 
platn� na hory se vynaložiti mohlo, toho se v�tší díl mezi n�
rozejde a nepochybn� že mnozí mimo stance p�i služb� dobré 
užitky sob� p�ivésti um�jí, že tak bohatnou.  

Rejtunkové obecní již se nedržívají, ježto od starodávna se 
držívali a zachovávali a když co užite�ného a platného p�i t�chto 
horách /525/ vyzdvihnouti se m�lo, bývali k tomu lidé domácí, 
zhornilí, povoláni, s nimi rada držána a mnohokrát ten sprostý 
�lov�k um�l lepší radu dáti, nežli ten, který o sob� mnoho 
smýšlí. Tudy �asem mnohým výlohám JMCé se uskrovnilo a 
hory v lepším sp�sobu ostávaly. Nyní pak takový znamenitý kle-
not zem� této �eské a JMCé a chudých kverk�v nákladové zna-
menití na rozum a zdání dvou nebo t�í osob toliko záležejí a když 
z jejich m�šce nejde, nemnoho tuším na chudé lidi dbají aneb se 
ohlídají, majíc svou v�c dob�e opat�enou.  

Mnohá zbyte�ná a neužite�ná stavení se d�lají, bez nichž by 
dob�e býti mohlo, nákladové na n� velicí se �iní a tudy i výt�žky, 
kte�í by do komory JMCé jíti, aneb na vyzdvižení a vzd�lání hor 
nebo fedru�ku u�in�ní chudým lidem s užitkem mnohem lepším 
obráceni býti mohli, v nic p�icházejí a hynou. Nebo za naší pa-
m�ti na samé ty jinak a jinak p�em�n�né stroje p�i dolích 
ka�kovských mnoho tisíc vynaloženo a vždycky zase na sp�sob 
starý p�išlo. Na vymetání dvojích struh, jedn�ch od Bylan na 
Ka�k a druhých z Hloušek na Turka�k znamenitá suma pen�z, 
ne na sta, než na tisíce po�ítajíce, vynaloženo. Co p�i tom kame-
ní spot�ebováno, a to posavad tam z�stává, však tím nic ne-
svedli, než n�které toliko hlubiny a vorty zatopili a lidem škod 
znamenitých v zahradách, v polích, na obilí již vyrostlém u�inili, 
že� na to lítostiv� hled�ti bylo a kohož se dotýkalo, ti žalostiv� s 
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plá�em, že alespo� toho obilí�ka ušet�ováno nebylo, na�íkali. 
Nové hut� a kyzkomoru vystav�li, to dvé op�t drahn� set stálo a 
prvé hojn� pecí k šmelcování od mnoha let v jiných hut�ch 
p�ipraveno mají. A když komory na Ka�ku také zd�lány jsou, tak 
bez toho stavení býti mohlo a rad�ji to šet�eno a opatrováno 
m�lo býti, aby co v starých hut�ch se m�lo šmelcovati.  

Rybník nový s znamenitým nákladem se d�lá. Ten a�koliv 
hut�m ku pohodlí mohl býti pro zdržování vody v suchá léta, ale 
neví se, bude-li co bezpe�ného, neb zpráva jest, když bylo vody 
do n�ho na podzim napušt�no díl n�jaký, že se hráz po�ala pro-
bírati. A to potom kladberkem zap�chovati dali tento zimní �as, 
jakž ti d�lníci, kte�í se toho dotýkali, /526/ zprávu um�li dáti. Však 
kdyby plný vody byl a m�l se strhnouti, �ehož Pán B�h uchovati 
ra�iž, nenabytých škod na mlýnech, hut�ch, na podm�stí i chu-
dém záduší špitálském i jinak by se nad�lalo.  

Formané domácí, kte�í uhlí a kyzy na skrovných pen�zích od 
starodávna vozili, jsou od ú�edník�v horních složeni a f�ry tako-
vé k ruce JMCé jsou ujaty a kon� i vozy od n�kterých skoupeni 
jsou, jak jest pak takovou opatrností košt�m JMCé p�ispo�eno, 
nepochybn� že se z rejster vyhledati moci bude. Ale u nás se 
nesnáší, aby co tu dobrého sp�sobeno bylo. Nebo p�edešle na 
dosti skrovných majíc forování projednané, co kdo odvezl, to se 
mu zaplatilo, dalšího nákladu ne�iníc. Nyní k t�m koním na�íze-
ný šírmejstr, pacholci zjednáni, ti své stance mají, náklad se �iní 
na kon�, na obroky, na vozy, �emení, chomouty a jiné rozli�né 
pot�eby, že se drahn� toho do týhodne zb�hne a snad více nežli 
vyd�lá a zaslouží. Pacholci voz�v sob� jakž náleží nespraví, ho-
vádek nepilni, �asn� obrok�v jim nedadí, na cest� zmokou, stlu-
kou, zbijí a jak slyšeti drahn� jich i pomo�ili a na JMCou škodu 
uvodili. Naposledy když na nejvyšší p�išlo, že úpravy do hutí, 
kyzy a uhlí dáti nemohli, formané domácí, aby jim forovati po-
mohli, jsou k tomu p�inuceni, což se i p�ed lety trefilo, že skrze 
podobné zanedbání sousedé domácí a jiní obyvatelé okolní, kte�í 
kon� m�li, t�ž poddaní okolo 40.000 centné��v kyz�v, o �em 
prve na Horách slýcháno není, svésti museli, uhlí pak a d�íví 
šichet drahn� set, o �em by i �áslavští a Kolínští, kte�í t�ch for 
vykonávati, pomáhali n�co pov�díti um�li. A kdyby byli ú�edníci 
t�m ubohým forman�m, kteréž složili, znaje a rozum�je tomu 
dob�e, že p�i takových drahotách obrok�v a v zlé cesty právi býti 
a na takové skrovné placení for vykonávati nemohou, na truhle 
po 2 nebo 3 den. jim p�idali, tím zahraženo to býti mohlo a 
takové škody JMCé neuvazovali.  

A� nepochybné, že ú�edníci horní proti t�mto zbyte�ným 
náklad�m a škodám všechn�m, kteréž tuto se p�ipomínají, to za 
obranu míti a omluvu /527/ svou na tom postavovati chtíti budou, 
že bez jistého na JMCou neb Jich Milost rady vznešení a k tomu 
povolení nic ne�inili a p�ed sebe nic jiného, než k �emu se jim 
povoluje a co porou�í, neberou, ale jest jistá v�c, že JMCá pán 
nás všech nejmilostiv�jší a JMt rady, když v p�í�inách t�ch i k 
tomu podobných co porou�eti aneb povolovati rá�í, že se to 
stává na zdání dobré a p�í�iny p�edkládané jich, jakožto ú�ed-
ník�v JMti p�ísežných správc�v t�chto hor, kte�í poctivé stance 
od JMti berou a nejlépe, co by s užitkem a k dobrému budoucn�
JMti i horám t�mto sloužilo a prospívalo v�d�ti mohou. Však s 
jakým užitkem takové rady a dobrá zdání jsou, divných nových 
sp�sob�v na tyto hory uvozování se d�je, to se již vyhledalo.  

Ková�i a kolá�i p�i t�chto horách k ruce JMCé se chovají a 
na n� a tovaryšstvo okolo 7 kop gr. stance se klade a vychází 
každého týhodne z jejich verštat�v, hutmané a n�která �eládka 
ka�kovská vozy fasunkové a korbové, které drahn� kop groš�v 
stojí a jiné pot�eby z náklad� císa�ských kdy chtí berou a když 
kam jedou, veskrze polámou, stlukou, ud�lajíc škodu opraviti 
nedají, než káží sob� jiný dáti a p�edešlého toho na dešti, až 
shnije a strouchlí, jakž se toho vidí na Ka�ku, že tu vozové 
takoví jinde a jinde stojí, hnijí a trouchlí. Potom i z nich železa 
se potratí, skrze kteroužto nevážnost té �eládky znamenité škody 
JMCé se d�lají, obzvlášt� pak t�ch škod p�i ujetí forování toho 
kyzu a uhlí nemálo jich p�ibylo. Ale když se jim nic ne�íká od 
toho, komuž náleží, oni nedbají, nebo tu m�šce a nákladu jich se 
nedotýká a na to, že pána bohatého, jakožto jich p�ísloví bývá, 
mají, spolehnou. A co je divného, že se to nedbalé a nerozšafné 
�eládce v tom folk dává, když n�kte�í ú�edníci k domácím pot�e-
bám i jiným p�átel�m vozy sob� z náklad� JMCísa�ských d�lati 

dávají, od nich je berou a jich užívají. Však jestli jim v tom v�le 
dána a to prop�j�eno, my� jim toho p�ejeme. Ale z druhé strany 
by té svévolné �eládce, aby takovými náklady velikými JMCé 
neplýtvala, to p�etrhovati a košt�v hled�ti uskrovniti. 

/528/ Rozli�ní fortelové, nepravosti a krádeže škodné p�i 
horách t�chto jinde a jinde vedle povahy a sp�sobu místa se 
sbíhaly. Obzvlášt� pak p�i hut�ch. Nebo n�kte�í hutní ú�edníci, 
majíc pilni toho býti, aby škoda JMCé se nedála, sami se n�kte-
rých ne�ád� proti povinnosti své dopoušt�li, košty p�edkládali, 
st�íbro kradli, po rynku ním trousili. Však ne všickni jsou proto 
za to ztrestáni, nýbrž tu zjevní zlod�ji a psanci n�kte�í dílem 
fedrováni jsou, ježto by mnohý dobrý �lov�k z d�tinství p�i t�ch-
to horách pracující takového št�stí míti nemohl. A jestli� jsou 
takoví ne�ádové od p�edešlých let jak v díle tak v t�ch obmyslích 
p�ehlídáni byli, není divu, že Petr Hlavsa v p�ítomnosti JMCé a 
Jich Milostí místodržících a Jich Milostí pán�v rad z�ízené 
komory království �eského a Jich Milostí rad nad apelacími na 
hrad� pražském z�ízených u p�ítomnosti nejvyššího pana minc-
mistra a naší i ú�adu horního roku 1568 to mluvil, že v málo 
létech JMCé nad�lali škod za t�ikráte sto tisíc.  

Naposledy i tento artikul velmi škodný horám u nás se býti 
snáší, že ú�edníci horní jsou sob� d�lník�v p�i horách, kte�íkoliv 
na stancích JMCé a pod správu jich náleží, sv�domí tak 
otarasovali a upevnili, že žádný, vida an škoda JMCé aneb 
chudým kverk�m z�ejmá a patrná se d�je a mnohé v�ci že by 
jinším sp�sobem a �ádem k lepšímu užitku jíti a spravovati se 
m�ly a mohly, pravdy oznámiti nesmí a škody mnohé, by se 
všechno naopak dílem obrátiti m�lo, p�ehlídati musí. A oznámí-
li co, tehdá od polu to u�iní. Nebo jestli by co toho na sv�tlo 
vynesl, v nelibost a nenávist upadne, služby se zbaví a tak sebe, 
manželku i dítky o živnost p�ipraví, jakož mnoho p�íklad� p�ipo-
menouti a p�ivésti by se mohlo, jaké jsou t�žkosti mnozí pocítili, 
kte�í na onen �as zprávy proti ú�edník�m hutním a dolovým i 
jinak vydávali. N�kte�í z nich, u�inivši povinnost p�i práv�, prve 
na zprávy své, podruhé p�ed Jich Mtmi pány komisary též 
museli, potom ješt� to na nich míti cht�li, aby takové zprávy 
prokazovali, naposledy tím za v�rnost /529/ a up�ímnost, kterou 
jsou JMCé pánu svému nejmilostiv�jšímu zdrželi a zachovali, a 
tajné ne�ády a škody na sv�tlo vynesli, jest splaceno, že v 
nenávist upadli a k nim ledajakás p�í�ina vzata a potom pomalu 
jedni za druhými z služby a díla skládáni a o živnost a na díle i o 
state�ky své vlastní p�ipraveni jsou. A a�koliv i n�kte�í od JMti 
pana z Rožmberka nejvyššího purkrabí pražského, aby jim díla 
p�áno bylo, p�ímluvu za sebe m�li, nic jim to prosp�ti nemohlo a 
posavád mnohým se to hodí, takže jiní p�íkladem svým ztrestáni 
jsou, ml�eti musí, �ehož jsme t�chto �as�v nyn�jších zkusili, že 
n�kte�í, jsouc obesláni, aby zprávy své vydávali, ani jich vydá-
vati ani p�ed námi stav�ti se nesm�li. A tak tou p�í�inou mnozí 
tajní ne�ádové a nesp�sobové škodní t�mto horám, o nichž 
nejlépe tíž d�lníci pravdu oznámiti by um�li a mohli, jakožto ti, 
kte�í každodenn� tu p�ítomni jsou a co se d�lá neb ned�lá o�ima 
spat�ují, rukama se dotýkají, vyjeveny a vyhledány býti mají, 
nikterak nemohou. I nebylo by tedy ke škod�, aby taková msta 
nad ubohými lidmi a v�rnost k JMCé pánu svému dle povinnosti 
zachovávajícími zastavena byla. A ti všelijací d�lníci na Ka�ku, 
na Turka�ku, v hut�ch, p�i Labi a jinde kdekoliv jsou povoláni a 
p�ed Milostmi Vašimi, co samo v sob� jest, v�rnou pravdu, a�
budou-li sm�ti, oznámili.  

Není pak nic divného, že nad t�mi pot�ebnými lidmi, majíce 
je v moci své a pod svou správou, taková pomsta jest se stala, 
ani i p�edkové naši s tím se potýkali a nám se toho také dostalo 
a posaváde dostává. Nebo že jsme na míst� svém i jiných všech 
obyvatel�v našich a nákladník�v o dobré hor t�chto, jimiž z mi-
losti božské m�sto toto Hora Kutná stojí a my v n�m s velikým 
po�tem chudých a pracovitých lidí obživení své máme, se zasa-
hovali, vyloženi jsme za všete�né a p�ed JMCou pána našeho 
nejmilostiv�jšího a p�i n�kterých z Vašich Milostí nevinn� obža-
lováni a v to domn�ní uvedeni a dáni, jako bychom v t�ch p�í�i-
nách n�co nenáležitého p�ed sebe brali a proti nejvyššímu panu 
mincmistru /530/ království �eského, ano i proti všechn�m ou�ed-
ník�m a správ� hor to s závistí a z n�jaké nep�ízn� �inili a n�kte-
rých ned�vodných v�cí podávali, �emuž jest tehdáž zjevn� ode-
p�íno. I cht�lo-li by se nyní toho co o nás smýšleti, ješt� odpírá-
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me, však jinak své výmsty nad námi provésti a vykonati nemoha, 
vydal se pan hofmistr nyn�jší s n�kterými ve sbírání a v spiso-
vání nových práv horních, ne tak užitku a dobrého hor, kteréž 
p�i svých starobylých sprubovaných a zkušených �ádích a prá-
vích n�které sto let dob�e stály a se �ídily, jako o to usilujíce, 
aby pod tím n�jakou chválu, vznešenost a p�ed jinými p�ednost 
uloviti a platu sob� p�ilepšiti mohli, ú�ad šepmistrský i tu stolici 
výsadní JMCé jakožto krále �eského, kteráž vždycky od staro-
dávna v své vážnosti a podstat� jakožto p�ední místo tu na 
Horách Kutných držána byla a ješt� ostává a po Pražanech 
p�ední hlas a místo má, zleh�ili a snížili. A naposledy, by jiné 
jimi nesedlo, to toliko pod tím sp�sobili a sob� dovedli, aby v 
spravování hor mimo jednu neb dv� osoby z nich žádný p�ihlí-
dati a o nesp�soby a ne�ády, které by se našly, žádný domlouva-
ti, d�lej se jak d�lej, nemohl. Jakož posavád mnoho se toho dálo, 
že na dvou nebo na t�ech hlavách dosti platné v�ci p�es odpor 
mnohého po�tu i vznášení naše se dály, což jest pak tím dobrého 
sp�sobeno, obec tato toho dob�e pocítila a na díle toho jest výše 
podotknuto. A když z déleji a hloub�ji v hospodá�ství to po ta 
léta jich rozumy spravované vhlédnouti a co užitk�v, na které se 
JMCé veliká nad�je p�edkládala (což by se p�i komo�e JMCé 
najíti m�lo), v tom �ase p�ivedených pohledati a aby vykázány 
byly, poru�iti rá�íte, to se pozná. Ježto, pon�vadž my jakožto 
p�ední obce této Hory Kutné oudové a opatrovníci i JMCé v�rní 
p�ísežní a poddaní jsme a od starodávna vždycky to držíváno a 
zachováváno bývalo, že šepmist�i a rada hned po panu mincmi-
strovi p�ední místo jsou p�ed hofmistrem a ú�edníky horními i 
mincovními držívali a když jaká pot�eba nastala, aby p�i uvažo-
vání n�kterých pilných a d�ležitých v�cí horních /531/ v rejtunku 
na Vlašském dvo�e p�ítomni byli a na n� také p�ední po�tové šli, 
jakž za t�mi p�í�inami od vrchnosti, jakožto Jich Mtí král�v 
�eských slavné a svaté pam�ti p�edk�v Jich Mtí císa��v psáváno 
šepmistr�m a konšel�m a jim poru�eno bývalo, aby k horám 
p�ihlédali, nad nimi ruku drželi a jestli by se p�i nich n�jaké 
ne�ády našly neb nepilnost, k náprav� slušné p�ivozovali, snáší 
se u nás, že� bychom i my toho, co jsou p�edkové naši od 
starodávna již oznámeným prost�edkem užívali, užívati a k tomu 
právo a spravedlnost míti m�li a máme a co jsou p�edkové naši i 
my dobrým a up�ímným úmyslem, ne pro své postranní a ob-
zvláštní užitky nebo jaké chvály, ale pro dobré a užite�né JMCé 
a hor t�chto zvelebení a pro obce této vlastní pot�ebu vznášeli a 
posavád vznášíme, to nám k všete�nosti p�ipisováno a p�ivlast-
�ováno býti nem�lo.  

T�mi již oznámenými a jinými mnohými, ježto ješt� v tajnosti 
jsou, nesp�soby a ne�ády tyto hory velice zavedeny, sníženy, v 
ošklivost pon�kud lidem na n� náklady vedoucím uvedeny a ty 
všechny z t�chto nových i p�edešlých zpráv lidí zhornilých, dob-
rých, zachovalých vydaných, kteréž Vašim Milostem p�edkládá-
me, i potom n�které z o�itého spat�ení najíti a skute�n� vyhledati 
rá�íte, ano snad i mnohem více sousedé a obyvatelé zdejší, kte�í 
nad pádem hor t�chto lítost mají a z d�tinství jich netoliko 
nákladem ale i rukama se dotýkali a mnohých v�cí pov�domi 
jsou, Vašim Milostem v spisích a oustn� p�ednesou a oznámí.  

A tak to všechno Vašim Milostem co se shledati mohlo k dal-
šímu uvážení a milostivému opat�ení p�epoušt�jíce, podáváme, 
ponížen� prosíme, že p�i tomto š�astném a nám všem pot�šitel-
ném Vašich Milostí p�íjezdu milostiv� k tomu se nakloniti a po-
kudž nejvýšeji možné, to vyslyšeti, ne�ády vyhledati, o�it� spat�i-
ti, nyn�jší sp�sob s oním p�edešlým vedle rejster, inventá��v a 
zpráv konferovati a co se uzná býti a jest na škodu, záhubu a 
zádavu t�chto hor, a toho prve nebývalo, i ješt� bez toho býti 
mohlo, k náprav� p�ivésti, v dobrý a pokudž m�že býti v staroby-
lý /532/ �ád a sp�sob zkušený a osv�d�ený a t�mto horám pro-
sp�šný a užite�ný napraviti a to, aby hory tyto starožitné, jakož-
to regalia a ne zadní d�chod komory JMCé a klenot zemský, z 
n�hož království toto p�ed jinými zem�mi okolními slávu a 
pochvalu m�lo a má, lepší nad sebou pozor m�ly a netoliko 
rozumem jedné nebo dvou osob spravovány byly, na�íditi, a 
podle toho nás i obce této na míst� JMCé p�i zvyklostech a 
�ádích dobrých a chvalitebných ano i privilegiích našich z�sta-
viti a zanechati rá�íte. Což když se stane a všechno, což pot�eb-
ného v dobrý �ád se uvede, jistá v�c jest, pon�vadž Pán B�h 
všemohoucí hojn� ješt� dar�v svých v t�chto horách míti rá�í, že 

JMCá p�edn�, potom i nákladníci a kverci urburu, užitky lepší,
nežli posavád vycházely, bráti a jina�ejší chu� k t�žení a pavo-
vání míti budou. Pán B�h všemohoucí a dárce všeho dobrého, 
co tu pro tyto hory závedené u�initi a k dobrému jich na�íditi 
rá�íte Vašim Milostem to hojn� zde �asnými v�cmi a v budoucím 
život� v��nými vynahraditi a odplatiti rá�í.  

Na�ízení páni komisa�i, uváživše podané jim od�vodn�né 
stížnosti a žaloby a vyslyševše i odpory, zm�nili následkem toho 
ú�edníky horní. A tak místo Ludvíka Karla z 
ásné u�in�n hof-
mistrem horním Zikmund Kozel z Rejzntolu, jenž se na to t�el a 
na jiné so�il, místo Ludvíka Šafara na Ka	ku zvolen urburé�em 
horním Jan Machovský, místo Víta Jílovského štolmistrem To-
máš Hašek z Sukova na Ka	ku, jenž v té povinnosti byl, avšak 
složen, maje co �initi s soudem o ná�ek z falšování pr�b horních, 
což byl odvozoval. Nadepsaným pak z t�ch ú�ad�v složeným 
osobám jest poru�eno a zavázány jsou, aby se v �asu jim ulože-
ném na hrad Pražský postavily a co jim za vinu dáno bude, toho 
se spravili. P�i té komisi složeni jsou také všichni šmelí�i ka	-
kovští, kte�í císa�ské d�lníky p�i t�ch horách stravovali a je 
sužujíce sob� nahán�li a na�ízeno, aby se ti d�lníci sami 
stravovali. A tak z t�ch šmelí��v sešlo, což bylo p�i t�ch horách 
trvalo po mnohá léta. A tak to též páni komisa�i vy�ídivše, zase 
odejeli.452  

/533/ Pon�vadž se té doby k dílu hornímu a to zvlášt� k hut�m 
vod �asto nedostávalo, koupeno bylo roku toho císa�em 
Rudolfem panství malešovské a sionské ke statk�m komorním, 
aby z rybník� tamních vody a z les� d�íví k pot�ebám horním 
dodávati se mohlo.  

Podáním stížnosti vyslaným komisa��m nedocílili kutnohor-
ští sice spln�ní hlavní touhy své, aby totiž skleslé pavování op�t-
n� bylo obnoveno a povznešeno, docíliti však aspo	 toho, že 
stalo se jim zadost tím, že odstran�n byl z Hory horní hofmistr 
Karel z 
ásné, který stále na zkracování práv a svobod m�st-
ských pracoval a p�emnohých spor� mezi ú�adem horním a šep-
mistrským p�í�inou a p�vodem byl. Též jim op�tn� byl vyhrazen 
spoludohled k dílu hornímu, nebo� poznamenáno v pam�tní 
knize m�stské roku toho: když v pond�lí po památce svatých /534/
mistra Jana Husi a mistra Jeronýma, mu�edník� této zem� �es-
ké, jinak 7. julii, ú�ad konšelský zde na Horách Kutných obno-
ven byl skrze urozeného Viléma staršího z Oprštorfu nejvyššího 
mincmistra království �eského a stal se p�i volb� té primasem 
Ludvík Karel z 	ásné, šepmistry pak Jakub Šotnovský z Závo�ic, 
Tobiáš T�íska, Stanislav kožišník, 	eho� Vodi�ka, Pavel Cholo-
pický, Melichar Záleský, Leopold Šetlar, Cyprian Trnka, 	eho�
Bo�anovský z Bytýšky, Zikmund Freisichselbst z Freudenpachu, 
Václav Kuneš, Jan Vod�anský z �azarova, mistr Jeroným Ma-
chabeus, Martin Zelenka, Jan Koza a Ji�ík Hr�za a po vyhlášení 
závazek jim dán skrze písa�e pana mincmistra a v n�m toto 
zm�n�no, kdež prve stálo „konšelství tohoto našeho obecného 
dobrého a užite�ného“ dodáno jest „a t�mto horám prosp�š-
ného“ všemi oby�eji zachovávati atd.  

Po vykonaném závazku pan mincmistr napomenul, aby páni 
podle povinnosti u�in�né hled�li se chovati, nad dobrými �ády 
ruku držeti a co by bylo zcestného a odporného, to p�etrhovati, s 
ú�adem horním v lásce a svornosti tolikéž býti a jaké jsou tu 
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/533/ Pam�ti Mikuláše Da�ického. O tom, jaké nehospodá�ství a 
zlo�ády p�i horní správ� v Ho�e panovaly, do�ítáme se ve Sv�tozoru 
r. 1873 �. 32, kde psáno: Husitské války nemálo škodily hornictví 
kutnohorskému. Však když mír zavítal, zmohlo se zase. Nemohlo se 
však p�edce, a�koli m�š�anstvem a zemí podporováno bylo, na býva-
lý stupe� vyšvihnouti. Lakota, neznalost a zlomyslnost zmocnivši se 
velké �ásti ú�ednictva, sp�sobily, že výt�žek stále se menšil. Nad to 
bou�ili se �asto horníci, kte�í citeln� ú�edníky svými utiskováni jsou-
ce kone�n� právo své mocí zjednati si cht�li, jež jim vláda odep�ela. 
Co platny byly všechny komise, které vláda do Hor Kutných vyslala, 
aby spory vyrovnaly a výt�žek st�íbra byl rozmnožen. Dobrá v�le je-
jich zma�ena byla zlomyslností ú�ednictva, které jen sebe obohaco-
vati a vládnouti cht�lo. Zhusta vyslali stavové k zdokonalení dol�
cizí dobrodruhy a podvodníky, kte�í obohativše m�šce své, upláchli. 
M�š�ané Hory Kutné na toto �ád�ní s nelibostí pat�ili. Šlo jim o 
veškeré jich jm�ní. Klesalo-li hornictví, klesalo i jejich bohatství a 
obyvatelstvu vysychal pramen výživy. A proto se vlastene�tí mužové 
radívali o prost�edku, kterým by tyto nešváry odstran�ny byly.
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nedorozum�ní na onen �as mezi nimi cht�ly býti, toho již aby 
nebývalo, nýbrž rad�ji v lásce a svornosti hory tyto zvelebovati 
pro dobré JMCé a zem� této napomáhali, zvlášt�, pon�vadž z 
toho živnosti mají. Dále: Lid obecní aby napomenuli, pon�vadž 
vidí, koho sob� za vrchnost vystavené mají a kým by se spravo-
vati m�li. Proto, aby p�edn� tak vystavené vrchnosti sob� šet�iti 
hled�li, jimi se spravovali a jich poslušni byli. Když to u�iní, že 
jiné nad�je nejsou, než že páni nad nimi také ochrannou ruku 
držeti, v jich pot�ebách rádi je vyslyšeti a opatrovati neopo-
menou. Druhé: Jakož apatéká� jest jemu suplikací podal, kterýž 
toho žádá, aby jemu zde živnosti p�áno bylo, a pon�vadž zde 
apatéká�e žádného není, kterýž by se tomu um�ní u�iti m�l a dv�
apatéky jsou a on zprávu �iní, že by ho�ejší apatyka jemu najata 
býti mohla, aby to páni uvážili a jemu odpov�
 dali.  

/535/ Volba primátora pána z 
ásné nebyla zvoleným šepmi-
str�m co usedlým Horník�m dle chuti a proto povstal šepmistr 
Holý Šotnovský a p�ipomenul, že napomenutí toto od pána p�i-
jímají a vedle nejvyšší možnosti vzložené na sebe povinnosti 
vykonávati s bedlivostí chtí. Strany pak svornosti s ú�adem hor-
ním že jsou toho vždycky ušet�ovali, aby od nich žádná p�í�ina k 
nelásce a nesvornosti se nedávala, a jakož t�chto �as�v s nyn�j-
ším ú�adem horním dob�e spokojeni jsou a nic takového, co by 
dobrý pokoj rušilo, že jest se mezi nimi nesb�hlo, nicmén� toho 
ušet�iti chtí, aby v lásce a svornosti z�stávali a sob� hor t�chto 
dobrého vyhledávati nápomocni byli a o pánech ú�ednících hor-
ních jiná�e smýšleti nemohou, než že oni s druhé strany k nim 
jakž náleží se zachovají a chovati budou. Spolu ale že p�ipomí-
ná, že nov� zvolený primátor p�ítomen není a závazku neud�lal, 
proto že se neví, zdali hodnost tu p�ijímá �ili nic. Strany 
apatéká�e že jest p�edešle vstupoval do rady a toho tolikéž 
žádal, aby páni jemu živnosti p�áli, ale jest mu toho do jistého 
�asu odloženo. Ta pak suplikací jeho že se uváží a na �em to 
z�stane, že jemu oznámeno bude.  

Mezi tím pro pana Ludvíka z 	ásné, voleného primátora, 
bylo posláno a když jest k n�mu promluveno, za jakými p�í�ina-
mi se jest nepostavil sem vedle jiných soused�v a k tomu že jest 
do ú�adu volen i za primátora ustanoven, protož, aby povinnost 
tu na se p�ijal a závazek u�inil, dal na to odpov�
, že jest se 
nenadál toho, aby tato práce na� m�la vložena býti, zvlášt� v 
tomto jeho v�ku sešlém, neb že on p�i t�chto horách jest okolo 
p�t a dvadceti let sloužil v dosti t�žkých pracích a se tu již upra-
coval, jakož v tuto práci, kteráž snad tak t�žká aneb odporn�jší 
jest, potahován m�l býti, že pána žádá, aby na� toho neskládal.  

I jest od pana mincmistra jemu oznámeno, že to jinak býti 
nem�že, než pon�vadž jest byl také mezi jinými napsán, vedle 
toho jest /536/ také volen, nebo� sloužil jest JMCé, odpušt�ní že 
bral za p�í�inou na v�tším díle tom, že do dol� lézti nem�že, ale 
toho jemu p�i této povinnosti pot�ebí nebude. Potom jest jemu 
závazek dán.  

A když pan primas na své místo dosedl, u�inil promluvení 
panu hofmistrovi a jiným nižším ú�edník�m tu p�ítomným, p�ed-
n� p�ipomenuv, jak toto m�sto horní vyzdviženo jest a stojí a s 
druhé strany m�stem horním a t�mito horami lidí jest se sem ne-
málo táhlo, tak toto m�sto vystav�no že jest, odkudž potom vždy 
víc a více lidí p�ibývalo a vše patrné jest, když lidí mnoho jest, 
že v�tší p�í�ina k opatrování a bedliv�jšímu pozoru bývá, a�
však jeden ú�ad to všechno na onen �as spravoval. Ale když se 
�ím více hory rozmáhaly a jeden toho spravovati nemohl, byl 
jest jiný ú�ad volen a ustanoven, který by samé toliko hory spra-
voval, a druhý, který by obec tuto spravoval. Ale že mezi nimi 
potom n�jaká nedorozum�ní vzešla nerci-li mezi nižšími ú�ední-
ky ale i mezi panem mincmistrem, tudíž i Pán B�h požehnání 
svého od t�chto hor odvrátiti rá�il, že p�es padesát h�iven n�kdy 
i mí� se neshledávalo. Však jak zase svornost a láska vzešly a 
spokojeni jsou, Pán B�h zase rá�il požehnati, že mnohem více 
požehnání a nad�lení bývalo a posavád jest, než prve. Protož že 
pán�v ú�edník�v žádá, aby lásku k ú�adu m�li a svornost zacho-
vali a cht�lo-li by jaké kdy nedorozum�ní povstati, toho všeho 
nijak k sob� p�ijmouti, ale odvrátiti, že páni tolikéž k nim 
podobn� chovati se chtí, tak aby mohli napomáhati sob� s obojí 
strany, dobrého hor vyhledávati a jim sloužiti. Potom od pana 
hofmistra Zikmunda Kozla z Reizntolu mluveno, že oni v�dí, kte-
rak se v povolání svém chovati mají, pon�vadž mají na to hrozné 

závazky. Protož což jest zmín�no p�ed pány strany jakýchs 
nedorozum�ní, toho že za nich nebylo, než za p�edešlých, však 
oni k pán�m že se voln� a služebn� chovati a prop�j�ovati chtí.  

Po srovnání pán�v, kde kdo na kterých lavicích má sed�ti a 
ú�ad spolu držeti vedle starobylého sp�sobu, páni mezi sebou 
napomenití /537/ u�inili k svornosti a lásce i jednomyslnosti, jedni 
druhých napomínajíce. Též tajnost rady aby zachovali, st�ídm�
živi byli, poctivý od�v nosili, doma se nacházeli, zvlášt� když 
ú�ad šepmisterský držeti budou a lidé k nim o své pot�eby jíti 
chtí a jednoho každého, kdož by co p�i nich pot�eboval, voln�, 
p�ív�tiv� a laskav� vyslyšeli. Strany hnaní jedn�ch proti druhým, 
jestli by n�kdy m�l, pon�vadž správu mají nad lidmi míti a 
svornosti jim zapot�ebí, tu aby jeden každý, kdo co proti komu 
má, aby sob� odpustili. Na�ež potom práva konšelská �tena.  

Seznali �tená�i již z mnohých snesení obecních jak usilovn�
vždy proti zako�en�ným jaksi v m�st� ne�ád�m a nep�íslušno-
stem od nov� nastupující rady bylo pracováno a ku p�etržení a 
zamezení jich dosti p�ísných prost�edk� užíváno. Ježto však 
p�edce se posud nepoda�ilo je odstraniti, snešeno bylo v týž den 
od nové rady takto: �asu no�ního a nejvíce dne sobotního a ne-
d�lního skrze dlouhé sezení a žraní nemalí povykové a r�znice 
po m�st� se d�jí, aby vždycky v sobotu a v ned�li hned po druhé 
hodin� na noc v zvonec na rathouze zvon�no bylo a dále žádný 
po tom zvon�ní aby nesedal v hospod�, ani žádný hospodá� na 
�ad vína a piva nešenkoval. Pakli by kdo v tom postižen byl, bu

že by po zvon�ní sed�l aneb hospodá�, který by po témž zvon�ní 
víno aneb pivo na �ad dával, že do šatlavy vzat býti má a pokutu 
od starodávna vym��enou dáti povinen bude. Též strany lání a 
hromování, pon�vadž lidé nevážní toho se zhusta dopoušt�jí a 
tudíž mládež zlý p�íklad sob� bé�e, aby to p�etrhováno bylo a 
kdož by se toho dopoušt�li, do šatlavy aby bráni a kolomazí 
krmeni byli. A to oboje aby potom v sobotu bi�icem pro vystrahu 
provoláno bylo.  

1587 Za p�í�inou mnoha rozep�í ú�adu šepmistrského s 
ú�adem horním, kteréž minulá léta panovaly o práva a svobody 
m�sta, kterýmiž obec tato od král� �eských obda�ena byla, stalo 
se, že n�kte�í z p�edešlých /538/ šepmistr� na d�kaz, že práva há-
jená m�stu skute�n� ud�lena byla, p�edložili privilegia m�stská 
královské komo�e �eské, odkudž jich ale zp�t obdržeti nemohli. 
Proto vysláni byli n�kte�í z konšel na po�átku roku 1587 do Pra-
hy, aby se o navrácení výsad t�ch p�i�inili. Ale navrátili se s ne-
po�ízenou. Proto svoláni páni obecní a soudcové a starší z obce 
do radnice (v ned�li po Hromnicích) a jim panem primasem 
oznámeno, že te
 pominulých dn�v, když jsou páni pro obecné 
dobré vyslali z prost�edka svého do Prahy a tu jednáno bylo o 
privilegia a svobody, kterými tato obec obdarována, ale za n�-
kterými p�í�inami p�edešle mimo v�li pán�v n�které osoby n�co 
všete�n� p�ed se brali a tam vrchnosti ta privilegia dali i o na-
vrácení jich snažn� pe�ujíce, jakož pak nad�je jest že se to stane 
a navrácena budou, pokudž se nedá p�í�ina vrchnosti k hn�vu. 
Ale mezi tím jednáním podáno jest toho, také-li by tato obec 
pavovala? I oznámeno jim, pokud z dluh�v nevyjdou, že se v 
pavování dáti nemohou. Tu jest jim od jednoho né zadního z 
pán�v pov�díno: I to páni Horníci zle d�lají, že nepavují, nebo�
cht�jí-li t�ch svobod užíti, tehdy� to, co Horník�m náleží, jsou 
povinni vykonávati a pavovati. A tak jest pot�ebí, cht�li-li by-
chom v svých žádostech vyslyšáni býti, abychom n�co toho p�ed 
se vzali.  

Dále: Pon�vadž sbírka jest tímto letošním sn�mem uložena a 
kdyby se nepavovalo p�í�ina by se k tomu dala, že bychom 
museli i tu sbírku, což prve jest nebývalo, podniknouti a potom, 
kdybychom se i na to uvedli, že bychom museli bern� všelijaké 
vykonávati i podnikati. Protož jest pot�ebí toho uvážiti, nebo 
dávati se v náklady bez t�žkostí nebude. Jestli se budem chtíti 
tomu vyhnouti, tedy jest se obávati, abychom o ty svobody nep�i-
šli a na sebe dan� a bern� neuvedli, a jedno lepší nežli druhé. 
Dáme-li se v náklady, jest k o�ekávání nad�lení božího. By pak 
nebylo mnoho, tak vždy nad�je jest a k tomu chudí lidé zde 
obživení míti budou. Bern� pak budou-li se dávati, /539/ nikdy se 
nevrátí, ani chudí toho neužijí. Byla� sice obec již uvedena do 
rozli�ných opušt�ných dol�, ale nikdy nic nevzato. I budem-li 
dále �ekati, aby nám místo k dílu ukázáno bylo, ukáží nám, co se 
nám líbíti nebude. Ale lépe jest, abychom sob� sami obrali a 
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oblíbili místo, které by se m�lo osaditi a tak sejde z takového 
na�íkání a lání, jako p�edešle bylo, a snad i proto nám B�h své 
požehnání odníti rá�il. I protož, pon�vadž mezi vámi málo jich 
jest, kte�í se hor nedotýkají, tu bude moci každý v to promluviti a 
své zdání oznámiti. Nebo� v brzkém �ase bude zde komise, ne-li 
v post�, tedy brzy po Velikonoci. Protož p�edejíti tomu jest zapo-
t�ebí prve, než by se to stalo a nám místo ukázáno bylo.  

I bylo po uvážení na �e� tu odpov�díno: A� od obce již mno-
ho bylo nakládáno a p�edce obec k užitku p�ijíti nemohla, nic-
mén� srozumívá se, kdybychom se v �ádné pavování nedali, že 
by nám nebylo bezpe�né. Protož že se všickni na tom snášejí, 
aby páni místo slušné uvážili a obložili.  

Pro�ež hnedle nato svoláni byli starší nad cechy a jim 
oznámeno, jakž o tom pov�domost mají, jací na cechy cupusové 
uloženi jsou, na tom se napomínají, aby zadržalé za p�edešlé 
�asy složili, pon�vadž páni piln� pen�z pot�ebují a dluh� nemálo 
oplatiti museli a úrok�v nemalá suma jest placena. A na onen 
�as že jsou se v to uvolili, a� by koliv a jakékoliv b�emeno p�išlo 
na obec tuto, že jeho cechové pomohou nésti. Ano i k tomu 
povoleno, aby se vydlužili, kde budou moci. Protož k placení 
napomínáni jsou, aby na rathauz nesli.453  

/540/ Obava obecních starších na uvalení berní a sbírek na 
obyvatelstvo kutnohorské nebyla bezd�vodná, nebo� snesl se 
sn�m zemský roku minulého p�i sv. Martin�, aby každý z oby-
vatel království k zaplacení dluh�v JMCé z prodeje vína, obilí, 
ryb, vlny, z mlí�ného a krámských v�cí jakož i z pen�z na úro-
cích jistý plat odvedl, od kteréž sbírky ani Hora vymín�na neby-
la. Šepmist�i, konšelé i obecní starší sice odvolali se v té v�ci ke 
komo�e královské tak i ke sn�mu, který op�t v únoru roku 1588 
zasedal, že by Hora nem�la býti srovnána v této sbírce svolené s 
jinými pobyvateli a m�sty království �eského, nebo jestliže jiná 
m�sta jaké bern� a dan� k zemi nebo JMCé vykonávají, to na 
termíny snesitedlné a do �asu trvá a dadouc co náleží, p�i pokoji 
jsou zanecháni. Ale my v obci naší ustavi�né b�emeno cupus�v a 
náklad�v, a� nechceme-li aby hory tyto k pádu a spušt�ní p�išly, 
nésti musíme, takže mnohý pot�ebný soused do roka p�i svých 
nákladech vlastních drahn� kop groš�v a �asem i všechen statek 
vynaloží. Dokládali pak dále, že náklad na doly Hrušky a Viš	o-
ví mnoho tisíc kop pohltil a vše propavováno a obec v zname-
nité dluhy p�išla, avšak JMCá z takové škody nákladník� 43.000 
tolar� užitek míti rá�ila. Dále odvolávali se k tomu, že Hora 
vždy podobných sbírek osvobozena byla a zdráhali se dle dané-
ho na�ízení osoby jisté ku vybírání sbírek t�ch ustanoviti. Byli 
však odmítnuti listem daným /541/ na hrad� Pražském v pond�lí 
den sv. Markéty, jímž císa� svému královskému rychtá�i v Ho�e 
Kutné Mikuláši Vod	anskému z �azarova p�ísn� na�ídil, aby 
vedle šepmistra a konšel bedliv� k tomu dohlédal, aby sbírky 
vedle sn�movního snešení zúplna, �ádn� a beze všech fortel�v 
vycházely. A tak musili Kutnohorští vedle nákladu na hory i 
sbírce této se podrobiti. Pro�ež není se co diviti, když šepmist�i 
a konšelé ve svých žádostech o hrozném zchudnutí obce i 
obyvatel se zmi	ují, ježto takovým dvojnásobným plat�m žádné 
jiné m�sto v �echách nepodléhalo.  

Také živelní nešt�stí dotklo se toho roku Hory, neb v ned�li 
druhou po sv. Trojici která slove Factus (9. �ervna) povodní ná-
hlou a prudkou znamenitá škoda v místech t�ch p�i Páchu leží-
cích dolejších se stala. Nebo p�edkem to, že byly celého týhodne 

                                                          
453 Nebude dojista na škodu, když tuto pro lepší porozum�ní 

podám seznam jak 128 kukus� na podílech horních v m�st� pro 
udržení hor rozvrženo bylo. Platila obec 4 díly, �ezníci 5, nákladníci 
3, peka�i 2, krej�í 4, mlyná�i 4, kramá�i 2, tkadlci ½, ková�i 2, 
zlatníci 1, záme�níci 1, vá�ka�i ¼, truhlá�i a bedná�i 1½, kožišníci 1, 
klobou�níci ¼, koželuzi 2, ševci 4, šenký�i 4, tandlé�i ½, kolá�níci 
½, /540/ provazníci s lojovníky 3, rybá�i ½, mincí�i a pregé�i 2, 
šmelcí�i a hutníci 1½, starší nad havé�i hor st�íbrných 2, starší 
ka	kovští 5, uzdá�i a sedlá�i 1, formani 1, pecná�i 1, soukeníci 1, 
p�edm�stí Cechovské 1, Hloušky 1, Pách 1, Kolmark 1, pan 
Zikmund Kozel z Rejzntolu 16, pan Zikmund Freisichselbst 8, pan 
Jakub Šotnovský z Závo�ic 8, Melichar Žatecký 4, Tobiáš T�íska 2, 
Cyprian Trnka 2, Mat�j z Undrláku 2, Martin Zelenka 1, Mikuláš 
Náchodský 4, Václav Pejskar 4, Pavel Cholopický 2, Jan Pardubský 
2, Václav Vodi�ka ½, kn�z Jakub Ko�ovský z Církvice 4, k záduším 
a školám 4. 

pršky a deš�ové �astí a hojní, že rybníky nad Malešovem a více 
tam k Janovi�kám jsouc napln�ny, se strhaly a z jiných splavy, 
jak kdo mohl, obávaje se škody, vody poušt�li, rybník veliký 
JMCé, vnov� pro zadržování vod znamenitým nákladem zd�laný, 
že prve nemálo vody v n�m zadrženo bylo, napln�n jest, až p�es 
hráz šla a jí ubrán�no býti nemohlo a stavidel, když tak plný 
vody nab�hl, vytáhnouti docela nemohli a tak se strhl a voda z 
n�ho takm�� do gruntu protrženou hrází prudkostí velikou a jako 
�íkaje valem se ženouc do druhého rybníka JMCé pod tím dole 
ležícího, v kterémž hráz dosti pevn� z štukového kamene byteln�
ud�lána byla, a tu hráz tolikéž protrhla a potom na mlejních, 
hutech, kyzkomo�e a jakákoliv jiná blíž dolejšího Páchu ležící 
stavení znamenitou škodu ud�lala, domy n�které mezi koželuhy z 
grunt�v, že takm�� znamení nez�stalo a z nich lidé sotva p�ed 
nebezpe�enstvím s hrdly utekli, pobráno, n�kterých v�tší díl utr-
hla, zdí m�stských, dosti pevn� a nákladn� ud�laných, okolo se-
dmnáct kop sáh�v (vedle vym��ení zedník�v p�ísežných) na dýl i 
výšce po�ítaných, zporážela. Na chudém záduší špitálském zna-
menitou škodu zd�lala na stavení i na jm�ní chudým lidem. A 
což jest s velikým podivením, žádná stolice v kostele tom, ani ka-
zatelnice ostati na svém míst� /542/ nemohla, než všechno to plo-
valo, a nad to výš, kdež jest kaple p�i tom kostelíku, kde roucha 
mešní a jiné pot�eby chrámové se schra�ovaly, do té jsou dvé�e 
železné, dob�e opat�ené, zámek mocný, západitý a dosti s rykly 
mocnými a bytelnými, k tomu na dv� petlice naho�e a dole se 
zavíral. Však to vše muselo pustiti a ustoupiti té vod�, kteráž 
nab�hla do kostela a petlice ty ze dve�í se vytáhly a kde zapadal 
zámek, zalitá mosazná skoba nic platná nebyla, tak tudy voda 
sob� z kostelí�ka pr�chod ud�lala a oknem té kapli�ky šla.454  

Na dolejším m�st� plno všude vody bylo, soused�m mnohým, 
kte�í p�i zemi sv�tnice mají, okny do sv�tnice šla. V brán� �á-
slavské vejš latrochu stála, jakož jest toho pro památku znamení 
ud�láno. Kde jaké zahrady, louky blíž Páchu byly, šlamem, ru-
mem, pískem a kamením zanesla, št�py polámala, n�které z ko-
�en vyvrátila, na� žalostivo a lítostivo bylo se dívati. A nenachá-
zí se pam�ti, aby kdy tak vysoce, prudce a náhle po dolejším Pá-
chu voda jakých takových škod a takm�� nenabytých JMCé, 
obci, záduší a lidem u�initi m�la. Pro poškozené byla pak vydat-
ná sbírka v obci zavedena.455  

Povodní tou, jak již zmín�no, nemalá škoda stala se na hu-
t�ch císa�ských. I vyslán byl s plnomocenstvím císa�ským do 
Hory Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na Zvole	ovsi a Chocni k ohle-
dání škody a opravení hutí, k jehož jménem císa�e projevené žá-
dosti obec kutnohorská na opravy ty p�l osma sta kop gr. založi-
ti musela, kterouž �ástku dle /543/ dané jistoty p�i sv. Havle t.r. 
zaplacenu míti m�la, �ehož se však jako vždy jindy ani tentokrá-
te nestalo a teprv po dlouhém žebrání a sem a tam dopisování 
bylo kone�n� povoleno sumu tu i s úroky na sbírce na�ízené p�i 
sv. Ji�í roku p�íštího si poraziti.  

Povšechný stav v létech t�ch nebyl p�íliš ut�šený, ježto hlad 
a drahota panovaly, ano i válka op�t hrozila vypuknouti. Krom�
toho panovaly mezi lidem sváry, r�znice, lehkomyslnost, prosto-
pášnost a podobné nešvary, takže v m�stech p�ítrž všem jmeno-
vaným ne�estem u�initi byla snaha nejp�edn�jší. Také v Ho�e 
bylo podobné neplechy dosti a proto p�ísn� nastupováno bylo 
proti ní a ve st�edu po sv. Vav�inci (12. srpna) 1587 dáno násle-
dující na�ízení: Jeho Milost urozený pán pan Vilém starší z 
Opprštorfu, z Dubé, Friedštejnu na Slav�ticích a M�stci He�ma-
nov� císa�e JMti rada a nejvyšší mincmistr království �eského, 
Jich Milosti pan rychtá� královský, páni šepmist�i a páni spolu-
radní na Horách Kutných. Poznávajíce, kterak skrze mnohé t�ž-
ké p�ípadnosti z dopušt�ní Pána Boha pro h�íchy a nepravosti 
naše t�chto nyn�jších �as�v hn�v jeho tém�� nade vším k�es�an-
stvem skrze �asté a hrozné povodn�, silná pov�t�í, krupobití, 
hromobití, nepo�asy a rozli�né ne�esti, z �ehož nastávající metly 
                                                          

454 Bylo� stavení špitálské doby té s chrámem sv. K�íže za branou 
�áslavskou, tu kde nyní cukrovar Teller�v stojí. 

455 Dle zápisu v Memorabiliích k roku 1587 P 14. Ježto byla to 
událost neoby�ejná, jest s podivením, že Da�ický o tom nijak v 
Pam�tech svých se nezmi	uje, což omluviti dá se tím, že v létech 
t�ch pro své zbujnictví více ve v�zení nežli na svobod� byl a ve 
svých Pam�tech v�bec velmi málo záležitostí obce se týkajících si 
všímal a zaznamenal. 
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a trestání božího, drahoty, hladu i také válek jest se obávati, 
z�eteln� se spat�uje. Neb tém�� všichni lidé v�bec ze vší pobož-
nosti a �ádu vystoupili. A kdybychom v��ného Pána Boha naše-
ho skrze svaté pokání, polepšení život�v v pobožnosti �asn�
nep�edcházeli a modlitbami svatými v skroušenosti up�ímného 
srdce Pána Boha k sob� neobraceli, jest se obávati, aby hrozné 
pokuty a to zlé, kteréž od mnoha let od pobožných p�edk�v i také 
matematik�v na tato léta nastávající p�edpovídáno bylo, nad 
námi skute�n� se nevyplnilo. Pro�ež t�mi d�ležitými p�í�inami, 
ano i jiných dobrým p�íkladem hnuti jsouce a o to vší pilností 
pe�ujíc, aby v této obci pobožnost zachována a sv�j pr�chod 
m�la a naproti tomu n�kte�í p�edešlí i v nov� zrostlí nesp�sobo-
vé, jimiž Pána Boha všemohoucího k hn�vu popouzíme /544/ a 
p�í�inu k p�ipušt�ní na nás všelijakých pokut dáváme, vyko�en�-
ni byli, tento k tomu dobrý a chvalitebný �ád na�íditi a všechn�m 
všudy p�edpokládajíce, aby vedle n�ho se chovali, p�ísn� porou-
�eti a p�ikazovati rá�í:  

I. Dvakrát každého týhodne v outerý a ve �tvrtek k hodin�
polední bude se zvoniti, jakž oby�ejn� �íkáme k modlení. K tomu 
�asu slyšíc takové znamení sob� dané, jeden každý od prací 
svých hmotných by p�estal, do chrámu Pán� k modlitbám sva-
tým, slyšení slova božího a napomenutí k�es�anskému na chvíli 
se najíti dal. Nebo�, pon�vadž k takovým shromážd�ním Pán 
Kristus rá�il svou p�ítomnost zaslíbiti a za�koliv Otce nebeského 
ve jménu jeho žádati a prositi budeme, že obdržíme, slibem svým 
potvrditi: jisti bu
me, že ob�� naši všemohoucí Pán B�h skrze a 
pro Krista syna svého nejmilejšího oblíben� p�ijmouc, v hn�vu 
svém se ukrotiti, nám milostiv býti a pokut, kterýchž jsme h�íchy 
svými zasloužili, nás zbaviti rá�í. Jakož toho mnozí p�íkladové 
nám na svatých poz�stávají, kterak v �asích nebezpe�ných a 
nastávajících pokutách ne jiným prost�edkem než skrze pokání 
svaté a modlitby z víry pravé a z skroušeného srdce pocházející 
vysvobození bývali a jsou. Protož k takovému pobožnému a 
k�es�anskému skutku tím piln�ji budeme se scházeti. Ti pak, 
ježto by pro nedostatek zdraví a z n�kterých jiných p�í�in do 
chrámu Pán� nemohli p�ijíti, slyšíc takové znamení zvon�ním 
dané, ode všeho se uprázdníc, k modlitbám se oddati.  

II. Den Pán� ned�lní, pon�vadž od samého Pána Boha po-
sv�cen a na�ízen jest, ten ve vší pobožnosti a vážnosti od jedno-
ho každého držán a zachován býti má, aby lidé se vší pobožností 
do chrámu Pán� k slovu božímu a služebnostem církevním jdou-
ce, pokavadž slovo boží se káže a služby boží se nevykonávají, 
po ryncích a ulicech i jinde bezpot�ebn� se neprocházeli, ale do 
kostel�v šli, slova božího neleh�ili a na sob� p�íklad�v zlých 
neukazovali. A p�i tom v žádných domích ani jinde vín pálených 
ani zrostlých i všechn�ch nápoj�v jiných na �ady /545/ i jinak 
nedávali pod žádným vymyšleným sp�sobem. Nicmén� v domích, 
p�ed domy, v hospodách i kuchyních obecných, kde se jídla na 
prodej strojí, téhož �asem aby lidem nic od jídla ani pití p�ed-
kládáno nebylo a to pod propadením pokuty p�edešle na to ulo-
žené, totiž hospodá� nebo nájemník domu 5 kop gr. a host v tom 
postižený 15 gr. vše �eských. A v týž den ned�lní všelijaké hry, 
jakým by koliv jménem jmenovány býti mohly, též rozpustilosti, 
tance, bubnování, pískání, ožralství a povyky, jakž po domích 
tak i ulicích i všech místech jiných p�es celý den a zvlášt� �asu 
nešporního se zapovídají. Svátkové také, kte�í jsou podle na�íze-
ní církve k sv�cení, jakožto: Panny Marie rodi�ky boží, apoštol-
ští i svatých a jiných k sv�cení od starodávna oddaní, aby beze 
vší známosti a pobožnosti z�stávali a od domácích i p�espolních 
sv�ceni byli. V kteréžto dni také žádných prodaj�v od �emeslní-
k�v a jakýchkoli obchodník�v i jiných všech prací hmotných aby 
se nedálo, a to vše pod skute�ným trestáním a pokutami, kteréž 
na p�estupníky t�ch všech v�cí podle jednoho každého provin�ní 
uloženy byly a ješt� by se uložily. P�itom i dnové páte�ní a jiní 
postové podle na�ízení církve svaté v st�ídmosti, st�ízlivosti a 
bd�ní, jakž od starodávna, též aby držáni a zachováváni byli. A 
pon�vadž pak netoliko ve dni ned�lní a sváte�ní, ale i v dni 
všední p�i všech pracech jest pot�ebí bázn� boží, jeden každý 
povinen jest nad sebou pozor míti, v pobožnosti, v pokání svatém 
vždycky státi, h�ích�v se vyst�íhati, dobré velebiti a podle v�le 
boží živ býti.  

III. Co se pak dotý�e hudc�v, pištc�v, bubeník�v, kejda��v, 
kte�ížto chodí po domích šenkovních i no�ním �asem po m�st� a 

ulicech se toulají a na veliké zhoršení dobrým lidem jsou, k h�í-
ch�m, rozpustilostem, povyk�m i svár�m podn�t a p�í�inu dáva-
jíce: t�m všem se zapovídá netoliko dne ned�lního, ale v jiné 
všechny dni i noci, aby se po domích, m�st�, ulicech netoulali a 
tím sp�sobem živnosti v této obci neprovozovali. Pakli by kdo v 
tom postižen byl, do v�zení a k /546/ skute�nému trestání a pobrá-
ní t�ch instrument p�iveden býti má.  

IV. Také o tom se porou�í, aby jeden každý �asn� do p�íbyt-
ku svého tohoto letního �asu k hodin�, zimního pak k druhé ho-
din� na noc najíti se dal, po noci bezpot�ebn� obzvlášt� pak so-
botního a ned�lního dne po zvon�ní a znamení daném aby každý 
na pokoj se obrátil, sem i tam se netoulal a povyk�v žádných se 
nedopoušt�l. Též i ve všech hospodách a domích šenkovních po 
hodin� na noc tohoto �asu letního a zimního po druhé hodin�
žádnému vína ani piva na �ady nedávali, domy své zavírali a 
upokojili. Kdož by pak mimo toto na�ízení jinak u�ínil a na ryn-
ku nebo na ulicech, zvlášt� ožralci a ti, jenž povyky nebo r�znice 
d�lají, postižen byl, ten každý od rychtá�e m�stského nebo po-
nocných do v�zení vzat a na ráno do rady v známost uveden býti 
má. Tolikéž i hospodá�, kterýž by téhož ožralství po témž �asu se 
dopoušt�l v svém domu, pokuty na n�ho uložené aneb trestání 
neujde. Nicmén� i ten každý, kdož by nadarmo jméno boží bral, 
p�ísahal, lál, zlo�e�il, hromoval, touž pokutou aby trestán byl. 
Nad �ímž hospodá�ové dom�v svých, hejtmané i jiní p�ísežní, též 
i rychtá� pilný pozor míti mají a toho nic nep�ehlídati. A jakož 
se to �asto trefuje, že ti no�ní tuláci povyk�v a r�znic p�vodové, 
jsouce v nep�ítomnosti práva od soused�v, aby sob� i odpo�í-
vajícím pokoj dali, napomínáni, toho sob� nic neváží, nýbrž po-
tupnými a lehkomyslnými slovy dobré lidi odbývají, je z domu k 
bitv� pobízejí a �asem kamením i jinak do oken házejí, svou v�li 
v tom, jak se jim líbí, provozujíc. Protož kdož by koliv tak neváž-
ný a bezbožný se našel a v takovém nenáležitém a nek�es�an-
ském p�edsevzetí od toho souseda, kterému by se taková proti-
myslnost u�inila, seznán a právu v známost veden byl, každý 
takový a� o tom ví a v tom jest jist, že tak ztrestán bude, aby se 
jím jiní káli a toho se dopoušt�ti nesm�li. A což se tuto rychtá�i 
m�stskému k p�etrhování t�ch no�ních povyk� a r�znic porou�í, 
to tolikéž na rychtá�e a konšely p�edm�stských práv se vztahuje 
a tímto na�ízením p�ísn� porou�í /547/ a p�ikazuje, aby oni tolikéž 
na p�edm�stích takové no�ní povyky a r�znice i jiné všelijaké 
ne�ády zastavovali a p�etrhovali a �emuž by sami odolati ne-
mohli, to na právo, totiž pány šepmistry a radu bez meškání 
vznesli, jinak ne�iníce, a� sami pokuty se uvarovati chtí.  

V. Jedenkaždý hospodá� na to pozor míti má, jaké lidi a 
nájemníky v svých domích a podruhy a sebe chová, povale��m 
daremným, jenž by �emesla d�lati aneb na horách st�íbrných 
neb Ka�kovských neb jakoukoli práci nebo u lidí na den d�lati 
necht�li, ani jiným neznámým, o nichž by to dokonale v�d�ti 
nemohl, že dobré sv�dectví chovají, toho, nebo, byli-li by lidé 
poddaní, vejhosty a listy fedrovní mají, též i nev�stkám zjevným 
nebo tejným, kteréž by zle živy byly, žádného fedrunku dávati 
nemá pod p�ísným trestáním. Který by pak koli hospodá� nebo 
nájemník toto na�ízení p�estoupil a povale�e u sebe p�echová-
val, hospodá� pokutou, nájemník ihned zbavením živnosti ztre-
stán bude.  

VI. Jest také všem v�domé, jak Pán B�h všemohoucí Sodomu 
a Gomoru pro h�íchy, obzvlášt� smilstva a cizoložstva, kteréž se 
tam mimo jiné rozmohly, hrozn� trestati a pokutovati rá�il a 
t�chto �as�v namnoze mezi lidmi takoví h�íchové se rozmáhají a 
lehce váží. Protož všickni p�ísn� se napomínají, aby se takového 
hanebného h�íchu s pilností varovali. Kdož by se pak, bu
 muž-
ského neb ženského pohlaví, �eho toho dopustil a v tom postižen 
byl, v této obci trpín nebude, ale podle uznání práva ztrestán 
býti má.  

VII. Napomínají se také všickni obchodníci a �emeslníci, aby 
koup� a díla svá hodná lidem v slušnosti prodávali, dobrého 
sv�domí svého v tom a povinnosti k�es�anské ušet�ujíce. �eládce 
pak jich, jak vandrovní tak obchodnické a �emeslnické, též i 
jiným soused�m a obyvatel�m zdejším, kte�íž by v služb� JMCé 
zde p�i Horách Kutných byli, kordy, tulichy, kladiva, sekery i 
jiné všecky zbran� se zapovídají ve dne i v noci, aby s nimi po 
rynku, okolo m�sta po procházkách nechodili. Však služebníci 
JMCé po povinnosti své do hutí aneb na Ka�k jdouce, v témž 



216

jakž prve chovati se mohou. Kdož by pak s jakoukoliv zbraní /548/
popaden byl, ta má jemu od rychtá�e m�stského též i ponocných 
vzata a zase nemá navrácena býti.  

VIII. Obilí, mimo výsadní zvyklá místa a trhy aby žádný 
nekupoval. Jestli by pak za brány nebo na jiná místa neoby�ejná 
k skupování obilí vycházel a vozy kupováním zastavujíce, dra-
hotu �inil, bu
 sám osobou svou nebo skrz �eládku, ten skute�n�
zpokutován a ztrestán býti má. Každý pak, kdož by jakékoliv 
obilí kupoval k živnosti své, tak aby kupoval, což by mohlo v 
mírnosti ku pot�eb� jeho sloužiti, pamatujíce tak v p�í�in� té na 
pot�ebnost bližních svých, aby lakomstvím jeho utisknuti nebyli. 
Však na p�ekup nemá žádný žádného obilí kupovati, a v tom 
handlujíc na draho chovati, pod propadnutím pokuty p�ti kop 
gr.�. od strodávna vym��ené.  

IX. Strany lidí žebravých, z nichžto mnozí hospodá�ové, 
nájemníci a šenký�i, vysílajíce je na žebrotu, živnosti své mají a 
což tak mezi lidmi vyžeb�í, to potom u nich nepobožn� a nešle-
chetn� živi jsouce, prohrávají a propíjejí. Kdož by koliv takové 
bezbožné a ožralé chodce a štercí�e z soused�v nebo nájemník�v 
p�echovával, je fedroval a v tom postižen byl, m�stského práva a 
všech živností prázen i jinak skute�né trestán býti má. Nebo 
žebrati t�m lidem toliko se dopouští, kte�íž bezelstn� pracovati 
nemohou a v pracech svých bu
 horních nebo i jiných, p�i této 
obci jsou se zstarali a z dopušt�ní božího nemocí a nešt�stím 
jsouce stiženi, s bázní boží almužny požívají. P�espolním pak a 
pob�hlým žebrák�m, t�m docela žebrota v této obci obojímu 
pohlaví pod skute�ným trestáním se zapovídá.  

I znajíce jeden každý tu jistou v�li vrchnosti výš psané, ano i 
celé a dokonalé snešení a že to na povinnost jeho k�es�anskou 
sluší a náleží, bude se v�d�ti tak a ne jinak spravovati.456  

/549/ V sobotu po památce Moudrosti boží (18. prosince) pan 
Vilím starší z Opperštorfu propušt�n byl z ú�adu nejvyššího 
mincmistrství, kterýž ú�ad po deset rok� byl zastával.457  

1588 Koncem roku 1586 zem�el Št�pán Bathory král polský 
bez d�dice co nájemníka tr�nu toho a n�kte�í ze stav�v polských 
sšedše se do Varšavy, zvolili ku p�ímluv� císa�e Rudolfa II. bra-
tra jeho arciknížete Maxmiliana za krále polského. Volb� té 
však protivil se kanclé� téhož království Jan Zámojský s p�ívr-
ženci, kte�í zase Zikmunda, krále Švédského, byli si zvolili. 
Arcikníže Maxmilian, cht�je volbu na	 p�ipadlou utvrditi, vy-
pravil se vojensky do království polského, oblehl hlavní m�sto 
Krakov, ve kterém byl se Jan Zámojský zav�el. Mezi tím však i 
druhý zvolený král Zikmund vále�n� vtrhl do Polska, Maxmilian 
nemoha však odolati p�esile Zikmundov�, táhl zp�t na pomezí 
slezské a byl u m�sta Pi�ína dohnán a zajat a vojsko jeho se roz-
utíkalo (25. ledna 1588). Po tomto nezdaru Maxmiliánov� svo-
lán byl k sv. Dorot� sn�m království �eského na hrad Pražský, 
na n�m svoleny nové bern� a ve�ejná hotovost a mustrunkové 
vojenští po celé zemi na�ízeni a držáni jsou, by jimi na osvo-
bození arciknížete Maxmiliana p�sobiti se mohlo.  

Na sn�mu tom zasedali též poslové z Hory, kte�í /550/ mimo 
záležitosti sn�movní jednali též o jiné velice d�ležité v�ci obec-
ní: aby m�stu vráceny byly privilegia a výsady, které Kutnohor-
ští hned za císa�e Ferdinanda po vydání generálního dekrétu ku 
potvrzení do Prahy byli odeslali a které jim až posavad vráceny 
nebyly. Z toho d�vodu žádali Horníci skrze posly své císa�e 
Rudolfa, jelikož n�které state�ky pozemské k obci skoupené m�li, 
které posavád ve dskách zemských zaneseny nebyly, aby tyto 
pozemské statky své jako vždy prve bývalo bez relatora do desk 
zemských klásti mohli. Císa� prosb� té vyhov�l a na�ídil Jáchy-
                                                          

456 Jelikož podobná na�ízení nám nejlépe dobu tu lí�í a charakte-
rizují, ve které nutnost vyžadovala na podobných na�ízeních se 
usnášeti, podáno pro poznání ducha obecného usnesení to v plném 
zn�ní /549/ nebo� z toho lze seznati nejlépe smutný obraz spustlosti 
mravní mezi lidem obecním, proti níž tak p�ísn� zakro�ováno býti 
muselo, a spolu též ducha nábožného, jaký v dob� té, kdy jedin�
náboženství utrakvistické panovalo, v obyvatelstvu upevn�n byl. 

457 Mikuláš Da�ický uvádí ve svých Pam�tech, že v sobotu po sv. 
Havle v Ho�e Kutné zem�el znamenitý hudební skladatel Jan Simo-
nides. Dlaba��v Künstler lexikon na str. 117 udává den jeho úmrtí 
na den 25. prosince. Smrt jeho oplakávali znamenití básníci Jakub 
Melisaeus Krtský, nápotomní arcid�kan v Ho�e, a Jan Kherner 
Plze	ský, v latinských básních. 

movi Novohradskému z Kolovrat purkrabí na Karlštejn� listem 
daným v pátek po sv. Julian� 1588: Rudolf druhý atd. Urozený, 
v�rný náš milý. V�d�ti milostiv� dáváme, že jsme na poníženou 
prosbu poctivých šepmistr�v a konšel�v m�sta našeho Hory Kut-
né, v�rných našich milých, z hodných a jistých p�í�in k tomu mi-
lostivé povolení naše dáti a jim tu milost �initi rá�ili, aby k obci, 
tolikéž i obzvláštní osoby, m�š�ané, kte�íž domy své v témž m�st�
mají, statky pozemské, jakž p�edešle bývalo, kupovati a sob� do 
desk zemských vkládati a vepsati dáti mohli, kteréžto povolení 
naše státi a trvati má do milostivé v�le naší, d�dic�v a 
budoucích král�v �eských. A protož tob� milostiv� porou�eti 
rá�íme, aby relátorem ke dskám zemským byl a dot�enou námi 
milost a toto milostivé povolení naše do týchž desk zemských na 
míst� a poru�ení našeho jistého podle po�ádku vložiti a vepsati 
dal, jinak ne�iníce.458  

O neoby�ejné v krajích našich události poznamenána jest v 
Memorabiliích k roku 1588 zpráva tato: Ten den ráno, Esto Mihi 
fer II. Marti, v pond�lí masopustní p�ed samým svítáním hrozný 
skutek Pána Boha všemohoucího se jest ukázal p�ed dvanáctou 
hodinou na celém orloji, kdyžto noc tmavá, mráz velmi tuhý a 
vich�ice s metelicí /551/ byla, zem� se t�ásla, tak jakž od mnohých 
citeln� seznáno jest, a to trvalo co by p�l honu p�ejíti mohl. Ha-
ví�i, kte�í byli v dole, n�kte�í hned z�eteln� poznali, že se s nimi 
všecko t�ese a pemrlice a železa jejich dolovní na skále ležící 
poskakovala a drn�ela. Jekot hrozný po všech dolích a vortích 
slyšán byl. N�kte�í se domnívali, že perkšafty v n�kterých mí-
stech se strhaly a za sebou vrchní skálu s perky n�kterými strhly, 
jiní že tovaryši jejich na n�jakou vodu trefili a na ni se prorazili, 
jiní že se všechen sv�t rozkotá a láme. Protož jedni k druhým 
pospíchali, pokud by kte�í v n�jakém nebezpe�í byli, aby se 
retovali a sob� pomáhali. N�kte�í také na den lezli, chtíc zv�d�ti, 
co se d�je. Kte�í pak na zemi byli, mnozí, kte�í ješt� na ložích 
svých odpo�ívali, to cítili, že lože jejich s nimi se t�ásla jakoby 
na bahn� n�jakém, jiní se domnívali, že s n�jakými velmi t�žkými 
náklady mimo domy jich jezdí a od toho že se domové jejich 
ot�ásají. Jiní, kte�í již vstali a svých prací hled�li, též n�které 
haví�stvo, kteréž ve�erem lezlo a tehdáž již šichet svých odbyvše, 
z dol� zase vylezli, o�it� vidouc a cítíc, že se všechno s nimi hýbe 
a kolíbá, vody a t�m podobné v�ci z nádob svých ven se vyst�iku-
jí, nemohli v�d�ti, co se to d�lo, domnívajíce se, že se to všechno 
s nimi propadne. A to takové zem�t�esení, jak zpráva byla, také 
jinde, v Bydžov�, v Kolín�, v Janovicích, v �áslavi, v P�elou�i, v 
Týnci nad Labem a nejvíce v n�kterých vsech za týmž Týncem le-
žících, k panství pardubickému náležitých, z oné strany Labe po-
zorovali. Na zprávu o zem�t�esení tom radám komory �eské u�i-
n�nou, bylo na�ízeno vyslechnouti všechny, kte�í jakou o tom po-
v�domost mají, a tak jak hormist�i tak haví�i v práci jsoucí i 
hlásní úpln� stejn� o panujícím po p�l �tvrti hodiny zem�t�esení 
vyznali.  

Místo nejvyššího mincmistra království �eského dáno bylo 
Karlu z Bibrštejna a na D�vín� a v úterý po sv. Matouši (23. 
zá�í) okolo hodiny /552/ jedenmecítmé p�ijeli do Hory císa�ští ko-
misa�i pan Joachym Kolovrat Novohradský a na Košátkách 
purkrabí karlštejnský té komise prezident, state�ný rytí� Ludvík 
Žejdlic z Šenfeldu a na Zvole�ovsi vrchní hejtman všech panství 
JMCé v království �eském, Albrecht Kapoun z Svojkova a na 
Hlušicích purkrabí kraje hradeckého a Pavel K�rka z Korkyn� a 
na Suchdole, k uvedení a dosazení téhož na ú�ad nejvyššího 
mincmistrství. A potom týž den po panu hofmistrovi Kozlovi z 
Reizntolu ku panu rychtá�i JMCé Mikulášovi Vod�anskému z 
�azarova vzkázali, aby páni šepmist�i nazejt�í o hodinách pat-
nácti u v�tším po�tu na Vlašském dvo�e se najíti dali, o �emž 
JMt pan rychtá� potom nazejt�í v rad�, když se páni za p�í�inou 
pán�v na radnici sešli, relací u�inil. Páni potom, nemálo toho 
jsouce vd��ni, že to Pán B�h již sp�sobiti rá�il, že dávno volený 
pan mincmistr sem na hory se vypravil, hned z rady pana šepmi-
stra staršího Tobiáše T�ísku, Stanislava kožišníka, 	eho�e Vo-
di�ku a Pavla Cholopického z Cholopic podle pana rychtá�e k 
uvítání pána JMti vyslali, kte�í navrátivše se, relací u�inili, že 
pán velmi laskav� se k nim okázati a se netoliko vrchností jich, 

                                                          
458 V kvaternu relací krále JMti atd. a valného soudu zemského 

žlutém léta 1588 zaneseno v pátek po P�enesení sv. Václava. O 23. 



217

ale také dobrým p�ítelem býti zakázal a že nebude tak, jako bylo 
d�íve, že to byla mladá léta a skoro o dvatcet let pánu že p�ibylo, 
jestli by kdy co mezi nimi na odpor bylo, že jim to v známost 
uvésti a rad�ji p�kn� s nimi se shodnouti a srovnati, nežli vrch-
nost zaneprázd�ovati chce. Potom již dne �tvrte�ního JMti páni 
komisa�i s p�edoznámeným panem mincmistrem na Vlašský dv�r 
jíti a tam jej uvedsti rá�ili. A tu potom povolavše pán�v šepmi-
str�v páni panu mincmistrovi závazek ú�adu toho nejvyššího 
mincmistra dáti rá�ili, kterýž pán po panu Tobiášovi T�ískovi 
podle nadepsaných komisa��v �íkal. Po u�in�ném závazku páni 
JMti promluvení u�inili ke všem a v�bec, že ten starobylý sp�sob 
se zachovává, že novému panu mincmistrovi na znamení lásky 
ruka se podává, aby se také podle toho starobylého sp�sobu za-
chovali. Což tak podle poru�ení se stalo od pana hofmistra i /553/
všeho ú�adu horního ruky jemu podány jsou, tolikéž od pán�v 
šepmistr�v a pán� radních, n�kterých starších obecních a pán�
soudc�, kte�í tu p�ítomni býti mohli, a jest JMt od pán�v žádán, 
aby laskavým pánem býti a hory i obec tuto sob� poru�enu míti 
rá�il. Na�ež op�t pán šepmistr�m se zamluviti rá�il, že netoliko 
jich vrchností ale i dobrým p�ítelem býti a všecko s nimi p�á-
telsky shodnouti rád chce. Potom po všem páni komisa�i s Jeho 
Mtí z Vlašského dvoru do kostela u Vysokého šli a potom do 
domu k M�dínkov�m, kdež pan z Kolovrat k snídani zváti rá�il, 
sjeti, a tu od obce a od pán�v šepmistr�v páni komisa�i také uví-
táni a �tyrmi konvicemi vína a šesti kapry dobrými uct�ni jsou, 
což vd��n� p�ijavše, pán�m d�kovali a v �em by jim nebo této 
obci se hoditi mohli, hotovi býti chtí a to voln� �initi p�ipov�d�li.  

Nazejt�í potom, totiž v pátek po sv. Matouši, op�t páni šep-
mist�i a páni radní v nejv�tším po�tu p�ed Jich Mtí povoláni 
jsou do domu k M�dínkov�m a tu k nim promluveno: Pon�vadž 
toho zprávy jsou, že by n�která nevole p�edešle mezi panem z 
Bibrštejna, když p�edešle nejvyšším mincmistrem byl, a mezi 
šepmistry bývaly, protož aby na to všechno zapomenuto bylo a 
rad�ji z obojí strany láska a svornost panovala, tak aby hory 
zd�lány býti mohly a užitek p�inášely. Nebo kde ruka ruku myje, 
tu bývá dob�e a JMCá nad t�mi p�edešlými nevolemi žádné 
zalíbení míti nerá�il a ty n�které v�ci na resolucí JMti z�stávaly, 
aby t�ch žádný nezdvihal, ale na resolucí JMti a instrukcí jedné 
i druhé stran�, kteráž v brzkém �ase odeslána bude, �ekali. 
Dána Jich Mtem na to odpov�
, že strany nikdy na tom nebyly, 
a pokudž na nich jest, aby jakého nedorozum�ní a nev�le p�í�i-
nou byly, a posavád v dobrém srozum�ní s ú�adem horním byly 
a když toho jaká pot�eba byla, rády jim v fedrování hor nápo-
mocny byly. Protož ješt�, pokud na nich bude, rádi v tom z�stá-
vati a k Jeho Mti pánu se náležit� a podle možnosti své hory 
fedrovati chtí a budou. Na�ež zase pan Ludvík Zejdlic oznámil, 
že jest tak, že na n� ú�ad horní nic nest�žoval a nevznášel. 
Potom /554/ Jich Mti na Turka�k jeti rá�ili a tu na cest� d�l 
obecní Ruthart ohledali a potom nový kumšt, který vody z hlubi-
ny turka�ské putnami jakýmis, které jinou vodou se napl�ovaly a 
tak koly, na kterých visely, dosti skrovn� pohybovaly, ohledali. A 
vyrozum�vše tomu, že na n� náklad JMCé veliký a žádná plat-
nost p�i n�m není. Odtud na rybníky nad hutí jíti rá�ili a navrá-
tivše se, všichni u ve�e�e u pana Hertvíka Zejdlice v dom� u 
Mejšnar� býti rá�ili. A nazejt�í v sobotu se rozjeli, v kterýžto den 
sobotní také pocta JMti pánu v�dro vína uherského a šest kapr�
odesláno.459  

Aby Kutnohorští p�íznivé této okolnosti ujíti nedali, svoláni 
byli po odchodu pán�v komisa��v obecní starší a soudcové a 
spole�n� bylo rad�no o všeliké pot�eby obce a hor, jaké by v 
suplikací k nejvyšším ú�edník�m a soudc�m zemským k 
napravení podány býti m�ly a které dle snesení obecního v 
tomto záležely:460

/556/ 1. D�íví k uhlí na skrovnosti mají a jakž 
                                                          

459 By �tená�ové nejen pravý obraz minulosti m�sta jakož i vnit�ní 
správy obecní se všemi panujícími oby�eji jakož i charaktery doby a 
osob poznati p�íležitost m�li, nemohu opomenouti podati podobné 
p�ípadnosti úpln�, jak je obecní knihy Memorabilie zaznamenané 
chovají, nebo� nám lí�í poznámky ty obraz doby té nejlépe a tím 
jedin� omlouvám se t�m, kte�í podobná lí�ení v díle tom by za 
zbyte�né uznati hodlali. 

460 Doly, ve kterých nákladem Kutnohorských v dob� té 
pavováno bylo, sluly: Hopy, Hrušky, Viš	oví, Šafary, Trmendle, 
Fráty, Šmitna, Plimle, Mladá Plimle, Nyklasy, Koštofal, Nové 

zpráva jest, by ty špalky všecky lo�ského roku nad�lány po vod�
dol� sešly, sotva do vánoc posta�í. A nebude-li uhlí a �ím 
šmelcovati, by� rud a kyz�v v hojnosti bylo, jakž z požehnání 
božího tyto �asy jest a shledati se m�že, ta v�c jedna znamenitý 
pád horám p�inese a o to mezi lidem horním jest na�íkání.  

2. Labského d�íví se nekupuje k pot�ebám horním, bez n�hož 
se býti nem�že. Nebo toho letního �asu pot�ebí jest, aby se v 
dolích a šachtách štemple a jochy vym�nily, a �asn� kde pot�eba 
jest opat�ilo, aby n�která místa užite�ná se nezaklesla, což by 
nemohlo bez znamenité škody býti.  

3. Dol�v na st�íbrných horách a vort�v na Ka�ku, v kterých 
by se t�žiti a užitek JMCé p�ivozovati mohl, jest mnoho pustých, 
což aby se bylo kdy trefilo, pam�ti není. A to p�í�ina nedostatk�v 
les�, že nákladníci a haví�i nem�li a nemají �ím saditi.  

4. Lidem narážky se �iní, tudy hory se oškliví. Nebo samým 
nákladník�m dolu Anny p�es p�t tisíc naraženo, do K�íže do 
šesti, do Pa�ezu do n�kolika set. Tou p�í�inou dosti málo rud a 
kyz� se vydává, když se za n� neplatí, ježto kdyby se platilo, 
mnohem více by vydávaly.  

5. Kunštlí�ováním velmi horám k pádu se pomáhá, neb tím 
kunstem, který na Turka�ku v nov� vystav�n a JMCou mnoho 
stojí, nic dovedeno není, nýbrž šachta jedna zatopena i vort 
Liška, kdež odplatné kyzy /557/ v hojnosti se shledávaly. K tomu 
kunstu se ješt� náklad vede, trouby p�ekládají, lidem na obilí se 
škoda d�lá, ježto by ten náklad bylo lépe na n�co užite�n�jšího 
horám obrátiti.  

6. Jakýs Kryštof Puc svým šmelcováním škodu velikou JMCé 
ud�lal, jakž toho zpráva jest. Nebo mnoho to jeho šmelcování 
stojí, s kterýmž snad více nežli za kvartál po�ád se obíral, a maje 
do �tyr set h�iven st�íbra shledati, nedal ho toliko 180 a 
                                                                                             
šachty, Kuntery, Turka	k. Hormistr�m dol� t�ch na�ízeno bylo o 
každém jednotlivém dole, o jeho mohutnosti a vydatnosti v�rné 
zprávy podávati. P�ehlédnouc bedliv� zprávy, o dolech t�chto 
podané, seznal jsem, že o všech p�ízniv� zn�ly. Jak ostatn� nyní 
op�t nov� nastouplý nejvyšší mincmistr Karel z Biberštejna o 
dolech kutnohorských a hornictví zdejším smýšlel a známost m�l, 
vysvítá nejlépe z �e�i jeho, kterouž k /555/ šepmistr�m pronesl, an 
pravil: Vykonával jsem vždy povinnost svou, jak mi bylo poru�eno, a 
byl bych rád všechno k dobrému p�ivedl. A� jsem jinde v�tší obce 
spravoval, nežli zde, a lidi možn�jší, však vždycky v tom povinnosti 
své a závazku ušet�oval jsem, a� dosti veliké nebezpe�enství bývalo, 
však vždy k tomu jsem p�ivozoval, že to k spokojení p�icházelo. A tak 
užite�n�jší tam jsem m�l službu, nežli zde. Že jsem pak od onud 
stržen do této nouze, to se stalo tou komisí, kteráž byla léta 1586, že 
nev�d�li, co se tu p�i díle na t�chto horách dálo, �ehož však já mám 
všechno p�kn� poznamenáno a jako protokol toho, že se tu doptají. 
A co jsem p�edpov�d�l t�mto horám a p�ipovídám, jak vám, pán�m 
na Ka�ku i milostivé osob� Jeho Císa�ské, že obávati se jest, aby na 
to nep�išlo, co jest o t�ch horách p�edpov�d�no. Nebo na dvou 
punktech ta všechna správa t�chto hor záleží, jakž jsem toho dob�e 
vyšet�il a vyrozumuji, co by dobrého m�lo tuto hned býti, když by 
jim posloužiti m�l a cht�l. P�edn�, co se dol�v dotý�e, to chci p�i 
starobylém sp�sobu z�staviti, aby se ruda i kyzy bohaté i chudé 
p�edce p�ijímaly a dobývaly a také za n� vedle pr�by platilo. A co 
jest nám �ech�m Pán B�h prop�j�iti rá�il, že t�mto horám hor 
podobných v k�es�anství není, abychom také toho v bázni boží 
užívali. Druhé, aby šmelcování všelikých rud a kyz�v bylo, aby 
taková škoda JMCé a horám t�mto se nedála, jako posud se 
nacházelo. Nebo co jest to, kdyby jen se šmelcovaly bohaté v�ci, 
jako to um�ní jisté mají, ale na tom t�mto horám záleží, aby ten 
mistr šmelcí� byl, kterýž by na 1½ lotu také rudy s užitkem 
šmelcovati um�l. A tak, �eho jste se od dávna obávali, toho se již 
nebojíte. Nebo cizí národ sem uveden bude, kterýž tomu nic 
nerozumí a musí se u nás zde u�iti. A Pán B�h pro nevd��nost na 
tyto hory za to p�epustiti rá�í, že sob� dar�v božích vážiti neumíte, 
ani správc�v, když vám k dobrému a t�mto horám prosp�šnému 
radí. A obávati se jest, aby na erckauf nep�išlo. Pak nech� každý 
uváží, co potom bude, když se tu devadesát h�iven neb n�co /556/
málo více shledá a mohouc do t�í set nebo více shledati, jakož 
uvážiti jest císa�ské p�edpov�d�ní. (Jednalo se totiž o prodej hor 
kutnohorských.) A jak tato obec bude moci pak státi. A pakli na to 
n�kdy p�ijde, že se musí za to styd�ti. Kdybych však m�l já spolu s 
vámi �ehož spravovati a p�ekážka se mi od žádného nedála a k tomu 
50.000 kop gr. � na založení bylo, by cht�l každý týhoden užitku 
n�které sto p�inésti. 
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n�kterou h�ivnu. A jak se srozumívá, že to kunštlí�ování a jeho 
šmelcování nejmenším JMCou do p�ti tisíc stojí. A ty v�ci a 
starých zkušených sp�sob�v prom��ování nic dobrého t�m 
horám nep�ináší.  

Ty a n�které jiné p�í�iny a nedostatkové t�m horám k pádu 
pomáhají, o nichž, budou-li ú�edníci n�kte�í, jako pan hofmistr, 
perkmist�i, starší havé�ští nebo kdokoliv jiný jich pov�domý 
dotazováni, nepochybn� hojn�jší zprávu o tom u�iní. A tak 
nebude-li tomu �asn� v cestu vkro�eno a to opat�eno, obávati se 
jest pádu znamenitého t�ch hor, skrze což by p�edn� JMCé a 
tomuto království �eskému znamenitá škoda (�ehož Pán B�h 
uchovati ra�iž) p�ijíti musila.  

Naposledy i toto k nemalé škod� t�m horám se nachází, že 
p�edepsaný Kryštof Puc Ji�ímu Birtovi, hutmistru, jednu hu�
nejplatn�jší s osmi pecmi od�al, tou p�í�inou on st�íbra tak 
mnoho, jako prve, vydávati a všech kyz�v a rud šmelcovati 
dosta�ovati nem�že. Nyní pak ta hu� pusta stojí a jemu Birtovi 
se nepostupuje, nad �ímž on hutmistr stížnost má a beze škody 
horám to není.  

1589 Dle toho a dle p�edpov�di pán� mincmistrovy mohli 
Kutnohorští o�ekávati bezpe�n�, že všelikým nešvar�m v hor-
ním hospodá�ství p�ítrž bude u�in�na z té p�í�iny, že na sn�mu, 
roku toho v únoru svolaném, též o horách a hornictví kutno-
horském jednati se m�lo. Aby ob� nalezišt� objasniti a obhájiti 
mohli, vyslali Kutnohorští na sn�m zástupce s následující plnou 
mocí: /558/ My šepmist�i a rada i všecka obec na Horách Kutných 
známo �iníme tímto listem obecn� p�ede všemi a zvlášt� tu kdež 
náleží, že nemohouce sami osobn� k sn�mu otev�eným mandá-
tem JMCé pána našeho nejmilostiv�jšího ku dni pond�lnímu 
nejprv p�íštímu v�bec rozepsanému podle milostivého JMti o 
tom poru�ení se dostaviti, na svém míst� 	eho�e Vodi�ku z velké 
rady a Pavla Litomyšlského z starších obce naší k témuž sn�mu 
vysíláme a jim plnou moc a právo dáváme, aby oni na našem i 
svém míst� p�i témž sn�mu se ohlásiti, jednání sn�mu p�ítomni 
býti i k tomu, pokudž náležité bude a k nám by p�íslušelo, podle 
jiných se p�imlouvati a jiné všecko tak platn� a tak mocn�, 
jakobychom my všichni toho p�ítomni byli, u�initi mohli a moc 
m�li. A to na zisk i na ztrátu podle práva. Tomu na sv�domí a 
jistší d�v�ru pe�e� naši menší k tomuto listu mocnému jistým 
našim v�domím p�itisknouti jsme dali. Jenž jest dán a psán na 
Horách Kutných v pátek po památce sv. Pavla nastolení léta 
1590.  

Byli však poslové kutnohorští hnedle p�i svém se ohlášení 
ve sn�mu od pana Václava Kališt� nemile dot�eni poznámkou 
nemístnou, že slovem Horníci v císa�ském mandát� na sn�m 
svolávajícím mín�ni nejsou m�š�ané kutnohorští, nýbrž lid p�i 
horách pracující. Protož podali poslové do sn�mu vyslaní násle-
dující námitky, jimiž objas	ují a dokazují, že název Horníci
nevztahuje se jen na samý lid p�i horách pracující, nýbrž na 
obyvatele všechny a zvlášt� na ty, kte�í náklady svými ty hory 
zdržují a to proto:  

1. Že my všichni obyvatelé na Horách Kutných jsme osoby 
horní a Horníci slujeme. A ten titul od Jich Mtí král�v �eských 
od starodávna nám se dává, jakž privilegia naší obce to v sob�
obsahují a zavírají, ano i z�ízení zemské ukazuje. Též p�i sn�-
mích i p�i soudech vyšších tím artikulem Horníci jmenováni 
jsme. A tak z té p�í�iny jedno to slovo Horníci nem�že se na 
samé d�lníky horní vztahovati, než i k nám nákladník�m a 
obyvatel�m hor p�ináleží.  

/559/ 2. Jakékoliv milosti, svobody a obdarování, kdy jednána 
Horník�m od Jich Mtí slavné a svaté pam�ti císa��v a král�v 
�eských byla, to jest se d�lo skrze šepmistry a konšely na míst� a 
k ruce i k pot�šení všem obyvatel�m m�sta Hory Kutné a ne 
toliko d�lník�m samým horním. Protož ty milosti a svobody 
jakékoliv pro zvelebení a vzd�lání hor jsou m�stu tomu a 
Horník�m dány jako i tato milost strany vydávání sv�domí ne-
mohou se vztahovati na samé d�lníky, než se všechny obyvatele 
na týchž Horách Kutných, a zvlášt�, ježto na Hory z statk� svých 
náklady �iní.  

3. Že hory ne samými d�lníky a tím lidem pracovitým stojí a 
se vyzdvihují a vzd�lávají, ale více námi obyvateli, kte�í z stat-
k�v svých na n� náklady vedeme, v tom žádných pen�z nelitujíce, 
aby toliko zachovány, zdrženy a zvelebeny byly a vedle toho i ta 

obec v svém sp�sobu z�stati mohla. Nebo kdyby nás nákladník�v 
nebylo, pro p�espolní nákladníky nikterak by hory státi nemohly. 
Protož jakékoliv milosti a svobody Horník�m se dávají, jako i 
tato sn�mem jest dána, slušn�ji a p�íležit�ji na nás domácí ná-
kladníky hor, nežli na d�lníky, kte�í �asto z hor sp�chají, vzta-
hovati by se m�la.  

4. Kdyby na samé d�lníky, jako hašplé�e, haví�e a jiné lidi 
p�i horách pracovité a mezi nimiž mnoho zoufalých, na poctivo-
sti zma�ilých, ten artikul se vztahoval a oni toliko m�li té milosti 
i jiných k tomu podobných svobod užívati, nemohlo by než nám 
a všechn�m obyvatel�m dob�e chovalým a ty hory statky našimi 
zdržujícím lítostivo býti, že by takoví lidé pob�hlí nás p�ed�iti a 
lepší svobody nežli my užíti m�li.  

5. Že to svolení a snesení sn�movní sv�tlé a patrné netoliko 
na Horníky, neb jakž by se to slovo vykládati cht�lo, na d�lníky 
se nevztahuje, ale na nákladníky (kverky), jakž zejména v tom 
artikuli to slovo dostaveno jest kverk, my pak ti kverci jsme, oby-
vatelé tu na Horách Kutných, kte�íž od osob svých i také od obce 
vždycky a ustavi�n� náklady /560/ na hory �iníme, jiní více, jiní 
mén�, a není nad�je, aby který soused u nás na Horách Kutných 
byl, ježto by svých náklad�v neb tál�v nem�l a tak kverkem 
nebyl. Protož snáší se u nás, že na nás všechny Horníky a oby-
vatele ten artikul sn�movní se vztahuje a ne na samé d�lníky.  

6. Naposledy, jestli by ten artikul mín�n byl na d�lníky horní 
proto, aby se od díla horního neodtrhovali, nad to by na nás 
Horníky a kverky vztahovati se m�l, kterýmž pot�eba k náklad�m 
našim, jak se s nimi, zvlášt� od té nevážné a nezbedné �eládky 
zachází, p�ihlídati, pon�vadž mnozí, když toliko l�nem a zápla-
tou jist jest, na dílo nemnoho dbá a �asem více ty peníze vyzahá-
lí a vyspí nežli vyd�lá. Tudy mnozí kverci a nákladníci o zisk p�i-
cházejí, ano i JMCé i urbu�e umenšeno jest, z �ehož se znáti 
dává, jestliže by nebylo dobré d�lník�m od prací se odtrhovati a 
odcházeti, že mnohem škodn�ji kverk�m a nákladník�m od jich 
náklad�v se odst�hovati.  

Sotva že tímto objasn�ním poslové na sn�m vyslaní jednu 
záležitost obecní vy�ídili, nastala šepmistr�m doma sporná v�c 
nová s ú�adem horním, nebo� tento dávnou obnovoval op�t hád-
ku o p�ednost v soudech p�i sporech domácích a po�ínal op�t ve-
škerou pravomoc v m�st� si osvojovati, popíraje stolici šepmi-
strské práva míti. Toto nep�átelské po�ínání si ú�adu horního ne-
mile dotklo se šepmistr�, kterým p�i nastoupení nového mincmi-
stra všeliké p�átelství zachovati tak slavn� p�ipov�díno bylo. 
Proto pro uvarování dalších a povážlivých rozmíšek žádáno u 
mincmistra za obhájení starých práv: Stolice JMCé jakožto krále 
�eského, pána našeho nejmilostiv�jšího, na niž šepmist�i a 
konšelé na Horách Kutných sedí, jest výsadní a z ní se tu všecky 
v�ci hlavní, outrpné i o �est od starodávna soudí. Na to majestát 
krále Ji�ího, krále Vladislava a potvrzení císa�e Ferdinanda. 
Horní a mincovní ú�ad na Horách Kutných sob� handl horní, 
minci a urburu JMCé poru�enu mají, to spravují a podle toho o 
tále, cupusy a vyhledání šichet náležit� /561/ soudí. Trefí-li se pak 
p�i tom criminale, bu
to na hrdlo neb na �est se vztahujícího, to 
p�ed šepmistry a konšely k soudu se podává, jakožto k té stolici 
JMCé, kdežto to tu na Horách Kutných slyšeti a rozeznávati 
náleží. P�íkladové jsou nejprve: soud o st�íbro pokradené za 
š�astné pam�ti krále Ji�ího na rozkaz JMti, vina Hans Kohla 
písa�e hutního, rozep�e Balcara Neumanna perkmistra z Ka�ku, 
JMCé rychtá�e a Tomáše Haška z Sukova štolmistra z poru�ení 
a na�ízení JMCé, rozep�e Zikmunda Kozla z Rejzntolu horfmi-
stra a Jana Harlanského z Radbo�í písa�e ka�kovského taktéž z 
poru�ení JMCé. Pro�ež i Jich Mti páni mincmistrové také v té 
stolici sedali a s pány šepmistry p�e netoliko m�stské, i též horní 
vyslýchali a jich uvažovati pomáhati rá�ili. Od ú�adu pak horní-
ho se odvolání bé�e p�ed pány mincmistry, p�ed pana prezidenta 
a pány rady z�ízené komory království �eského, ale od šepmi-
str�v p�ed JMt královskou. Prve ú�ad šepmistrský byl nežli hof-
misterský a ú�edník mince na Horách Kutných. To potvrzuje 
majestát císa�e Zikmunda léta 1420 za osazování zase na 
Horách a smlouvy starých a nových Horník�v po vypálení Hory, 
za mincmistra Jana z Sútic r. 1438 šepmistr�m Hory k spravo-
vání poru�eny byly, když pana mincmistra nebývalo. Na to list 
císa�e Ferdinanda r. 1544, též krále Vladislava r. 1521. Též po 
smrti krále Ji�ího mince se ujali, dluhy královské platili a když 
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král Vladislav volen byl za krále �eského, zase ji Jeho Mti i s 
užitky postoupili. Z té stolice JMCé také od šepmistr�v a konše-
l�v hofmistr, urburé�, ú�edník mince a jiní z služebník�v a 
správc�v horních se k povinnostem obecním volili a posavád, 
když se ú�ad šepmisterský obnovovati má, se k týmž ú�ad�m 
poznamenávají. Na šepmistry, konšely neb radu a obec všecka 
privilegia sv�d�í, ano i sn�movní relací a jiná sn�movní na�íze-
ní. Jich Mti králové �eští, když kdy na Hory o jaké pot�eby ke vší 
obci psáti rá�ili, vždycky p�ední místo a hlas šepmistr�m a obci 
dávali. /562/ Nejvyšší mincmistrové jak v rejtuncích obecních tak i 
jiných v�cech šepmistr�m a rad� s obcí p�ední místo a hlas p�ed 
hofmistrem, urburé�em, ú�edníkem mince a jiným dávali a jim 
také dali a o jiné pot�eby hor psáti veleli. Na to poznamenání 
rejtunk�v obecních a psaní pana Bohuše Kostky z Postupic a 
pana Jana z Vitence. A posavád šepmist�i a konšelé jako p�ední 
ú�edníci JMCé tu na Horách Kutných netoliko v pilných v�cech 
ú�edních a jednáních a i též v neú�edních i p�i té rytí�ské krato-
chvíli „st�ílení ptáka“ místo a hlas po panu mincmistrovi p�ed 
hofmistrem a jinými ú�edníky horními a mincovními mají. Na to 
vidimus z knih po�ádku haví�ského hor st�íbrných. Když léta 
1555 v jednom patentu JMCé hofmistr a ú�ad horní p�ed šepmi-
stry položeni byli, to muselo k napravení p�ijíti a šepmist�i 
nap�ed položeni býti. Patent ten posavád p�ed rukama jest na 
Vlašském dvo�e. Šepmist�i a konšelé z té výsadní a p�ední stolice 
JMCé panu mincmistrovi všeckny v�ci mezi lidmi tu na Horách 
Kutných sb�hlé a provedené oznamují, obec všecku a v ní ten 
nes�íslný po�et lidu a zb�� rozli�nou v kázni a poslušnosti drží, 
ježto není nad�je, aby tím hofmistr a ú�edníci horní vládnouti 
mohli. Naposledy na šepmistry a obec na Horách Kutných 
všecka jiná královská st�íbrná neb horní m�sta jakožto na nej-
starší a nejdávn�jší v království tomto m�sto horní, kteréž vždyc-
ky místo a hlas sv�j po Praze má, p�ednost dávají a v pochyb-
ných v�cech odtud správnost a nau�ení žádají.  

Rozklad tento, u�in�ný hlavn� p�sobením zdánliv� obci 
naklon�ného mincmistra, dosáhl svého ú�inku, že usilování 
horního ú�adu po vlivu na rozhodování a souzení v záležitostech 
obecních zase na n�jaký �as ustalo. Toto vtírání se ú�adu hor-
ního v záležitosti obecní povstalo hlavn� za tou p�í�inou, že ú�ad 
konšelský již po dva roky obnoven /563/ nebyl. Protož vysláni 
byli n�kte�í z rady k panu mincmistrovi se žádostí, aby obnovení 
ú�adu konšelského dle obvyklého po�ádku vykonal. Dostali však 
odpov��, že dokud sám svých v�cí náležit� neuspo�ádá, že jim v 
tom vyhov�ti nem�že. Však aby osoby k ú�adu tomu schopné 
jemu ve spisu podali, on že to do komory odeslati chce, aby k 
volb� na�ízení obdržel. Po dojití tohoto na�ízení a pou�ení, které 
osoby voleny býti mají, vykonal mincmistr obnovení rady 
obecní, p�i kteréž p�íležitosti pro obecné dobré i pro budoucí 
pam�� toto na�ízení písemné zanechal: Tak jakož jsou se p�i 
právních a obecních v�cech dole psaní ne�ádové, o �emž se 
netoliko zde p�i tomto m�st�, ale i jinde zhusta mluví, rozmohli, 
a ti samí na záhubu a zkázu obce v nemalém stižení chudých, 
pracovitých a obzvlášt� zhornilých lidí a tak na škodu JMCé 
drží:  

Jedno, že mnozí z konšel�v p�ísežných chodí v radní den na 
radní d�m kdy cht�jí, žádných pokut nedávajíce, když hodinu 
uloženou zmeškají, tak jakož prve bývalo, nýbrž jedni na druhé, 
když onen dá, že já také dám, ukazujíce a tak když všichni a 
obzvlášt� ti, jenž na p�ední lavici sedí, tím a týmž h�íchem jsou 
vinni, jedni druhým to p�ehlídají, takže mnohdykráte se trefuje, 
že náležitého po�tu konšel�v, kte�í k soudu a uvažování v�cí 
právních náleží, nebývá, kterouž p�í�inou soud se držeti a 
mnohý svého náležitého opat�ení míti a užívati nem�že. Protož 
jest pot�ebí, zvlášt� pak nad tím, co sami mezi sebou dobrého 
na�ídí, ruku držeti, tak aby bez výminky žádnému toho prohlí-
dáno a pro jednoho neb více osob, by pak p�edních se dotýkalo, 
rušeno to nebylo.461  

Druhé. Že mnohé p�e ne tak p�í�inou stran, jako neoby-
�ejným folkováním, �astým a zbyte�ným odkládáním práva, na 
velikých a dlouhých protazích z�stávají, n�kte�í soudcové na 
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návání povinností svých zavdala hlavní p�í�inu k tomu, že ú�ad 
horní záležitosti obecní na sebe p�evésti cht�l. 

smlouv� k stižení jedné kteréžkoliv strany mimo �as slušný a 
náležitý zdržují, jiné mimo sp�sob pravý /564/ na p�íliš dlouhé 
termíny odkládají a jiné vyslyšané, dovedené a tak zav�ené 
majíce, �asn� neuvažují, nýbrž od jednoho k druhému �asu 
odkládají, takže n�kdo p�l léta, rok celý i více toliko na výpov�di 
z�stávají. Kterýmž sp�sobem mnohá p�e, nežli k svému ukon�ení 
p�ichází, do t�í, �tyr i více let se protáhne, ten, kterému se k�ivda 
d�je, k své spravedlnosti, bu
 domácí neb p�espolní, p�ijíti 
nem�že a mnohý stižen jsa takovými protahy, od za�atého 
po�adu práva upouští, jiný pak chudý aneb pot�ebný jsouce, 
obávaje se, aby skrz takový dlouhý soud o všecko nep�išel, aneb 
že by na to nakládati dosta�iti nemohl, ku právu p�istoupiti a nic 
toho za�íti nesmí, nýbrž rad�ji svou k�ivdu Pánu Bohu porou�í. I 
pon�vadž ten zp�sob a kterak by v t�ch p�í�inách spravedlnosti 
každému dostati se mohlo, netoliko právy vym��en jest, ale také 
jeden každý, jaký by v tom �ád zachován býti m�l, tak aby Pánu 
Bohu k rozhn�vání p�í�ina dávána nebyla, rozumem p�irozeným 
dosti hnouti m�že, jest tedy vysoce pot�ebí v tom jako ve všem 
veliké šetrnosti k prop�j�ení chudým a n�kdy nevinným sprave-
dlnosti užívati a tak po�adu práva rad�ji následovati, nežli 
nev�li neb žádosti neslušné n�které strany folkovati.  

T�etí. K spravování statk�v a d�chod�v obecních a špitál-
ních sami konšelé sebe aneb n�které osoby z sebe volí a tak ty 
ú�ady sob� rozdávají, v �emž a z �ehož veliký ne�ád pochází. 
Neb pon�vadž se taková správa tém�� z první lavice osobám 
dostává, tedy z�ídka se kdo za takového, aby mu tento neb onen 
nedostatek bu
 p�i hospoda�ení neb p�i po�tu vystavil, vyda�iti 
a obecní dobré zastati smí, kterouž p�í�inou n�kdy s u�in�ním 
po�tu �asného se protahuje a kte�í n�kdy n�co k obci neb záduší 
zastavují, od sebe toho v n�kolika letech neodvozují a tak obecní 
dobré tudy a t�mi p�í�inami v nerozšafném anobrž i v škodlivém 
zp�sobu státi musí. A protož bylo by lépeji a užite�n�ji k tako-
vým správám n�které jiné osoby z obce na�íditi a ty aby povinny 
byly /565/ každého roku konšel�m a starším obecním po�ádný 
po�et u�initi. Dopustily-li by se pak jakého ne�ádu, tehdy aby 
takové ku p�íkladu jiným ztrestány a jiní na míst� takových 
na�ízeni byli.  

�tvrté. Mezi peka�i, mlyná�i a jinými �emeslníky, kte�íž lidu 
obecnému za jich peníze v slušnosti posluhovati povinni jsou, 
žádného �ádu není, a ti tém�� v žádné poslušnosti vrchnosti své 
nez�stávají. Neb chléb se p�íliš malý, když se jiná m�sta okolní 
sem srovnávají, pe�e a též ten se ven z m�sta p�ekupník�m na 
vozích prodává, takže se ho n�kdy lidem domácím v m�st� nedo-
stává. Obilí mnozí p�ekupují, jedni druhé k u�in�ní vždy v�tší 
drahoty p�edávají, jiní nakoupíce toho a p�ivezši odjinud sem k 
horám JMCé na draho chovají. A když pak krásn� ti, jenž se 
t�ch v�cí dopoušt�jí, proto na radnici povoláváni bývají, avšak 
se žádným skutkem netresce, nýbrž se toho toliko domlouváním 
a slovy odbývá a tak se tím chudý a obecný a nejvíce horní lid 
velice st�žuje. Protož aby jistá pokuta v jedné, druhé i t�etí u�i-
n�na a to do desíti kop uložena byla a ta se žádnému vymy-
šleným sp�sobem jakýmkoli nepromíjela. Jestliže by pak ani to 
neposta�ovalo a kdo více toho se p�e�inil, aby ta v�c na nejvyš-
šího pana mincmistra vznešena a taková osoba jmenována byla.  

Páté. Když se t�ch p�eddot�ených a jiných ne�ád�v n�kte�í z 
konšel�v, jenž bu
to své mlýny mají aneb ty výš jmenované 
živnosti a obchody vedou, dopoušt�jí a o p�etržení toho jednati a 
mluviti se má, tehdy ti a takoví p�edce v lavicích z�stávají, od 
toho ven nevystupují a tak jiný pro n� tím náležit� hýbati a k 
tomu se p�imlouvati nesm�jí. I jest pot�ebí, aby pan rychtá�
JMCé toho nedopoušt�l a netrp�l, nýbrž takovému, kterýž by p�i 
rozjímání t�ch v�cí z�stávati cht�l, bu
 ten kdokoliv a v jakém-
koliv ou�adu, ven z lavic a tak ze sv�tnice vystoupiti poru�il.  

Šesté. N�kte�í zde p�i obci i jiní n�které statky zádušní bu
to 
k kostel�m anebo na milosrdné skutky od p�edešlých pobožných 
lidí dobrým /566/ a svatým úmyslem odkázané drží a spravují a z 
toho žádného po�tu, jsouce tím slušn� a spravedliv� povinni, 
ne�iní, vedle v�le kšaftujících se nechovají, nýbrž sami toho uží-
vají a konšelé na to všecko, majíc se oni o to domlouvati a to 
zastávati, skrze prsty hledí a n�kte�í z nich sami se toho 
dopoušt�jí.462 To a�koliv také všechn�m konšel�m k pot�ebnému 
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opat�ení, zvlášt� pak primasovi na to pozor míti náleží, však 
jestliže by kdy i od t�ch n�co se toho p�ehlídalo, o �emž, aby se 
to po tomto napomenutí díti m�lo, té nad�je není, tehdy též pan 
rychtá� k tomu se dívati a k tomu ml�eti nemá, nýbrž se o to na 
míst� JMCé slušn� domlouvati, vedle mocnosti k náprav� p�ivo-
zovati a �ím by sám zvládnouti nemohl, to na pana mincmistra 
aneb vid�lo-li by se jemu na komoru �eskou vznésti má.  

Naposledy. Když n�kdy horních a tak JMCé v�cí se týká a od 
ú�edník�v rychtá�i m�stskému, kterýž za to sv�j plat z mince 
každého téhodne bé�e a opat�ení n�kterých osob v�zením ztres-
tati poru�eno bývá, tehdy rychtá� málo na poru�ení jich dbá, tak 
se nechová a tou p�í�inou netoliko zlé sv�j pr�chod má, ale také 
ú�edník�v na�ízení nemálo zleh�eno bývá. Protož jest pot�ebí 
každému rychtá�i hned p�i u�in�ní jeho závazku to p�ipomenutí 
u�initi a p�i n�m to opat�iti, aby v t�ch p�í�inách náležitou a 
slušnou poslušnost zachoval, aby toho jiná� opat�iti pot�ebí 
nebylo a tudy z n�kterých nesrozum�ní mezi t�ma dv�ma ú�ady, 
m�stským a horním, sjíti mohlo.  

Dále že jest zapot�ebí, aby pokojná a jistá policie a opat�e-
ní, když by z dopušt�ní božího bu
 ohe� anebo skrze zlé a 
nezbedné lidi n�jaká šarvátka a bou�ka nastala, na�ízena byla. 
Protož aby po �tvrtech anebo kvartýrech jisté vym��ení a na�í-
zení se stalo, tak aby všeliké nesjednocení p�edcházeno a v�as 
od ustanovených osob p�etrhováno a /567/ pokojeno bylo. Nebo 
kdyby tím sp�sobem mezi domácími a p�espolními takové záští a 
zkyselení, jakž již po dvakráte v krátkém �ase se stalo, m�lo do 
obce se vlouditi, nemohlo by než m�stu nebezpe�enství a škodu 
p�inášeti. Protož žádá, aby šepmist�i mu odvedli specifikální 
partikulá�, jakým sp�sobem to m�sto po �tvrt�ch rozd�leno, kdo 
a jací lidé v každém dom�, bu
 �echové neb N�mci, jsou, jaký 
obchod vedou, výslovn� p�idali, aby jistá a bezpe�ná policie 
zavedena býti mohla.  

Z této p�ísné instrukce, kterouž nejvyšší mincmistr šepmi-
str�m a konšel�m vydati za dobré uznal, poznati možno, že 
mnohé nepo�ádky v obci napraviti pot�ebí bylo. Protož také po 
obnovení rady k tomu p�ihlíženo bylo, by se na�ízení tomu 
zadost u�inilo. Proto také ješt� týž den stalo se snešení šepmi-
str�v a radních s panem rychtá�em JMCé následovní: Pon�vadž 
mezi obyvateli a sousedy obce zdejší rozpustilost nemalá se 
rozmohla a povyky po noci, pranice a �asto vraždy tajné se d�jí 
a lidé pokojní v svých p�íbytcích pokoj míti nemohou a dosti 
málo se doptati m�že, kdo by takových povyk� a jiných nesp�-
sob�v se dopoušt�l, protož pro p�etržení toho a uvedení lepšího 
sp�sobu do obce této, aby každý den po první hodin� na noc na 
rathouze se zvonilo a v�bec p�ed tím dn� trhových se provolalo, 
aby žádný po zvon�ní v domích šenkovních se nenacházel a 
hospodá�i neb nájemníci ožralc�m po první hodin� po zvon�ní 
piva a jiného nápoje na �ad nedávali, le� by lidé p�espolní byli a 
n�kte�í sousedé pro uct�ní jich tu s nimi pokojn� sed�li, pod 
skute�ným trestáním a pokutou d�íve vym��enými. A když by 
bylo po zvon�ní, rychtá� hned, pon�vadž do dom�v šenkovních i 
jinam po m�st� choditi má a kde by koho, že by jaké pra�ky �inil 
nebo k�i�el, postihl, ty do šatlavy bráti má. Též postihl-li by u 
koho jakou zbra� anebo pemrlici, �akany a jiné t�m podobné a 
p�edešlým sp�sobem zapov�zené v�ci, aby jim to odebral a více 
nenavracel. Však p�ed tím také aby provoláno bylo, aby nikdo s 
žádnou zbraní, zvlášt� po noci nechodil. A aby tomu všemu 
rychtá� dosti u�initi mohl, mají k n�mu /568/ �ty�i ponocní p�idáni 
býti, kte�í s ním choditi a jemu do �tyr hodin a bylo-li by t�eba i 
déle nápomocni býti mají. Den pak sobotní a ned�lní druhý 
rychtá� na�ízen býti má, kterýž volenému rychtá�i v tom všem 
nápomocen býti a takové pok�iky a r�znice no�ní p�etrhovati 
má.  

Pon�vadž pak na peka�e, mlyná�e a �ezníky taková stížnost 
vedena byla, hled�li tu šepmist�i a konšelé též nápravu u�initi a 
ustanovili každému z cech�v t�ch jistý �ád k p�ísnému zacho-
vávání. Obeslavše pak nejprve starší nad peka�i, tyto p�í�iny jim 
oznámili: Jedno. Že jest pán�m to velmi stížné, že tak špatn�
obchodem svým tuto obec opatrují a chleba dostatek nedávají, 
jelikož mnohou sobotu k ve�eru chleba nebývá a v�dí o tom 
dob�e, že lid horní pracovitý teprvá když mzdu vezmou, k ve�eru 
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sob� chleby a jiné pot�eby kupují. Však nemají-li co sob� koupi-
ti, tak nemalé na�íkání mezi lidem bývá, že v tom od pán�v nej-
sou opat�eni, o to dosti mluvívají. A jiná p�í�ina nem�že se nají-
tí, než ta, že nez�ízen� na ty vozy nakládají a p�es pole vypro-
dávají, ježto vidí dob�e, že mají p�edn� obec opatrovati a že 
p�ipov�d�li vždy tak u�initi. A co p�es pole se vyprodává, neví se 
jak jej pekou, a jim starším bylo p�edc v tom poru�eno, aby k 
tomu p�ihlédali. Však neví se o tom, jak to opatrují, že tak 
nemírn� odtud toho božího daru se veze. Druhá p�í�ina jich 
povolání tato jest, že velmi malý chléb pekou, ježto by m�li k 
tomu prohlédnouti, že jejich prodaj jest takový, že se nem�že o 
n�j t�íti, než po �em napekou, to musí vzíti. I pon�vadž jistá 
pokuta jest na to vym��ena, kdo by tak malé chleby pekl, jestli 
oni, jakožto starší, nebudou to chtíti opat�iti a v to vkro�iti, tedy 
potkají-li se s jakou pokutou, nech� nemají za zlé. Nebo jest to 
velká v�c, že tak beze vší mírnosti hrub� malý chléb pekou. I 
nemohouc páni takového od chudých lidí na�íkání slyšeti a 
obávajíc se, aby od vrchnosti domluvy nem�li, toho více p�ehlí-
dati nemohou, než jestliže toho nenapraví, tehdá jak starší p�ed-
n�, potom i jiní spolutovaryši trestáni a pokutováni budou. /569/
T�etí. Že dopoušt�jí vep�e ledakomus p�ekupovati, ledajakýms 
podruh�m a nájemník�m, ježto by toho dopoušt�ti ani p�ehlédati 
nem�li. Protož aby mezi sebou osoby na�ídili, které by to vyhle-
dávaly a p�etrhovaly a na pány vznášely. �tvrté. Kte�í mezi 
vámi vep�e chovají, tedy aby to na�ídili mezi sebou, aby p�edn�
�ezník�m domácím pobídku u�inili, aby tak chudí lidé fedrováni 
byli. Necht�l-li by domácí koupiti a nepot�eboval-li by, tehdá 
mohou p�espolním prodati. A to se jim zapovídá pod pokutou 5 
kop gr.�. Protož aby tovaryš�m svým, obešlíce cech, oznámili, 
aby se oni v�d�li, jak varovati, jakž oni tak jiné. Po krátké 
omluv�, kterouž starší vinu s sebe i s cechu sníti hled�li, dolo-
žili, že se o tom všem jim i tovaryš�m (tj. spolumistr�m k cechu 
p�íslušícím) jich oznámí, aby se v�d�li �ím spravovati a jak 
pokuty uvarovati.  

Starším nad mlyná�i bylo takto na�ízeno: Jedno. Jelikož 
v�dí, jaké jest na�ízení podle pr�b se stalo a oni na jakou míru 
mouky ze mlýna peka��m vydávati mají, že pak se oni tak 
nechovají, jest pán�m velmi stížné. Nebo peka�i když sem o 
zmalený chléb obsíláni bývají, to sob� za obranu berou, že jim 
od vás míra náležitá ze mlýn�v nevychází. Protož pán�m nem�že 
to než stížné býti, že sob� na�ízení panského tak málo váží a 
chudého lidu horního neušet�ují. A také se jim o tom p�ísn�
p�ikazuje a porou�í, aby se tak chovali a což slušného a sprave-
dlivého od sebe ze mlýna vydávali, nebo jim nenáleží nic, nežli 
m��i�né. Druhé. To jest pán�m stížné, že tak velmi tu obilí draží, 
jeden p�ed druhým chmatá, což jest jim p�edešle nejednou 
zapov�díno pod jistou pokutou a neradi by páni vpravd� k nim 
tak p�ísn� proto nastupovali a pokutami k nim p�ikro�ovali. 
Protož aby oni mezi sebou sami se napomenuli a ušet�ili, aby v 
té p�í�in� mezi nimi mírnost n�jaká zachována byla a také lidu 
chudého a této obce ušet�ovali, aby mírnost v kupování obilí 
z�stávati mohla. /570/ T�etí. Že zpráva jest, kterak by p�es pole 
mouk nemálo odvážejíc prodávali, jakž jistými poru�eními 
JMCé pána nás všech nejmilostiv�jšího, tak potom i od pán�v 
p�ísn� pod pokutou p�ti kop gr.�. zakázáno bylo, aby odsud od 
Hory Kutné viktualií se nevyváželo, než odjinud obec tato tako-
vými v�cmi fedrována byla. Protož v tom se jim ješt� porou�í a 
výstraha dává, aby se toho nedopoušt�li a mouk odsud jinam 
nevyváželi pod pokutou již oznámenou. �tvrté. Že se jim o tom 
porou�í, aby vep��v, kteréž na mlýnech svých mají, od obce 
nevyprodávali, než nejprve domácích �ezník�v aby pobídli a 
jestli by se s nimi smluviti nemohli, tedy budou moci to p�espol-
ním lidem prodati. Však pokudž by nejvýšeji býti mohlo býti, aby 
p�edn� obce ušet�ili a víc odsud vep��v neprodávali, než hled�li, 
aby lid horní fedrován byl, pon�vadž všichni máme z hor 
živnost, také povinni jsme všichni lid ten, který na horách jest, 
fedrovati. Protož se jim porou�í, aby tovaryš�m svým oznámili, 
aby se tak a ne jinak chovali, nechtí-li v pokutu upadnouti. Páté. 
O tom se jim porou�í, aby na to pozor m�li a mezi sebou na�ídili 
osoby, které by to p�ehlídaly, kte�í nájemníci neb podruhové 
svin� nebo vep�e by m�li a na škodu lidskou chovali, aby o tom 
pán�m zprávu dávali a takový ne�ád aby p�etrhován byl a ti, 
kte�í k tomu právo nemají, toho také neužívali. Nebo pon�vadž 
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to k jich živnosti a peka��v náleží a páni nemohou o všem všudy 
v�d�ti, o tom se jim porou�í, aby pozor m�li na to a v živnosti 
sob� p�ekážky �initi nedopoušt�li. Šesté. To se jim také zapoví-
dá, aby mouk sob� p�es míru nevysazovali, ale s chudým lidem 
se smlouvali, aby jim Pán B�h požehnání dal. Když starší nad 
mlyná�i cht�li na obranu svou n�kterou omluvu p�ednésti, jest 
jim oznámeno, že páni nechtí jalových t�ch omluv jich slyšeti, 
než aby se tak vedle toho na�ízení zachovali.  

Starší nad �ezníky byli též obesláni a jest jim napomenutí v 
t�chto /571/ artikulích u�in�no: P�edn�. Že páni zprávu jistou o 
tom mají, kterak oni napo�ád nakoupíce dobytka tu okolo Hory, 
blíž i dále jak mohou, obzvlášt� telat, skopc�v a majíc obec tuto 
fedrovati a to opatrovati, aby lid horní m�l co sob� na slušnosti 
koupiti, takový dobytek jiným p�espolním �ezník�m prodávají a v 
tom handlují, což jest jim p�edešle pod jistými pokutami p�ísn�
zapov�díno. Nebo v�c jest jistá, že tou p�í�inou drahotu p�sobí a 
dobytek lepší ven vyprodávají a horší doma bijí, co jim nechtí od 
nich koupiti. A� byste pak cht�li n��emu tomu odpírati, ale 
nem�žete, nebo Ji�í Lavi�ka jest se p�iznal, že prodával. Protož 
se vám to všem zapovídá takové handlování a dobytka od obce 
vyprodávání pod pokutou p�ti kop gr.�. od starodávna na to 
vym��enou. A tak jiné, obešlíc tovaryš�v svých, jim to oznamte, 
aby se v�d�li pokuty jak uvarovati. Druhé. Že jest veliké 
na�íkání od lidí horních a chudých, že tak nemírnou drahotu 
sp�sobili a mezi sebou masa tak vysoce vysadili, ježto jest to 
pon�kud i s h�íchem tak chudému lidu ubližovati, že mnohý pro 
drahotu velikou nem�že sob� kus masa koupiti, a v�dí, že jeden 
každý v obchodu svém má toho šet�iti, aby ten obchod vedl a 
nebylo s ublížením a nátiskem bližního. Oni pak, když nemají 
polovici, zdá se jim, že výd�lku žádného nemají. A páni rá�ili 
tomu jich handli dob�e vyrozum�ti ze zprávy šenký�e od Baka-
lá��v, kterýž to oznámil, když jste na n�j st�íhli doma, že sám 
bije na záhubu �emesla vašeho, že co jest tu n�kterého skopce do 
své kuchyn� sob� zabíti dal, že jest mu to o polovici lacin�ji 
p�išlo, nežli by v krámích kupoval od vás. Pro�ež se jim o tom 
porou�í, aby mezi sebou se napomenuli, aby v pam�ti m�li Pána 
Boha svého a svého sv�domí šet�íce nehledali tak velikého 
užitku, ale ušet�ili také chudého lidu a spravedlnosti, jestliže chtí 
však pokuty ujíti na to od starodávna na�ízené. T�etí. I to v 
stížnosti páni mají, že oni napomínání panská sob� za /572/ h�bet 
kladou, jak starší tak jiní tovaryši spolucechovní jich, a to v 
p�í�in� té, že jest již nejednou p�ísn� zapov�díno, aby nekupo-
vali od p�espolních �ezník�v mas a to za tou p�í�inou: jedno, že 
jest to veliký ne�ád a nem�že než tudy drahota pojíti. Nebo on, 
který od p�espolních �ezník�v kupuje, kupuje za p�í�inou tou, 
aby n�co získal, a kdy kdo z nás od n�ho koupí, také na tom 
užitek míti mohl. A tudy když skrze jedny i druhé ruce projde, 
nem�že než drahota pojíti a chudý lid v tom hynouti. Protož 
takový handl neoby�ejný zapovídá se jim p�ísn� ješt�, jakž i prve 
to bylo zapov�díno, aby žádný, bu
 z starších ani spolucechov-
ních, v p�ekupování t�ch mas se nevydával, ani jeden od 
druhého dobytk�v z okolních vsí p�ihnaných nep�ekupovali pod 
propadením pokuty p�ti kop gr.�. O tom též spolutovaryš�m a 
cechovním svým aby oznámili. �tvrté. Jim starším se porou�í, 
aby spolu s cechovními svými to tak opatrovali, aby dostatek 
mas p�i obci bylo a netoliko dni sobotní �erstvá masa, ale i 
jiných všedních dn�v vždycky pro pohodlí chudých lidí i jiných 
soused�v mívali. A netoliko k sobot�, ale i k jiným dn�m dobytky 
bili a ne�ekali, až by sobotních �as odbyli, jakž ten nezp�sob na 
zsoužení chudých lidí a soused�v mezi sebou za�ali, aby po v�li 
své masa prodávati mohli a drahotu �inili. Protož aby toho více 
nebylo a to pod skute�ným trestáním a pokutou p�ti kop gr.�., 
když by koli �erstvých mas neb nových mas v krám� nebylo a to 
v dostatku jakž náleží. Neb na tom mnoho té obci záleží, zvlášt�, 
pon�vadž v této obci jest lidu mnoho pracovitého mimo jiná 
m�sta. A jinak také by to bylo s posm�chem obci této, kdyby m�l 
nedostatek jaký v potravách, zvlášt� v mase býti. A pon�vadž 
toho žádají, aby jim p�ekážka v jich obchodu a �emesle se 
nedála a nájemníci v domích hostinských na živ� sob� dobytka 
nekupovali a bíti nedali, tedy jsou povinni to tak opatrovati, aby 
oni �emeslem svým a prací svou, kterou p�ed sebe vzali, tak to 
opatrovali, aby na n� na�íkáno nebylo a potom pokuty se uva-
rovati mohli. /573/ Páté. Jakož jsou žádali toho, �ehož i v tomto 

artikuli �tvrtém n�co podotknuto jest, aby obyvatel�m zdejším, 
obzvláštn� pak šenký��m a nájemník�m to se zapov�d�lo, aby na 
živ� dobytka nekupovali a bíti nedávali. Než pon�vadž obchod 
jejich a živnost tato jest tuto obec masy fedrovati, pot�ebuje-li 
kdo, aby od nich kupoval k pot�eb� své. Pon�vadž taková žádost 
jejich poznává se býti slušná a spravedlivá a páni p�ipov�d�li 
jak nad tím po�ádkem jejich i nad jiným laskavou a ochrannou 
ruku držeti, protož že se tak stane, a jim, zvlášt� t�m nájemní-
k�m a obyvatel�m nebo šenký��m o tom se p�ísn� porou�í, aby 
se toho nedopoušt�li. A pon�vadž to p�edešle na�ízeno jest, jestli 
by kdo se toho �eho dopustil, že mohou jemu to vzíti a na pány 
vznésti. Vedle toho tak se zachovati mohou. Však soused�m se 
toho prop�j�uje, aby sob� k pot�eb� své vep�e neb tele dáti zabí-
ti mohl. To vše tím se zavírá, pon�vadž oni z po�ádku svého sta-
rá na�ízení a ustanovení p�ipomínají, že jsou páni také v ta stará 
na�ízení dobrá a chvalitebná nahlídli a sob� dali p�ipomenouti a 
jim je obnovují a o tom porou�ejí, aby tolik a ne jinak se chovali 
a o tom o všem spolucechovním a tovaryš�m svým oznámili, že 
páni svých na�ízení leh�iti dáti nemíní a na sebe posm�chu do-
pustiti nikterak nemohou, ale pokutami p�estupníky trestati chtí.  

Tak spat�ujeme, že zástupcové obecní všelikými prost�edky 
žádoucí �ád a po�ádek v m�st� upraviti se snažili. Též o pro-
sp�ch obecní bedliv� bylo staráno aby d�chod�m obecním bylo 
pomoženo. Tak v úterý po ned�li Dominus protector (první ne-
d�le v zá�í) páni obecní a soudcové byli povoláni a jest na n�
vznešeno, že urozená paní Kate�ina Žerotínská ze Smi�ic tvrz 
Lorec p�ed obcí cht�la by prodati a nežli by s kým jiným o trh 
vešla, rad�ji by pán�m toho p�ála. Pon�vadž pak v ní jest 
pivovar a sladovna a prve o tom uvažováno, aby pro obec u 
Neškaredic pivovar byl postaven i sladovna, a tuto by bez 
náklad�v k tomu se /574/ p�ijíti mohlo a užitek k obci by se 
p�ivedl, k tomu páni mají poddané své v kraji pšeni�ném, odkudž 
by se pšenice shledávati a zase do vsí pivo vystavovati mohlo. 
Však nejvíce pán�m že to v cest� jest, že se obávají, aby mimo 
starobylý sp�sob n�co na obec tuto neuvedli nového a posudné 
aby nemusili i jiní sousedé dávati, kte�í tou živností jdou a várek 
užívají. Mezi tím pak jest se obávati, když by tu ne velmi trefný 
dosedl, že by skrze to mnoho zaneprázdn�ní obci pošlo. Když to 
vše bylo uváženo, dali páni obecní pán�m odpov�
: že jsou to 
všechno p�ednešení s p�í�inami p�edloženými uvážili a toto se 
nachází, že mnohé p�í�iny slušné mají, pro� by této obci tvrz 
Lorec m�la p�ivlastn�na býti a zvlášt� tu nejvíce, byl-li by jaký 
netrefný soused tu dosazen, že by mnoho nevolí a p�ekážek 
soused�m �inil, p�ipomenuvše i to sob�, že když Tobiáš Lorecký 
tu byl, že jest tam ledajakous protimyslnost d�lal, vína tam 
šenkoval a když by n�kdo stavu rytí�ského neb panského se tu 
dostal, bylo by snad h��eji. Za tou p�í�inou jednou se u nich 
snáší, bude-li jim paní chtíti prodati a se smluviti, aby trh 
vykonán byl, by� pak i várka nebyla vedena tam, mohla by se 
potom n�kterému sousedu prodati. Než s várkou na ten �as že 
není pospíchati bezpe�n�, až by se v Praze o to rada vzala, 
mohla-li by se bezpe�n� várka držeti. Protož se snášejí na tom, 
aby s paní Žerotínskou promluveno bylo a den k trhu aby jim 
oznámen byl. Na základ� tohoto usnesení na koupi Lorce stala se 
následující kupní smlouva: Léta Pán� tisícího p�tistého osumde-
sátého devátého ve st�edu po památce sv. Jiljí stala se jest 
smlouva dobrovolná a trh celý dokonalý mezi urozenou paní 
Kate�inou Žerotínskou ze Smi�ic jakožto prodávající a slovutné 
poctivosti pány šepmistry, konšely i vší obcí m�sta Hory Kutné 
kupujícími strany druhé a to taková smlouva a trh, že jest 
p�eddot�ená paní Kate�ina Žerotínská ze Smi�ic prodala statek 
sv�j svobodný a nezávadný, totiž tvrz �e�enou Lorec mezi Horou 
Kutnou a Ka�kem ležící, s zahradou, chmelnicí, pivovarem, sla-
dovnou, halté�i p�i té a v té tvrzi /575/ ležícími, vystavenými i k ní 
p�íslušejícími svršky, nábytky obzvlášt� mín�nými a na rejst�íku 
poznamenanými, se vší zvolí, s plným panstvím, tak a v témž 
plném práv�, mezech, hranicích, ohradách, v nichžto nadepsaná 
tvrz Lorec se vším k tomu p�íslušenstvím náleží a také jakž toho 
všeho paní Kate�ina Žerotínská ze Smi�ic, koupivši túž tvrz 
Lorec i se vším k ní p�íslušenstvím od pana Mikuláše Da�ického 
z Heslova a paní Kate�iny Vlkovské z Ouberovic vlastního strýce 
a vlastní matky sirotk�v poz�stalých po n�kdy Václavovi Da�ic-
kém z Heslova na míst� a k ruce týchž sirotk�v, v držení a 
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užívání posavád byla, žádného práva ani které zvláštnosti sob�, 
d�dic�m a budoucím svým tu nepoz�stavujíc nyní i na �as 
budoucí. A to všechno ku pravému právu d�dickému prodala 
naho�e psaným šepmistr�m a konšel�m i vší obci m�sta Hory 
Kutné nyn�jším i budoucím za sumu šest set kop gr.�. Kteroužto 
sumu groš�v dot�ení šepmist�i a konšelé i všecka obec m�sta 
Hory Kutné paní Kate�in� Žerotínské ze Smi�ic p�i �asu sv. 
Havla nejprv p�íštího od datum smlouvy této zúplna a docela na 
minci dobré a berné dáti a zaplatiti mají, neb kone�n� ve dvou 
ned�lí potom. Proti tomu takovou tvrz Lorec i se vším k ní p�í-
slušenstvím paní Kate�ina Žerotínská ze Smi�ic s d�dici a 
budoucími svými jim šepmistr�m a konšel�m i vší obci m�sta 
Hory Kutné nyn�jším i budoucím prodala s právy, d�dinami i 
statkem svým svobodným, kteréž v tomto království má a míti 
bude t�etinou vejš. A kdyby sob� strany, bu
 kupující neb prodá-
vající p�ed vyjitím �asu svatého Havla p�íštího dv� ned�le 
nap�ed v�d�ti daly, tehdá paní Kate�ina Žerotínská ze Smi�ic s 
d�dici a budoucími svými túž tvrz Lorec s tím se vším k ní 
p�íslušenstvím má a povinna bude jim šepmistr�m a konšel�m i 
vší obci m�sta Hory Kutné ve dsky zemské beze všech odpor�v a 
dalšího zaneprázdn�ní dáti vložiti. A cožkoli v této smlouv� trho-
vé zapsáno a doloženo, to sob� z obojí strany s d�dici a budoucí-
mi svými zdržeti a tomu dosti u�initi jako dob�í lidé p�ipov�d�li.  

/576/ Na potvrzení a toho všeho zdržení pe�eti své, p�edn�
jakž paní Kate�ina Žerotínská ze Smi�ic, tak šepmist�i, konšelé i 
všecka obec Hory Kutné pe�e� menší m�stskou k této smlouv�
trhové jsou p�itisknouti dali a k tomu se z obojí strany urozených 
pana Sigmunda Freisichselbsta z Freudenpachu na Konárovi-
cích a pana Jana Machovského z Oudolí JMCé urburé�e na 
Horách Kutných dožádali, že jsou oni na sv�domí toho všeho 
pe�eti své podle jejich tolikéž k této smlouv� trhové, však sob�, 
d�dic�m a budoucím svým beze škody, p�itisknouti dali. A každá 
strana, jichž se dotý�e, jednu smlouvu tuto v jednostejných slo-
vech psanou sebou má. Actum léta a dne naho�e psaného.463 Od 
té doby až podnes jest obec kutnohorská v držení tvrze Lorce a v 
ní nachází se pivovar obecní.  

Také k rozmnožení statku špitálského poda�ilo se šepmi-
str�m a konšel�m ze zvláštní milosti císa�ské získati znamenité 
pozemky poblíže špitála, a sice d�diny tak zvané Judexovské, na 
které tento zápis byl u�in�n:464 Nejjasn�jší kníže a pán, pan 
Rudolf II. z boží milosti volený �ímský císa� a uherský, �eský 
král atd. jakožto král �eský rá�il se p�iznati p�ed ú�edníky 
pražskými, že d�diny JMti královské zápisné, kteréž jsou na Jeho 
Mt po n�kdy Lidmile sirotku a dce�i Mandaleny Judexové jinak 
Vorlové, sousedce na Horách Kutných, odúmrtí p�ipadly, p�i 
potoce Páchu proti klášteru Matky Boží Sedlci ležící, jmenovit�
lán d�diny orné s lukami a se t�emi rybní�ky, p�íkopy, b�ehy, 
vrbinami, porostlinami i s jiným vším a všelikým k témuž lánu 
d�diny, lukám a rybní�k�m od starodávna p�íslušenstvím, jakž 
na to majestátové krále Ji�ího a krále Vladislava, p�edk�v JMti 
slavné pam�ti pln�ji sv�d�í, nic ovšem tu /577/ sob� JMCá ani 
d�dic�m a budoucím král�m �eským, ani také osobám duchov-
ním i sv�tským, jimž by na tom jakážkoli výplata náležela nepo-
z�stavujíc, i se vší zvolí, plným panstvím, tak a v témž plném 
práv�, v týchž mezech a hranicích, v nichžto nadepsaný lán 
d�diny se všemi k tomu p�íslušnostmi náleží a také tak, jakž jsou 
toho poru�níci na míst� a k ruce též Lidmily a ona n�kdy 
Mandalena Judexová mát� její i p�edešlí držitelé od starodávna 
v držení a užívání byli, žádného práva, panství, ani které 
zvláštnosti sob� tu JMCá ani d�dic�m a budoucím král�m 
�eským ani také jiným osobám na tom dále nepoz�stavujíce, ku 
pravému právu d�dickému prodati jest rá�il šepmistr�m a 
konšel�m i vší obci m�sta Hory Kutné k záduší špitála svatého 
K�íže a svatého Lazara, nyn�jším i budoucím za sumu osmi set 
kop groš�v pražských �eských do ú�adu JMti rentmistrského 
úpln� a docela zaplacených a jim t�ch nadepsaných d�din k 
d�dictví postoupiti rá�il a to k jm�ní, držení, užívání, prodání, 
dání, zastavení, zapsání a u�in�ní s tím vším jako s svým vlast-
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ním spupným a svobodným d�dictvím, spraviti JMCá míti rá�í, 
d�dinami JMti, kteréž v tomto království �eském míti rá�í prá-
vem zemským t�etinou vejš. S takovou p�i tom výminkou a 
opat�ením, kdež jsou p�edešle nadepsaný lán, d�diny s lukami a 
svrchupsanými rybní�ky byly zápisné, že již více býti a slouti 
nemají zápisné, nežli jich spupné a svobodné d�dictví na �asy 
budoucí a v��né. Kterýchž oni nadepsaní šepmist�i a konšelé 
Hory Kutné i na míst� vší obce nyn�jší i budoucí mají a budou 
moci užívati, je držeti a požívati tak, jako jiní obyvatelé v tomto 
království �eském statk� svých d�di�ných a svobodných užívají 
bez všeliké p�ekážky. A toto ve dsky zemské kladení na míst� a 
jménem JMCé jakožto krále �eského u�inili a vykonali jsou 
Hertvík Zejdlic z Šenfeldu na Zvolin�vsi a Chocni JMCé vrchní 
hejtman všech panství a Vilém Vostrovec z Kralovic a Vlašimi 
rada a prokurátor v království �eském, jsouce k tomu od JMCé 
zvlášt� vysláni, tak jakž relací JMCé na to u�in�na v /578/
kvaternu relací zeleném krále JMti a pán�v JMtí vladyk z plného 
soudu zemského léta tohoto tisíc p�t set osmdesátého devátého v 
pátek po sv. Bartolom�ji.  

V sobotu po památce Povýšení sv. K�íže silné zem�t�esení v 
Ho�e bylo pozorováno hnedle po hodin� dvamecítmé. Zem� se 
t�ásla s jakýmsi hlaholem, takže ti, kte�í p�ed domy byli a na 
n��em sed�li, hýbání a t�esení zem� pozorovali. Podruhé op�t 
mezi t�í a �tyrmecítmou hodinou, když se klekání zvoniti m�lo, 
zem� více se zat�ásla nežli prve, takže v domích n�kterých vápno 
a hlína odpadly se st�n. T�etí ot�esení bylo ve t�i hodiny na noc 
n�co málo. �tvrté pak velmi strašlivé a silné po sedmé hodin� v 
noci, když již k jitru bylo, to hodnou chvíli trvalo a ti, kte�í na 
kostel Vysoký hled�li, vid�li, že se hýbe a klátí, takže hlásní z 
lavic, na nichž sed�li, spadli. To zem�t�esení po celém království 
�eském i po Morav� a Slezsku bylo a mnoho škod sp�sobilo. Zde 
v Ho�e štítek na radní sv�tnici hnul se tak, že cihly dol� padaly. 
Též komín na škole spadl. P�ed tím bylo toho dne �isté pov�t�í. 
Též v pátek den svatých apoštol� Petra a Pavla okolo dvamecít-
mé hodiny zem� se t�ásla.465  

K pot�ebám horním nedostávalo se op�tn� pot�ebné vody na 
hut�, nebo� v p�edešlých letech strhané rybníky nebyly posavád 
v po�ádek uvedeny. Proto na žádost ú�adu horního na�ídil císa�
Rudolf II. v pátek po sv. Linhartu opatrovník�m poz�stalosti 
Máslníkovské Vítovi Flavínovi, Natanaelu Hložkovi a Janu star-
šímu Šatnému z Olivetu, by zanechajíce všech výmluv pro pot�e-
bu hutí a hor z rybníku zvaného Sv�cený u P�edbo�í vodu pustili 
a toliko spot�ebu vody pro ryby v /579/ n�m nechali a to zvlášt� z 
té p�í�iny u�initi povinni jsou, pon�vadž ten statek není d�di�ný 
nýbrž zádušní na milosrdné skutky odkázaný a takovým skutkem, 
jestliže se t�m horám jaká pomoc u�iní, mnohem více milosrd-
ného skutku se stane, nežli v mnohých létech od nich u�initi se 
bude moci, jelikož se t�mi horami mnoho tisíc chudých lidí živí.  

O povznesení hor byla té doby v�bec pé�e veliká, jenže 
nejv�tší b�emeno náklad� nucena byla nésti obec a její obyvatelé 
a ti byli nad to dohán�ni k tomu r�znými vymyšlenými pro-
st�edky. Bylo� jim i hrozeno, jakmile hornictví klesne, p�estanou 
jejich výsady a práva míti platnost, a pro zachování jich byli 
sta�í Horníci sto ob�tovati statky a životy. P�i vší své ob�tavosti 
a snaze i námaze nemohli však docíliti toho, aby v hornictví 
pot�ebný �ád byl uveden a podvod�m jakož i zbyte�ným nákla-
d�m zabrán�no. Ú�edník�m horním nešlo tak o to, aby náklad-
ník�m n�jaký zisk zbyl, jako spíše o to, aby pro nedostatek 
zam�stnání sami ú�ad� svých zbaveni nebyli. Proto pracovali jen 
potud, aby na hory náklad veden byl. Po neustálých stížnostech 
Kutnohorských, že p�es veliké �in�né náklady nemají užitk�
žádných, došlo roku toho od císa�e dvojí na�ízení, první v pátek 
po ned�li postní Oculi a druhé v pátek po Nalezení sv. Št�pána 
(4. srpna), jimiž jim poru�eno, aby po�ádná registra zhotovili a 
co se z d�chod�v obecních, též i z pen�z, kteréž jsou cechové z 
sebe sebrati musili a na všecky doly okolo Hory místo dávání 
posudného a bern� domovní vynaložili a je od za�átku roku 
1566 až do datum toho poru�ení nejvyššímu mincmistru p�edlo-
žili, ježto komisa�i na Hory Kutny k ohledání toho vysláni bu-
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dou. Zda tito v�bec kdy do Hory p�ijeli a zda náklady vyú�to-
vané p�edloženy byly, nepoda�ilo se v archivu najíti.  

Blížíme se k lét�m v d�jinách království �eského osudným. 
Proto nelze p�i sepisování místního d�jepisu nep�ihlédnouti blíže 
/580/ ku d�j�m povšechným a tak �tená�e na události p�íští p�i-
praviti. Zajetí arcivévody Maxmiliana dotklo se velice císa�e 
Rudolfa. I povoláni byli všichni princové císa�ského domu do 
Prahy, aby porokovali o vysvobození Maxmilianov�. Prost�ed-
nictvím kardinála Aldobrandiniho na p�ímluvu papeže Klementa 
VIII. uzav�ena byla v Budín� dne 9. b�ezna 1589 smlouva, 
kterou Maxmilian musel se z�íci všech nárok� na tr�n polský a 
na jméno krále polského navždy, kterouž smlouvu nejen císa� a 
ostatní princové domu císa�ského, však i stavové uherští, 
rakouští i koruny �eské a �ech, Moravy, Slezska a obou Lužic 
p�ísahou potvrditi museli, ježto Poláci se domnívali, že �echové 
Maxmiliana v podnikání jeho nejvíce podporovali.466 Tou dobou 
pomocné vojsko Maxmilianovo potloukalo se po �echách a 
jakési vojsko saské okolo �asu sv. Matouše p�ibyvši do Hory, 
zde se pohodln� usadilo, v hospodách hodovalo a lid obíralo. 
Druhý den po celono�ním pití po m�st� r�znice tropilo, takže to 
i havé�stvu bylo proti mysli, zvlášt� také proto, že k Sas�m 
p�idali se i d�lníci horní N�mci. Když pak se po napomenutí 
rychtá�� pokojn� chovati a v dobrot� odejíti necht�li, srotil se lid 
a s lidem tím vojenským saským se srazil, jej zbil a do v�zení 
šatlavního zahnal. Mincmistr st�žoval si u šepmistr� a p�edstíral 
jim, co z toho zlého pojíti m�že, ježto do 5000 jezdc� k obsa-
zení hranic litevských tudy jeti má a že t�eba na pomstu do Hory 
p�ijedou, aby zajaté a uv�zn�né osvobodili. Proto páni sešli se 
toho dne do rady, aby vyšet�ili výboje lancknechty spáchané a 
ohlášení jich, že jsou posláni od kurfirsta saského na pomezí 
uherské do Košic v po�tu dvamecítma. Tu nejprv Tobiáš T�íska 
a Melichar Žatecký, byvše z usnesení panského vysláni z plné 
rady k mincmistrovi, u�inili relací:  

Nejprve, když dle poru�ení panského tam dne v�erejšího 
p�išli a po�ali oznamovati strany t�ch lancknecht�v, chtíc pov�-
díti, co jest se sb�hlo, hned je ok�ikl, že o t�ch klevetách nechce 
/581/ slyšeti, že o všem ví. „Než což jsem vám dal vzkázati po 
panu Šatném z Olivetu puchalterovi na to mi dejte odpov�
, 
jakou máte správu, neb p�i B�h p�ísahám, ani žádný ke mn�
nep�išel. A kdybych nem�l pod svou správou doly, za n�ž mi 
JMCá stans dávati rá�í, k té služb� své bych ješt� tisíc tolar�v 
p�idal, abych zde nebyl. M�l� jsem jiná místa a mnohem více 
lidu pod svou správou, nežli jste vy, ale v lepším regimentu a 
správ� a �ádu, nežli vy kde v �em správu máte a �ád.“ Když však 
proti tomu �íci cht�li, nedal jim hned ani žádného slova promlu-
viti, vždycky k�i�el a lál: „Ptejte se jen na šturmování, kdo jest 
kázal šturmovati? Pro� jste kázali bi�ic�m a kat�m bráti? Však 
jsou ješt� nebyli k tomu odsouzeni, nebo� jsou mezi nimi n�kte�í 
stavu rytí�ského. P�jde jich více za nimi, kte�í když se o tom 
dozv�dí, co jste t�mto ud�lali, co budou pak p�ed se bráti? 
Máme p�íklad na Kladrubech, když t�m krýgsman�m necht�li 
toliko obroku dáti, ude�ili na klášter. Co jsou komu za to dali? 
P�ivázali popa nazpátek ko�ovi a kolik mil s ním jeli a co sob�
uhonil, to sob� schovati musel. Což vy se také domníváte, že vy 
tímto vinni nebudete? Pro� jste kázali k šturmu uhoditi? Jak jste 
to opat�ili? Co jest to šturmování a k šturmu v takové p�í�in�
ude�iti, to nevíte? Kdo vašími zvony vládne? Mám toho zprávu, 
že šturmovati kázal kn�z od Nám�ti. Pro� jste správcové? P�i 
sám Pán B�h.“ A nejinak vždycky lál a hromoval, že jak živi 
takového pána hromovati neslyšeli. Na�ež jsme oznámili, že 
žádný o tom neví. A on jim pravil: „Jací jste správcové? Jakou 
máte správu? Já jich také mám nemálo pod svou správou, však 
vím, kdo co �iní, kdy a �eho se dotýkati má. Že kn�ží mají vašimi 
zvony vládnout? Nech� oni vládnou zvonem kázání slova 
božího.“ Když pak tak vždycky jednostejn� lál a my nemohli nic 
s ním mluviti, žádali, aby byli toliko o tom, co na pány strany 
pana Konecchlumského vznešeno, vyslyšáni.467

/582/ Tu on: „Nic 
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vojíny, že mu bubnováním kon� splašili, kte�í se pak potloukli a /582/
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já již v tom �initi nechci, než vy pravíte, a� jest dob�e. P�ijel 
jsem k šatlav�, zdali by kdo ke mn� p�išel. Žádný krom mne 
nep�išel. Tak jsem od vás byl opušt�n. Cht�l jsem podle vás své 
krve nastaviti a vy jste mne tak opustili. Já ješt� se zastavil p�ed 
váhou, kde jste tu stáli co �e�ábi. Žádný ste ke mn� nep�išel.“ A 
když jsme mu odpov�d�li, že jsme se domnívali, že rá�í do hutí 
jeti, zak�ihl: „Nejezdím já tak po t�ch vašich blátech do hutí na 
koních. A p�i sám B�h, své krve cht�l bych podle vás nacediti, vy 
ale nechcete toho znáti! Jiní lancknechti táhnou za nimi. Co ti 
ud�lají, až o tom zv�dí, již vy se opat�te, jak chcete! Já se na 
Vlašském dvo�e opat�ím. Nevíte o ni�em, jaký ste kdo ú�ad. 
Ptejte se na to, co moji ú�edníci d�lají, o každém já vím. 
Takového malého po�tu lidí nemohli jste spraviti. Tolik málo 
osob a nemoci jim vládnouti. A p�i sám B�h žádný hrom vás ke 
mn� na radu nenesl. Vám to všecko bude vypíti! Strany Konec-
chlumského, co on na vás žádá za opat�ení, vy žádejte od n�ho, 
a� on vás ubezpe�í, že se vám skrze to žádná škoda nestane, 
pon�vadž �ele
 jeho k tomu p�í�inu dala.“ Potom primátor 
Tobiáš T�íska za�al mluviti, pán však také na n�j se /583/ rozk�ikl: 
„Co ty žvásto co to mluvíš a žvástáš?“ I pana 	eho�e ok�ikl a 
na n�j se obo�il, a� tento pravil, že by za to dal deset tisíc kop, 
jak je pot�ebný �lov�k, kdyby se to bylo nestalo. Kone�n�
naposledy s nimi p�kn� mluvil: „Dávám vám hle nau�ení a 
výstrahu, chcete-li v své podstat� z�stávati, aby jste se opatro-
vali, aby to na dobrý sp�sob postaveno bylo a to vám z hn�vu 
nemluvím, nebo žádajíc vám dobrého.“ A mezi tím nejvíce na 
kata, bi�ice, rychtá�e a krevního písa�e se hn�val, nebo� sám prý 
vid�l kata, jak jednoho vedl „a kdybych byl samostatný býval, 
p�i sám B�h, že bych k n�mu byl st�elil. Zav�ete je všechny do 
klády.“ A více s ním mluviti nemohli. Nato vyslal mincmistr 
pana Ji�íka Šatného z Olivetu k šepmistr�m do rady, aby zajatí 
knechti propušt�ni byli.468  

/584/ 1590 Tato zdánliv� nepatrná událost byla by mohla pro 
Horu Kutnou míti smutn�jších následk�, nežli by se byl mnohý 
byl nadál, jelikož rozho��enost horního ú�adu a zvlášt� nejvyš-
šího mincmistra obci mnoho škoditi mohla. Aby tomu p�edešli, 
postarali se šepmist�i u z�ízené komory, jež m�stu dosti naklo-
n�na byla, že ustanoven byl v m�st� nový rychtá� královský 
Mikuláš Vod	anský z �azarova jemuž pak za povinnost ulože-
no, aby nepo�ádk�m v m�st� p�ítrž u�inil. Tím m�la mezi ú�a-
dem horním a obecním položena býti hráz. Instrukcí za tou p�í-
�inou rychtá�i daná zn�la následovn�: Rudolf II. z boží milosti 
volený �ímský císa�, uherský, �eský král atd. Instrukcí poctivému 
Mikulášovi Vod�anskému z �azarova, rychtá�i našemu nyn�jší-
mu i budoucím m�sta našeho Hory Kutné, kterak se p�i témž 
ú�ad� rychtá�ském od nás jemu sv��eném �íditi, chovati a všeli-
jak spravovati má, jakž níže po artikulích ší�e rozepsáno stojí.  

P�edn�. Uznávajíc my zvláštní pot�ebu naši toho býti, též i 
pro p�etrhování všelijakých ne�ád�v a aby pravá náležitá v�r-
nost, poddanost i p�íslušenství k nám, d�dic�m našim a budou-
cím král�m �eským vždycky up�ímn� zachovávána byla, tomu 

                                                                                             
vedli žalobu u mincmistra, že byli zajati ano i zran�ni a že katem 
vedeni byli. I srovnáno to v dobrot� tak, že všichni byli propušt�ni, 
ale že vše, co pobrali komu, navrátí. Jestli by �eho doptáno býti 
nemohlo, pon�vadž jsou sami k takové p�i p�í�inu dali, páni že jim 
toho nahrazovati nebudou. Na cestu bude dáno rejthar�m 5 tolar�v a 
n�co masti od bradý�e, aby se na šem oživovati a hojiti m�li. A což 
se stalo od mistra popravního, o �em páni nev�dí, to vše že se dálo 
p�í�inou jejich a mistr popravní jest tím m�stu zavázán, aby právo 
ochra	oval a opatroval. A když rychtá� byl zamordován, b�žel tam, 
aby právo retoval. To že jim budoucn� ku hanb� býti nemá. I 
pod�kovali za ochranu. 

468 Doslovn� dle zápisu písa�e m�stského v Memorabiliích k roku 
1589. Tím charakterisována povaha mincmistrova. Jaký tudíž div, 
že svornosti mezi ú�adem horním a konšelským býti nemohlo, když 
se svobodnými, na práva m�stská tolik si zakládajícími Horníky 
podobným sp�sobem se zacházelo. Da�ický se o celé p�íhod� pouze 
takto zmi	uje: Knechti vojenští Nemci, jsouce na�ízeni do Uher 
proti Turku, dostavše se do Hory Kutné a tu se zdržujíce a nezvedn�
sob� provozujíce drancovali a šnorchovali. I ude�ila na n� chasa 
horská, zvlášt� haví�ská podle jich oby�eje, zbili a seprali ty 
knechty, sotva že to vrchnost p�etrhla, že žádný zabit nebyl. Domácí 
ti n�kte�í v�zením trestáni a knechti zepraní dále vandrovati museli. 



224

chceme, aby jak nyn�jší tak i budoucí rychtá�ové naši v témž 
m�st� s v�lí a v�domím naším skrze prezidenta a rady komory v 
království �eském vždycky v takových a jiných d�chodních 
v�cech k komo�e naší jsou p�íslušeli a p�ináleželi a ješt� p�ísluší 
a p�ináleží, každého p�íležitého �asu lidé bohabojní, v�rohodní, 
dob�e zachovalí a ti, kte�íž by na poctivostech svých žádné úho-
ny nem�li, na�izováni a ustanovováni bývali. A ti mají nám, d�-
dic�m našim a budoucím král�m �eským p�ísahou zavázáni býti.  

Dot�ení rychtá�ové naši, kte�í tak jak dot�eno v témž m�st�
našem na�ízeni budou, má jeden každý vedle ou�adu konšelské-
ho na rathouze sedati, p�ední místo p�ed nimi všemi míti, p�i 
všech rozep�ech a všelijakých v�cech, což kdykoli a jakkoli 
purkmistr a konšelé naši téhož m�sta slyšeti, rozsuzovati neb 
jednati a p�ed se bráti budou, toho všeho sám osobn� se vší 
pilností p�ítomen býti má, všeho doslýchati a v tom ve všem 
dobré a užite�né naše a d�dic�v našich všemi oby�eji všelijak 
obmýšleti, jednati a p�sobiti a se k nám jakožto císa�i a králi 
/585/ pánu svému, v�rn�, práv� a poslušn� chovati a na míst�
našem a bez p�ítomnosti naší ve všech v�cech komorou naší 
�eskou �íditi a spravovati a tu své z�ení a úto�išt� a na tom svou 
obzvláštní pé�i, pilnost a bedlivost míti má, jestliže by bu
 v 
rad� nebo mezi obcí aneb osobami v témž m�st� našem co toho 
p�edzv�d�l, že by proti nám a na újmu a ublížení neb zleh�ení 
d�stojenství vrchnosti a na škodu komory naší p�ed sebe bralo a 
p�sobilo, neb jaká puntování se díti cht�lo, o tom aby hned bez 
meškání nám neb na míst� našem komo�e naší �eské oznámil a 
nikoliv netajil, i také osobou svou, pokudž moci budete, aby 
takové v�ci p�edcházel a p�etrhoval a my nad ním ochrannou a 
milostivou ruku naši císa�skou a královskou ve všem slušném 
držeti rá�íme.  

Dále dot�ený rychtá� náš, jak dot�eno, vždycky p�i soudech 
konšelských bývajíc a všeho p�ítomen jsouce, ten po�ádek 
zachovati má, aby se k hodin� náležité konšelé scházívali, lidem 
odkladové a pr�tahy v jich spravedlnostech aby se nedáli, p�ijí-
mání osob aby nebývalo, než chudému jako bohatému skute�n� k 
spravedlnostem jednoho každého dopomáhali. Jestli by pak 
napraviti necht�li, ty osoby nám neb komo�e naší jmenovati a 
oznamovati má. Kterýžto rychtá� povinen jest ve všem tajnost 
rady zachovávati, le� by se co proti vrchnosti a d�stojenství neb 
osob� naší císa�ské neb d�dic�v našich jednalo, toho nikoli, jakž 
svrchu stojí, p�ed námi tajiti nemá.  

Také ú�ad konšelský toho v moci míti nemají, aby obec m�li 
svolávati pro kteréžkoli p�í�iny, ani žádných spole�ných sch�-
zek, krom� rathouzu, nemívali. Než rychtá� náš, když toho bu
to 
pro poselství naše neb pro jiné zvláštní obecní domácí pot�eby, 
kteréž by oni jemu každého �asu za d�ležité a pilné oznámili, a 
on poznaje býti toho pot�ebu, teprv, a jiná� nic, obec svolati a 
p�i tom p�i všem, co se jednati bude, osobn� sám býti má.  

A pon�vadž dot�ený rychtá� náš, tak jakž svrchu oznámeno, 
p�i všech v�cech sedati a osobn� p�i tom bývati a všeho doslý-
chati bude, na to obzvláštní pilné z�ení své a pozor a� dává, 
jestliže by p�i jakékoli /586/ rozep�i p�i témž m�st� vzniklé, na nás 
jaký regál neb pokuta nám spravedliv� náležitá p�ipadla, to aby 
nikoli zatajena a pominuta nebývala, nýbrž jak by o které takové 
nám náležité pokut� zv�d�l a vyrozum�l, o tom aby ihned nám 
aneb na míst� našem radám našim z�ízené komory �eské každé-
ho �asu, jakým sp�sobem a kterak jest se toho p�itrefilo a od 
koho na nás co p�ipadlo, oznamoval a zatím to spolu s ú�adem 
konšelským opat�iti dal, aby ni�ímž odtud hýbáno nebylo až do 
dalšího od nás neb doty�ných komory �eské, jak by se v tom za-
chovati m�li, poru�ení a oznámení stane. A pro snadn�jší vyhle-
dání takových pokut, tak aby vždy žádná pominuta, vypušt�na a 
p�ehlídnuta nebyla, má sob� jmenovaný rychtá� náš jednoho z 
p�edních �e�ník� m�stských, kterýž tu oby�ejn� p�i tom práv�
nejvíce p�í od lidí vede a toho práva p�ítomen bývá, však s v�do-
mostí a dovolením komory naší �eské obrati a objednati, který 
také nám p�ísahou zavázán jsouce, na to sv�j bedlivý pozor, aby 
žádné takové pokuty na nás p�ipadlé p�ehlédnuté nebyly, míti a 
takové rozep�e všecky a takové pokuty naše, od n�ho rychtá�e 
našeho vésti má. Kterémužto �e�níku za takové vysouzení a ob-
držení pokut a prací podle uznání komory naší �eské u�in�no 
bude. Jestliže by se pak v skutku a pravd� to našlo a vyhledalo, 
že by dot�ený rychtá� náš sám osobou svou bu
 svévoln� anebo 

z zanedbání i také p�es náv�ští od �e�níka neb kohožkoli jiného 
jemu dané n�které pokuty naše jisté a spravedlivé p�ehlídnouti a 
upoušt�ti cht�l neb toho se dopustil, tehdy, kdyby se co toho 
kdykoli na n�ho v skutku našlo a vyhledalo, z toho ú�adu ssaditi 
jej poru�iti, k osob� a statku jeho o to hled�ti a jej skute�n�
trestati poru�iti rá�íme.  

A jako p�edešlých �as�v až dosavád jsou se všelijací nám 
škodliví nepo�ádové p�i odúmrtech, které v m�stech našich krá-
lovství �eského na nás, jakožto krále �eského, spravedliv� p�išly 
a p�ipadly, dály, nebyvše p�i t�ch v�cech žádný takový po�ádek, 
kteréhož sice jiní v�bec p�i právech m�stských užívají, zvlášt�
pak p�i inventování zachovávají. /587/ Protož tomu chceme, aby 
jmenovaný rychtá� náš, kde by se kdykoli jaká taková odúmr�
p�itrefila a na nás spravedliv� p�ipadla a se nacházela, aby 
ihned vezma k sob� dv� osoby p�ísežné konšelské, takový statek 
všechen, vzláš� co by se kdy od pen�z hotových, klenot�v a ji-
ných svršk�v a nábytk�v našlo, p�i p�ítomnosti jich skrze písa�e 
p�ísežného se vší pilností a bedlivostí to všecko, ni�ehož nevy-
poušt�jíce, po�ádn� zinventovati dal. A takový inventá� s dolo-
žením, kdo jsou p�i takovém inventování byli, pe�etí m�stskou 
stvrzený, ihned bez meškání na komoru naši �eskou odeslal a to 
i s ú�adem tak opat�il, aby ni�ím tím do rozeznání a vy�ízení té 
rozep�e a do oznámení našeho neb komory naší �eské odtud 
hýbáno nebylo.  

Též jestliže by kdy odporové o kšafty, že by t�m místa dávati 
necht�li, p�i témž práv� vznikly a p�i takových oporech se spa-
t�ilo a nacházelo, že by spravedliv� takoví kšaftové minouti a 
zdviženi býti a takoví statkové nám spravedliv�ji než komu jiné-
mu náležeti m�li, ježto p�i takových rozep�ích tak právn� za�a-
tých, srozumívajíce strany, že by málo neb zhola nic právem 
nedosáhly a na nás že by takoví statkové p�ijíti m�li, k p�átel-
ským smlouvám jsou strany p�istupovaly a se o takové statky, jak 
se jim zdálo a líbilo smlouvajíc se, rozd�lovaly, �ehož jsou nám 
na škodu rychtá�ové naši dopoušt�ti nem�li. A protož, kdyby se 
kdykoliv co takového neb k tomu podobného p�i témž práv� sb�-
hlo, tehdy jmenovaný rychtá� náš nemá nikoli takovým smlou-
vám, na škodu naši �in�ným, žádného místa dávati aneb d�d�ní 
takového statku dopoušt�ti, nýbrž ihned se k tomu ohlásiti a k 
tomu vésti, aby takové rozep�e právn� vyslyšány, doslyšány a 
spravedlivým nálezem pod�leny byly.  

Jestliže by se pak kdy to našlo a vskutku vyhledalo, že by 
dot�ený rychtá� náš bu
 dary neb jakoukoli vymyšlenou v�cí o 
takové statky, kteréž by nám spravedliv� náležely, jaké smlouvy 
a pod�lení takových statk�v, moha to p�edejíti a opat�iti, dopu-
stiti m�l, tehdy v tu polovici, kterážby nám tu náležela, k n�mu a 
statku jeho hledíno, a skute�n� o to trestán i také z ú�adu, jak 
výš dot�eno, ssazen býti má.  

Takové pak na nás p�išlé a p�ipadlé odúmrti i také všelijaké 
pokuty �astopsaný rychtá� náš do ú�adu našeho rentmisterského 
a nikam jinam zúplna a� odvozuje a z toho všeho bude nám, 
d�dic�m našim a budoucím král�m �eským každého p�l léta, 
totiž po�ínajíc každý ten po�et od prvního dne m�síce ledna a 
zavrouci až posledního dne �ervna a odtud zase až do posled-
ního dne prosince po�ty po�ádnými povinen, kteréž /588/ také 
polouletn� se všemi poru�eními, kvitancemi a aprobacemi, jakž 
svrchu stojí, do komory naší vkládati a odesílati má. A též podle 
takového po�tu vždycky k zavírce p�l léta dot�ený rychtá� náš 
od purkmistra a konšel téhož m�sta vysv�d�ení psané, v kterémž 
by všecky ty odúmrti i pokuty, co se jich koliv v tom p�lletí 
p�itrefilo, zejména a sv�tle doloženy býti mají, s tou p�i tom 
zavírkou, že o žádných jiných odúmrtech a pokutách, kteréž by 
se v tom p�llét� sb�hnouti m�ly, nežli jakž tu poznamenány jsou, 
nev�dí, pod pe�etí m�stskou bráti a vedle týchž po�t�v skládati 
má a povinen bude.  

Dále pak rychtá� náš o tom zvláštní pé�i míti má, aby ve 
všem v�bec rovnost práva a spravedlnost zachována byla, zlé se 
p�etrhovalo a p�edcházelo a neposlušní, bezbožní a ne�ádní lidé 
aby se bez promíjení podle provin�ní trestali. A k tomu on rych-
tá� svého podrychtá�e míti, kterýž touž p�ísahou jako rychtá�
náš nám zavázán býti a týmž rychtá�em naším spravovati se má.  

Obzvláštn� pak �astopsaný rychtá� náš s podrychtá�em 
svým na to šet�iti a toho pilen býti má, aby v témž m�st� nic se 
toho bu
 od m�š�an usedlých nebo neusedlých, svobodných 



225

nebo p�espolních nedálo, nekonalo, nemluvilo ani nezpívalo, což 
by p�edkem proti Pánu Bohu všemohoucímu ohavné a ne�ádné 
bylo, potom na posm�ch a k zleh�ení d�stojenství vrchnosti naší 
císa�ské a d�dic�v našich býti mohlo, nýbrž aby �est a chvála 
boží, pobožnost a jiné ctnosti svaté všelijak v tom m�st� se 
rozmáhaly, zvlášt� pak v ned�lní a jiné sváte�ní dny, aby lidé 
piln� do kostel�v chodili, slova božího, služeb a poct božích 
pilni byli a v ty hodiny a �asy, když se slovo boží káže, služby a 
pocty boží vykonávají, aby se žádného páleného aniž jiného vína 
a piva neprodávalo, ani na �ad nedávalo. Pakli by kdo postižen 
byl, že se tak nechová a to p�estupuje, toho každého podle jeho 
provin�ní trestati a nám neb �astopsaným radám našim komory 
�eské o tom oznámiti má.  

Též rychtá� náš na všelijaké míry a váhy a� pilný a také bed-
livý pozor, /589/ aby spravedlivé byly, má, a p�i kom by koli míra 
neb váha nespravedlivá se našla, toho každého a� rychtá� náš 
komo�e naší bez meškání v známost uvede a odpov�dí a poru�e-
ním prezidenta od rad našich komory �eské v té v�ci se spraví.  

Zvlášt� pak tomu chceme, aby povale�i a lidé zahál�ivý a 
podez�elí obojího pohlaví vyzdvihováni byli a p�íchodu nem�li, 
než aby každý své práce hled�l a tudy aby v témž m�st� dobré 
k�es�anské obcování a po�ádek vyzdviženi a zlé p�etrháno bylo. 
Na tom jistou v�li naši císa�skou a královskou naplní.  

Dán na hrad� našem Pražském ve st�edu po Moudrosti boží 
léta tisíc p�t set devadesátého, království naších �ímského sedm-
náctého, uherského osmnáctého a �eského též sedmnáctého.  

Rudolf m/p Hertvik Zejdlic v/r Ad Mandatum Dni electi impe-
ratoris proprium Pavel z Lidlova v/r  

Ihned p�i prvním zavedení ú�adu rychtá�e královského se-
znali jsme, že týž m�l býti hlavn� strážcem politického smýšlení 
ve sch�zích obecních rad a z instrukce tuto podané jasn� to vy-
svítá. Mimo to byl výb�r�ím královských regál� z odúmrtí a po-
kut na krále p�ipadlých. Není se proto �emu diviti, když osoby v 
ú�ad� tom �asto m�n�ny byly, nebo� zodpov�dnost s ú�adem 
spojená nemohla se srovnávati s povahou svobodného ob�ana.  

Jelikož rozsuzování všelikých p�í spadalo v obor p�sobení 
konšel�v a obecních starších, kteréž dle zákon�v právních z�í-
zením zemským vym��ených a ustanovených vykonávali, bylo 
sporným stranám volno v podobných p�ech za sebe mluv�í neb 
�e�níky (oratory) si voliti, kte�í by je zastupovali a za n� p�ed 
soudem jednali. Pro takové �e�níky neb obhájce, kte�í p�i práv�
v Ho�e �e�niti by cht�li a lidem z pen�z aneb z dar�v /589a/ neb 
jinak posluhovati, dána byla následující instrukcí, jak jim p�i 
tom zachovati se jest:  

	e�ník každý bu
 p�edn� muž dobrý, na své poctivosti 
zachovalý, Pána Boha, právo a �ád i také spravedlnost milující. 
Též žádný �e�ník nájemný v ni�em tom, o� rozep�i vede p�i 
práv�, žádných spolk�v pod skute�ným trestáním nemívej. 	e�-
ník, majíc sob� od jedné strany již p�i sv��enou a spravedlnost 
otev�enou, druhé stran� jí odporné neb nep�átel�m jejím tajn�
ani zjevn�, sám ani skrze jiného žádného nera
 a nepomáhej. 
	e�ník p�i práv� uctiv� se chovej, ven z p�e a mimo pot�ebu 
mluvením nezaneprázd�uj, osob ani sv�domí lidských, le� by 
zjevn� je na�íkati cht�l, nedotýkej, ani strany odporné k hn�vu 
nepopouzej. 	e�ník z oumyslu ani bez v�le obou neb všech 
stran, jichž se tý�e, nijakž p�e za odklad nežádej ani lidem se 
smlouvati nezabra�uj. 	e�ník p�í lidských k sob� p�ijatých pilen 
bu
 a co nepilností neb nedbanlivostí jeho sejde, to stran�
nahrazuj a z toho práv bu
 a potom �e��ování zanechej. 	e�ník 
každý, když by stranám na pr�vody od práva odloženo bylo, 
�asn� rejst�íky a jiné spravedlnosti ku p�i náležité sob� zprav, a 
je bez zbyte�ného práva i také strany zaneprázd�ování p�edklá-
dej. 	e�ník ubezpe�ujíce stranu neb kohožkoli, že s ní do rady 
p�ed právo vstoupí a pot�ebu od n�ho oznámí, potom by ja-
kýmžkoli obmyslem p�ed vypln�ním p�ípov�di a p�e�in�ní svého 
na stížnost strany neb kohožkoli bu
 z rathouzu, jakž n�kte�í to 
za oby�ej mají, ušel, anebo jsa na rathouze, jemu se skryl, neb 
�ímkoli také jiným k obmeškání jeho se zaneprázdnil a to se na�
shledalo, skute�n� trestán bu
. 	e�ník také žádný prævaricato-
rem (právu nev�rným) nebývej, jeden s druhým na škodu lidskou 
žádného srozum�ní nemívej, ale up�ímn� s dobrým sv�domím 
p�ijatou k sob� p�i jako svou vlastní v�c ve
, a pr�vody náleži-
tými, aby p�ípadnou nedbanlivostí jeho strana zkrácení žádného 

/590/ netrp�la, opatruj. 	e�ník pod žádným obmyslem p�i práv�
nových a prve nebývalých v�cí proti právu a staré dobré zvyklo-
sti neuvozuj a jich žádati se nepokoušej. 	e�ník spravedlnosti a 
p�í lidských více nežli by jim dosti u�initi mohl k sob� nep�ijí-
mej, aby jsouce volán do rady �asn� vstupoval, pon�vadž právo 
žádného o�ekávati povinno není. 	e�ník mimo zasloužilou spra-
vedlnost nebo možnost a zvlášt� chudých a pot�ebných lidí 
úplatkem za posloužení své nep�etahuj a neobt�žuj, ale na mož-
nosti k dobrému sv�domí prohlídaje, p�estávej. 	e�ník lidí v 
hromadu nevo
 zúmysla neb pro sv�j ko�istný užitek k soud�m 
nevo
, ani zbyte�nému zaneprázdn�ní práva na škodu a t�žkost 
strany nevo
. Jestliže by pak který z �e�ník�v proti tomuto 
na�ízení i také vym��ení práva v kterémžkoli artikuli, majíce tuto 
výstrahu, jakéhokoli výstupku na stížnost lidskou anebo také 
zaneprázdn�ní práva dopustil, tedy páni šepmist�i a páni spolu-
radní žádnému toho trp�ti a p�ehlédnouti nerá�í, nýbrž jednoho 
každého vedle uznalých p�í�in a zasloužení skute�n� ku p�íkladu 
jiným ztrestati chtí, o �emž jeden každý v�douce, bude se v tom 
slušn� a náležit�, jako dobrý �lov�k, kterak v�d�ti zachovati.  

Nehoda, která arciknížete Maxmiliana v Polsku byla potka-
la, dotkla se velice císa�e Rudolfa, který na osudu svého bratra 
bral velmi up�ímný podíl. Ani Rudolfovi ani Maxmilianovi 
nelze právem nijak p�edhazovati, že by snad o rozmnožení zemí 
byli usilovali, však p�edce rádi by byli vid�li, kdyby n�který z 
princ� panujícího rodu na n�který cizí tr�n byl dosedl a hlavn�
byl v tom úmysl ten, aby veliké výlohy na vydržování dvoru 
vícera arciknížat se zmírnily. Nebo p�íjmy hlavy domu rakou-
ského nebyly v nijakém pom�ru k výlohám, nebo� /592/ zem�
rakouské po z�ízení dvou vedlejších linií, tyrolské a štýrské, 
byly rozd�leny, Uhry neustálými vpády Turk� vyžadovaly si 
daleko více, nežli obnášel jich výnos, stálé p�íjmy z �ech, jež 
Rudolfovi jako králi �eskému p�icházely, nesta�ily k neoby�ej-
ným výlohám. Proto to vždy záleželo na dobré v�li stav�, jestli-
že králi na sn�mích zvýšení daní a jiných zemských poplatk�
bylo povoleno. K nim, stav�m, z d�vod� nestejného smýšlení 
náboženského velmi obez�etn� muselo být hled�no, nebo� byli 
mezi sn�movníky horliví �ímští katolíci a rovn�ž tak horliví a 
v�elí vyznava�i u�ení strany pod obojí. Proto u Rudolfa mísila se 
rozmrzelost z nezdaru bratrova na polský tr�n s bolestí uražené 
cti panujícího domu. Aby tuto svou rozmrzelost a sv�j bol p�ed 
jinými ukryl a snad též i nestal se ter�em cizích vtip�, vyhýbal 
se císa� každé spole�nosti a žil toliko sám pro sebe. V této 
zádum�ivosti své zabral se do v�deckého bádání, z n�hož vybral 
si obor nejmén� vd��ný, astrologii, a z postavení hv�zd své 
vlada�ské št�stí p�edvídati se snažil. Proto však up�íti nelze, že 
císa� Rudolf rozkv�t um�ní a v�d v �echách zvlášt� podporoval 
a �etnými podnikanými stavbami a r�zným zam�stnáním o 
výživu pracujícího lidu se staral. Také nikdy �ech neopustil a 
toliko za panujícího moru v Praze tuto na nutný �as opustil a v 
p�ípad� takovém nejdále do Hory neb do Plzn� zajel.  

Nejv�tší starostí Rudolfovou bylo udržeti v míru strany 
náboženské, nebo� strana pod obojí velice si st�žovala, že se jí 
se strany �ímské k�ivdí a zvlášt�, že nesv�cením mladých kn�ží 
p�i stran� pod obojí nedostatek v kn�žstvu nastává, sta�í kn�ží že 
vymírají a nových nep�ibývá, �ímž se stává, že mnohé kostely a 
osady bez kn�ží z�stávají. Za tou p�í�inou žádali Pražané i 
Horníci i jiní vyslaní a poslové všech m�st království �eského 
pod obojí sp�sobou p�ijímající d�tkliv� sn�m r. 1590 odbývaný, 
aby nedostatek ten byl napraven, aby konsisto� pražská pod 
obojí v lepší �ád byla uvedena a pokud týká /593/ se nedostatku 
osob dopln�na. Vypln�ní t�chto žádostí však pro rychlé uzav�ení 
sn�mu vykonáno nebylo.  

Obec kutnohorská m�la již velmi mnoho požadavk� za 
mincí, takže suma jich dostoupila již 1500 kop gr.�. a a� p�i 
každém novém dlužení slibováno bylo brzké zaplacení. Jsouc 
obec sama v tísnivých okolnostech a v��iteli svými ku placení 
vlastních dluh� tla�ena, žádala rady komory �eské o dopomože-
ní jí ku zaplacení dluh� t�ch. Radové komory �eské na�ídili 
ú�edník�m mince (ve st�edu po ned�li Reminiscere) aby obci 
sumu 1500 kop gr.�., kterouž k pot�ebám hor a na opravu a 
vyzdvižení hutí i jiných pot�eb zaru�ila a až posavád neobdržela, 
z mince jak sumu hlavní tak i úroky zaplatili. Pokud by však 
Horníci z mince spokojeni býti nemohli, aby se aspo	 o úrok 
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shodli, tak aby oni též úrok, komu povinni jsou, zapraviti mohli. 
Však i tentokráte se zaplacením sumy dlužné, jako vždy p�ed 
tím, bylo odkládáno.  

Pro lepší vychování chudých lidí ve špitále usnesli se 
opatrovníci záduší špitálského s p�ivolením šepmistr�, konšel a 
obecních starších, že vystaví u Veletova nový mlýn, k �emuž 
jim císa� Rudolf mandátem daným v pátek po sv. Diviši 
povolení ud�lil, aby k cíli tomu tu vodu, kteráž tam pod malými 
hrabicemi zpátkem vystupuje a skrze les špitální jde, užíti mohli.  

Ne tak š�astn� da�ilo se Kutnohorským se žádostí, aby clo své 
z Malína do Habrkovic p�eložiti mohli, což jim rozkazem císa�e (v 
úterý po sv. Trojici) bylo zakázáno, pon�vadž by to clu císa�ské-
mu v Týnci na škodu bylo, a na�ízeno, by jen tak, jak obdarování 
jich ukazuje, clo jim p�ináležející v Malín� nadále vybírali.  

Pon�vadž na krovích chrámu sv. Barbory, které až posud 
šindelem kryty byly, každého roku opravy nemalého nákladu si 
vyžádaly, nebo /594/ když naho�e šindel n�který vypadl, a to, aby 
na klenutí škoda se nedála, opraveno býti muselo, tesa�i od spo-
da krovu až k tomu místu, kde šindel neb dva vypadly, odbíjeli a 
tak sob� jako stezku d�lali, takže mnohdykráte pro n�který šin-
del tesa� den i dva díla m�l. Aby z takových náklad�v a oprav 
sešlo i pro n�které jiné p�í�iny a zvlášt� pro nebezpe�í ohn�
vzali jsou kostelníci a správcové záduší toho chrámu Mikuláš 
Vod	anský z �azarova JMCé rychtá� a Adam Hn�vusický váž-
ný toho �asu p�ed se dílo to, aby ti krovové cihlou pokryti býti 
mohli a to zvlášt�, pon�vadž z mince ješt� na opravu pomoc od 
starodávna každého týhodne vychází. Protož podle toho z jistého 
usnešení pán�v kostelník�v prací a um�ním Václava, pokrýva�e 
z �áslavi, p�ední krov téhož chrámu nad chorem cihlou po�ádn�
krýti dali a makovice m�d�ná svrchu nad ním a nad tou potom 
k�íž pozlacený v sobotu po památce sv. Matouše postaven 
byl.469  

Koncem téhož roku zdvižen byl z ú�adu nejvyššího minc-
mistra Karel z Bibrštejna.470  

1591 D�íve však ješt�, nežli z Hory se odebral, z obzvláštní-
ho poru�ení JMCé a s odesláním rejst�íku osob, které by zvoleny 
a na soudu i v rad� zasedati m�ly, obnovil ú�ad konšelský dne 
14. ledna 1591 oby�ejným sp�sobem, takže když byl nahoru do 
radní sv�tnice p�išel, p�ivítán jest uctiv� a vinš k�es�anský k n�-
mu u�in�n i potom pod�kování, že pán rá�il vždy lásku k ú�adu 
míti a kdo se k n�mu o� utekl, radou i pomocí fedrovati. I podle 
toho p�ipomenuto, kterak nejedna /595/ jich služebná žádost byla 
na JMCou složena i p�í�iny ukázány, pro� by ú�ad konšelský 
obnoven býti m�l.471 Protož, což jak p�edešle tak i nyní žádají, 
aby je pán rá�il z t�ch povinností a závazk� propustiti a na 
místo jich jiné voliti a dosaditi. Na�ež mincmistr skrze pana 
hofmistra Zikmunda Kozla z Rejzntolu jim oznámil, že vinše toho 
vd��n� p�ijímati rá�í a zase pán�m všeho dobrého žádá. Však, 
pon�vadž by na žádost pán�v šepmistr�v odpov�
 dána m�la 
býti, že jim pán rá�í oznamovati pot�ebu toho, aby dotázku na 
pány u�inil: byl-li jest kdo z soused�v neb obyvatel�v zdejších 
tak neposlušný a nepovolný, že se trestati nedal, aby oznámen 
byl, že by pán rá�il jej chtíti sám dáti náležit� ztrestati. I ozná-
meno, že páni nemají tak sob� na koho st�žovati. Potom dotazo-
vána obec, jestli zase jim v spravedlnostech jich od ú�adu jaké 
zkrácení se dálo, bu
 ode všech spolu, neb od jedné osoby ublí-
žilo, prve nežli z povinností t�ch sprošt�ni budou. I oznámeno 
bylo skrze Jakuba Brodského, že nemají co sob� st�žovati, než že 
jim d�kují a žádají, aby Pán B�h sám jim rá�il odplaten býti za 
to, co jsou spolu pro obec a jakou správu vedli. Oznámeno skrze 
pana hofmistra, že jest pán rá�í nad tím vd��en býti, že jak od 
obecního lidu pán�m, tak obci od pán�v nic není ublíženo a 
jedna strana do druhé nemá si co st�žovati. Však ješt� jeden 
                                                          

469 Lib. Memor. k r. 1590 O-16. 
470 Mikuláš Da�ický dodává: Pan Karel z Bibrštejna, jsa nejvyš-

ším mincmistrem, odebrav se pry�, nic platného t�m horám nesp�-
sobil. M�l byl s sebou tu na Horách Kutných jakéhosi N�mce �e�e-
ného Kryštofa Puce, kterýž dal se jakési nové rud a kyz�v šmelcová-
ní, ale neužite�ného, nesp�sobiv ni�eho, pry� se odebral, i cht�l za 
to býti obdarován od vrchnosti. 

471 Nebyl� mincmistr po dobu svého ú�adování v Ho�e radu m�st-
skou p�es opakované žádosti obnovil, než jednou a to hnedle p�i 
svém nastoupení. 

artikul že jest, co by rá�il pán rád vyrozum�ti, jsou-li totiž po�-
tové z obecních d�chod�v vy�ízeny po p�edešlém obnovení a 
nyn�jším jestli jest zhotoveno. Oznámeno, že jsou p�edešlí vy�í-
zeni a k t�mto se hotoviti bude. Dále jest promluveno z poru�ení 
pána, že jakž toho žádají, aby z povinností t�ch propušt�ni byli, 
že pán rá�í tak �initi a je z závazku a z povinnosti propouští. A 
když páni vedle ú�adu vyšli z lavic, pán sám ohlásil, že vedle 
milostivého poru�ení JMCé pána svého ú�ad konšelský obnoviti 
a osaditi chce. Protož, koho by /596/ koli jmenoval a provolal pí-
sa� urburní vedle poznamenání, aby každý tak povoln� a posluš-
n� bez výmluvy se zachoval a do lavic vstoupil. I takto jsou jme-
nováni Jakub Holý Šotnovský, pak 	eho� Vodi�ka, Leopold Šet-
lar, Pavel Sk�ivan, Stanislav kožišník, Tobiáš T�íska, Pavel Cho-
lopický, Václav Kuneš, Václav Vodi�ka, Melichar Žatecký, Cyp-
rian Trnka, 	eho� Bo�anovský, Václav Franc, Martin Zelenka, 
Jind�ich Šad, Mat�j Dít�, Adam Hn�vusický, Jind�ich Labuška.  

A vedle toho jim závazek starodávní p�i obnovování dán, 
kterýž po písa�i �íkali. Po závazku u�in�ném p�edložení se stalo 
od pána skrze pana hofmistra, že jsou páni tomu porozum�li, 
�ím podle toho závazku p�edn� Pánu Bohu, potom JMCé a panu 
mincmistrovi jsou povinni a jak k domácím, tak k hostem chovati 
se mají a pon�vadž ne soud sv�j, ani lidský, ale boží míti budou 
a to, cokoliv naleznou, že to na n� p�ijde. Protož že jest pot�ebí, 
aby p�edevším báze� boží p�i nich byla a potom aby spravedl-
nost lidskou vyhledávali, sirotky, vdovy, chudé lidi, potom i 
obecní dobré vyhledávali a opatrovali. Protož že jich pán jmé-
nem JMCé napomínati rá�í podle povinnosti své, aby na závazek 
sv�j pamatovali. A pon�vadž toto m�sto jest rozdílné od jiných 
obcí, takm�� že se nad�lením božským chová a jiným okolním 
nápomocno jest, protož aby páni p�íkladem p�edk�v pomáhali 
vydatn�ji horám, nelitujíce statk�v svých, ano i z obecních d�-
chod�v, šet�íc na to, že JMCá nemalou sumu pen�z z d�chod�v 
jiných na hory nakládati rá�í. Protož že náleží také k jich ú�adu 
v tom vd��nost ukázati, potom všechny sousedy napomínati, aby 
se ú�adem a vrchností jim vystaveným spravovali. Pakli by kdo 
necht�l to u�initi, tedy v moci pán�v z�stává jej potrestati a 
bude-li dále vznešeno na pána, bude v�d�ti, jak se v tom k n�mu 
zachovati. Potom byla práva konšelská �tena a starší obecní 
vybráni.  

Že tomu zdvo�ilost kázala za vykonanou volbu se pod�ko-
vati a spolu i p�i nastávajícím odjezdu pana mincmistra s ním se 
rozlou�iti, vysláni /597/ byli n�kte�í z šepmistr�v a obecních star-
ších k n�mu, jejž starší šepmistr 
eho� Vodi�ka takto oslovil: 
Pon�vadž zprávu toho máme, že JMCá na snažnou žádost vás z 
té služby nejvyššího mincmistra propustiti jest rá�il, a� toho nic 
vd��ni nejsme, však pon�vadž to v�le JMCé jest, nevíme v tom 
co �initi, než k VM poddan�, že jste k nám rá�il vždy dobré v�le 
býti, d�kovati a od všemohoucího Pána Boha za taková opatro-
vání hor t�chto zdraví a prosp�chu ve všem dobrém vinšovati a 
žádati. A jestli pak jest kdy jaké nedorozum�ní z n�kterých p�í�in 
mezi nimi povstalo, však potom to sp�sobem dobrým na místo 
postaveno jest. A protož že pána mincmistra prosí, aby toho 
napotom zase sob� p�ipomínati nerá�il, nýbrž rad�ji, jestli by 
kdy k jakým radám pán povolán býti m�l strany hor, aby jak tyto 
hory, tak pány šepmistry dobrým p�ipomínati a co by horám 
prosp�šného a obci této užite�ného kdy se sp�sobiti mohlo, o to 
by se vždy laskav� p�i�initi a snažiti rá�il. Obzvlášt� pak strany 
náboženství, že jest nad obcí touto pozor míti rá�il, abychom 
všichni p�i našem náboženství v dobrém pokoji z�stávali, že z 
toho d�kují a žádají, aby na budoucí �asy rá�il v té p�í�in� obec 
tuto v pam�ti míti.  

Na�ež mincmistr odv�til: Jakož jemu páni šepmist�i vd��-
nost správy jeho oznamují, to což jest jemu bylo k povinnosti 
jeho poru�eno, to jest on vykonával a byl by rád ke všemu 
dobrému p�ivedl. A pon�vadž pak nem�l takovou správu, jak by 
náleželo míti, potom na zdraví nedostate�ný jest, aby mohl co 
dobrého spraviti, by snad i dále v té povinnosti byl, to� sami 
páni uváží a posoudí. Protož, jakž se toho žádá, jestli by kdy jim 
dobrým prop�j�iti se mohl, že to rád u�iní. Strany náboženství 
když co na n�j vznešeno bylo, že jest obec v tom zastával, k tomu 
že jej p�inutilo jeho sv�domí. Protož jestli vy chcete pokoje vzíti, 
musíte sami na pam�ti míti u�itele vaše, aby oni také na svých 
jiným a zvlášt� vrchnostem pokoj dali a to, což by lidem pro-
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sp�šn�jšího a užite�ného k spasení bylo, to mluvili a lid z 
h�ích�v vyvozovali. /598/ M�li� práv� toho roku Kutnohorští p�í-
mluvy pán� mincmistrovy velice zapot�ebí ve dvou v�cech. 
P�edn� usilovala konsisto� pražská o sesazení d�kana horského 
kn�ze Syxta Candida, povolávajíc jej p�ed sebe do konsisto�e 
pražské a vytýkajíc jemu, že v náboženství s u�ením pražským 
se nesrovnává a že konsisto� zvláštní v Ho�e z�ídil a kn�ze své 
na fary v okolí dosazuje. Proti tomuto p�edvolání ohradil se jak 
lid horní k šepmistr�m a tito op�t k mincmistrovi a lid hrozil, že 
se od hor vzdálí, stane-li se po v�li konsisto�i pražské. Na p�í-
mluvu mincmistrovu na�ídil císa� Rudolf dekretem daným v 
Praze dne 10. b�ezna 1591 z hodných a uvážených p�í�in admi-
nistrátorovi a konsisto�i pražské, aby proti zmín�nému d�kanovi 
horskému ni�eho nepo�ínali a jej s pokojem nechali. Druhá v�c 
týkala se op�t ú�adem horním mnohokráte popíraného práva 
šepmistr� voliti a dosazovati rychtá�e a obecní starší na Ka	ku 
po obnovení rady horské, jak od starodávna bývalo, nebo� ú�ad 
horní usiloval, aby Ka	k od Hory byl odtržen a právo voleb 
zmín�ných aby p�ešlo na ú�ad horní. Mimo to ú�edníci horní 
necht�li se spravovati jurisdikcí m�stskou a podléhati ve v�cech 
sporných právu m�stskému. Proti obojímu ohradili se op�t 
šepmist�i i rada jak u komory �eské tak i u samého císa�e, a 
odvolávali se na svá stará práva k volb� obecních starších na 
Ka	ku, dovozujíce, že po všechna léta d�íve se tak dálo, jakož i 
ve druhém p�ípad�, že jus civile v Ho�e platnost mající na�izuje, 
že se jemu všichni obyvatelé horští bez výminky podrobiti a jím 
u v�cech m�stských se �íditi a spravovati mají a povinni jsou. 
Druhé právo, jus montanorum, toliko na v�ci horní se vztahuje a 
tomu ve v�cech horních všichni poddaní bez výminky podléhají. 
A ježto i prve d�íve vždy ú�edníci horní a služebníci JMCé 
pokud šlo o spory ve v�cech m�stských, ná�ky o poctivost, k 
soudu m�stskému náleželi, aby pro uvarování mnohých zmatk� i 
nadále p�i tom z�stalo. Sporná v�c tato, a� nadlouho se byla 
protáhla, kone�n� ve prosp�ch Kutnohorských /599/ byla vy�í-
zena.  

Z p�í�iny veliké drahoty v zemi stalo se peka��m i mlyná-
��m p�ísné napomenutí, aby se dle d�ív�jších jim vydaných 
na�ízení �ídili a mimo to obnoven zákaz vyvážeti obilí z m�sta, 
jelikož to proti z�ízení obecnímu a i proti snesení sn�movnímu a 
ke škod� obce jest.472  

K žádosti obyvatel dolejšího m�sta postavena byla tamtéž 
kašna na náklad soused�v a voda od kašny na Rybném trhu sem 
svedena.  

Jakub Holý Šotnovský z Závo�ic soused kutnohorský, jsa 
zvláštním p�ítelem škol, v poslední své v�li v pátek po ned�li 
postní Reminiscere u�in�né odkázal ke školám u Vysokého 50 
kop gr.�. na ten sp�sob, aby kus role orné koupen byl a užitek z 
ní na vychování žákovstva, kteréž pro rozmnožení církve v t�ch 
místech liternímu um�ní se cvi�í, vycházeti má.473  

Když Kutnohorští uvázali se v držení tvrze Lorce, bylo je-
jich první pé�í, aby pivovar náležit� upravili a �ádným sládkem 
osadili, kterýž by tam na prosp�ch obce pivo va�il. Aby však i 
odbyt nava�eného piva m�li zajišt�ný, dali povinnost všem ho-
spodám ve vesnicích Ho�e pat�ících, aby pivo z pivovaru lorec-
kého braly a poddaným pod pokutou be�ky soli zapov�zeno v 
jiných kr�mách cizopanských piv píti. Ježto pak sládek lorecký 
byl novým ú�edníkem obecním a každý takový /600/ p�i nastou-
pení služby šepmistr�m, konšel�m a obci p�ísahu složiti byl po-
vinen, byla novému sládku v Lorci následující p�ísaha uložena: 
P�ísahám Pánu Bohu a jich milostem slovutné a vzáctné pocti-
vosti pán�m šepmistr�m a pán�m spoluradním i vší obci této 
m�sta Hory Kutné pán�m mým, slibuji, že v této mé povinnosti a 
služb� staršího sládka p�i tvrzi Lorci, ku kteréž jsou mne Jich 
Mti povolati a p�ipustiti rá�ili, up�ímn�, v�rn�, spravedliv�, 
piln� a bedliv� se chovati a cožkoli pšenic od správce k tomu 
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1 kop� 15 gr.�., hrách po 1 kop� 30 gr., oves po 40 gr., slámy jedna 
kopa otepí po 1 kop� 15 gr., t�i vejce slepi�í za 1 gr. Va�ení a ovoce 
sotva se dostávalo.

473 Vychováváni byli na školách kutnohorských v dob� té žáci 
vyššího u�ení, takže po odbytých zkouškách ke sv�cení na kn�žství 
byli vysíláni ti, kte�í k tomu od konsistorian� za schopné byli uznáni. 

z�ízeného skoupených aneb od kohož z nákladník�v na sladovnu 
p�ijmu, to up�ímn� a bedliv� na rabuši k tomu obzvláštn� u�in�-
nou vroubiti a potom z toho slady náležit� d�lati a cožkoli z toho 
sladu ud�láno bude, to v p�ítomnosti toho správce up�ímn� a 
spravedliv� pokaždé zm��iti a z toho sladu což náleží podle 
jistého mi vym��ení a poru�ení ku každému varu bráti a to vše 
se vší pilností a bedlivostí, aby hodný slad d�lán a vyroštováním 
mimo náležitost na škodu panskou p�etahován nebyl a z toho 
také piva dobrá a hodná se va�ila, bez všelikého jak pšenice, tak 
slad�v zmenšování a stran�ní, opatrovati a v tom a ve všem jakž 
v sladovn� a pivova�e, tak i p�i též tvrzi Lorci, zahrad�, chmel-
nici a p�i ní též svršcích mn� odvedených a sv��ených podle mé 
nejvyšší možnosti a rozumu dobrého a užite�ného Jich Mtem s 
pomocí boží, v tom se mn� ustanoveným správcem �ídíc, vyhle-
dávati a pilen toho býti, i jiné, kte�íž mi p�idáni budou, k tomu 
míti, žádnému nižádným vymyšleným sp�sobem nic toho, což by 
Jich Mtem ku škod� býti cht�lo, nep�ehlídati ani sám se toho 
nedopoušt�ti a ovšem v tom p�es plat a záplatu mn� vym��enou, 
nižádné své ani žádného ko�istiti, mimo samy Jich Mti pán�v 
mých užitek, neobmýšleti a žádnému v ni�em na škodu JMtí 
nenavalovati ani nestraniti chci a budu. Tak mi dopomáhej B�h 
všemohoucí.  

Tím, že Kutnohorští nyní do svých vesnic piva z pivovaru 
loreckého vystavovati a dovážeti po�ali a v nich vlastní hospody 
z�izovali, museli mnohé nep�íjemnosti p�estáti od sousedních 
držitel�, /601/ kte�í d�íve do vesnic kutnohorským náležejících 
piva dodávali. Proto po�ali všichni ve svých vesnicích hospody 
si za�izovati a do nich piva, odkudž by se jim líbilo, dodávati. 
Také pan Materna z Kv�tnice na P�ítoce cht�l ve vsi té sob�
poddanou hospodu z�íditi, tomu však Kutnohorští postavili se na 
odpor a dosáhli také toho, že jemu to komorou království �eské-
ho bylo zakázáno.  

1592 Protože ú�ad nejvyššího mincmistra po propušt�ní 
pana z Bibrštejna až posud obsazen nebyl, nebyla také roku toho 
obnovena rada a p�edešlí šepmist�i a konšelé i obecní starší 
z�stali v ú�adech svých nadále. Pé�e obecní sm��ovala hlavn� k 
tomu, aby náklad na hory �in�ný nesl obci n�jaký užitek. K to-
mu zejména povzbuzováni byli hormistrem Zikmundem Kozlem 
z Reizntollu, který na sch�zi obecních starších za to se p�imlou-
val, aby obec d�l Ruthart do hloubi vzd�lávala, kdež dle ujišt�ní 
jeho dobrá ruda byla a výnos že je jistý, ježto d�láním postran-
ních couk� toliko jalová skála se pracuje a náklad na to se nevy-
plácí. Taktéž aby v dolech Me�í�i a Ji�ím se pracovalo, ježto v 
nich rudy i kyz�v s dostatek jest dobrých. I dali šepmist�i d�l 
Ruthart zkušenými a osv�d�enými štejgý�i prozkoumati a ti pak 
když jednohlasn� o hojnosti dobrých rud v hloubi se nacházejí-
cích se pronesli, byl veškerý náklad obecní na d�l tento obrá-
cen.474  

Pé�i obce o vzd�lání kn�žstva domácího posouditi lze z to-
ho, že nákladem obecním p�i d�kanství v Ho�e z�ízena byla 
knihovna, aby /602/ kaplani m�li co �ísti.  

Klášteru Sedlckému zadržovány byly Kutnohorskými platy 
z pozemk�, které od kláštera m�li najaté, takže opat st�žoval si u 
komory �eské. Proto prezident komory ve �tvrtek po památce 
mistra Jana z Husince r. 1592 Horník�m p�ísn� rozkázal: Pon�-
vadž by to, jakž sami znáti m�žete, kdyby d�chodové k témuž 
klášteru náležející �asn� a zúplna vycházeti nem�li, nemohlo by 
než na škodu a záhubu téhož kláštera býti. Protož jménem a na 
míst� JMCé pána našeho nejmilostiv�jšího porou�íme vám, 
abyste netoliko to, �ímž sami povinni jste témuž opatu, odvedli a 
dali, ale také spolusousedy své k tomu skute�n� m�li a p�idrželi.  

P�es všechny stížnosti do ochuzení obce pro nákladné pavo-
vání nep�išli Kutnohorští nikdy v rozpaky o peníze, jednalo-li se 
o zakoupení n�jakého statku pozemského. P�íležitost taková 
naskytla se zase roku toho, když pan Ji�í Šatný z Olivetu ú�edník 
mince na Horách Kutných leže na smrtelné posteli pány pobízel 
ke koupi statku jemu náležejícího Hlízova poblíž Hory ležícího, 

                                                          
474 Pavel Stránský ve svých D�jích království �eského praví: Vel-

mi citelná byla ztráta v dolech kutnohorských r. 1592 požárem sp�-
sobená, jižto nedbalost lidu horního zavinila. V zápisech domácích 
ni�eno podobného poznamenáno není, proto také ni�eho bližšího o 
v�ci té uvésti nelze. 
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ano i syn�m svým porou�el, aby mimo pány Horníky jak Hlí-
zov, tak i Vilímovi�ky nikomu jinému neprodávali. Když šepmi-
st�i o tom ve sch�zi obecních starších zprávu podali, bylo sneše-
no, že by to bylo pro obec prosp�šno, kdyby Hlízov se mohl k 
obci dostati, jelikož se vidí, že by nemalých užitk�v z toho k 
obci p�ivésti se mohlo, nebo� jsou tu v�kol role znamenité. 
Protož aby si páni n�kde peníz vyp�j�ili, jelikož by se mohly 
užitky z téhož statku na úroky platiti.  

1593 Jiná�e však bylo šepmistr�m a rad� zachovati se p�i 
koupi Vilímovi�ek, nebo� na statku tomto vázl odkaz Anny 
Miránkové roku 1535 k záduší oltá�e sv. Petra a Pavla v chrámu 
Matky boží u Nám�ti /603/ u�in�ný.475 Ježto dle zn�ní listu nada-
cího z plat� a d�chod� k tomu ustanovených, co by p�es náklad 
na kn�ze a pot�eby téhož oltá�e zbylo, na lidi chudé ve jméno 
boží obráceno býti m�lo, prvn�jší držitel Ji�í Šatný z Olivetu od 
�asu uvázání se v statek Vilimovický od roku 1576 mimo vydr-
žování kn�ze oltá�níka p�i oltá�i sv. Petra a Pavla a pot�eb oltá�-
ních na chudé ni�eho neodvedl, ani d�dicové jeho co nástupníci 
statku, a sice synové Jan, Václav a Mikuláš, toho vykonávati 
necht�li. Opatrovník�m chrámu však na úplném pln�ní odkazu 
muselo záležeti. I poslali tíž opatrovníci d�dic�m ceduli �ezanou 
v pond�lí po sv. Bartolom�ji, kterouž je na povinnosti jich 
upomínají a za vydání zadržalých plat� pro chudé jakož i vydání 
kalichu zlatého s patenou, kterýž táž Anna Miránková k oltá�i 
zmín�nému darovala a kterýž páni Šatní za sebou mají, žádají. 
Byla to pohr�žka na ten �as velmi p�ísná. Proto, aby d�dicové 
možným z toho d�sledk�m se vyhnuli, u�inili šepmistr�m ná-
vrh, aby od nich ves Vilímovi�ky koupili. Návrh ten páni p�ijali 
a na koupi u�in�n byl následující zápis: Léta Pán� 1593 ve 
st�edu po památce Mlá
átek jinak 29. prosince stala se smlouva 
dobrovolná a trh celý a dokonalý v p�ítomnosti urozených pana 
Václava B�ezského z Ploskovic a na B�ežanech, pana Jind�icha 
Mirka z Solopisk, pana Karla Materny z Kv�tnice a na Radove-
sicích, pana Jind�icha Dob�ichovského z Dob�ichovic a pana 
Viléma Konecchlumského z Konecchlumí, p�átel k tomu od 
brat�í Šatných z Olivetu dožádaných, mezi plnomocníkem uroze-
ného pana Jana Šatného z Olivetu JMCé expeditora a služeb-
níka p�i kancelá�i království �eského, panem Janem Divišem 
Okrouhlickým z Divišova a urozenými panem Vilémem a panem 
Mikulášem brat�ími vlastními z Olivetu z jedné, a slovutné a 
vzáctné poctivosti pány šepmistry a konšeli i vší obcí na Horách 
Kutných strany druhé, /604/ a to takový, že jsou oni páni brat�i 
Šatní z Olivetu dot�eným pán�m šepmistr�m a konšel�m i vší 
obci na Horách Kutných nyn�jším i budoucím trhem všecko prá-
vo své d�di�né, kteréž jim, d�dic�m a budoucím jich na kolátor-
ství vsi Vilímovi�ek a dvo�ích kmetcích s platem což tu mají ve 
vsi D�dicích, což tu jest s mlýnem pod Koroticemi ležícím, s 
d�dinami, lukami, lesy, háji, porostlinami, rybní�ky, potoky, s 
lidmi osedlými i neosedlými neb z t�ch grunt�v zb�hlými, s jiným 
se vším a všelijakým k tomu p�íslušenstvím, se vší zvolí, s plným 
panstvím, což k té kolatu�e oltá�e svatých Petra a Pavla apošto-
l�v v kostele Matky boží na Nám�ti tu na Horách Kutných od 
n�kdy pobožné Anny Miránkové zápisem dskami zemskými v 
kvaternu trhovém vejpis�v �erveném léta 1554 ve �tvrtek po na 
nebe vzetí Panny Marie fundováno a nadáno jest, p�ísluší, tím 
sp�sobem, jakž toho jsou oni nadepsaní brat�i Šatní z Olivetu po 
n�kdy panu Ji�íkovi Šatným otci svém v držení a užívání byli a 
též jakž jest jim brat�ím Šatným a d�dic�m jich od JMCé jakožto 
krále �eského dskami zemskými léta tohoto devadesátého t�etího 
ve st�edu po památce mistra Jana Husa v kvaternu relací krále 
JMti zeleném léta 1593 pod literou M 15 táž kolatura dána a 
zapsána jest a fundací Anny Miránkové pln�ji sv�d�í a na to 
vztahuje, jim pán�m Horník�m nyn�jším i budoucím k d�di�né-
mu jm�ní, držení, prodání, zapsání a u�in�ní s tím se vším jako s 
jich vlastním, prodali za sumu jeden tisíc dvatceti p�ti kop 
�eských dobrých st�íbrných rázu pražského, kterouž sumu již 
jmenovanou oni páni Horníci na míst� vší obce takto vyplniti 
mají: Totiž p�edn�, dvatceti p�t kop gr.�. p�i sepsání této 
smlouvy na hotov� vy�tli a odvedli, kteréž jsou páni brat�í Šatní 
p�ijali a na jeden tisíc kop gr.�. ad actum smlouvy v témdni 
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Matky Boží. 

po�ád sb�hlém aneb p�i vkladu kone�n� páni Horníci jistotu 
dostate�nou právem listu hlavního do dne sv. Ji�í s úrokem 
oby�ejným sv�d�ící p�i dskách zemských v moc nejstaršího z 
pán� brat�í Šatných kone�n� odvésti mají. A potom p�i témž 
�asu sv. Ji�í nebo ve dvou /605/ ned�lích potom takovou sumou tj. 
jeden tisíc kop gr. s ourokem beze všeho zmatku hotovými pen�zi 
zaplatiti a tudy pány bratry Šatné úpln� a docela spokojiti mají 
a povinni budou. Naproti tomu páni brat�í Šatní mají kone�n�
ten pond�lí po památce sv. T�í král�v nejprve p�íštích léta 
budoucího 1594 v m�stech Pražských p�i dskách zemských s 
pány Horníky s plnou mocí vyslanými se dostavili a jim pán�m 
Horník�m na míst� a k ruce vší obce to kolátorství tím vším sp�-
sobem, jakž jsou sami drželi, do desk zemských vložiti a správou 
oby�ejnou, jakž zem� za právo má, �ímž mají neb míti budou, 
t�etinou vejš, též kolatorství spravovati. A jakž by ten vklad do 
desk zemských vykonán byl, tehdy nejdéle op�t v témdni po�ád 
sb�hlém téhož kolatorství, totiž t�ch �tyr lidí poddaných osed-
lých v místech rozdílných v poddanost s grunty kmetcími, les�v, 
rybník�v, luk, potok�v i jiného všeho a všelijakého p�íslušenství, 
nicmén� i register purkrechtních a spravedlností sirot�ích, úpln�
a docela žádného práva, panství ani které zvláštnosti na tom na 
všem sob�, d�dic�m a budoucím svým nepoz�stávajíc, pán�m 
Horník�m postoupiti. Co se pak kalicha zlatého s patenou a ji-
ných n�kterých ozdob oltá�ních dotý�e, a�koliv od Anny Mirán-
kové jakožto toho kolátorství nap�ed jmenovaného, na kteréž se 
tato smlouva trhová vztahuje, p�ední a vrchní fundatorkyn�, v 
fundací o takovém kalichu a jiné ozdob� kostelní žádné zmínky 
u�in�no není, avšak touto smlouvou trhovou páni brat�í v to jsou 
se dobrovoln� podvolili, že p�i postupování toho kolátorství 
takový kalich zlatý s patenou též zlatou a jestli co více k ozdob�
kn�ze a oltá�e za nimi poz�stávajícího, úpln� a docela od sebe 
odvésti mají, s tím p�i tom doložením, že páni šepmist�i se vší 
obcí to tak na�íditi a opat�iti povinni jsou a budou, aby p�edn� z 
d�chod�v a užitk�v toho kolátorství podle vym��ení té fundace 
na �asy budoucí a v��né bez p�erušení a umenšení to vše se dálo 
a vycházelo.476 Co se pak poselství na onen �as od kostelník�v 
nám�tských jim pán�m /606/ brat�ím Šatným o po�et �in�ní 
po�adem práva u�in�ného dotý�e, pon�vadž touto smlouvou a 
trhem o totéž na míst� postaveno jest, takové poselství se zdvihá 
a minouti má nyní i na �asy budoucí. A tak což jest koli mezi 
nadepsanými stranami na jich dobrovolná p�estání smluveno a 
zav�eno, to jsou sob� jak na poctivé lidi p�ísluší ve všech punk-
tích a klausulích pod pokutou jednoho sta kop gr.�. propadení 
zdržeti p�ipov�d�li a smlouvou touto zavázali. A na potvrzení 
toho všeho tato smlouva dobrovolná pe�etmi jich pán� brat�í 
Šatných též pán�v Horník�v a pán�v sv�dk�v pe�etí utvrzena a 
spe�et�na jest, z nichž jedna pán�m brat�ím Šatným odvedena a 
druhá za pány Horníky z�stává. Stalo se léta a dne z po�átku 
psaného.  

/607/ Množily se ve m�st� stížnosti do toho, že již po dva roky 
ú�ad konšelský obnoven nebyl, a to proto, že proti osobám sprá-

                                                          
476 Zlatý kalich jako drahocenná památka chován býval vždy p�i 

chrámu Matky boží na Nám�ti. Když v dob� válek švédských r. 
1648 m�sto uložené výpalné shledati nemohlo, byl tento zlatý kalich 
s patenou generálovi švédskému Königsmarkovi skrze m�stského 
senátora Fatigata odeslán, aby se s tím kalichem, co by na sumu 
výpalného se nedostávalo, spokojil. Poslaný u�inil generálu pohnut-
livou �e�, kterak m�sto více shledati nem�že a proto tuto nádobu 
Bohu odevzdanou a posv�cenou k dopln�ní nedostávající se sumy 
p�ináší a odevzdává. Generál pohnut odpov�d�l: Vím ze svatého 
evangelium, že to, co boží jest, dáno býti má Bohu. Aniž já tuto 
nádobu pro �est boží Bohu odevzdanou, neberu. Protož vezmi to 
zase s sebou a navra�, kam náleží. Kterýž kalich, jejž byla paní 
Anna Miránková ze Suchotlesk v roce 1529, k oltá�i sv. Petra a 
Pavla v chrámu Matky boží na Nám�ti, s svým znakem zdobený 
darovala, který 245 uherských dukát� vážil, pro památku v deposicí 
radní se zachovává a na slavnosti ke mšem sv. se prop�j�uje a 
vyzdvihuje. Tak poznamenal Vojt�ch Kegler ve svých zápiscích, jež 
o Ho�e v století XVIII vedl. Jinou rukou však p�ipsáno: Odevzdán 
jest kalich ten do Prahy do mince z poru�ení císa�e Františka dne 
23. ledna 1810, když komisa�i do Hory k sebrání zlatých a 
st�íbrných nádob chrámových /607/ byli p�ijeli. To nebylo ani za �as�
Žižky, aby kostely tak obírali. 
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vu obecní vedoucím a na ú�adech sedícím ned�v�ra rostla a do 
jich �ízení a správy ve�ejn� bylo stýskáno. Po mnoha žádostech 
za obnovení ú�adu konšelského p�ijel v pond�lí po slavném na 
nebe vstoupení Pána Krista state�ný rytí� pan Jind�ich z Písnice 
JMCé rada a prokurátor do Hory, jsa k tomu od císa�e Rudolfa 
zvolen a na�ízen, aby zde ú�ad konšelský obnovil, pon�vadž 
ú�ad nejvyššího mincmistra posavád obsazen nebyl. P�išed týž 
pán do radní sv�tnice, takto ku p�ítomným promluvil: JMCá pán 
náš nejmilostiv�jší rá�il jest k poníženým a poddaným prosbám 
pán�v šepmistr�v a osob radních na ten �as v ú�adu ješt� z�stá-
vajících se skloniti, kdež jsou toho ponížen� a poddan� prosili, 
aby jich takových povinností propustiti rá�il, pon�vadž již p�es 
dv� léta po�ád pracují a n�kte�í prost�edkem smrti s toho sv�ta 
sešli a n�kte�í v nedostatku zdraví jsou postaveni k povinnosti, 
nemohouc se dostavovati, skrze což lidé obmeškávání v sprave-
dlnostech svých snášeti musí. Za t�mi p�í�inami ú�ad ten konšel-
ský obnoviti poru�iti rá�il. A za tou p�í�inou samou, pon�vadž 
by na ten �as žádného nejvyššího pana mincmistra království 
�eského nebylo, aby takový ú�ad obnoviti m�l a z pán�v rad 
JMCé z�ízené komory v království �eském žádný se odprázdniti 
nemohl pro mnohá zaneprázdn�ní, JMCá rá�il na osobu mou to 
složiti a poru�iti, abych �asn� dal o tom pán�m v�d�ti a oby�e-
jem p�edešlým a starobylým, nic nového neza�ínaje, ú�ad ten 
konšelský obnovil a závazky k t�m povinnostem, jak to prve bý-
valo, nic nep�idávaje ani neumi�uje, vydal, a jak se to vše ode 
mne vykoná, o tom o všem relací zase p�i komo�e u�inil. V �emž 
jsem se poslušn� jakožto v�rný služebník JMCé zachoval a sem 
jsem k vy�ízení té v�ci /608/ p�ijel. A prve JMCá panu rychtá�i o 
tom psaní u�inil, aby pán�m šepmistr�m v�le JMCé v známost 
uvedena byla, což pak jsem se p�esv�d�il, že to vše vykonáno 
jest.  

Na�ež byl �ten list císa�e Rudolfa, jimž pana Jind�icha z 
Písnice k volb� té na míst� svém zplnomoc�uje, v n�mž pozna-
menáno: Ne�iníme také tejna, že jsme týmž Horník�m minulého 
léta devátého nejedno poru�ení u�initi rá�ili, aby spravíce sob�
po�ádn� registra, co jsou z d�chod�v obecních, též z pen�z, kte-
réž cechové z sebe sbírají na všecky doly okolo Hory Kutné, mi-
mo posudného a bern� domovní, vynaložili a v nich od za�átku 
minulého léta šest a šedesátého až do datum týchž psaní našich 
propavovali, n�kdy panu Karlovi z Bibrštejna ku po�tu složili. 
Ale že zprávu míti rá�íme, že se toho ani posavad od nich nesta-
lo, z �ehož vyrozum�ti m�žeme, že by ty po�ty ukrýti a v zapome-
nutí p�ivédsti cht�li. I pon�vadž nám z jistých p�í�in v brzku na 
p�ijetí takových po�t� nemálo záleží, protož tob� dále porou�eti 
rá�íme, abys dot�ené Horníky prve nežli k obnovení ú�adu šep-
mistrského a konšelského p�istoupíš, jménem naším p�ísn� na-
pomenul, aby p�edn� speciální výtahy, co jest do dneška se sešlo 
i s restami jakými, co bu
 týchž pen�z neb obecních pen�z poz�-
stává a potom �ádná registra všech p�íjm� a vydání i s apro-
bacemi, co na každý d�l obzvláštn� vynaloženo i propavováno 
jest, beze všech výmluv složili, kdež ty potom p�i narovnání tvém 
vedle relací vy�ízení toho prezidentu a radám naší komory �eské 
podáš. O tom v�douc, již v tom milostivou v�li naši vyplníš.  

Dle na�ízení toho žádal pán za položení ú�t�, jak v instrukci 
jeho na�ízeno. K tomu promluveno skrze pana 	eho�e Vodi�ku, 
na ten �as staršího šepmistra: Pon�vadž primátor pan Jakub 
Šotnovský z Zavo�ic zem�el, že jsou páni šepmist�i a konšelé 
toho vd��ni, že JMCá k poníženým prosbám jich se milostiv�
skloniti i k tomu pána, aby ú�ad ten konšelský /609/ obnovil, vy-
slati rá�il, nebo toho d�ležitá pot�eba byla, pon�vadž n�kte�í 
zem�eli a jiní za�asté nemocni bývají, že �asto se trefovalo, že 
rada se držeti nemohla. Protož, pon�vadž v t�ch tak t�žkých 
pracech více již než p�es dv� léta trvají, pána žádají, aby na 
míst� JMCé je z t�ch povinností propustiti a jiné na ta místa 
voliti rá�il, oni jich, kdokoli to budou, poslouchati chtí. Strany 
po�t� dolových, zvlášt� Ruthartský a Hruškovský, ti že jsou vy-
konány a vy�ízeny a což na n�jakém nedorozum�ní mezi písa�em 
dolovým s pány bylo, to všecko že na místo postaveno jest. Ale 
aby v tom tak krátkém �ase m�li páni toho tak dokonalou zprávu 
dáti, jakž v témž poru�ení se oznamuje, toho všeho o t�ch 
po�tech tu sp�sobiti m�že, neb jsou se nenadáli toho obnovení 
rady a také o tom jim není dáno dosti �asn� znáti.  

Odpov�d�no na to od pána: Co se obnovení rady dotý�e, 

pon�vadž p�ední p�í�inou, aby ú�ad konšelský obnovil, sám 
najíti se dal, však prve, než by z takových míst vedle této žádosti 
propušt�ni byli z povinností, aby oznámili, mají-li jaké stížnosti 
bu
 mezi sebou nebo kdokoli o osob� obecní nebo z obce, aby 
ohlásili.  

I oznámil pan 	eho� Vodi�ka, že není nic takového, na� by 
se bylo zastavovati neb do koho sob� st�žovati. Potom obrátiv se 
k obci, promluvení u�inil: Jestli by kdo z obecného lidu m�l sob�
co st�žovati do koho z nich neb spole�n� do všech, aby p�ed 
pánem te
 oznámili, prve, nežli by z takových povinností 
propušt�ni byli.  

Potom pán, p�ejav �e�, mluvil: Že toho vd��en jest, že tu v 
lásce a svornosti spolu z�stávají a jsou a nic takového odporné-
ho a zcestného mezi nimi se nenachází, dokládaje, že toliko chce 
po�íti, nad �ímž JMCá rá�í míti své zalíbení. Co se pak toho 
druhého ohlašování  dotý�e, vidí se, že k tomu ješt� �as není. Až 
propušt�ni budou z povinností, že pán co se jemu za pot�ebné 
uzná k obci promluviti chce.  

A potom p�edešlý ú�ad z t�ch povinností propušt�n a z lavic 
vystoupili. /610/ Dále mluveno bylo k obci od pána: Páni p�átelé 
milí. Pon�vadž tato místa a lavice spat�ují se prázdna býti a 
jako ov�i�ky bez pastý�e nebudete moci býti, než aby vám vysta-
vena byla vrchnost, kterou byste se �ídili a spravovali. A pon�-
vadž na tom záležeti bude, aby ty osoby, kteréž vám veleti 
budou, bez ouhony byly, ano i na tom záležeti bude, aby tyto za 
svou práci v m�st� pokoutní šklubání a útržek snášeti nemusely. 
Protož vás napomínám, máte-li co slušného sob� st�žovati, co 
jste prve snad pomíjeli, sv�tle a patrn� oznámili a potom t�ch 
pokoutních pomluv zanechati. Netoliko abyste snad oznámili, co 
se osob jich dotý�e, ale také, bylo-li by co v d�chodech obecních 
zcestného.  

Když nikdo ni�eho nep�ednesl, doložil, že jest nad tím pot�-
šen a p�i relací o tom JMCé oznámí, že jeden do druhých nemají 
si co st�žovati a d�chodové obecní že na dobré mí�e jsou. A 
pon�vadž pak obec tato bez vrchnosti a správc�v býti nem�že, 
kdožkoli budou jmenováni a k takovým povinnostem již jsou 
voleni a vybráni, beze všech výmluv aby se poslušn� a poddan�
k v�li JMCé zachovali a vystoupili.  

A tu jest písa� urburní jmenoval dle zapsání: Primas Zik-
mund Kozel z Reizntolu. 	eho� Vodi�ka, Jakub Brodský, Stani-
slav kožišník, Tobiáš T�íska, Pavel Sk�ivan, Leopold Šetlar, Pa-
vel Cholopický, Václav Kuneš, Martin Zelinka, 	eho� Bo�anov-
ský z Bytýšky, Ond�ej Hn�vusický, Václav Franc, Ond�ej Micha-
l�, Jan T�ebechovský, Ji�ík Hr�za, Jan Endrle, Eliáš kožišník.  

Potom pán podal na obec: Jestli by kdo co v�d�l do t�ch 
osob a m�l sob� co st�žovati nebo dokládati, že by k takové 
povinnosti nem�ly p�ipušt�ny býti, aby oznámil, co od osoby své 
žádá a jménem a na míst� JMCé že napomíná.  

Od obce skrze pana Ji�íka z 	ásné staršího mluveno, že 
nemají co o /611/ nich mluviti a co st�žovati, než všechno dobré, 
co o dobrých a poctivých lidech.  

Potom jím závazek dán jak p�edešle p�i roku 1591 a toliko 
ten artikul vypušt�n, co se nejvyššího mincmistra dotý�e, pon�-
vadž ú�ad ten neobsazen byl. A když vše vykonáno, u�inil všem 
napomenutí a doložil k panu Kozlovi: Pon�vadž na vás ten ú�ad 
primaský složen jest, protož se vám te
 pe�e� sv��uje a klí�e a 
od osoby JMCé vás napomínám a od osoby své žádám, že nad 
povinností vám sv��enou ruku ochrannou držeti a vedle nejvyšší 
možnosti vykonávati budete.  

Potom od pana primasa mluveno: Že se nenadál, aby to tak 
t�žké b�ím� na n�j složeno bylo, pon�vadž JMCé a t�mto horám 
osobou svou i jinak up�ímn� a v�rn� sloužil, jakž ješt� posavád 
za JMCou n�kolik tisíc jemu z�stává, nadál se za takovou práci 
jinou odm�nu a milost, jakž jist� za to žádal a nad�ji sob� u�in�-
nou má, že od JMCé dostane. Ale tuto se cos jiného nachází, což 
jest mi jisté, že pán B�h pro h�íchy mé toho na mne dopustiti 
rá�il a od n�koho mn� k tomu dopomoženo jest.  

Od pána doloženo jest: Aby sob� to nekladl za n�jakou 
takovou t�žkost, ale v�d�l, že p�edn� s jistou v�lí božskou a s 
dobrým a bedlivým uvážením vrchnosti jeho, jakožto JMCé se to 
stalo za p�í�inami t�mi, pon�vadž o tom se ví, že p�edešle platn�
a užite�n� horám t�mto jest sloužil a za tou p�í�inou jest 
pot�eba, aby ti lidé k takovým povinnostem povoláni a dosazeni 
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byli, kte�íž by obecného dobrého chrániti, jeho užite�n� a 
prosp�šn� vyhledávati mohli a poznávaje JMCá vás mimo jiné v 
tom (a� žádného nehaní) hodného býti. Proto na vás takovou 
povinnost ukládati rá�í. Co se pak žádosti na JMCou vzložené i 
nad�je u�in�né dotý�e, vás to nemine, nýbrž poznávaje JMCá 
vaši v tom poddanou volnost a poslušenství, toho, co žádáte, 
p�ed JMCou tím snáze obdržeti moci budete.  

Od pána primasa mluveno k obci: Že z nich žádný není tak 
prosten, /612/ aby nem�l a neum�l u sebe toho saditi, jaké t�žké 
p�emeno na� jest od JMCé vzloženo, nebo oni doma p�e pokojn�
souditi, svých živností a obchod�v vyhledávati moci budou, ale 
oni zde na radnici obecní dobré opatrovati, svého nechajíce, a 
jich v pot�ebách jejich vyslýchati musejí. Protož že jim bude 
záslužné, aby u sebe to uvažujíce, um�li se k nim šetrn� chovati 
a od Pána Boha všemohoucího netoliko ústy pomoci žádati, ale i 
obcovaním dobrým a pokojným toho p�í�ina býti, aby Pán B�h 
práce jich jim poleh�oval a požehnání své svaté dáti rá�il, aby k 
dobrému cíli všechno jich p�edsevzetí pro �est a slávu boží, pro 
dobré a užite�né této obce se sklo�ovalo.  

 Ve st�edu pak na to dne 2. �ervna pan primas spo�ádal pak 
dle starobylého �ádu kdo kdy s kým ú�ad šepmistrský zastávati 
má, tak aby vždy jeden starší a v právech zkušen�jší s druhým 
mladším ú�ad ten zastával. Potom páni napomenuti mezi sebou 
k lásce a svornosti, bedlivi povinností svých aby byli, �asn� se 
scházeli, tajnost rady zachovávali, šenkovních dom� a sedání s 
osobami lehkovážnými aby se vyst�íhali a s nimi tovaryšstva se 
varovali, od�v poctivý a konšel�v p�íslušící nosili, p�ímluv 
obšírných a �e�í zbyte�ných zanechali, jeden druhému v �e�
nevskakovali a když do radnice který jíti má z poru�ení pana 
šepmistra, aby se každý v tom voln� zachoval a neobmeškával, 
tak aby lidé nem�li sob� co st�žovati. Na to práva �tena byla dle 
nichž jim souditi jest.  

Když m�lo p�ijíti k obnovení starších nad havé�i a hašplé�i, 
jakož i obnovení konšel�v na Ka	ku, tu �inil ú�ad horní tomu 
op�t p�ekážku, dovozujíce toho, že volba ta ú�adu hornímu 
p�ísluší. Starší nad havé�i hor st�íbrných v Ho�e Kutné, taktéž 
starší nad havé�i a rada perkverku ka	kovského, jakož i starší 
nad hašplé�i prosili však snažn� jak královského rychtá�e, tak i 
šepmistry a radu horskou, aby vedle starobylého sp�sobu po 
obnovení ú�adu konšelského obnovení jich se stalo, ježto již 
obnovení takové po mnoho rok� se nebylo p�edsevzalo a mnozí 
/613/ z nich prve zvolených již pom�eli a z té p�í�iny malého 
po�tu netoliko tovaryš�v v náležitém po�ádku a poslušnosti zdr-
žeti a spravovati nemohou, ale ani lidských spravedlností vyhle-
dávati a jim dosti �initi v stavu jsou. Ježto na naléhání ú�adu 
horního volba ta vykonána nebyla, utekli se šepmist�i a rada k 
radám z�ízené komory �eské, uvád�jíce svá stará práva ku obno-
vování starších na Ka	ku a p�i cechu haví�ském a hašplí�ském, a 
ku pam�ti p�ivozujíce pam�� starou, jaký zp�sob p�i obnování 
starších nad havé�i obojích hor od starodávna i potom za mladší 
pam�ti se zachovával, což následovn� se d�lo: Nejprvn�jší ned�-
li po obnovení ú�adu šepmisterského a konšelského v Ho�e 
Kutné jménem a z rozkazu nejvyššího pana mincmistra a jmé-
nem nás všech šepmistr�v a rady dávají cedule do kostel�v a ty 
ohlašují skrze kn�ze po velikém kázání, aby se všichni haví�i 
obojích hor, usedlí i neusedlí, hned po ob�dích na Vlašský dv�r 
sešli a to k volení starších. Po ob�dích p�ijdou šepmist�i i 
konšelé na dv�r Vlašský do rejtunku a když haví�stvo se sešlo, 
JMt pan mincmistr tolikéž do rejtunku z pokoje svého mezi nás 
p�ijíti ra�í. Potom starší z haví��v ve �tyrech nebo více osobách 
do rejtunku vstoupí a podají poznamenané osoby, z nichž by jich 
po�ádk�m za starší se vybrati a voliti mohly a v té rad� osoby ty 
se volí a poznamenávají. Potom všechno haví�stvo do rejtunku 
se pustí a starši p�edešlí p�edn� d�kování �iní JMti pánu i nám, 
že jsou v pot�ebách svých v tovaryšstvu chrán�ni i opatrováni 
bývali, a žádají, aby byli propušt�ni z t�ch povinností, p�itom 
d�kují i svému tovaryšstvu, že jsou se jimi �ídili a spravovali a 
poslušni byli.  

Naproti tomu dává se jim odpov�
 jménem JMti pána i 
naším, že pán rá�í míti vd��nost a my také, že své tovaryšstvo 
pokojn� spravovali a povolání toho pilni byli, i lidem od tova-
ryšstva svého dopomáhali a za spravedlivé �inili, toho se nedo-
poušt�jíce, aby n�jaké žaloby na n� šly, z ou�ad�v t�ch a povin-

ností zase propoušt�jí. /614/ Potom volené osoby vyhlašují se 
skrze písa�e radního a kdo jest jmenován, každý aby vstoupil z 
jiného houfu. A tu se jim napomenutí �iní, aby takovou povin-
nost bez odporu na se p�ijali. Proti tomu oni žádají JMt pána a 
nás, aby nad nimi laskavá a ochranná ruka se držela a v 
pot�ebách svých a toho po�ádku aby byli vyslýcháni.  

K tovaryšstvu se mluví, aby k nim se poslušn� chovali, že v 
pot�ebách jich je ochra�ovati a opatrovati rádi chtí. Pak se 
všechno tovaryšstvo napomene, aby v lásce a svornosti byli a 
svých p�edstavených poslouchali a jim starším zámluva se �iní, 
kdyby v pot�ebách svých o� se utekli, že mají opat�ení dostati. A 
porou�í se jim, aby nazejt�í, totiž v pond�lí, a� by nebylo svátku, 
na radnici k závazk�m se postavili, kte�í jsou za starší voleni.  

Hned potom v pond�lí (pakli by byl svátek tedy ve st�edu) v 
p�ítomnosti pana hofmistra dává se jim každému zvlášt� závazek 
a napomenutí se jim �iní, pon�vadž pro poleh�ení práva jsou 
voleni, aby r�znice a nevole mezi tovaryšstvem svým p�etrhovali 
a dluh�v menších lidem od nich dopomáhali a v dobrém �ádu je 
drželi. Protož aby se v povinnostech tak zachovali. Jestli by v 
tom pak kdo tak neposlušný a nepovolný byl, že by ho sami 
ztrestati nemohli, na pány aby vznesli.  

Toho dne hned potom starší a konšelé perkverku ka�kovské-
ho voleni bývají takto: Nejprve dávají se �ty�i starší z t�ch, kte�í 
k po�ádku haví�skému hor ka�kovských voleni jsou. 2. Vyberou 
se �ty�i ka�kovští sousedé dob�e zachovalí, kte�í však jiných 
povinností nemají. 3. Oberou se op�t �tyry osoby z starších nad 
hašplí�i a trejbí�i a tak na tom práv� ka�kovském dvanácte kon-
šel�v sedá a dává se jim závazek ten, který konšelé jiných práv 
p�edm�stských �iní. Pon�vadž rovn� tolikéž jako na jiných prá-
vích p�e toliko o purkrechty a o jiné šosovní v�ci hor se nedotý-
kající, pokudž a jak k jich /615/ právu náleží, soudí a rozeznávají, 
tu se napomínají, jak v povinnostech svých mají se chovati. 
Naposledy rychtá� se volí z soused�v ka�kovských, �lov�k dob�e 
zachovalý, a závazek jemu se dává, jako rychtá�i m�stskému.  

Aby v�c ta jednou již trvale upravena býti mohla, u�in�n od 
rad� komory �eské dotaz k bývalému nejvyššímu mincmistru 
Karlu z Bibrštejna, komu právo voliti starší nad havé�i a konšely 
ka	kovské náleží, kterýž o v�ci takto vysv�tlení podal: Jakož 
jste Vaše Mti dn�v pominulých suplikací starších nad havé�i a 
konšel�v perkverku ka�kovského mn� odeslali i také zprávy a 
dobrého zdání mého v tom požadovati rá�íte i také to vše, po-
kudž býti mohlo, v svém uvážení m�li. A�koliv pak JMCé pána 
nás všech nejmilostiv�jšího jakožto krále �eského to v moci a 
milostivé v�li, pokud, kdy, koho �ím da�iti rá�í vždycky poz�stá-
valo a poz�stává, však vedle toho od pán�v k mému dobrému 
zdání podání u sebe jiného najíti nemohu, než že žádost týchž 
suplikant�v z p�í�in v suplikací od nich položených slušná se 
býti vidí. Neb pokudž mi v�domo jest i také od jiných jsem p�ed-
zv�d�ti mohl, vždycky ten Ka�k s obyvateli jeho ne za n�jakou 
obzvláštní a rozdílnou od m�sta Hory Kutné obec, ale za spo-
luoud, �ídíce se poslušenstvím i také výsadami a právem jich od 
starodávna, jmín a držán byl až posavad. A jinak tomu rozum�ti 
nemohu, než že z prvopo�átku a hned od založení téhož Ka�ku a 
osazování se na n�m lidu horního ve všech v�cech, bu
 právních 
neb jiných, k m�stskému právu, šepmistr�m a rad� své z�ení a 
úto�išt� m�li. Když se pak jak dot�ené hory ka�kovské, tak i lidé 
zhornilí na nich rozmnožovali a rozmnožili, nepochybuji, že 
snad pro bedliv�jší fedrunk a p�etržení, zvlášt� pak skrze ty 
menší a oby�ejn�jší v�ci sem i tam �asté p�echázení, toho pro 
poleh�ení jich od p�edk�v jest jim prop�j�eno bylo a posavád se 
prop�j�uje, aby toliko excessus civiles pacem publicam turban-
tes, ty bezpe�n�jší domácí v�ci a leh�ejší výstupky vyslýchali a je 
mezi lidmi stav�ti mohli, /616/ v�tších pak a t�žších, jako jsou cri-
minales neb capitales causæ, hlavní a outrpné aneb poctivosti se 
dotýkající, sob� a potomk�m svým v moci k rozsuzování z�sta-
vili. A tak oni Ka�kovští toliko dílu a ne celého práva podle ta-
kového jim prop�j�ení a vym��ení užívati a vedle toho v�ci též 
obci a spolusoused�m jich p�íležit� opatrovati a koncovati 
mohou. A když se komu na vejpov�di jich p�estati nevidí, tehdy 
p�ed dot�ené šepmistry a radu, co vrchnost svou, kteréž k správ�
náležejí, apelaci bé�ou, neb p�i nich všecka jich správa i 
ochrana z�stává. A pon�vadž pak i p�edešle toho vedle nich 
šepmistr�v a rady, �ehož i hodnov�rný výpis z desk zemských 
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p�edkládají, užívali, nerozumím, pro� by nyní i budoucn�, a� by 
kdy se� toho skrze pot�ebnost svou býti mohli, vedle �astopsa-
ných šepmistr�v a rady Hory Kutné, jakožto též obce jeden úd, 
podobné milosti užíti m�li. Což dále p�i spravedlivém uvážení 
JMCé a pán�v z�staveno bu
.  

V ten rozum a jednostejný v ni�em se ned�lící smysl šepmi-
st�i a rada, též správcové hor, hofmistr a urburé� s ú�adem hor-
ním pán�m na komoru �eskou jsou dobrá svá zdání oznámili, 
�ehož následek byl, že v p�íštích létech volby ty d�ly se již vždy 
dle starobylého oby�eje a že konšelé ka	kovští op�t šepmistry 
horskými voleni a ustanovováni bývali.  

V Uhrách vypukla op�tn� s velikou prudkostí válka s Tur-
kem a byli to op�t �echové, kte�í tak jako za panování krále 
Ferdinanda nejen o Uhry, ale i o veškeré k�es�anstvo velikých 
zásluh si získali. Nebo� na svolaném sn�mu zemském, kterýž 
za�al se v Praze v úterý po ned�li postní Oculi (22. b�ezna), ode 
všech t�í stav� povolena byla na pomoc vále�nou znamenitá 
bern� a to na opat�ení hranic na pomezí tureckém, aby zvlášt�
Morava, jako �len království �eského, chrán�na byla od nep�á-
tel. Bern� ta ustanovena byla tak, aby z jednoho každého domu a 
chalupy, /617/ bu� velké neb malé, v kterých lidé bydlejí, na t�i 
léta po�ád zb�hlá ro�n� po 20 gr. z každého domu na dva 
termíny platili. Praha a jiná m�sta královská, která t�etího stavu 
na sn�mích užívají, uvolila se na míst� bern� podomovní na 
hotové sum� dáti za jeden každý rok až do vyjití t�ch t�í let 
dvanácte tisíc p�t set kop gr.�. Z dom� panských a rytí�ských 
neb jiných osob duchovních neb sv�tských v Praze a v m�stech 
královských po p�l kop� gr.�., pak z každého v�rtele (v�dra) 
piva na prodej vystaveného 6 gr.�.  

Jelikož pak již roku minulého 1592, když baše bosenské 
nenadálý veliký vpád do zem� charvátské u�inil, JMCá na radu 
nejvyšších ú�edník� zemských a rad pro ochranu tohoto králov-
ství a zemí k tomu p�íslušejících sto tisíc kop gr.�. se vydlužiti 
rá�il, byli stavové vyzváni, aby našli prost�edky, jimiž by tato 
vydlužená suma zase splacena býti mohla. I snesli se stavové, 
aby na splacení té sumy na�ízena byla sbírka: 1. z jednoho 
každého džberu neb kopy štik a kapr� co se jich koli prodá po 5 
gr.�., 2. z každého v�dra vína kteréhokoliv a od kohokoliv 
vyšenkovaného po 5 gr.�., 3. z každé laky sladkého pití 1 tolar, 
4. z dobytk�v, kte�í se na prodej bijí: z vola uherského 15 gr.�., 
z vola krmného domácího 15 gr.�., z vola polského 12 gr.�., z 
vola domácího �eského 10 gr.�., z krávy a jalovice 6 gr., z telete 
3 gr., z vep�e krmného 5 gr., z skopce, berana a kozla po 1 gr., z 
ovce a jehn�te po ½ gr.�., z pinty páleného vína 1 gr., a ti, kte�í 
peníze na úrocích mají, z každého tisíce kop po 6 kopách gr.�. 
Židé, kte�í kdekoliv bydlejí, který dvatcet let stár a výše po dvou 
dukátech z hlavy a kte�í pod dvatcet let jsou po jednom dukátu 
platiti povinni byli. K vybírání této bern� usnesené byli pro 
každý kraj zvláštní berníci ustanoveni.  

Dále sneseno bylo o defensí neb ve�ejné hotovosti, k její-
mužto z�ízení zvláštní osoby ze stav� vybrané byly. A pon�vadž 
k takové hotovosti nemalé sumy zapot�ebí bude a již veliké 
sumy na sebe a poddané /618/ již byli u�inili, bylo snešeno, aby 
každý, kdožkoli v království �eském lidi osedlé mají, z jednoho 
každého gruntu neb �lov�ka osedlého (nepotahuje toho �lov�ka 
v to, než sám z m�šce svého) po 15 gr.�. dal. Pražané a jiná 
m�sta svolili jsou se na hotové sum� po t�i roky po dvanácti 
tisících a p�l osma kop míš. dávati. Nicmén�, aby také i lid 
obecný mužského i ženského pohlaví k takové d�ležité a pilné 
pot�eb� podle možnosti své pomoci �initi mohl, má se v jednom 
každém kostele v m�stech i ve vsech truhli�ku obzvláštní u�ini-
ti, od níž pán a v m�stech primas jeden a kn�z druhý klí� míti 
mají, do které by lidé v ned�li a ve dni sváte�ní pomoci skládati 
mohli, a k tomu má lid napomenut býti. Krom� toho mají mu-
strunkové té ve�ejné hotovosti v každém kraji držáni býti a k 
t�m má vždy z desíti poddaných jeden p�ší zbrojí pot�ebnou 
opat�en vyslán býti. Na kon� pak zbrojné k této ve�ejné hotovos-
ti pot�ebné, ti, kte�í statk�v pozemských drží, též také ti, kte�í 
peníze na úrocích, listech a zápisech a jakýchkoli užitcích mají, 
povinni jsou z p�ti tisíc kop gr.�. jeden k�	 zbrojný vypraviti.477  

                                                          
477 Poslové z Hory na sn�m ten vyslaní ve zprávách svých 

šepmistr�m zaslaných obšírn� popisují jednání sn�mu toho a jej 

/619/ Dle tohoto usnesení sn�movního p�iznali se ku jm�ní na 
úpisech starší nad havé�i hor ka	kovských 1052 kop, starší nad 
havé�i hor st�íbrných 523 kop 53 gr., konšelé mincí�ští 100 kop, 
Václav a Mikuláš brat�í z Olivetu 2500 kop, Jan Vlkanovský z 
Ouberovic 50 kop, Jan St�imilovský soused 90 kop, Jan Lavi�ka 
50 kop, Lidmila Podivická z Prách	an 450 kop, Leopold Šetlar 
126 kop, Mat�j Všete�ka 400 kop, opat sedlcký ze statku kon-
ventu náležejícího 1800 kop, Václav Vodi�ka 650 kop, Tobiáš 
Šlechtín ze Sezemic na Puch�i 1000 kop, Mikuláš z 
ásné 725 
kop. Obec kutnohorská byla ješt� od bern� té osvobozena, však 
k hotovosti ve�ejné na jízdného kon� p�ispívati musela a za tou 
p�í�inou ocenila veškeren sv�j majetek i s p�ikoupenými Vilí-
movi�kami na 9810 kop 9 gr. 2 d.  

Jakou pé�i v dob� té i pouhá návšt�va �lena domu panovnic-
kého na radách komory �eské vyžadovala, pou�uje nás dopis 
této komory, zaslaný šepmistr�m den p�ed sv. Petrem a Pavlem, 
v n�mž se oznamuje, že JMt arcikníže rakouské Arnošt ve st�edu 
p�íští z Prahy vyjeti a v pátek na noc do Hory p�ijeti rá�í a 
na�izuje se, aby v týž den Jeho Mt i s ú�adem horním a 
mincovním jej o�ekávali a o to se snesli a všelijak starali, aby 
JMt dobrými rybami, vínem a jinými pot�ebami náležit� uct�n a 
traktírován byl a nedostatku žádného aby v ni�em netrp�l.  

1594 Císa� Rudolf, maje z �ech na �íšský sn�m do 
ezna 
vyjeti, ustanovil ku správ� záležitostí vládních místodržícími v 
království �eském ze stavu panského Adama z Hradce nejvyšší-
ho purkrabí pražského, Jana z Valdštejna nejvyššího komorníka, 
Ji�ího Bo�itu z /619a/ Martinic nejvyššího sudího a Joachyma z 
Kolovrat purkrabí karlštejnského a prezidenta komory �eské. Ze 
stavu rytí�ského pak Hertvíka Zeidlice z Schönfeldu, Michala 
Španovského z Lisova nejvyššího písa�e zemského a Hump-
rechta �ernína z Chudenic podkomo�ího m�st královských.  

Zatím však v dob� té zu�ila válka v Uhrách s Turkem straš-
ným zp�sobem. A� Sinan baše protáhl zemí tou až k Budínu, 
kdež byla turecká posádka, musel pro nespokojenost ve vojsku 
svém již roku 1592 vrátiti se zp�t k B�lehradu. Na to byl 
vojskem císa�ským obležen Ost�ihom a roku 1593 mocn� dobý-
ván a též poražen byl v�dce turecký Hasan u B�lehradu. Sinan 
baše však ve válkách zkušený porazil na více místech vojsko 
císa�ské, oblehl velikým vojskem znamenitou pevnost Ráb, kte-
ráž slula baštou k�es�anstva a sv��ena byla hrab�ti Ferdinandovi 
z Hardek� (r. 1594). Proto byly rozeslány po celém království 
�eském p�ísné mandáty císa�ské, aby všichni stavové podle sne-
šení sn�movního ve�ejn� vzh�ru byli a vojensky táhli chrániti 
Ráb, položíce k tomu mustrunk hlavní ke Znojmu na Morav�. I 
táhli jsou jak kdo mohl a na� m�l vedle své možnosti a velmi 
dlouho s tím mustrunkem se prodlévalo, nebo� se na bohaté 
váhav� �ekalo. A tak zmustrováno jest lidu �eského vojenského 
oupravného jízdy okolo dvou tisíc a p�choty st�elc�v okolo 
dvadceti tisíc. Nejvyššími mustrhery toho lidu byli na�ízeni pan 
Jan nejstarší z Valdštejna, ten �as nejvyšší komorník království 
�eského, pan Hertvík Zejdlic z Schönfeldu, pan Malovec a pan 
Vratislav z Mitrovic. Nejvyšším polním hejtmanem u�in�n pan 
Petr Vok z Rožmberka, nejvyšším leitenantem pan Melichar 
Reder, zkušený to bojovník, nejvyšším polním maršálkem pan 
Václav Berka z Dubé, nejvyšším wachtmeistrem pan Gall z 
Lobkovic. Rytmistrové pak pan Radslav Vchynský, pan Václav 
P�tipeský, pan Jan Lukavecký a pan Neštovka z císa�ských pan-

                                                                                             
sn�mem bou�livým nazývají. Když poslové z m�st o artikulích 
sn�movních v radnici pražské poradu byli drželi a u�in�n byl od 
Kutnohorských návrh: Jelikož administrátor konsisto�e pražské pod 
obojí mnohé obtížnosti m�st�m �iní, kn�ží jim vyzdvihuje kdy a jak 
chce proti v�li m�st a kn�ží a tím obce k outratám a pojezd�m 
p�ivozuje, protož že žádají, aby Pražané, jakožto hlava a oko jiných 
m�st, jich se ujalo a k stav�m, aby taková p�ekážka proti z�ízení 
zemskému jsoucí, od téhož administrátora se více nedála, by žádali, 
namítli proti tomu Pražané, že zbyte�no k stav�m se utíkati, ježto 
JMCá zde. Protož, když slyšení míti budou, že stížnost tu p�ímo 
JMCé p�ednesou a požádají, by lepší �ád p�i konsisto�i byl, jakož i o 
to prositi budou, aby kn�žstvo pod obojí od arcibiskupa sv�ceno 
bylo. Krom� toho usnesli se poslové z m�st, že jest t�eba JMCé /619/
p�ednésti žádost strany práv m�stských, podle nichž se výpov�di 
�iní, než na z�ízení zemské výpov�di m�st se reformují, což na 
obtížnost jich povinnosti i závazk� jest. 
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ství v �echách, a jiní oficírové vojenští nad p�chotou na�ízeni. 
Páni Moravané také pohotov� byli. A tak se ten �eský lid položil 
v Rakousích u hlavního m�sta Vídn� p�ed �ekou Dunajem. /620/ A 
v tom žalostiv� a zarmoucen� oznamováno, že Ráb Turk�m 
vzdán jest. I táhlo to vojsko �eské p�edc až k Prešpurku a tu op�t 
položilo se u Dunaje, kdež jemu oznámeno, že lid k�es�anský, 
jenž v Rábu s arciknížetem Matiášem ležel a pomoci o�ekával, 
jest od Turk�v poražen a rozehnán, jakož i arcikníže Matiáš 
couvnouti musel a do Prešpurku se dostal. Sinan baše pak zmoc-
niv se Rábu nemeškal táhnouti až k pevnosti Komárnu. Zv�d�v 
však, že lid �eský se blíží, ano i odjinud k ochran� Komárna lidu 
p�ibývá, odtrhl od Komárna. Lid vojenský �eský úpravný a ná-
kladný ni�eho nedovedše (nebo� vše pozd� obmeškáno bylo) jest 
rozpušt�n.478  

Že p�i takovém všeobecném hnutí vojenském v �echách 
Hora jen tak nete�nou nebyla, lze se snadno domysliti, a máme 
toho p�ed rukama písemnou úmluvu, dle níž primas m�stský 
Zikmund Kozel z Rejzntolu, šepmist�i a rada jménem celé obce 
u�inili na den sv. Prišky (18. ledna) smlouvu s urozeným panem 
Janem nejstarším Lukaveckým z Lukavce a na Klukách, dle níž 
on k mustru	ku do m�sta Znojma i potom kdež by toho pot�eba 
kázala a kázáno bylo vypráví sedm koní aneb jízdných zbroj-
ných ku poctivosti jich pán�v a celé obce, což tak dlouho trvati 
má, pokud z této ve�ejné hotovosti nesejde, jemuž se za to platiti 
má: Výjezdné nap�ed za každý k�	 po p�l osmu tolaru, u�iní na 
sedm koní 26 kop 15 gr.�. A potom hned od toho �asu za každý 
m�síc na k�	 po 15 tola�ích, což u�iní za všech sedm koní 52 
kopy 30 gr.�. Když by pak z té výpravy sjíti m�lo a pán�m jízdy 
té pot�ebí nebylo, k tomu všemu, což by zaslouženého bylo, 
odjezdného na každý k�	 p�l služby m�sí�ní po p�l osmu tolaru, 
u�iní 26 kop 15 gr. Toho platu ustanoveného díl na p�t koní páni 
šepmist�i, rada a obec a na dva pan Kozel z Rejztolu platiti 
budou. K tomu také p�j�eno k té výprav� od obce zbroje dobré 
na p�t pacholk�, totiž p�t p�edních a tolik zadních plech�, p�t 
p�ilbic, p�t oboje�k�v, p�t plechovic a pan Lukavecký se /621/
zavázal to vše, což se mu p�j�uje, když mu dá Pán B�h ve 
zdraví se navrátiti, z úplna a beze škody odvésti. 

I tento náklad povšechný, na výpravu a hotovost tu po-
t�ebný, dle usnešení sn�mu zemského rozvržen byl na zámožné 
obyvatelstvo v zemi, totiž na takové, kte�í bu� statk�v pozem-
ských neb pen�z na úrocích m�li. I se�teno bylo dle dobrovoln�
u�in�ného p�iznání jm�ní takové jak od obce tak od ob�an�v v 
�ástce 22.559 kop 9 gr.�.  

Neblahý stav ten pocítilo velice veškeré obyvatelstvo 
kutnohorské a kdežto ješt� obec sama mimo to tím usilovn�ji na 
hory nakládati musela, nesla proto i s obyvatelstvem dvojnásob-
nou tíhu a starost všech b�emen. K tomu následkem obtížné 
dopravy poci�oval se znamenit� i nedostatek v loji (ku svícení v 
šachtách), ježto lojovníci a �ezníci pro nedostatek dobytka loj�
dosti opat�iti nemohli. Ježto pak proto bylo se co obávati, aby 
pro nedostatek loj� dílo horní zastaviti se nemuselo, na�ídila 
komora �eská k žádosti ú�adu horního v sobotu po sv. Valentinu 
p�ísn� do m�st �áslavi, Kolína a Hradce, aby hned p�i mydlá�ích 
tamních to na�ídili, aby toho �asu žádného mýdla neva�ili, ale 
všechny loje do Hory dodávali a to tak dlouho, dokud by z 
jiných zemí dostatek loje opat�en býti nemohl.  

P�i�i	ováním se pana z 
ásné urburé�e ú�adu horního, kte-
rýž hlavn� o to se zasazoval, aby Ka	k od Hory byl odd�len, 
zasazoval se zase ú�ad horní o to, aby v Ka	ku �ezníci usazovati 
se mohli, kte�í by pro tamní horní lid maso vysekávati mohli. 
Proti tomu �ezníci kutnohorští, odvolávajíce se na svá od král�
Ludvíka, Ji�ího a Vladislava jim daná privilegia, kteráž jim Fer-
dinand I. i jeho nástupcové potvrdili, dovolávali se ochrany jak 
u císa�e Rudolfa, tak i u komory �eské a prosili císa�e, aby jim 
výsady ty potvrditi rá�il. I došlo šepmistr� z komory �eské 
na�ízení dané císa�em v pátek po Božím T�le, /622/ jímž se na-
�izuje, aby cechmist�i i všechen cech �eznický p�i tom p�edešlém 
obdarování zachováni byli, ježto JMCá málo p�ed odjezdem 
svým z tohoto království po�ádku i �emeslu �eznickému v Ho�e 
to potvrditi rá�il, a protož i my jim toho, aby na Ka�ku žádného 
�ezníka nebývalo, z�stavujem. P�es to však, �ím více šepmist�i a 

                                                          
478 Tak poznamenal Da�ický ve svých Pam�tech. 

konšelé �ezník�v se ujímali, stav�l se proti nim ú�ad horní a 
krámy �eznické na Ka	k tím usilovn�ji prosaditi hled�l.  

Z krám� �eznických platilo se doby té k Vysokému kostelu 
ze 4 krám�v 2 kopy 40 gr., k sv. Barbo�e ze 2 krám�v 2 kopy 
gr., k Nám�ti z jednoho 1 kopa, ke špitálu ze šesti 4 kopy 20 gr., 
k obci ze �tyr a dvaceti po tolaru a p�ti bílých groších.  

Pon�vadž té doby mincmistra v Ho�e nebylo, dovoloval si 
ú�ad horní zase mnohá p�íko�í obci �initi a také zrazoval od 
placení p�ísp�vk� na pot�eby vále�né v m�st� zavedených, takže 
šepmist�i a rada nuceni byli st�žovati si u komory. Na stížnost 
poslala komora �eská ú�adu hornímu v sobotu po sv. Matouši 
tento dopis: St�žují sob� šepmist�i a konšelé na Horách Kut-
ných, kterak by se n�kte�í obyvatelé jich z haví�stva a hašplí�-
stva sbírku tu, kterouž mezi sebou na výpravu jízdy zbrojné 
místo osmého �lov�ka k tomu nyní proti ouhlavnímu všeho k�e-
s�anstva d�di�nému nep�íteli Turku tažení uložili, takové sbírky, 
kteráž dosti v skrovnosti jest, dávati se zp��ovali a to že by žá-
dnou jinou p�í�inou se nedálo, nežli že od n�kterých z prost�ed-
ka vašeho v tom rozpakování a tak tudy jiným za zlý p�íklad 
jsou, prosíc nás v tom za opat�ení. I pon�vadž toho jak v jiných 
m�stech královských tak i u Hory ani v jinších menších horních 
m�stech žádný obyvatel a spolu s m�stem trpící (krom� d�lník�v, 
kte�í vyminuti jsou) v této tak veliké pot�eb� osvobozen není. 
Pokud se od vás takové rozpakování d�je, nebylo by vám co 
schvalovati, nebo mnozí jsouc tím povini a mohouc netoliko to, 
což na n� uloženo, i n�co výše �initi, p�í�inou vaší toho všeho 
/623/ prázdni býti cht�jí, což jim ani žádnému posta�iti nem�že. A 
protož vám jménem a na míst� JMCé pána našeho nejmilostiv�j-
šího porou�íme, abyste, zanechajíce takového rozpakování, v to, 
což obci spravovati náleží, se nevkládali, ale všecky ty osoby z 
lidu horního, na koho což vloženo, k tomu p�idrželi a jim poru-
�ili, aby každý sbírku svou kdež náleží odvedl a s jinými se srov-
návajíc, jim toho b�emena nésti pomohl, jinak ne�iníc.479 Pro 
první dobu možná že na�ízení to p�sobilo, ale že by na dlouho 
byl ú�ad horní ustal proti ú�adu m�stskému brojiti a v práva 
m�sta se vm�šovati, nutno pochybovati, ježto d�lníky ka	kovské 
stále podn�coval k tomu, aby si zápov�di té, která �ezník�m a 
peka��m na Ka	ku usazovati se nedovoluje, nevšímali, odkud 
stálé a �etné žaloby a stížnosti pocházely.  

Nebylo na tom dosti, že obec kutnohorská stižena byla ná-
kladem na hory a nyní tak znamenitými sbírkami vále�nými, 
krom� toho nucena byla ješt� k p�j�kám, nebo� nejvyšší ú�ed-
níci a soudcové zemští v království �eském listem daným v Pra-
ze ve st�edu po sv. Michalu žádají Kutnohorských, aby jim ku 
placení služeb lidu vojenského, jelikož na ten �as p�i pen�zích 
nejsou, dva tisíce kop míš. aneb co by nejvíce možno bylo, proti 
dostate�nému i s úrokem ujišt�ní toliko do sv. Ji�í nejprv 
p�íštího zap�j�ili, jakož i také s n�kterými spolum�š�any a oby-
vateli, kte�í by tak p�i možnosti byli, o zap�j�ení /624/ n�jaké 
sumy s pilností jednali. A kdežto Kutnohorským takové vybíd-
nutí bývalo vždy skoro rozkazem a vždy obávati se museli, aby 
jim ve stálých jich žádostech na komoru �eskou bylo vyho-
vováno, nelze nijak pochybovati, že se dle žádosti té zachovali.  

Nebyla také bezd�vodná žádost Horník� roku minulého o 
šet�ení kn�ží v m�stech proti administrátorovi konsisto�e praž-
ské pod obojí, kterouž jedin� poslové m�st pražských zadrželi, 
nebo� byli kn�ží horští od konsisto�e pražské stále pronásledo-
váni a to hlavn� pro tu p�í�inu, že zde svou vlastní konsisto�
m�li, jíž se spravovali, nehledíce ke konsisto�i pražské, než v 
odvoláních ve v�cech duchovních jako ke druhé stolici. Proti 
tomu byl administrátor i fará�ové konsisto�e pražské pod obojí a 
po mnohém z obou stran dopisování již zase v pátek po sv. Lucii 
1594 píše administrátor konsisto�e pražské šepmistr�m, pohá-
n�je kn�ží horské p�ed sebe do Prahy, že jej veliké a znamenité 
stížnosti docházejí strany roztržitosti lidu a nesjednocenosti t�ch 

                                                          
479 Ve stížnosti své praví šepmist�i, že uložili vedle možnosti pla-

cení sv�domit� na možn�jší více, na chudé mén�, na haví�e pak kte�í 
z l�n� pracují po 1 gr., na ty haví�e a jiné d�lníky, kte�í v Ho�e své 
domy mají a jiné živnosti neb manželky jich vedou po 3 a 4 gr., což 
oni vd��n� p�ijali a toliko ú�ad horní z všete�nosti a bezpráví po-
strann� proti nám popouzí a v obci nedorozum�ní a k nám neposlu-
šenství sp�sobiti usiluje. 
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nekn�ží, které p�i vašich kostelích máte, nejsouce žádní kn�ží, od 
�ádných biskup� k ú�adu kn�žskému posv�ceni, kte�ížto kn�ží vší 
pobožnosti jsouce zbaveni, jakoby žádné vrchnosti duchovní 
nebylo, všecko proti �ádu dobrému a starobylému církevnímu 
vykonávají a nové v�ci v církvi nebývalé za�ínají a tudy lid od 
pravé pobožnosti odvozují a velmi proti instrukcí, kteráž konsis-
to�i pražské pod obojí p�ijímající poru�ena a vydána jest, nema-
lé potupy se dopoušt�jí, a na�izuje šepmistr�m, by svých veške-
rých kn�ží p�ed konsisto� pražskou odeslali a o jiné �ádné, od 
konsisto�e pražské volené a uznané kn�ze se postarali.  

1595 Dopis tento, spojený s výhruškou, popudil nejen šep-
mistry a radu, nýbrž i lid obecný a zvlášt� lid horní, takže se 
bylo co obávati zbou�ení haví�stva. Proto také starší nad havé�i 
jak oustn� tak i písemn� domáhali se jak u mincmistra hrab�te 
Šlika tak i u šepmistr� /625/ úsilovn� o to, aby kn�ží kutnohorští 
konsisto�í pražskou na pokoji byli necháni, poznamenávajíce ve 
svých žádostech, že všechen lid horní od kn�ží svých slovo boží 
v �istot� poslouchá a velebných svátostí p�ijímá a kdyby tudy 
kn�ží od Hory odejíti m�li, že by tudy nemalé p�í�iny k t�žkostem 
a k n�jakému budoucímu pozdvižení dáti se musely, kdežto 
p�i�in�ním a zásluhou kn�ží t�ch jak mezi lidem horním tak mezi 
obcí láska, svornost a milování jedn�ch druhých jest trvale a 
z�stává, a podobn� dále obšírn�.  

Byli� v �ele správy obecní mužové rozumní, královský rych-
tá� Mikuláš Vod	anský z �azarova a primátor Zikmund Kozel z 
Rejzntolu, jejichž vliv mocn� p�sobil p�i správ� zemské a proto 
vlivu tohoto také použili a konsisto�i pražské požadavk�m jejím 
odep�eli, pravíce ve své odpov�di, kterouž jménem šepmistr�v, 
rady a obce v pond�lí po T�ech králích 1595 odeslali, že se toho 
nijak nenadáli, aby takovými postrannými a omylnými zprávami, 
jako by mezi námi zde na Horách Kutných žádné pobožnosti 
nebylo a n�co nového, v církvi prve nebývalého, proti dobrému 
�ádu se za�ínalo a lid od pobožnosti odvozován býti m�l, jich 
konsisto� pražská obvi�ovati mohla, jelikož toho ni�eho nestává. 
Nebo� o tom v pravd� víme, že všichni v obci naší jednoho a 
pravého náboženství beze všech a všelijakých roztržitostí od 
starodávna v dobrém pokoji a svornosti užíváme a mezi sebou v 
dobrém srozum�ní a lásce strany náboženství z�stáváme, aniž 
jakých spletenc�v u nás se nachází. Kn�ži naši také všichni v 
dobré lásce a svornosti mezi sebou z�stávají, aniž co nového, 
což by prve v církvi nebývalo, p�ed se berou a n�kte�í již mnoho 
let po�ád zde na Horách Kutnách z�stávají, v kázání a u�ení 
slova božího, v posluhování velebnými svátostmi a jiných �ádích 
církevních, jakožto po p�edešlých správcích našich, církevních 
otcích svých, p�i nichž prvotiny kn�žství svého vykonávali, 
z�stali a u nás, jako i jinde v církvi svaté od starodávna drží, se 
chovají. Nicmén� také, jakž pravé pobožnosti, tak i ctného a šle-
chetného /626/ obcování ctným, a p�íkladným životem na sob�
lidu dobrý p�íklad dávají, takže do nich sob� žádný co slušn�
st�žovati nemá. A tak rozum�ti ra�te, že takovéto zprávy a 
stížnosti, kteréž vás docházejí, omylné a nepravdivé jsou.  

Nebylo však ješt� na této odpov�di dost, nýbrž chtíce pro 
budoucnost všeho podobného pronásledování ušet�eni býti, ob-
rátili se s prosbou k císa�i Rudolfovi, jemuž též písemné prosby 
lidu horního p�edložili, aby oni p�ed hanebným obvi	ováním, 
tak kn�žstvo jejich p�ed všelikým pronásledováním a p�edvolá-
váním p�ed konsisto� pražskou ochrán�ni byli. Výhružka haví�-
stva, že hory opustí a se vzbou�í, více snad tu p�sobila, nežli 
všeliké ostatní ospravedl	ování se ohledn� pravosti víry kn�ž-
stva i obyvatelstva, nebo� p�es namáhání konsisto�e pražské 
proti Kutnohorským v žalobách ke komo�e �eské podávaných 
(kdež ovšem Kutnohorští ochranu p�ed usilováním konsisto�e 
konsisto�e pražské hledali), bylo Kutnohorským sekretá�em ko-
mory �eské Ji�íkem Funkem z Olivetu ve st�edu po sv. Ezechieli 
(14. dubna) 1595 sd�leno, že kn�ží kutnohorští, by� jakékoliv 
psaní jich z konsisto�e pražské došlo, budou moci doma z�stati, 
dokud u v�ci té resoluce JMCé vydána nebude, �ímž i spor ten 
na n�jaký �as se utišil.480  

Téže doby vzniklo též n�které nedorozumn�ní mezi ctihod-

                                                          
480 Listiny sporu toho nacházejí se v archivu m�stském. Viz o tom 

více, jak již jednou p�ipomenuto, v pojednání o konsisto�i kutnohor-
ské v místopise p�i popisu Kamenného domu. 

ným kn�zem Jakubem Miliseusem Krtským arcid�kanem a 
správcem kostela sv. Jakuba a kn�zem Janem Tadeem Meze�íc-
kým fará�em a též správcem kostela sv. Barbory pro kázání 
slova božího nad t�ly mrtvými p�i generálních pr�vodech neb 
konduktech, když jednoho �asu na kn�ze Jana /627/ Tadea Meze-
�íckého taková práce od pana Samuele Nejepínského z Nejepína, 
aby nad nebožkou paní Kate�inou z Víckovic, manželkou jeho, 
kteréž on kn�z Jan p�edtím, ji v dlouhé nemoci ležící na žádost 
její navšt�vuje, z slova božího nau�ení a pot�šení p�edkládával i 
velebnou svátostí ve�e�e Pán� posluhoval, kázání slova božího 
tak, jakž ona toho za živobytí svého žádostiva byla, u�inil, 
vzložena byla, a pan arcid�kan to t�žce nesl, že se v tom jakožto 
p�ední zde mezi kn�žstvem proti oby�eji a zvyklostem zdejším 
pobíhá a jiný v povinnost jeho vkra�uje, jakási urážka býti 
cht�la. Tu pan rychtá�, páni šepmist�i a radní, nechtíce, aby na 
�asy budoucí skrze to n�jaká nesvornost mezi kn�žími bývala, 
nýbrž pokoj a láska, jak mezi nyn�jšími tak i budoucími 
zachována býti mohla, takto jsou mezi nimi skrze nížepsané 
osoby z prost�edku svého k tomu na�ízené a vyslané s dobro-
volným, celým a dokonalým k tomu z obojí strany p�istoupením 
na�ídili a na míst� postavili: Pon�vadž páni fará�ové svatobar-
borský a nám�tský za�asté na speciální funera povoláni bývají, 
pan arcid�kan pak na v�tším díle na kondukt a generální poh�by 
se zve a p�i svém kostele žádných poh�b� nemívá,481 aby on pan 
arcid�kan jakožto vrchní nad kn�žími p�i každém konduktu nad 
mrtvými t�ly kázání, tak jakž to p�edešle bývalo a se v této obci 
podle na onen �as jistého o tom na�ízení a mezi p�edešlými 
správci duchovními zprost�edkování posavád zachovávalo, 
míval, a v tu povinnost jemu se žádný jiný z t�ch kn�ží zdejších, 
aby i kdo od koho žádán byl, pro zachování dobrého �ádu, 
pokoje, svornosti a lásky bratrské nevkládal. Však aby pan 
arcid�kan /628/ jim pán�m fará��m z toho, co se jemu za práci 
jeho od kázání poh�ebního dává, jakožto posavád i jiní p�ed ním 
�inívali, každému po 3 gr. dávati povinen byl. Nemohl-li by sám 
pan arcid�kan takové práce bu
 pro nedostatek zdraví svého, 
aneb že by n�kam p�es pole odjel, vykonati, tedy tak fará�i a 
správci téhož kostela, k kterému generální pr�vod mrtvého t�la 
býti má, jakožto prve tak se zachovávalo, aby náležela a 
p�íslušela. Vedle kteréhožto na�ízení nadepsaný pan arcid�kan a 
páni fará�i všichni tehdáž p�ítomní se chovati a tím se 
spravovati, co se kondukt�v dotý�e, svolili. Dálo se v dom�
farním Vysokostelském za p�ítomnosti spoluradních Stanislava 
kožišníka, Tobiáše T�ísky, Václava Kuneše bakalá�e a Václava 
Syxtidesa v pátek po sv. Medardu (9. �ervna) 1595.  

Uprázdn�né místo nejvyššího mincmistra království �eského 
bylo op�t obsazeno a na ú�ad ten oby�ejnými obvyklými ob�ady 
v pátek po Hromnicích ustanoveným k tomu komisa�em Hert-
víkem Zeidlicem uveden byl Fridrich hrab� Šlik z Pasounu na 
Hasištejn� a Plané.482  

Škola obecní žákovská d�ev�ná u chrámu Vysokého v Ho�e 
byla zbo�ena a na tom míst� nová kamenná z gruntu vystav�na 
jest.483

/629/ Jesti� to poprvé, co se blíže se správou školní sezná-

                                                          
481 H�bitovy byly pouze p�i chrámu sv. Barbory, sv. Bartolom�je, 

Matky Boží a sv. Lazara. H�bitovy u Všech svatých a u sv. Trojice 
jsou z pozd�jší doby. 

482 Pam�ti Mikuláše Da�ického z Heslova dodávají: Nejvyšší 
mincmistrové mají tu na Horách Kutných rezidencí a dává se jim, 
mimo jiné p�ípadnosti, z mince každého týdne 10 kop gr.�.

483 Da�ický dodává: Avšak páni žáci dorostlí více freji nežli u�ení 
pilni byli. Ze školy té je nyn�jší arcid�kanství, kteráž budova, jak 
patrno, s velikým pom�rn� nákladem doby té vystav�na byla. Krá-
sný z �erveného mramoru um�le zhotovený a dovedn� ve vypuklé 
práci co nejum�leji ozdobený portál znaky m�sta Hory Kutné naho-
�e a pana Mikuláše /629/ Vod	anského z �azarova a Sigmunda Kozla 
z Reizntolu, po stranách pak odznaky v�d, um�ní a hudby, až posa-
vád vyhledáván bývá znalci. Na n�m ve dvou odd�lených plochách 
tento významný nápis z Cicerona jest uveden: Studia adolescentiam 
alunt senectutem oblectant, secundus res ornant adversis perfugium 
ac solaciam præbent, delectant domi non impediunt feris, per 
noctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. (Studia mladost 
oživují, stá�í t�ší, št�stí zdobí, v nešt�stí úto�išt� a út�chu poskytují, 
rozkoš p�sobí, doma nep�ekáží, venku p�enocují, cestují a p�ebývají 
s námi.) 
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miti p�íležitost máme. Protož nebude od místa podati zde vše, co 
v Memorabiliích k roku 1595 v úterý po Hromnicích pozname-
náno: Jakož jest pan Zikmund Kozel z Reizntolu spoluhorník zde 
na Horách Kutnách, chtíc z pravé a up�ímné lásky, kterouž ku 
pobožnosti a liternímu um�ní má, k tomu p�í�inu dáti, aby zde 
na Horách Kutných, vlasti jeho milé, škola p�ední u Vysokého 
kostela náležit� vyzdvižena a v ní mládež v pobožnosti, dobrých 
mravích a literním um�ní pobožn� vedena a užite�n� cvi�ena 
býti mohla, toho nejprvn�jší p�vod byl, aby táž p�ední škola z 
gruntu nov� vystav�na byla, na to také pomoc do 50 kop gr.�. 
u�inil a vedle toho ustupování, kterak by to stavení p�edsevzato 
a co nejd�íve na náklad obecní postaveno býti mohlo, na sebe 
p�ijal i to jistým �asem k místu p�ivedl. A když již vystav�na 
byla, dále o to se staral, aby k tomu po�tu správc�v školních, 
který p�edešle býval, ješt� jeden p�ední neb vrchní správce 
chován byl a toho aby povinnost byla taková, aby jsa vrchním 
správcem též školy, v ní p�ední lekce �etl, aby obecní školu i 
správce její pod svou správou maje, v dobrém �ádu a regimentu 
držel, za jeho pak práci také aby obzvláštní plat do 50 kop gr.�. 
opat�en býti mohl a takový plat požívaje, všech jiných plat�v 
školních, /630/ stálých i p�ípadných, kteréž posavád na jiné správ-
ce v též škole od starodávna šly a vycházely, prázen byl. Pro�ež 
skrze dobrý fedrunk úradou pán�v a p�átel obce této sem pro-
mován i od pán�v p�ijat jest poctivý mistr, vysoce u�ený pán 
Augustin Lukan Oud�ický z slavné akademie Marburské v Hes-
sích. A vedle toho aby takový plat na téhož vrchního správce 
opat�en býti mohl p�i slovutných šepmist�ích a rad�, obecních 
starších a soudc�v i vší obci toho žádal, aby mu na to dv�r na 
gruntech jejich ve vsi Pobo�i od Václava Lu�áka poddaného 
jich koupen byl. Kteréžto jeho tak up�ímn� položené mín�ní páni 
šepmist�i, rada, obecní soudcové a obec schválivše, tomu rádi 
netoliko p�ivolili, ale také k t�m dv�ma st�m kop gr.�., kteréž on 
Sigmund Kozel z Reizntolu na koupení takového dvoru oddal, 
ješt� z d�chod�v obecních t�idceti kop gr.�. na zaplacení téhož 
dvoru p�idali. A pon�vadž by z samého toho dvoru takový užitek, 
z kteréhož by na vrchního správce škol již oznámených 50 kop 
gr.�. dáváno a placeno bylo, býti nemohl, k témuž dvorci roboty 
jim z nadepsané vsi Pobo�e, ano i z dvou poddaných ze vsi 
Blinky bráti na takový sp�sob, aby poddaní, kterých v t�ch ves-
nicích mají, místo oznámených robot, roli k témuž dvorci nále-
žit� �estn� zd�lávati, hnojiti a semenem, kteréž však jim z téhož 
dvoru k setí dáváno bude, osívati povinni byli. A což by tak vedle 
toho jakého užitku z téhož dvorce, rolí a jiných v�cí mimo ná-
klad na žetí, se�ení a svážení obilí a �asem na stavení, když by 
toho bylo pot�eba, se sešlo, z toho p�edn� dot�ených 50 kop gr.�. 
na svrchního správce škol vycházelo a ostatek na polepšení stolu 
žákovstva v obojí škole, jakž by kde kdy toho ti, kte�íž by k tomu 
z�ízeni byli, pot�ebu uznali, každotýhodn� s v�lí pán�v šepmi-
str�v a pán�v obraceli.  

V �emž takovou povolnost týchž pán�v šepmistr�v, rady, 
obecních soudc�v i vší obce týž pan Sigmund Kozel z Reizntolu s 
obzvláštní vd��ností poznává, /631/ takový dv�r koupený a pen�zi 
jakž nadepsáno zaplacený v své opatrování vzal a z n�ho, jakž 
oznámený plat vrchnímu správci škol pomoci �iní a �inil.484  

                                                          
484 Týž Augustin Lukan zem�el r. 1597 a po n�m p�ijat byl mistr 

Vav�inec Sarkander z Falkenberku, správce škol na ten �as v Chru-
dimi, s kterýmž šepmist�i a rada a arcid�kanem Jakubem Meliseem 
Krtským a jinými fará�i zdejšími tyto artikule uvážili a uzav�eli a za 
�ád p�i školách svých na�ídili:  

I. Aby u Vysokého kostela jeden vrchní správce školní byl a z�stá-
val, který by na obecní školy náležitý pozor m�l, v nich jak správce, 
tak i mládež školní v dobrém �ádu a kázni, aby obojí povinnost svou 
piln� a snažn� konali, držel a tu povinnost, pon�vadž níže psané 
artikule páni i na míst� vší obce p�ijali a za �ád dobré školy uvédsti 
p�ipov�d�li, jest k sob� nadepsaný pan mistr Vav�inec Sarkander u 
p�ítomnosti nadepsaných pán�v p�ijal.  

II. Témuž �ád a správa pro školy zdejší p�edešle z uvážení pan-
ského sepsány a odevzdána jsou, aby k nim, což by se mu koli vid�lo 
a zdálo, že by k dobrému vzd�lání školy a mládeže na ní sloužilo a 
pot�ebné bylo, p�idati, zm�niti neb ujíti, pán�m prve to uvážíc, 
mohl.  

III. Ten aby sob� jiných p�t pomocník�v k Vysokému, prvního 
mistra, druhého kantora a t�i sukcentory, z nichž jeden aby locator 

                                                                                             
ad deferentiam jiných se jmenoval a jeho povinnost byla obzvláštní 
menší latinsky a �esky psáti u�iti. A ke škole svatobarborské t�i 
toliko, prvního též mistra neb bakalá�e, druhého kantora a t�etího 
sumatora, muže pobožné a bohabojné, p�íkladné a u�ené vedle své 
libosti a v�le, kteréž by nejp�íjemn�jší k pracem školním býti znal, a 
toho v tom nejvíce šet�eno býti má, nemohou-li všickni, alespo� na 
v�tším díle z akademik�v neb alumn�v pražské akademie býti, voliti 
mohl. A kohož by tak sob� volil, /632/ toho �erstv� pán�m v známost 
uvedsti má. Páni z povinnosti své, aby ten, jehož by jim tak kdy 
jmenoval, a jimi zvlášt� na první místa k n�mu promován byl se 
snažiti k této akademii u pana rektora jejich starati budou.  

IV. Co se alumn�v školních tkne, pon�vadž nadepsaným �ádem 
upraveny jsou školy zdejší, sepíše nyní jistý regiment, jak by tu žáci 
v�tší i menší chováni býti m�li, a mimo to mocen jest, aby mládence 
v�tší i menší p�ijímati moc m�l a když by kterého do které školy, 
však do po�tu toliko vym��eného, obrátil, aby tu z�stávati a býti 
povinen byl.  

V. Co se jiných tkne, kte�í k n�mu do školy bu
 od rodi��v neb 
p�átel svých p�ivozováni budou, každý aby ne jinému než vrchnímu 
správci oznamován i od n�ho do školy p�ijímán byl. A ten, jakž by 
kterého vtip a sp�sobnost seznal, jemu klasu a místo v ní ukázal. Též 
byl-li by ten toho žádostiv anebo na míst� jeho rodi�ové neb p�átelé, 
aby mu obzvláštní præceptor pro privata aneb jak se to jmenuje ku 
poz�stávání po jiných (pon�vadž k tomu vždy hodina jedna povolena 
býti má a za tu též jistý plat u logiky na�ízený jest) anebo menším též 
pedagogus z alumn�v školních neb jiných k vedení do školy i zase 
dom� dán byl, to také aby v samé moci vrchního správce z�stávalo. 
Však jestli by rodi�ové n�kte�í, majíc toho obzvláštní své p�í�iny, za 
kterého preceptora neb pedagoga dítkám neb dít�ti svému jmenovit�
žádali a v tom by nic na p�ekážce nebylo, bude povinen také jich 
žádosti v tom šet�iti. Tuž moc a svobodu v té p�í�in� aby m�l i ten, 
komuž druhá škola sv��ena a poru�ena bude.  

VI. Škola p�ední u Vysokého kostela aby byla do šesti klas�v. 
První klasa rektorova, druhá collací, t�etí kantorova, �tvrtá dvou 
succenturin, pátá lokatura, šestá druhého succentora. �emu pak v té 
každé klasí u�iti se mládež neb co proponováno býti má v lekce et 
ordo studium, kteréž každého p�l léta od vrchního správce u p�ítom-
nosti inspektor�v /633/ k tomu na�ízených publikováno bude, tak aby 
každý u�itel denn� t�i hodiny vyu�oval a vykládal. Druhá pak škola 
u sv. Barbory bude: první rectoris, druhá cantoris a t�etí succen-
toris.  

VII. Vrchní správce školy spo�ádá veškeré vyu�ování tak, aby 
žákovstvo v nižších t�ídách pro vyšší u�ení a lekce pro latinu a 
�e�tinu náležit� p�ipravena byla a vše v náležitém postupu se dálo. 
Však pon�vadž t�ch hodin také služby boží v kostelích se oby�ejn�
d�jí, to aby tak od vrchního správce i od druhého správce opat�eno 
bylo, aby žádné zpívání od žákovstva obmeškáno nebylo, na�ež 
obzvlášt� cantores z povinosti své pozor míti budou.  

VIII. Examinum tuto hlavn�jší jakž na stavy a præceptory tak i na 
školní též jinou vn� školy mládež táhnoucí se na�ízení obzvláštn�
vypsány jsou.  

IX. P�íjmy pak za tyto práce své jak správce vrchní tak i jiní 
pomocníci jeho takto míti budou:  

P�edn�. Co se tý�e vrchního správce jak na n�j z p�ed oznámené-
ho dvoru 50 kop gr.�. vycházeti má, toho se p�i tom zúplna z�sta-
vuje.  

Potom, kdež n�kterým oficiál�m každotýdn� jistý plat po dosti 
skrovnu z n�kterých v�cí a z �eho šel, nad �ímž ti kte�í stížnosti m�li, 
toho, když jim a tak pomalu p�ichází, ni�ímž užíti nemohou, protož 
takové týhodní placení dokonce minouti a od pán�v oficiál�m aby 
takto platem ro�ním poct�ni a opat�eni býti mají, a sice: pan lektor 
u Vysokého 11 kop gr.�., kantor 7 kop gr.�., první sublektor 3 kopy, 
druhý 2 kopy 30 gr. a t�etí 2 kopy gr.�. K tomu každého týhodne z 
svých klas�v po 1 den. od žáka a to sami d�liti budou. Správce školy 
u sv. Barbory 11 kop gr.�., kantor 6 kop, subkantor 2 kopy gr. a od 
žák�v týhodn� po 1 den. z jednoho.  

Ty pak stálé platy jen �tyrykráte do roka p�i každých Suchých 
dnech /634/ �tvrtý díl toho vycházeti a se dávati bude.  

K tomu také quartales neb platy �tvrtletní, kteréž se od pacholat 
každých Suchých dní platí, míti a o to se tímto sp�sobem d�liti 
budou: Z každých polovice groš�v t�ch pen�z vrchnímu správci u 
Vysokého 2, lektorovi 4, kantorovi 3, všem t�em subrektor�m po 
dvou. U sv. Barbory pak správce školy cožkoli se t�ch quartál�
sejde polovici vezme a o druhou polovici se kantor a subkantor tak 
d�liti budou, aby subkantor m�l polovici porce kantorovy.  

Týmž sp�sobem také v obojí škole o montales a ingruales tak, jakž 
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/636/ Na sn�mu zemském, kterýž zasedal roku toho na hrad�
Pražském v pátek po sv. Dorot� a zav�en byl v pátek po ned�li 
Judica, povolena byla op�tn� sbírka ku pomoci králi, proti 
�emuž Horníci posly svými Sigmundem Kozlem z Reizntolu 
primátorem toho �asu a Pavlem Litomyšlským na sn�m� žádali, 
aby Hora sbírky té byla osvobozena, od�vod	ujíce žádost svoji 
tím, kterak veliké a ustavi�né náklady pro dobré a užite�né 
JMCé i všeho království vedou a tím každotýhodn� do p�l �tvrta 
sta h�iven, n�kdy více, st�íbra, k tomu m�di spot�ebu se na den 
vydává a z toho každý rok do p�l druhého sta tisíc nové mince se 
bije a k docílení toho výnosu nákladové na pavování tak velicí 
jsou, že každý rok k tomu ke všemu, co se za st�íbro v rudách a 
kyzích z prodeje rudy trží, každotýhodn� do množství set kop gr. 
se ukládá a rok k roku do devíti tisíc kop se vynakládá a horníci 
od starodávna vždycky všelikých berní z ohledu nákladu na hory 
prázdni byli a lid horní p�i horách nejvíce proto, že bern� a daní 
prázdni jsou, se zdržují. Kdyby pak na n� jaké sbírky a bern�
uloženy byly, p�i horách by dále, jakž o tom již nejednou se 
slyšeti dávají, živností tu žádných, mimo ty velice nejisté náklady 
horní, nemajíce, setrvati necht�li, svá horní díla pusty by 
nechali a takž by hory, z nichž tak mnoho st�íbra /637/ a m�di 
vychází, ku pádu p�ijíti musely.  

Na tuto žádost sn�m usnesl se následovn�: Pon�vadž Hor-
níci napo�ád, jak bohatí tak nejchudší, všichni ze spolku na hory 
nakládati musejí a povinni jsou, z té sbírky tímto sn�mem svole-
né je Horníky propoušt�jí, krom� co by na pozemských a záduš-
ních statcích m�li, to vymi�ujíc. Sbírka tato byla však dosti zna-
menitá, nebo� p�i termínu sv. Trojice zapravilo se ze sta �ty�id-
ceti poddaných usedlých k obci, špitál�m a záduším n�kterým tu 
na Horách Kuttnách náležejících z každého po p�l kop� míšen-
ské pán�m berník�m kraje �áslavského šedesát jedna kopa míš. 
K tomu ze t�inácti komín�v v Lorci a dvou v K�eseticích dv�
kop� 10 gr. míš. Pán�m berník�m kraje kou�imského ze dvadce-
ti �tyr lidí v témž kou�imském kraji sedících po p�l kop� míš. 
dvanácte kop míš. Další temíny k placení položeny byly p�i sv. 
Vav�inci, p�i sv. Václavu a p�i sv. Havle z poddaného osedlého 
po �tyrmecítma gr. míš., pak též plat z mistr�v ov�áckých a pa-
cholk�v ve dvo�ích, takže Hora platila berni v kraji �áslavském 
228 kop 16 gr. m. a do kraje kou�imského 45 kop 12 gr. m.  

Sn�m tento byl sn�mem generálním, na n�mž poslové všech 
zemí ke korun� �eské náležejících se byli sešli, nebo� jednáno 
bylo o pomoc vále�nou proti Turku, s nímž již tak dlouho trvají-
cí válku císa� Rudolf všemožn� snažil se ukon�iti, v �emž jej 
posil	ovala d�v�ra, že vévoda sedmihradský Sigmund Báthory 
dle u�in�né smlouvy p�ipov�d�l Rudolfovi pomáhati proti Tur-
ku. A jako již roku p�edešlého �echové nejvíce byli se namáha-
                                                                                             
to i prve v každé škole oby�ej, aby se d�lili všickni. Rorales pak, 
který samým kantor�m a succentor�m dvakráte do roku se platí, od 
každého z svých klas�v po 2 d. rovným dílem náležeti má.  

Candelares neb na sví�ky jednou za rok u Vysokého a u sv. Bar-
bory správce aby od každého z pacholat po 1 gr. p�ijímali a za to 
sv�tlo do všech klas� v �as lekcí a studií, pokudž pot�eba bude, 
dávali.  

O jiné p�ípadné platy takto se d�liti budou:  
Z poh�b�v. Pon�vadž to vym��eno jest, co se od kterého poh�bu 

oficiál�m obzvláštn� a co kterému žákovi dávati a placeno býti má, 
o to takto se d�liti budou: U Vysokého správce vrchní z každých 
dvadceti groš�v nebo pen�z vezme 6, lektor 4, kantor 3, t�i subkan-
to�i 6. U sv. Barbory z každých patnácti groš�v neb pen�z správce 
7½, kantor 5 a subkantor 2½.  

Co se pak funer p�espolních dotý�e, tu, pon�vadž všechn�m jedna 
suma se na v�tším díle dává, o to se v jedné i druhé škole d�liti 
budou tímto sp�sobem: Co by bylo od kterého poh�bu bu
 všech-
n�m ze spolku neb pán�m oficiál�m zvlášt� a zvlášt� žákovstvu 
vybralo, aby to do jedné sumy složeno bylo a t�etí díl žákovstvu a 
dva díly oficiál�m rovným dílem p�išlo.  

/636/ Cantací všecky samým kantor�m a subkantor�m s žákovstvem 
obojí školy aby náležely a oni se o n� takto d�lili: Polovice aby šla 
žákovstvu a z druhé polovice kantor a ostatek sukcenturin. U sv. 
Barbory pak polovic každé kantací žákovstvu a druhá polovice dva 
díly kantoru a t�etí díl sukcenturin.  

Ono pak d�lení mezi žákovstvem, to se p�i libosti a v�li každé 
školy správci z�stavuje, pon�vadž ne všichni mezi žákovstvem jedno-
stejn� se u�í a sob� zasluhují.  

li, aby p�ekazili úsp�chy nep�ítele, tím více p�i�i	ovali se k to-
mu roku tohoto. Zem� koruny �eské sebraly dle svolení sn�mov-
ního dva a dvacet tisíc lidu p�šího, k nimž stavové �eští ješt�
dva tisíce obrn�nc� a šest set lehkých jezdc� byli dostavili, 
jakož celou tu výpravu vojenskou na sv�j náklad žoldem vydr-
žovali. /638/ Nejvyšším v�dcem byl op�tn� Petr Vok z Rožm-
berka. Št�stí vále�né bylo podniknutí tomuto p�íznivo a nej-
d�ležit�jší vít�zství roku toho bylo dobytí Ost�ihomu a odražení 
a zahnání nep�ítele od Komárna, což obojí hlavn� udatnosti 
vojska �eského se p�ipisovalo.  

Poprvé od toho �asu, co poslové kutnohorští do sn�mu cho-
dili, p�ihodilo se jim p�íko�í, které cit jejich hrdosti velice urazi-
lo. Když totiž v úterý den sv. Valentina (14. února) pukrmistr a 
rada Starého m�sta Pražského na míst� jiných pán�v Pražan, z 
Menšího m�sta pražského vyslaných, a m�st království �eského 
na sn�mu generálním shromážd�ných na radnici starom�stskou 
povolali a po uvítání mezi jinými �e�mi oznámiti dali skrze pri-
mátora Jana Krocína z Drahobejle, že toho pot�ebu uznávají a v 
tom poru�ení mají, aby ze všech m�st vyslané zejména pozname-
nati dali. A pon�vadž mnozí ten sp�sob zachovávali, že po vysly-
šení proposicí sn�movních odjížd�li a n�kte�í toliko do p�l 
sn�mu bývali, takže �asem k posledku s kým sn�movního podání 
zavírati nelze. Protož to poznamenání za tou p�í�inou konati se 
bude, aby se mohlo vyrozum�ti, všichni-li do uzav�ení sn�mu 
z�stávati budou, �ili nic. A když povolání p�išlo, jest srozum�ti 
tomu, že jsou m�li m�sta královská porád poznamenaná tak, jak 
bern� se vybírá anebo defensí svolena, k kterýmžto daním Hora 
nejsouc potažena, také ji poznamenati pominuli, než p�edn�
Plze�, Hradec a jiná m�sta jmenovali a osoby odtud pozname-
nati dali. I ozvali se poslové kutnohorští, že a�koli Hora Kutná a 
obec ta od sn�m�v docházení osvobozena jest, nicmén� že 
šepmist�i a rada jich vyslali, pon�vadž toto generální sn�m jest, 
který nepochybn� velikých v�cí se dotýkati bude. Protož, jestli by 
co na Hory Kutné a m�sto naše vztahovati se cht�lo, toho aby-
chom doslechli a co za pot�ebné bude, promluvili. K tomu také, 
pon�vadž statky /639/ pozemské k obci držíme a máme, podle té 
p�í�iny také slušn� k sn�mu náleželo nám se dostaviti. Podle 
toho žádáme, jestli jména naše budou se míti poznamenati, aby 
Hora Kutná poznamenala se kdež náleží, totiž na p�ední místo 
po Pražanech. Proti tomu z m�sta Plzn� vyslané �tyry osoby se 
ozvaly, že tomu místa nedávají. Ale pan primátor starom�stský 
doložil, že to bude napraveno jak žádáme, a tak Hora Kutná 
p�ed Plze� a jiná m�sta poznamenána jest.  

Když pak v pond�lí po ned�li Reminiscere (20. února) se 
op�t všichni poslové z m�st na Starom�stské radnici sešli, aby 
snešení vyšších dvou stav�v, kteréž jsou u�inili na proposicí 
sn�movní a t�etímu stavu je v známost uvedli, uváženo bylo a 
Hora po Praze nejprve p�ed Plzní a jinými m�sty jmenována 
byla, v tom Plze�ští vyvstali a podle nich Bud�jovští a z Oustí 
nad Labem a skrze jednoho promluviti dali, že oni tomu povoliti 
nemohou, aby Hora p�ední hlas míti m�la, než že oni jsou vždy 
po Pražanech první místo m�li p�ede všemi m�sty jinými, na to 
také že privilegia mají a jestliže by to nebylo napraveno, že by 
kdež náleží oni se ohlašovati ani dostavovati necht�li.  

Proti tomu od primátora kutnohorského Kozla z Reizntollu 
promluveno, že jest posl�m od Hory Kutné to s podivením, že 
poslové z m�sta Plzn� tímto svým všete�ným a bezprost�edným 
ohlašováním tomu pilnému a vysoce pot�ebnému i d�ležitému 
jednání, které nyní uváženo býti má, p�ekážku chtí �initi, ježto 
my na míst� vší obce Hory Kutné t�m p�í�inám jich jalovým ni-
kterakž místa dáti a tomu, aby oni p�ední hlas a místo p�ed námi 
Horníky míti m�li, povoliti nem�žem a nepovolujem, zvlášt�
pon�vadž od starodávna a p�es pam�� lidskou hlasu a p�ednosti 
po Pražanech p�ed jinými m�sty jsme užívali. A toho dotvrzují 
z�ízení zemské, desky zemské, relací sn�movní a JMCé otev�ení 
mandátové v�bec vyšlí a n�které jiné p�í�iny, co by, p�išlo-li by 
k �emu, /640/ ukázati mohli. Protož, aby páni poslové se spokojili 
a toho, co jest napsáno a jak provoláváno, p�i tom zanechali.  

�emuž Plze�ští upírali, že oni tomu místa nedávají a dáti 
nemohou. A když k dalšímu odporu cht�lo se schylovati, v tom 
JMCé rychtá� Vav�inec B�ehovec Šotnovský z Závo�ic se ohlásil 
a v to vkro�il, oznamujíc, že má instrukcí sob� danou od JMCé, 
jestli by kdy v tomto radním míst� odpor n�jaký mezi osobami 
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radními vznikati cht�li, aby to p�etrhl. Protož, že napomíná ob�
strany, aby se spokojily.  

Jakož potom v ty dny primátor plze�ský po stran� nejednou 
o tu p�ednost s samým primátorem pražským rozmlouvání míval, 
avšak porozum�vše plze�ští, že nemají mnoho dobrého v�tru od 
pán�v Pražan�v a jiných z m�st vyslaných a když ani k JMCé 
po�ítáni nebyli ani k spisování sn�movnímu, ztratili se a pry�
všichni odjeli a relací sn�movní nedo�kali, toliko panu primá-
torovi starom�stskému výpis toho svého majestátu zanechali.485  

/641/ Nebylo na tom dosti, že Hora nejen na vydržování hor 
veliký náklad nésti musela, nýbrž i na pot�eby vále�né, jak již 
bylo uvedeno, mnoho p�ispívala. Nucena byla ješt� k v�tším 
ob�tem. V pond�lí po ned�li Smrtelné psali president a rady 
z�ízené komory �eské Kutnohorským takto: Jakož JMCá k 
otev�ené válce s ouhlavním nep�ítelem všeho k�es�anstva 
Turkem p�iveden a k takové válce znamenité sumy pen�z pot�ebí 
jest a JMCá na tom býti a peníze sirot�í proti dostate�nému 
ujišt�ní, kteréž se bez toho jinam rozp�j�ují, nebo daremn� na 
práv� leží, vyzdvihnouti chtíti rá�í, na�izují, aby bez prodlení 
zprávu na komoru u�inili, mnoho-li pen�z sirot�ích neb jiných 
na práv� složených v deposicí leží, též také jsou-li kte�í možní a 
mohovití spolum�š�ané a kte�í zejména, p�i nichž by n�která 
suma k oznámené pot�eb� sp�sobena a objednána býti mohla.  

Že vyzvání tomuto, jak ohledn� pen�z sirot�ích tak i zaslání 
seznamu zámožn�jších m�š�an�, zadosti u�in�no bylo, lze sou-
diti z toho, že císa� Rudolf v pond�lí po Nanebevzetí Panny Ma-
rie vydal Horník�m mandát, pon�vadž v tak náhlé pot�eb� také 
království a zemí svých pomoci užívati musí a nejvyšší ú�edníci 
a soudcové zemští, též rady soudu dvorského a komorního a 
vedle nich jiné osoby z stav�v p�edních panského a rytí�ského 
na p�edložení a žádost naši jistou a nemalou sumu pen�z k té 
nevyhnutelné pot�eb� zap�j�iti jsou p�ipov�d�li, což však nikte-
rak vysta�iti nem�že. Z t�ch p�í�in jsouce té obzvláštní d�v�rno-
sti k stavu m�stskému jakožto t�etímu, že vezmouc sob� p�íklad z 
vyšších dvou stav�v též poddan� a svoln� se okáží. Protož 
p�edn� vás rychtá�i a primase za to žádati rá�íme, abyste, 
ukážíc na sob� jiným spolusoused�m vašim dobrý p�íklad, nám 
jisté sumy /642/ pen�z zap�j�ili, potom pak, obešlíc p�ed sebe na 
p�íležícím rejst�íku poznamenané osoby, s nimi na míst� a jmé-
nem naším s pilností a bedliv� jednali, aby k této nevyhnutelné 
všeho k�es�anstva se týkající pot�eb�, vedle vás podle své 
nejvyšší možnosti jisté sumy pen�z, nem�že-li déle býti, aspo� do 
t�í let proti dostate�nému ujišt�ní zap�j�ili a jsou-li i jiní mezi 
sousedy vašimi, kte�í v tomto rejst�íku doloženi nejsou, p�i nichž 
by n�co objednáno býti mohlo, abyste i t�ch p�ed sebe povolali a 
s nimi jednali.  

I byly uvedeny v rejst�íku tyto osoby z obyvatel horských: 
Tomáš Klabal konvá�, Augustin Šmilauer, Ji�ík Fidlar kupec, 
Jind�ich Labuška, Tobiáš T�íska peka�, Ond�ej a Jakub Micha-
l�v z Nových mlýn�v, Mat�j Dít� peka�, Matouš Trunkát a Ji�ík 
Hauza. K jakým p�j�kám se uvolili nelze pov�díti, že však žá-
dosti vyhov�no bylo, nelze nikterak pochybovati.  

Ježto na posledním sn�mu �íšském vyzval císa� Rudolf též 
n�mecká knížata ku pomoci proti Turku a n�kte�í z nich i pomoc 
do Uher byli vyslali, byly �echy vojskem knížat n�meckých 
velice stíženy. Také Hora zakusila t�žkostí t�chto a bylo proto v 
pond�lí po sv. Bernardu (12. �ervna) v plné rad� snešeno: Pon�-
vadž na ten �as nemalý po�et lidí a knecht�v v kraji tomto okolo 
�áslavi po vsech leží a ty sem na Hory Kutné p�icházejíce, pále-
                                                          

485 Zakládali� si Plze	ští na výsad� krále Ferdinanda I. z roku 
1547, kdy pro zdánlivou a nepravdiv� udanou vzpouru Hory Kutné 
proti králi Ferdinandovi Kutnohorským bylo od	ato privilegium a 
Plze	ským první hlas a místo ve sn�mu po Pražanech ud�leno. Ale 
poslové horští po tomto pro n� tak snižujícím výstupu neobmeškali 
u�initi pot�ebných krok�, aby p�i starých právech svých z�staveni 
byli. A tu jim od prezidenta komory �eské Joachyma z Kolovrat 
právo jich hlasu a místa po Pražanech bylo p�i�knuto. Místokanclé�
Krištof Želinský z Sebuzína pak ujistil jich o slušné jich p�ednosti 
p�ed jinými m�sty, pon�vadž tak z�ízením zemským prop�j�eno a v 
relacích sn�movních také toho se dokládá. A protož mají-li Plze	ští 
jaký majestát, ten že jim proti z�ízení zemskému posta�iti nem�že. 
Tím byl sice tento první spor Kutnohorských s Plze	skými utišen, v 
pozd�jších létech však zase /641/ se obnovil. 

nými víny, potom ho�kým pivem se náramn� obt�žují, z toho 
potom šarvátky, r�znice i pranice za�ínají, lid domácí a zvlášt�
horní k bitv� pobízejí a tak lidi bou�í, jakož pak pominulého dne 
ned�lního jednou i po druhé strašlivé zbou�ení i nebezpe�ení 
lidu obecného se stalo, že do dvou dom�v, v kterých knechti 
sed�li a pili, majíce od nich knecht�v k tomu p�í�inu danou, se 
dobývali a je vybíti cht�li, když ti knechtové n�kte�í dobytými 
kordy po n�kterých /643/ �eších se ohán�li a je bili, z �ehož se 
dále škodného zbou�ení a pozdvižení haví�stva obávati bylo.486

Proto na�ízeno, aby p�edn� žádných pálených vín na rynku, po 
ulicích a jinde na �ad, jakž to p�edešle na�ízeno, dáváno nebylo. 
Potom také ho�kých piv na �ady šenkování a zvlášt� knecht�m 
dokonce zastaveno bylo, tak aby tedy dot�ení knechti p�í�iny 
sem choditi nem�li a tak ty nebezpe�né r�znice a sváry p�estaly. 
Protož ihned povolán rychtá� m�stský a jemu poru�eno, aby 
prodávání vín pálených po rynku a ulicích, pokudž ti knechti tu v 
kraji ležeti budou, dokonce zastavil a s ním se vykládati 
nedopoušt�l. A jestli by se kdo s ním vyložil, aby jemu pobráno a 
stlu�eno bylo a on ztrestán byl. Starším nad šenké�i také poru-
�eno, aby p�i tovaryšstvu svém také to na�ídili a opat�ili, aby 
žádný na �ad piva ho�kého a zvlášt� knecht�m nedával pod pro-
padením pokuty, pokud ti knechti zde v kraji z�stávati budou.  

Z obavy p�ed provedením pohr�žky knecht�v proti m�stu 
u�in�né byly veškeré p�e do týhodne odloženy a pro opat�ení 
obce a hor usnešeno, aby hlída�i a ponocní vždycky ve dne a v 
noci na�ízeni byli, zvlášt� kdyby se od knecht� co za�ínati 
cht�lo. Dv� osoby aby pak p�i trubách, kterými se voda do m�sta 
vede, byly a je opatrovaly a t�m za to aby z m�šce obecního se 
platilo. A v noci pak aby sousedé po po�ádku každou noc 
ponocovali, po p�ti neb šesti desátcích, jak by toho kdy pot�eba 
bylo, a ti aby se po m�st� rozd�lili a m�sto procházeli. A desát-
níci aby svoláni byli a to soused�m v známost uvedouce, poru-
�ili, aby každý se /644/ na pozoru a opatrn� m�li, a též o tom 
starším nad havé�i poru�eno, aby p�i haví�stvu a tovaryšstvu 
svém to na�ídili, aby mezi knechty nemnoho se t�eli, jim ve všem 
pokoj dali a budou-li se kdy k bitv� pobouzeti, jakž toho �asto 
�iní, jich aby nechali a mezi n� se nepletli.  

Za okolností tak stísn�ných, v jakých veškeré obyvatelstvo 
kutnohorské doby té žilo, a p�i všelijakých znamenitých výlo-
hách obecních, jest v�ru s podivením, že obec ke koupi v�tšího 
statku pozemského mohla se odhodlati. M�l� bývalý primátor 
horský Zikmund Kozel z Reizntolu na blízku m�sta statek 
K�esetice, kterýž koupil od Háši z Oujezda. Pro churavost svoji 
a nemoha také statku toho zaplatiti, aby nezadlužený mohl jej 
rodin� zachovati, a v�da také, že by obci statkem tím dob�e 
poslouženo bylo, nabídl jej též obci ke koupi. Obec v koupi 
vešla: Léta Pán� 1595 ve �tvrtek po sv. Jiljí stala se smlouva 
trhová dobrovolná p�átelská celá a dokonalá mezi panem 
Sigmundem Kozlem z Reizntolu na K�eseticích prodávajícím z 
jedné a slovutné a vzáctné poctivosti pány šepmistry, konšeli, 
staršími obecními a vší obcí na Horách Kutnách kupujícími z 
strany druhé taková, že on pan Sigmund Kozel z Reizntolu 
d�dictví své tvrz K�esetice, p�i ní dv�r poplužní s poplužím, ves 
K�esetice celou, ves Perštýnec celou s zámkem pustým 
rozbo�eným, ves Chrást celou, ves Krupou celou, vše s dvory 
kmetcími, kr�mami svobodnými a výsadními, s podacím 
kostelním, s lidmi usedlými i neusedlými a z t�ch grunt�v 
sb�hlými i nesb�hlými i s spravedlnostmi jich všelijakými (krom 
t�ch, o které s pány Janem, Ji�ím a Karlem brat�ími Háši z Ou-
jezda na odporu jest a pro n�ž již také mezi nimi psaní i také 
poselství vedle práva a z�ízení zemského zašla487), s platy, 
d�dinami ornými i neornými, lukami, pastvišt�mi, pustinami, 
                                                          

486 Podána byla do rady zpráva o pohr�žce haví��v N�mc�v, že 
proti �ech�m podle knecht�v býti cht�jí, kdyby to k �emu p�išlo, 
což vedlo k p�ísnému vyšet�ování. Bou�e ta mezi n�meckými žold-
né�i a havé�i byla dosti znamenitá, poran�no bylo více žoldné��v, 
takže jich v�dce dal se slyšeti, že Horu ze �tyr stran dá zapáliti. 

487
/645/ Odpor ten záležel v tom, že týž Kozel z Reizntolu kupní 

smlouvu na tvrz Bykánec s dvorem poplužním atd., pak na dv�r 
Zemanovský v Týništích, kteréž byl od Petra Salavy z Lípy a na 
Bykánci koupil, ješt� ve dskách zemských zanešeny a úpln� zapla-
ceny nem�l, pon�vadž nedoplacená �ástka na nezletilého syna Jana 
Bo�ka Salavu vycházela. 
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lesy, háji, porostlinami, trninami, vrbinami, mlýny, rybníky, 
potoky, /645/ vodoto�inami, k�rmi, vejci, robotami a jinými 
povinnostmi a p�íležitostmi všelijakými, též d�dicství: tvrz 
Bykánec, p�i ní dv�r poplužní s poplužím, d�dinami, lukami, 
porostlinami, lesy, rybní�ky a sumou se vší zvolí a plným 
panstvím a jiným vším a všelijakým k týmž d�dicstvím náležitým 
p�íslušenstvím, tak jakž on pan Sigmund Kozel z Reizntolu toho 
všeho, tvrze a statku k�esetického s dvorem poplužním, �tyrmi 
vesnicemi celými a jiným k tomu náležitým a již dot�eným 
p�íslušenstvím od urozeného pana Karla Háši z Újezda, a tvrze 
Bykánce též s dvorem poplužním a jiným k tomu nadepsaným 
p�íslušenstvím a dv�r Zemanovský v Týništích, s tím což tu jest 
od urozeného pána Petra Salavy z Lípy, od nich to od každého 
obzvlášt� koupiv trhy pravými a dokonalými dostal, posavád v 
držení a užívání byl a registra sekrétem urozeného pana Karla 
Háši z Újezda upe�et�ná, k trhu obzvláštním poznamenáním, s 
jakými svršky a nábytky táž nadepsaná d�dictví od n�ho pana 
Sigmunda Kozla z Reizntolu prodána jsou, vydána ukazují, z to-
ho ze všeho osm poddaných: Mat�je syna Matoušova z Chrástu, 
Annu Benešovu dceru, Mandu Machá�kovou dceru z K�esetic, 
Reginu dceru Matoušovu z Chrástu a Marušku Pospíšilovou 
dceru z Chrástu vše nezletilých i s spravedlnostmi jejich sob�
vymínil, a to za t�inácte tisíc a p�l t�etího sta kop groš�v 
�eských. Na kteroužto sumu oni páni šepmist�i, konšelé, starší 
obecní a všecka obec na Horách Kutnách jemu panu Sig-
mundovi Kozlovi p�i nejprve p�íštím sv. Havle toho deva-
desátého pátého, až do sv. Ji�í /646/ p�íštího devadesátého 
šestého léta p�išlým odvésti a vy�ísti anebo jeho do té sumy u 
v��itel�v jeho, kdež by jim od n�ho ukázáno bylo, zastoupiti a na 
ostatek poz�stávající sumy p�t tisíc kop gr.�. dv� jistoty po p�l 
t�etím tisíci kop gr.�. právem listu hlavního pod ourok oby�ejný 
sv�d�ící od toho nyní p�íštího sv. Havla do roku po�ád sb�hlého 
s polouletní výpov�dí jemu panu Sigmundovi Kozlovi a d�dic�m 
jeho vedle notule kancelá�e pražské a jak zem� za �ád a právo 
má, u�initi a odvésti mají. Proti tomu on pan Kozel z Reizntolu 
jim pán�m šepmistr�m, konšel�m, starším obecním i vší obci 
oznámeného statku a d�dictví svých i lidí poddaných zúplna a 
docela mimo to vymín�né a výš jmenované v úterý nejprv p�íští 
postoupiti a potom mezi tímto �asem a památkou Seslání Ducha 
svatého léta devadesátého sedmého sám osobn� neb d�dicové a 
budoucí jeho se k ú�adu desk zemských postaviti a oznámené 
d�dictví a statek jim kupujícím do desk zemských vložiti a listem 
správním s dostate�nými rukojm�mi podle formy a notule 
kancelá�e pražské opat�iti a týž list správní ke dskám zemským 
položiti, neb jim pán�m šepmistr�m, konšel�m i vší obci na 
Horách Kutnách odvésti povinen bude. A pokud by se toho 
nestalo a on pan Zikmund Kozel z Reizntolu list�v správních jak 
nadepsáno ke dskám zemským nesložil, tehdy oni páni šepmist�i, 
konšelé, starší obecní i všecka obec na Horách Kutných tu jednu 
jistotu na p�l t�etího tisíce kop gr.�. do deposicí ke dskám 
zemským, tak aby p�i dskách zemských místo zprávy do t�í let a 
do osmnácti ned�l, anebo pokudž by list�v správních nesložil, 
z�stávala, položiti povinni budou. Po vyjití pak let právních, 
totiž t�í let osmnácti ned�l po�ád sb�hlých, aneb když by listy 
správní jim pán�m šepmistr�m odvedl aneb ku dskám zemským 
složil, bude moci on pan Sigmund Kozel aneb d�dicové jeho touž 
jistotu na p�l t�etího tisíce kop gr.�., od desk zemských 
vyzdvihnouti a k sob� /647/ p�ijíti. Co se pak dotý�e register 
purkrechtních a s spravedlnostmi lidskými, ty jim pán�m 
šepmistr�m, konšel�m i vší obci na Horách Kutných on pan 
Sigmund Kozel z Reizntolu tak, jakž je sám od pana Háši z 
Újezda p�ijal, odvésti a po�ádn� postoupiti má a odúmrti všecky 
i purkrechtové, kte�íž jemu panu Kozlovi po již psaném panu 
Karlovi Hášovi z Újezda výš dot�enou smlouvou na témž statku 
k�esetickém náleželi, již také jim pán�m šepmistr�m, konšel�m, 
starším obecním i vší obci Hory Kutné náležeti mají a náležejí. 
A pokudž by strany o jistý �as se snésti mohly, aby sob� tuto 
smlouvu ve dsky zemské vložily, to budou moci voln� u�initi. A 
pakli by se spole�n� o to nesnesly, proto nicmén� jedna kte-
rážkoli strana, když by se jí koli líbilo, bude moci voln� a 
svobodn� sob� túž smlouvu ve dsky zemské vložiti, na druhou 
stranu neo�ekávajíce. A tak což tu mezi t�miž stranami touto 
smlouvou p�átelskou a dobrovolnou, trhem celým pravým a 

dokonalým zav�íno a smluveno, to všecko jsou sob� zúplna bez 
p�erušení i zmenšení všelikého jakž na dobré a poctivé lidi 
náleží, zdržeti p�ipov�d�li. A toho všeho na potvrzení tuto 
smlouvu na dv� v jednostejná slova sepsati mezi sebou dali a 
jakž prodávající svou vlastní, tak kupující svou m�stskou 
nadepsané Hory Kutné pe�eti k tomu p�itisknuvše, každá strana 
jeden ten p�ípis k sob� p�ijala. Stalo se na týchž Horách 
Kutných léta a dne svrchu psaného.488

/648/ Uzav�ení této koup� stalo se v dob� pro obec velice 
nev�asné, nebo� pen�z v záloze nebylo žádných. Avšak 
šepmist�i, obecní soudce i starší prohlédajíce k tomu, že statek 
ten je obci velice p�íhodný, pon�vadž tu velmi blízko m�sta a tak 
�íkaje na p�edm�stí jest, i jinak všudy v�kol v jiných gruntech 
této obce leží a tudy dobrému a užite�nému obce této i velikému 
pohodlí netoliko soused�v zdejších, zvlášt� t�ch, kte�í od 
Perštejnice roli na hamfeštích mají, ale i poddaným této obce 
slouží, a pon�vadž na kupní sumu 13.250 kop gr.�. p�i sv. Havle 
toliko 2500 kop gr.�. a p�i sv. Ji�í p�íštího roku 5500 kop gr. 
placeno býti má a ostatek pak p�ipov�d�l, dokudž koli páni a 
obec chtíti budou, neb pokudž by synové a dítky jeho nevyrostli 
za obcí pod úrok zanechati, p�istoupili tím ochotn�ji ke koupi té. 
Rozjímajíce však dále u sebe, jak by takový statek podle smlouvy 
platiti mohli, za nejlepší uznali, pon�vadž žádných pen�z 
obecních p�ed rukama není, že jinde pod úrok vyp�j�eny býti 
musejí. Protože pak kdyby z celé sumy úrok placen býti m�l, 
veliké b�emeno na obec by uvalili, protož aby v obci nejprve 
mezi sebou, potom mezi jinými sousedy p�j�ku bez úrok�
shledali. Návrh ten setkal se s živou ú�astí a ihned mezi 
šepmistry upsáno bezúro�n� 235 kop gr.�., kterýž dobrý p�íklad 
mocn� p�sobil na ostatní sousedy, takže pot�ebná suma pro 
první i druhý termín byla zabezpe�ena.  

Protože však p�ece jen všichni k p�j�ce takové nesvolili a 
bylo pot�ebí pen�z na splacení n�kterých p�j�ek jiných, uložili 
šepmist�i a rada zvláštní platy z dom� a piva k obecním 
pot�ebám. Proti tomu oni nespokojenci jménem chudého lidu 
horního suplikovali u císa�e Rudolfa s ná�ky do ubližování, jaké 
se jim od pán� šepmistr� a rady v p�í�in� /649/ koup� statku 
k�esetického d�je, ježto nemaje dostate�ných pen�z obecních na 
obyvatele, nesnesitelné dan� ukládají na splacení toho statku a 
to vše p�vodem pana primasa, kterýž veliké t�žkosti chudým a 
vdovám �iní, nebo� vedle uložení jich p�j�ku skládati museli bez 
ohledu na prosby, takže mnozí, nemajíce takové sumy, co kdo 
m�l zastaviti musel, aby t�žkosti ušel. Také že v�tší platy z vín 
uložili (z v�dra 8 gr. kde d�íve 5 gr. bývalo) a z piv i z páleného 
a to bez v�le JMCé a bez svolení sn�movního, takže nakládajíce 
na hory a platíce bern� na Turka mají platy nesnesitelné. A to 
vše jen proto, že primas Zikmund Kozel z Reizntolu state�ek 
K�esetice, kterýž byl koupil a jemuž snad se nelíbí aneb nev�da 
jej �ím zaplatiti, skrze chytrost svou a pomoc jedné p�ední oso-
by,489 kte�ížto dva nyní pány toho m�sta jsou a jiní po nich Amen 
�íkati musejí, k té koupi i tuto obec zavedli, bez �ehož obstáti 
mohla.  

Po tomto udání bylo šepmistr�m i rad� komorou �eskou p�í-
sn� na�ízeno, aby se zodpovídali. To se také stalo a v�c objasn�-
na s poukazem, že toliko od t�ch horních d�lník� plat se vybírá, 
kte�í v m�st� aneb na p�edm�stí domy své mají a kte�í mimo 
dílo horní bu� sami neb jich manželky ješt� jiné živnosti provo-
zují a plat ten toliko 4 gr. ro�n� �iní. Po této zpráv� nespokojen-
ci ku pokoji a poslušnosti vyzváni. Jak se podobá vycházela 
žaloba tato nejvíce od osob stavu panského v Ho�e usazených, 
které vždy se zdráhaly dávky obecní platiti a které k odboji také 
lid horní pobádaly. Aby tomu na p�íšt� bylo zamezeno, snesli 
                                                          

488 List správní, jímžto Zikmund Kozel z Reizntolu Kutnohor-
ským zaru�il, podepsán byl co rukojm�mi za správné držení Jind�i-
chem Maternou z Kv�tnice a na P�ítoce, Benjaminem Kutovcem z 
Ourazu a na Hlubo�epích a Samuelem Nejepínským z Nejepína a na 
Ho�ejším Valtinov�. Týž Sigmund Kozel z Reizntolu a na Vesci 
zem�el v pátek na den Svátosti 1597. V posledním po�ízení svém 
odkázal veškeren statek sv�j manželce své Ann� a d�tem Janovi, 
Sigmundovi, Mikulášovi a Dorot� stejným dílem. /648/ P�i smrti jeho 
byly všechny dítky ješt� nezletilé a matka ponechána jim po privile-
giu císa�e Rudolfa plnomocnou poru�nicí. 

489 Narážka na král. rychtá�e Mikuláše Vodolínského z �azarova 
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šepmist�i, rada i obecní starší, aby pro budoucí �asy osobám 
stavu panského domy v Ho�e kupovati d�íve dovoleno nebylo, 
dokudž by reversem se nezavázaly, že všechna b�emena obecní 
s ostatními sousedy /650/ ponesou. Revers takový zn�l: Já … 
známo �iním tímto listem, jenž revers slove, obecn� p�ede všemi 
a zvlášt� tu, kdež náleží. Jakož jsem toho p�i slovutné a vzáctné 
poctivosti páních šepmist�ích a rad� na Horách Kutných žádostí 
svou obdržel, že jsou mi ku koupení domu (místo kde) povolili, 
že jsem p�ipov�d�l a listem tímto p�ipovídám všecky poplatky a 
povinnosti k obci, k záduší a školám, obzvlášt� pak cupusy, když 
by k obci jaký d�l neb couk podle sp�sobu a oby�eje horního se 
pavoval, i všelijaké jiné sbírky, kteréž by k jakékoli obecní neb 
zádušní pot�eb� podle jiných soused�v na týž d�m m�j uloženy 
byly, to všecko jakž od starodávna bylo a z toho vycházelo a jiní 
toho domu držitelé z toho to spravovali, také beze vší odpornosti 
v tom ve všem ku pán�m šepmistr�m a rad� i jiným náležitou 
volnost zachovaje, spravovati a vykonávati, šenku, handl�v a 
jiných živností m�stských v témž dom� svém nižádným sp�sobem 
nedopoušt�ti a bez v�domí a v�le pán�v šepmistr�v a rady žá-
dnému téhož domu cedulemi neb listy jakýmikoliv�k proti dobré-
mu sp�sobu, �ádu a právu m�stskému nepostupovati, ale p�išlo-
li by k tomu, že bych takový d�m kdykoli komu odbýti m�l, o to 
se up�ímn�, abych jej �lov�kem m�stským a sousedem hodným 
dosadil, starati a k tomu p�ivedsti chci. A v�c tak tuto tímto 
listem neb reversem mým zavazuji, k tomu také manželku a d�di-
ce své i toho každého, kdož by po mn� toho domu užívati nebo k 
n�mu právo a spravedlnost míti cht�l, listem tímto víži, a ten 
každý také tomu všemu jakž nadepsáno dosti �initi i tento revers 
na sebe obnoviti povinen aby byl a prve nežli by to u�inil, práva 
svého žádného aby užíti nemohl. Na sv�domí toho pe�e� svou 
vlastní jsem p�itiskl a vlastní rukou podepsal. Jenž se stalo atd. 

Nemálo polekána byla Hora rozmíškou, která roku toho 
strhla se mezi d�lníky mincí�skými a pregé�skými, kte�íž zane-
chavše práce /651/ v minci, pozdvihli se proti majitel�m stolic 
pregé�ských a žalovali u samého císa�e, že jim za dílo jejich z 
vypadající a vyplácené mzdy majiteli stolic pregé�ských se 
strhuje a ubírá. Tvo�ili� mincí�i a pregé�i pro sebe samostatnou 
obec na Vlašském dvo�e a knihami, jimi i ú�ady horními vede-
nými, zapisované mívali stolice pregé�ské do majetku a k t�m 
ú�ad m�stský nem�l moci žádné. Oni sami volili si ze sebe své 
starší, jimi se spravovali a toliko ú�adem horním a mincovním se 
�ídili. Právo toto p�ivlastnili si samovoln� mincí�i a pregé�i 
poz�stalí ihned po vypálení Hory za válek husitských a císa�
Zikmund jim to nejen potvrdil, nýbrž i l�ny mincí�ské a stolice 
pregé�ské d�di�n� jim postoupil. Dle dávného a obvyklého sp�-
sobu ú�toval se plat za mincování a ražení pen�z tak, že co dle 
váhy a po�t� h�iven st�íbra ku zmincování sv��eného p�išlo, to 
se na t�i díly rozd�lilo. Z toho vycházely dva díly na d�lníky a 
t�etí díl k obci neb spole�nosti mincí�ské a pregé�ské, s �ímž 
však d�lníci spokojeni býti necht�li. P�i zbou�ení se d�lník�
mincí�ských vyslána byla od komory �eské do Hory komise, 
p�ed níž majitelé stolic pregé�ských a l�n� mincí�ských osprave-
dl	ovali se, že dílu na n� vypadajícího na rozli�ná vydání a 
placení v�cí zádušních, na n�ž vždycky od starodávna všichni, 
kdož l�ny neb stolice d�di�né m�li a mají, jakož i všichni do 
spolku p�ijatí d�lníci platiti povinni jsou, užívají490 a že jen ti 
d�lníci s tím spokojeni nejsou, kte�í dosud do spolku p�ijati 
nebyli. Byla ta v�c op�t v dobrý �ád uvedena.  

1596 Nastoupením nového sultána tureckého Machometa 
III. vzplanula zase válka v Uhrách, ježto on sám osobn� s nový-
mi v�dci a sesíleným vojskem do pole vytáhl. Císa� Rudolf 
získal minulého roku taktéž /652/ dobrých posil, nebo� velkokníže 
ruské Fedor Ivanovi� vyslal k n�mu do Prahy zvláštní poselství, 
kteréž jej p�átelstvím velkoknížete ubezpe�ilo a ku válce s 
Turkem vyzvalo a mimo rozli�né skvostné dary pro císa�e, jako 
pomoc vále�nou 150.000 dukát� p�ineslo. To povzbudilo císa�e 
ku rozmnožení sil vojenských a to zvlášt� tehdy, když �echové 
skrze své stavy bezp�íkladnou ob�tavostí na sn�mu zemském v 
Praze ve st�edu po Narození Panny Marie za�atém a ve �tvrtek 
po sv. Ludmile skon�eném, k téže podpo�e jako po léta minulá 

                                                          
490 Vydržovali mincí�i a pregé�i chrám sv. Ji�í, sv. Václava na 

Rovni a kapli mincí�skou u sv. Jakuba. 

byly se svolili. Ježto pak poslové horští i jiných m�st horních, 
kteráž v artikuli o berni domovní jsou postavena, vznesli na sta-
vy království �eského suplikací, aby stavové tu chudou, nanej-
vejš propavovanou obec pro zdržení toho zemského klenotu 
p�ed t�mi sbírkami ušet�ili, m�li stavové žádost jich v svém uvá-
žení a z hodných a bedliv� uvážených p�í�in, zvlášt� že napo�ád 
jak bohatí tak chudí všichni ze spolku na hory nakládati musí a 
povinni jsou, z té sbírky tímto sn�mem svolené je Horníky 
propustili. Toliko z komín�v všichni m�š�ané Horští touž sbír-
kou tímže sp�sobem jako jiná m�sta povinni budou. Než co by 
na pozemských a zádušních statcích m�li, to se v to nepojímá.491  

V pond�lí po ned�li Oculi (28. b�ezna) nejvyšší mincmistr 
Bed�ich hrab� Šlik z Pozounu obnovil ú�ad konšelský obvyklým 
sp�sobem. Primátorem prohlášen byl pan Pavel Litomyšlský, 
šepmistry Sigmund Kozel z Reizntolu, 
eho� Vodi�ka, Stanislav 
kožišník, Pavel Šejnar, Tomáš Klabal, 
eho� Bo�anovský z By-
tíšky, Leopold Šetlar, Václav Kuneš, Cyprián Trnka, Ji�ík Hr�-
za, Václav Syxt, Adam Hn�vusický, Jind�ich Labuška, Martin 
Zdenka, Ji�ík Svoboda, Eliáš Javornický a Ji�ík R�ži�ka.  

/653/ Ježto pak starší a konšelé nad havé�i hor Ka	kovských 
pro trvalý odpor ú�adu horního již po 11 let voleni nebyli a 
mnozí z p�edešle volených byli již pom�eli, takže záležitosti lidu 
horního náležit� se spravovati nemohly, bylo k žádosti haví�stva 
ke komo�e �eské rovn�ž nejvyšším mincmistrem rozkázáno, aby 
žádosti starších a konšel se vyhov�lo, však toliko ty osoby k 
spravování co se hor a horních v�cí týká, jim obnovil. Což se 
stalo v pátek po nalezení sv. K�íže.  

Dávno trvající rozep�i Ka	kovských s Horníky o prodej ma-
sa a jiných pot�eb potravních na Ka	ku, což lidu hornímu na 
Ka	ku velice bylo pot�ebné a o� ú�ad horní neustále prve byl se 
p�i�i	oval, u�inil konec císa� Rudolf mandátem v pond�lí po sv. 
Školatyce 1596 vydaným a šepmistr�m horským zaslaným, jenž 
zní: Rudolf z boží milosti volený císa� �ímský, uherský, �eský 
atd. král etc. etc. Poctiví v�rní naši milí. Jakož jsme léta 1583 ze 
zvláštních a d�ležitých p�í�il pro fedrunk hor Ka�kovských a 
vyzdvižení i zachování hor t�ch šmelí�e složiti a naproti tomu, 
jak vás tejno není, hašplí��m i jiným d�lník�m p�i týchž horách 
to prop�j�iti a tu svobodu dáti rá�ili, aby stravu a obydlí své na 
Ka�ku u kohožkoli míti a tak díl svých tím piln�ji vyhledávati 
mohli, vy pak abyste v dodávání, vezení a nosení všelijakých 
potrav, profiant�v a jiných v�cí na Ka�k žádné p�ekážky a 
hydrunku ne�inili. I st�žují sob� nemálo dot�ení hašplé�i a jiní 
d�lníci horní ka�kovští, že by v n�kterých profiantích a zvlášt� v 
masech, pon�vadž žádného �ezníka na Ka�ku není, netoliko veli-
ký nedostatek trp�ti, ale i také, chodíc do m�sta pro to, dílo své 
tak více, nežli za� koupí, tém�� v té chvíli obmeškávati musejí, 
prosíc, aby v tom náležit� opat�eni býti mohli. I a�koli cech a 
po�ádek �eznický na Horách Kutnách sob� jsou od nás n�které 
majestáty své ku potvrzení p�ivezli i také vedle toho další p�i tom 
opat�ení dosáhli. Však pon�vadž se tu /654/ Hory Kutné jakožto 
neposledního klenotu našeho a zemského dotý�e, rá�íme v tom 
tuto limitací, což privilegiím nadepsaného po�ádku beze škody 
jest, �initi a vám milostiv� porou�eti, abyste p�i po�ádku �eznic-
kém to tak na�ídili a opat�ili, aby st�ídajíce se každého týhodne 
po dva dni, totiž v úterý a v sobotu, dva �ezníci z cechu a 
po�ádku jejich na Ka�k netoliko maso na prodej vozili, ale i také 
v mírných a slušných pen�zích t�m d�lník�m prodávali a jich v 
tom nenadsazovali, tak aby každý v mírnosti ku pot�eb� své 
podle jednoho každého možnosti masa dostávati a majíc je na 
Ka�ku p�ed rukami, tím lépe p�i díle svém z�stati mohli. Pakli 
by se tomu nedostálo a tíž d�lníci sob� co dále st�žovali, tehdy 
bychom k svobodnému bití dobytka na Ka�ku povoliti a majestát 
dot�enému po�ádku a cechu �eznickému daný, pon�vadž by na 
škodu horám býti cht�l, zase vyzdvihnouti rá�ili. Na tom jistou 
v�li naši naplníte.492

Jelikož dle sn�movního snešení op�tn� roku toho defensí 
neb hotovost zemská ustanovena byla, stala se op�t od Kutno-
horských spolu se zástupci JMCé panství Malešova, Sigmundem 
Kozlem z Reizntolu a Mikulášem Vod	anským z �azarova jako 

                                                          
491 Z knih cupusních, jež ú�ad horní p�edložil, vysvítá, že Hora v 

minulém roce vynaložila 9545 kop 12 gr.�. 
492 Pam�tní kniha ka	kovská. 
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správci panství toho, ve st�edu den sv. Havla úmluva s Petrem 
Lukaveckým z Lukavce a na Souticích spole�n�, že týž za 
Malešov dva kon� a za Horu p�t koní zbrojných s pacholky, 
zbrojemi, zbran�mi a ru�nicemi, jak sn�movní usnesení ukazuje, 
nejprve k mustru	ku do �áslavi postaví a pak kdežkoli ukázáno 
bude jich vésti, s nimi táhnouti a tak dlouho tam z�stati chce, 
dokudž by náležit� propušt�n nebyl. Za to se mu zavázali všich-
ni spole�n� na každý m�síc od podepsání smlouvy na sedm koní 
a na osmého vozníka na k�	 15 kop míš., což 120 kop míš. �iní, 
tak dlouho platiti, pokudž by v poli po�ádn� zastával a propušt�n 
nebyl. K /655/ tomu ješt� také na pomoc k výprav� zap�j�ili 
Kutnohorští šest stan�, šest zbrojí p�edních i zadních plech�, 
p�ilby, oboje�ky, zárukávy a brn�ní, což však p�i návratu jim 
op�t navráceno býti má.  

Rok ten v bojích s Turkem byl snad nejhorší. Zvlášt�
vyznamenávali se v n�m bojovníci �eští udatností a hrdinstvím. 
Hned na po�átku války p�idal se v�dce �eský Tr�ka z Lípy s 
tisícem udatných jezdc� k vojsku uherskému, vedenému hrab�-
tem Pálfym, s nímž po�tem siln�jšího nep�ítele všude potíral a 
hlavn� k dobytí pevnosti Hatvanské, kterouž arcikníže Max-
milián obléhal, pomáhal a také první na dobytých hradbách se 
objevil.493  

U Jageru vyznamenali se �eští v�dcové Tr�ka a Jan Vchyn-
ský, kdež však oba byvše zran�ni, do zajetí padli. Boj byl tu 
tuhý, na obou stranách vál�eno se zoufalou odvahou. Však 
rychlou pomocí Albrechta P�tipeského, který s tisíci �eskými 
vojíny v rozhodujícím okamžiku zasko�il, p�ešlo vít�zství na 
stranu k�es�an�. Že však vojsko císa�ské p�es velmi p�ísný zákaz 
arciknížete místo aby P�tipeského podporovalo, rozb�hlo se na 
drancování, obrátilo se i št�stí vále�né a hrdina P�tipeský v boji 
p�emožen padl a s ním i mnozí jiní proslulí v�dcové.494  

1597 Za takového stavu v�cí nebylo tudíž divu, když na sn�-
mu zemském, který za�al na hrad� Pražském v pond�lí po sv. 
Pavlu na víru obrácení (27. ledna) a skon�en na den sv. Valenti-
na (14. února), císa� Rudolf op�t hlavn� o /656/ další podporu k 
vedení války žádal. A� stavové uznávali, že již po n�kolik rok�
mnohé a tém�� již nesnesitelné pomoci, více nežli kterákoliv 
jiná zem� v celém k�es�anství �iní, povolovali a tím sebe i pod-
dané k veliké nemožnosti p�ivedli. Nehledíc však k tomu, op�tn�
berni novou na lid vále�ný povolili tak, aby každý, kdožkoli 
jaké lidi poddané mají, z každého sám z m�šce svého na tento 
rok 1 kopu míš. platil, Pražané a jiná m�sta královská na míst�
sbírky té sumu 37.500 gr. aby dali. Kdož by však lidí poddaných 
nem�l, ten aby z každého tisíce kop gr.�., což by na ourocích 
m�l, 6 kop gr. platil. Dále povoleno, aby každý poddaný po 1 
kop� 12 gr. míš., svobodníci po 6 kopách, fará�ové neb z kolla-
tury kde fará��v není po 3 kopách ve t�ech termínech platiti. 
Krom� toho Pražané a jiná m�sta královská každý z usedlých z 
domu každého po 48 gr. Mimo to povolena byla i p�edešlá sbír-
ka z ryb, vína, sladkého pití, z dobytk�v, z páleného vína a ze 
žid�v. A k t�m všem sbírkám svoleným usnesli se stavové i na 
tom, že se z každého komínu, který na hradech, zámcích, sídlech 
panských a rytí�ských, klášter�v a dom�v m�stských i vesnic-
kých nad st�echu vychází po 20 gr. míš. platiti a v ur�ité ustano-
vené lh�ty odvád�ti mají. Strany pak m�st horních bylo usneše-
no, že se táž m�sta o té již p�edešle a sn�my zapsané pomoci s 
jinými, tak aby v tom mírná rovnost zachována byla, srovnati 
podle žádosti jsou povinna a to, což slušného bude, od sebe od-
vésti mají. A tím byli Kutnohorští p�es všechna již veliká b�eme-
na novými zatíženi.  

P�itom také stavové, žádostivi jsouce na�ízení n�jakého do-
brého �adu z strany drahoty �emeslník�v a jiných v�cí, ustanovi-
li k tomu z každého stavu zvláštní komisa�e, kte�í v�c tu opraviti 
m�li.  

A� ve sm�ru tomto v Ho�e mnohá již stala se usnešení a 
                                                          

493 Pavel Stránský vypravuje: P�i hlavním útoku dne 3. zá�í 1596 
vystoupil Vilém Tr�ka z Lípy, který s tisícem �ech� po osm hodin 
krutému odporu nep�átel state�n� odolával, první na hradby 
pevnostní za jásání veškerého k�es�anského vojska.

494 Balbín uvádí zejména v boji tom padlé v�dce: Hynka z Buko-
vé, Václava Popela z Lobkovic, Zdenka Kaplí�e z 
í�an, Jana Bo�ka 
Dohalského, Karla Hornateckého, Albrechta Mitrovského a Jind�i-
cha z Tu�ap. 

ustanovení, aby lid horní p�i horách pracující v�bec v pot�ebách 
svých, zvlášt� potravních, utiskován nebyl, jak již �ast�ji pov�-
díno bylo, že však /657/ neustále v p�í�in� té nejvyššího minc-
mistra stížnosti docházely, vydáno bylo z usnešení ú�adu jak 
m�stského tak i horního o mlyná�ích, peka�ích, �eznících a šen-
ký�ích toto na�ízení:  

Jeho milost vysoce urozený pán pan Fridrich Šlik z Holejše 
hrab� z Pazounu a Lokte na Plané, Hauštejn� a Krásném Dvo�e 
JMCé rada a nejvyšší mincmistr království �eského s panem 
rychtá�em JMCé a s pány šepmistry a radou zde na Horách 
Kutných, maje v svém uvážení, jací nemalí ne�ádové posavád 
mezi mlyná�i a peka�i v skupování obilí, ano i mezi �ezníky a 
šenký�i v prodávání mas a piv se nacházeli, takže skrze to �astá 
mimo nad�ji nemalá drahota i nedostatek p�i horách na velikou 
stížnost a zsoužení jak lidu obecního tak i chudého horního v 
viktualiích, profiantích a jiných k tomu podobných v�cí a zvlášt�
v chlebích povstala. I aby tomu spomoženo býti a chudý zvlášt�
horní lid v mírné slušnosti chleb�v a jiných profiant�v a 
viktualií vždycky a každého �asu v náležitém dostatku míti a 
dostávati a tak snažn�ji p�i horách zdržen býti mohl, toto 
na�izovati rá�í:  

P�edn�: Mlyná��m všelijací handlové a p�ekupování obilí se 
zapovídají a do konce zastavují, krom�, co se pšenic dotý�e, 
pon�vadž o mouky bílé sousedé a obyvatelé zdejší i jiní oby�ejn�
k mlyná��m p�ed hody a jinými slavnostmi výro�ními i jindy 
každého �asu mívají své z�ení a outo�išt� a od nich takové 
mouky v míst� výsadním a na rynku obecním kupují. K takové 
toliko pot�eb�, pokudž by jim mlyná��m jejich m��i�né 
neposta�ovalo, n�který korec pšenice kupovati, aby z toho 
sousedy a obyvately zdejší i jiné (krom� peka��v) menšími 
hrstmi mouky bílé na mírnosti a slušnosti fedrovati mohli, se 
prop�j�uje. Však na množství korc�v ven z m�sta a od obce této 
aby nevyprodávali a handl�v v tom nevedli.  

Peka�i sami aby obilí vždycky a zvlášt� t�ch �as�v, když by 
obilí nejlacin�jší bylo, kdežkoli budou moci skupovali a to tak 
opatrovali, /658/ aby každého �asu dostatek chleb�v p�i horách 
byl. K �emuž prost�edek tento býti m�že, aby na cech obilí brali 
a kupovali a vedle uznalé pot�eby chudším spolucechovním 
svým proti náležitému opat�ení do jistého �asu sv��ovali, nad 
�ímž na všecko a p�edn� starší nad peka�i z povinnosti své pozor 
míti a to opatrovati mají. Dopustilili by se pak oni starší kdy 
jakého nedostatku v chlebích svým nev�asným toho opat�ením, 
proto v�zením i další pen�žitou pokutou vedle spravedlivého 
uznání pán�v šepmistr�v a rady trestáni býti mají. Však od 
mlyná��v domácích a nad to od p�espolních žádný z peka��v 
nižádným vymyšleným sp�sobem režné mouky ani bílé ani také 
obilí, kteréž by od nich od mlyná��v na zisk a výd�lek p�ekoupe-
no bylo, na ouv�rek ani za hotové peníze aby nekupoval a v tom 
nižádného srozum�ní a handle tejného ani zjevného s nimi nem�l 
a to pod propadením p�ti kop gr.�. Co se pak jiných soused�v a 
obyvatel�v zdejších tkne, z t�ch cht�l-li by tedy kdo kterou hrstku 
mouky jaké a jejich m��i�ného od mlyná��v k své vlastní pot�eb�
a ne na pe�ení chleb�v k prodeji koupiti, toho se žádnému 
nezbra�uje. P�i kupování obilí ta šetrnost aby od každého 
zachována byla, jedni druhých aby nep�ekupovali, proti t�m, 
jenž obilí k trh�m vezou, do ulic, k branám, za brány a ven z 
m�sta na cesty a silnice nevybíhali a všemu na svobodný trh a 
místo náležité p�ijíti a dovézti dopustili a tu potom když �as a trh 
propušt�n bude, jakž nejmírn�ji a nejlacin�ji kupovali, jedni nad 
druhé se nep�edávajíce pod pokutou 1 kopy gr.�. propadením. 
Zvlášt� co se vybíhání proti obilí ven z m�sta výsadního a k 
tomu od starodávna na�ízeného dotý�e, netoliko na peka�e, ale i 
na jiné všecky, kdož by koliv jaké obilí ku pot�eb� své kupovati 
cht�li, vztahovati se má pod touž nadepsanou pokutou.  

Kdožkoli z peka��v neb pecná��v i jiných soused�v zdejších 
jaké obilí kdy do mlýna k zd�lání dodá neb doveze, takové obilí 
mlyná�i aby /659/ byli ihned povinni každému zd�lati a mlýti a 
cožkoli z toho mouky, krup, krupice neb jiného k tomu podobné-
ho se ud�lá a namele, to všechno tomu, �íž obilí jest, zúplna a 
up�ímn�, více nic, než m��i�né jim z toho náležité sob� neosobu-
jíce a na ni�emž mimo svou povinnost se neko�is�ujíce, odvésti a 
to nejmén� míru a korec ten, který p�edešle jim vydán, k tomu i 
otruby, holšpán a od�rky vydati pod p�ísným trestáním a poku-
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tou dvou kop gr.�. 
A pon�vadž i ten nesp�sob již v zvyklost a oby�ej vešel, že 

mlyná�i mlejnice a mlýny tovaryš�m svým porou�ejíc, vedle 
téhož také obilí od lidí do mlýn�v dodaná sv��ují, sami pak na 
mále k tomu dohlížejí, a tak tovaryši s tím, což se od koho od 
mlýn�v obilí dá, jakž se jim líbí zacházejí, obilí jedno za druhé 
sm��ují, �asem ani obilí jakž náleží nedbanlivostí aneb neum�-
lostí svou nezd�lávají. Protož aby toho nic nebývalo, ale mlyná�i 
sami k tomu dohlíželi a to tak opatrovali, aby žádný a zvlášt�
chudší, kte�í kdy jaké hrstky do mlýn�v dají, sob� v tom co 
st�žovati nem�li.  

Pot�eboval-li by pak který z soused�v a jiných nebo také 
peka��v mouky a aby mouky za obilí sm�n�no bylo žádal, mají 
tak mlyná�i býti povinni každému za jeho obilí mouky, kterouž k 
takové pot�eb� vždycky z svého m��i�ného na hotov� míti mají, 
na výš dot�ený korec a šacht, který jim prve vedle jisté pr�by 
dán a na�ízen jest, s otrubami a což k tomu náleží odm��iti a 
vydati. A bude-li chtíti který soused nebo peka� v kterém mlýn�
obilí své bu
 sám nebo skrze �eládku svou semlíti, každý mlyná�
bude povinen jemu mlýn jakž náleží k tomu �emesln�, nižádného 
v tom obmyslu postranného na škodu a ublížení bližního svého 
neužívajíce, ani �eládce toho nedopoušt�jíce, spraviti, a vezma 
svou míru sob� obilí, cožkoli sob� onen z obilí svého mouky neb 
jiného ud�lá, to jemu všechno nechati.  

Pakli by se to našlo a vyhledalo, že by který mlyná� nebo 
�eládka /660/ jeho na škodu kterého souseda nebo peka�e a jiného 
obyvatele zdejšího, který by sám sob� mouky d�lati cht�l, fortele 
n�jakého p�i spravování mlýnu se dopustil, hospodá� pokuty 5 
kop gr.�. dáti povinen, tovaryš pak v�zením šatlavním a to 
kládou za t�i dni a noci o chleb� a vod� trestán bude.  

A pon�vadž v tom peka�i a vedle nich i pecná�i již takovou 
volnost a fedrunk na mlýních míti budou, ti obojí zase povinni 
domácích mlyná��v jakožto t�ch, kte�íž s nimi a jinými v�cmi v 
obci této a p�i horách zlého i dobrého spolutrpící jsou, cupusy, 
sbírky a halé�e z mouk a všelijaké povinnosti horní i jiné 
podnikají, p�ed jinými p�espolními šet�iti a k nim obilí své k 
mletí dávati, jiných pak mlýn�v cizích a t�ch mlyná��v, kte�í se 
zdejšími mlyná�i v cechu a dobrém �ádu nestojí, pokud 
nejmožn�ji prázdni býti, le� by kdy jaký nedostatek ve vod� se 
trefil, že by se mlýti anebo jakoukoli p�í�inou jinou dostatek m�l 
a jim šetrn� vycházeti nemohl, to tehdáž toliko se jinam o melivo 
utíkati mohou.  

Pak peka�i a pecná�i majíce v tom takové opat�ení v dosa-
hování mouky ze mlýn�v, chleby vedle b�hu a ceny obilí na tu 
pr�bu, kteráž p�edešle vyhledána a srovnána a t�chto �as�v také 
prubováno jest, režný na groš bílý p�l �tvrta peníze a polovici 
toho z bílé pak na bílý peníz a p�l peníze bílého péci mají. Na 
krejcary a na dva krejcary chleb�v režných péci se dokonce 
zapovídá. Jaká pak kdy cena obilí bude, vedle kteréž chleby péci 
mají, to vedle spravedlivého pán�v šepmistr�v, rady a jiných 
p�ísežných uznání p�i váze každého �asu poznamenána se 
nacházeti bude. Proti tomu jestli se kdo �eho dopustí a jinak 
nežli nadepsáno chléb péci a jej tak prodávati i v tom postižen 
bude, chléb jemu všechen pobrán a do špitál�v, škol a v�z��m 
rozdán býti má. Každý peka� p�i krám� váhu aby m�l a žádal-li 
by kupující, aby mu chlép koupený vedle nadepsané ceny v váze 
a p�eddot�ené /661/ pr�by zvážen byl, to aby ihned u�inil a 
nedostalo-li by se na váhu, z jiného pecnu váhu doplnil. Pakli by 
kdo bez váhy chléb koupiti cht�l, to p�i jednoho každého v�li 
z�stává.  

A jakož op�t p�ídavkové proti p�edešlým nejedn�m p�ísným 
zápov�d�m se velice rozmohli, takže na jeden tolar mnozí z pe-
ka��v za n�kolik groš�v chleba p�idávají, což na velikou škodu 
jest, nebo ti, kte�íž tak ty p�ídavky zachovávají, aby se jim vyna-
hradilo, za tou p�í�inou chleby menší pekou a je malí, však ti, 
kte�í od nich je kupují, šet�íc p�ídavku a svého v tom užitku, 
p�edce chleby tak zmálené od nich berou. A jiní peka�i šet�íc 
toho, že jiní takové odbyty s t�mi p�ídavky mají, také jich v tom 
následují a tak chudina v tom hyne. Protož ješt� ti p�ídavci 
jakou koliv ti barvu mají se dokonce zapovídají a zastavují pod 
pokutou jedné kopy gr. na to vym��enou, aby jí každý tolikrát, 
kolikrát by se toho dopustil a v tom shledán byl, dáti povinen 
byl. A necht�l-li by kdo po takové pokut� p�estati a tou se dáti 

ztrestati, �emesla do jistého �asu, jakž by to od pán�v šepmi-
str�v a rady uznáno a nalezeno bylo, zbaven býti má.  

P�ekupování a hokyna�ení v chlebích, pon�vadž se skrze to 
dot�ení p�ídavkové na velkou újmu a zsoužení lidu chudého 
rostou a se rozmáhají, a ti, kte�íž tak chleby p�ekupují, vždycky 
pro sebe na chleb� jak mohou p�itahují, a sice, pon�vadž jeden 
každý z peka��v mimo místa výsadná, také p�ed domy svými 
chleba prodávati svobodu mají, bez takového p�ekupování a ho-
kyní býti m�že, také se dokonce zapovídá, tak aby toho podnes 
nebývalo a peka�i hokyním chleb�v neodbývali pod ztracením a 
pobráním toho, což by tak které hokyni pobrali. P�išel-li by kdy 
z dopušt�ní božího nedostatek a drahota jaká v chlebích, chle-
b�v z obce ven houfn� aby nevyprodávali, ale prve hory a lid 
horní aby v chlebích nedostatk� netrp�li, náležit� opat�ili.  

/662/ A cokoliv�k tuto na peka�e strany kupování obilí, pe�ení 
chleb�v vedle pr�by vym��ené a prodávání na váhu i jiných k 
jich po�ádku p�íslušících artikul�v se vztahuje, do toho také i 
pecná�i se pojímají a potahují se všemi pokutami na to vym��e-
nými.  

Strany �ezník�v. Starší nad �ezníky o to všelijak pe�ovati a 
na to pozor míti mají, aby vždycky každého �asu dostatek dobyt-
k�v k bití mezi sebou a cechovními svými m�li a nedostatku mas 
ve dny, v nichž se masa užívá, nižádného na obec a na hory ne-
dopoušt�li, pod pokutou p�ísného trestání vedle spravedlivého 
pán�v šepmistr�v a rady uznání.  

V kupování pak dobytk�v náležitou rozšafnost aby zachová-
vali na mírnosti a co nejlacin�ji dobré a hodné dobytky kupo-
vali, jedn�ch i druhých fortel�v a na stížnost chudého lidu ne-
p�ekupujíce, pod propadením pokuty p�ti kop gr.�.  

Co se dobytk�v odjinud sem p�ižene anebo p�i m�st� skoupí 
od �ezník�v, toho nižádný z �ezník�v na mále ani na mnoze 
nižádným vymyšleným sp�sobem z obce jinam od hor vypro-
dávati nemá. Jestli by pak kdy dobytk�v takovou hojnost m�li, že 
by p�es domácí horní pot�ebu toho zbývalo a žádného nedo-
statku v mase se obávati pot�ebí nebylo, tehdá opov�da se v tom 
p�i ú�ad� staršího šepmistra, co a jak mnoho by se jakého 
dobytka odprodati mohlo, to potom k spat�ení, komuž by od 
pana šepmistra staršího poru�eno bylo, tak aby lepší dobytek 
ven od Hory vyprodáván nebyl a horší zde p�i Horách k bití 
nez�stával, ukázali. Jestli pak kdo pod tím co toho, tak jakž 
nadepsáno, prodal bez opov�di, pokutou p�ti kopami gr.�. 
trestán býti má.  

Dobytk� nemocných, nezdravých a jakoukoli jinou p�í�inou 
k bití nehodných aby žádný nebil, ale toho šet�iti všichni a 
zvlášt� starší aby povinni byli, aby dobytkové hodní a zdraví biti 
byli, jakž kdy kterého dobytka �as jeho vym��ený ukazuje.  

/663/ V bití dobytk�v aby rovnou mírnost zachovali, mocn�jší 
chudších neutiskovali, ale všichni, jak chudí, tak bohatí, menší i 
v�tší dobytky k sobot� i jiným všedním dn�m, když toho pot�eba, 
bili, tak aby vždycky každého �asu ku pot�eb� všelikého masa 
dostatek p�ed rukama byl.  

Prve, nežli se masa od starších a p�ísežných k tomu na�í-
zených nespat�í a nep�ehlédnou, žádný z �ezník�v masa v kusích 
ani na cele dobytk�v tejn� a postrann� aby neprodával. Než když 
se maso spat�í a za hodné na krám uznají na mírnosti a slušnosti 
každému, nejvíce v tom domácího chudého obecního a horního 
lidu ušet�ujíce, prodávali. V �emž aby spravedlivá v�rnost vždy-
cky zachovávána býti mohla, jistými �asy, jakž kdy toho pot�eba 
se ukáže, má dobyt�e n�které zabito a to, za� by který oud a kus 
masa všelijakého na slušnosti prodáván býti mohl, skrze pány 
šepmistry, pány a jiné k tomu z�ízené p�ísežné lidi prubováno a 
vyšet�eno býti.  

Jedni od druhých, zvlášt� pak domácí od p�espolních bitého 
dobytka a masa v cele ani kusy ani na krám nižádným vymyšle-
ným sp�sobem k u�in�ní skrze to drahoty v mase a zsoužení 
chudého horního lidu nep�ijímali a nep�ekupovali pod pokutou 
jedné kopy gr.�.  

Kože a loje jinam nikam aby odsud z Hory nevyprodávali, 
ale to zde na mírnosti odbývajíce, p�i horách a ku pot�eb� horní 
i p�espolní �ezníci, kte�íž by koli zde masa dn�v sobotních v 
krámích obecních prodávali, zachovali a tím hory, pon�vadž se 
toho mnoho p�i horách spot�ebuje, fedrovali. Loje jakž náleží 
aby vypravovali a ty �ist�, bez žláz a jiných ne�istot, lojovník�m, 
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nikdež jinde, než v váze obecní, míst� to výsadním od starodávna 
k tomu vym��eným jako i sádla neodvažovali.  

Šenký�i. Co se šenký��v tkne, pon�vadž se toho každého 
�asu s pilností šet�í, jak cena obilí jest, když se již trh usadí, že 
podle toho piva hostinská, je�ná i bílá, po �emž by se sem k 
horám a do obce, i domácí páchovské, /664/ po jaké by sum� sud 
se ho šenký��m a šenký�kám vystavovati m�l, �asn� se sadí a 
podle takového piv posazení také se jisté vym��ení a facht, co za 
peníz neb dva peníze piva ven vydávati mají, týmž šenký��m a 
šenký�kám vydává. A v tom podle toho a ne jinak se chovali pod 
pokutou jedné kopy gr.�., kolikrát by koli se kdo z nich �eho 
proti vydanému fachtu dopustil a mén� piva, nežli facht vyka-
zuje, dal a v tom shledán byl.  

Míry, na které se odm��uje, zvlášt� žejdlíky, kdež se vína 
šenkují, mírné a spravedlivé nestlu�ené aby m�li pod pokutou 
též jedné kopy gr.�. A pon�vadž na ten �as Pán B�h nás pro h�í-
chy naše nedostatkem obilí a drahotou tresce, p�ílišného na �ad 
piva a vína dávání, ve dny pak ned�lní a sváte�ní a po ob�dích a 
v nešpory, když se slovo boží káže, dokonce aby zanechali.  

Jednomu každému i za bílý peníz piva jak domácího i p�es-
polního bílého piva vedle fachtu aby ven z domu dávali. Ne�inil-
li by toho který šenký� a piva ven za peníze nedal anebo ven ho 
pro hosty a �adovníky své, jakž již to na�íkání nejednou od 
chudého lidu bylo, prodávati se zp��oval, pokutou nadepsanou 
jedné kopy gr.�. propadením a k tomu v�zením šatlavním trestán 
býti má.  

Protož jeden každý zvlášt� z p�edepsaných �emeslník�v o 
tom v�da, jak v tom náležitou a povinnou poslušnost zachovávati 
a pokuty a trestání se varovati v�d�ti bude.495  

/665/ Dále dáno bylo na�ízení hokyná��m a hokyním, jak se 
p�i svých obchodech chovati mají, v následujícím zn�ní: Jakož 
jest jistým zkušením se to vyhledalo a našlo, že v této obci skrze 
veliký po�et p�ekupník�v a hokyní obtížná drahota v omastku a v 
mlí�ném i v n�kterých jiných potravách, kteréž skrze jich ruce 
sousedé a obyvatelé zdejší, obzvlášt� lid horní pracovitý sob�
kupovati musí, jest povstala a �ím dále to se neumenšuje, nýbrž 
mnozí cizopanští lidé, n�kte�í také obyvatelé a podruzi zdejší 
dosti mladí, ježto by se jinak živiti mohli, nad to výš n�které 
zlopov�stné a nedob�e chovalé na to samé se vydaly, kde mohou 
jaké omastky a mlí�né, vedle toho obilí a jiná va�ení, kroupy, 
jáhly, hrách atd. slepice, ku�ata, vejce, též ovoce všelijaké a jako 
�íkaje, s �ím se potkati mohou, to vše tu v m�st�, po ulicích, mezi 
branami, za m�stem, na stezkách p�ekupují a jako z rukou lidem 
vydírají, potom jedni druhým, pod tím každý z nich užitku 
hledaje, prodávají. takže n�která v�c, nežli sousedu a po-
t�ebnému �lov�ku k prodeji p�ijde, skrze n�kolikeré ruce projde 
a �asem i toho k pot�eb� své �lov�k pot�ebný dokoupiti se 
nem�že. I nechtíce JMt nejvyšší pan mincmistr království �es-
kého, JMCé rychtá�, páni šepmist�i a páni spoluradní takového 
ne�ádu škodného a již prve nejednou zapov�d�ného jim 
p�ekupník�m a t�m p�emyka�kám déle trp�ti a tak aby sousedé a 
obyvatelé zdejší, obzvlášt� pak lid horní pracovitý, kterýmž se 
hory tyto fedrují, tak nesmírn� zsužován byl, p�ehlídati, ale to 
opat�iti z povinnosti chtíce, aby jeden každý za své peníze 
pracn� dobyté pot�ebu a takových potrav k obživení sebe, /666/
manželky, dítek na slušnosti a mírnosti koupiti a užíti mohl. 
Protož z bedlivého a pilného uvážení tento �ád k tomu na�íditi a 
ustanoviti rá�ili:  

P�edn�: Žádný s tím hokyná�stvím a p�ekupováním aby se 
neobíral a živnosti té nevedl, le� sob� to v plné rad� objedná a 
zapsán (neb zapsána) do toho po�ádku mezi jiné a znamení k 
tomu trvale sp�sobené dané míti bude. Však ten každý a každá 
povinni budou dobrým �ádem, jakž kdy a kterého �asu z uznalé 
                                                          

495 Proti tomuto ustanovení mlyná�i horští jak u mincmistra tak i 
pán� se ohražovali, p�edstírajíce v tom své zkrácení v živnostech 
svých a dání na milost peka��m, jakož i obavu projevovali, že by 
cizí mlyná�i v m�st� i v okolí sm�le mouku prodávati i obilí kupo-
vati mohli, což by jim jen na škodu bylo. Peka��m dána taxa na 
chléb, jak dle ceny obilí t�žký býti má a sice dle mletí na zkoušku, 
které pod dohledem /665/ osob ze šepmistr�v a obecních starších 
volených bylo p�edsevzato. Šenký��m vypo�teno, po �em pivo platí 
a jaké výlohy p�i tom mají, než je do sklep� dostanou. Dle toho pak 
sazena jim cena piva k �epování. 

to pot�eby mezi nimi na�ízeno bude se spravovati a jaké sbírky 
na hory nebo cupusy kdy se na n� uloží, ty podniknouti a bez 
odpornosti vykonávati. Jiných pak žádných, kterýmž nebylo po-
voleno a znamení nem�li, trp�ti mezi sebou nemají a v známost 
je uvédsti, aby jim taková živnost zastavena byla, povinni budou.  

Druhé: Kte�í k provozování takové živnosti pr�chod míti 
budou, všelijakého p�ekupování v m�st�, ulicích, p�edm�stí, na 
stezkách, sumou v nižádných místech v m�st� a okolo m�sta 
jedné míle blíže nemají se zjevn� ani ukryt� dopoušt�ti. A kdož 
by co z okolních vesnic nebo odjinud do m�sta bu
 p�ivezl neb 
také p�inesl a kdekoliv na rynku prodával, žádný ten p�ekupník a 
p�emyka�ka k tomu vozu a místu, kdež by se co toho prodávalo, 
choditi, toho bu
 k prodaji nebo jakoby k domácí pot�eb� bylo, 
kupovati ani na míst� svém pod n�jakým obmyslem jiného vysí-
lati aneb s prodávajícími srozum�ní ani žádného náv�ští míti 
nemá. Ten pak, kdož by koliv jaké mlí�né neb jiné potravy sem 
p�ivezl neb p�inesl a to sob� vysoce a draze šacuje, prodati 
nemohl, tomu aby žádný z soused�v a obyvatel�v v obci této 
toho skládati do domu neb komory své nedopoušt�li, pod jistou 
pokutou. Jestli by pak který hokyná� neb hokyn� p�es tuto zápo-
v�
 co toho se dopustil a v tom kdekoliv dostiženi byli, každému 
takovému, nerci-li ti, ježto k p�etrhování takového škodného ne-
�ádu na�ízeni jsou, ale i jiný každý /667/ soused a obyvatel zdejší, 
kterýž by se k tomu nahodil, bude moci svobodn� to všecko 
pobrati a na právo vznésti. �ehož jestliže se podruhé dopustí, do 
v�zení vzat (vzata) a ven z m�sta vypov�dín (vypov�dína) býti 
má. Který pak a která za bránu proti sedlák�m by vycházel a 
vycházela a p�ekupovala, pardusem trestán bude. Než jednomu 
každému a jedné každé do toho po�ádku p�ijaté toho se prop�j-
�uje, aby sob� po vesnicích a jinde kdež vidí p�es pole skupovali, 
k m�stu vezli a nesli, na svobodném rynku v oby�ejném míst�
soused�m a obyvatel�m zdejším po r�znu na slušnosti a což by 
také beze škody jich bylo, obzvláštn� pak v které dni, prodávali, 
jinak ne�íníce, a jakž mezi sebou, tak s jinými v tom handlu 
nemajíce, a toho nikterakž, aby prve, nežli se to do svobodného 
trhu dostane, skrze dvoje neb troje ruce prošlo, nedopoušt�jíce, 
pod již oznámenými pokutami.  

T�etí: Žádnému z t�ch p�ekupník�v a hokyní se toho 
nedopouští, aby s kým z soused�v a obyvatel�v zdejších jaké 
spolky m�li aneb snesouce a svezouce sob� sem k této obci 
omastek a mlí�né a jiné všelijaké potravy, to na houfy prodávali, 
bu
to také nemoha toho po své v�li, nemírn� sob� ty v�ci 
vysazujíce, odbýti, jinam toho ven z obce vyvozovati a v tom 
handl míti m�li. Nebo, pon�vadž p�i této obci a m�st� horním 
dvor�v a forberk�v jako v jiných m�stech tak mnoho není, a 
dobytk� se chovati nem�že, odkudž by sousedé a obyvatelé, 
obzvlášt� chudý a pot�ebný lid horní opatrován a s dostatkem 
omastkem a mlí�ným opat�en býti mohl, než všecko odjinud sem 
vézti a nésti musí. A tak, kdyby to, co sem do obce této sveze a 
snese, proti tomu od kohokoliv bu
 z soused�v aneb t�ch hokyní 
na ten zisk a k handli skupováno i pry� ven z obce, zvlášt� aby v 
tom žádného zbytku nebylo, bez povolení pán�v zase vyprodáno 
býti m�lo, takový handl drahotu by sp�sobil a za sebou na chudý 
lid horní svízel a soužení potáhl. /668/ Protož z pot�eby handl ten 
pod propadením v pokut� toho všeho, což by kdo od obce z 
strany omastku a mlí�ného i jiných potrav vezl a prodával, se 
zapovídá.  

�tvrté: Pon�vadž se to také poznává, že netoliko t�ch p�e-
kupník�v a p�ekupnic, kte�íž by sem k horám omastky odjinud 
vezli, nesli neb jakkoliv dodávali a v trhové dni prodávali, pot�e-
bí jest, ale bude a jest pot�eba pro lepší fedrunk chudého lidu 
horního, aby každodenn� omastek a sýr na groš a na peníz 
prodáván byl. Nebo ne každý z soused�v a obyvatel�v zdejších, 
zvlášt� chudších, nad to pak lid horní pracovitý m�že sto býti, 
aby v trhové dni po hrnci másla neb sýr�v, jak by za n�který �as 
spot�ebu m�l, nakoupiti sob� mohl, ale jest v�tší díl lidu zde 
pracovitého, že s penízem, s dv�ma, každý den pro tu pot�ebu 
sob� posílati a mnohý do téhodne všecko jako na úv�rek, až by 
mzda jemu sobotního dne p�išla, bráti musí a bez toho pohodlí 
býti nem�že. Protož prop�j�uje se týmž hokyním, které by sto 
býti mohly, aby každodenn� omastek a sýra prodávaly. Však v 
tom chudý lid horní od nich aby sužován nebyl, na váhu, jakž 
jim kdy kterého �asu od osob k tomu na�ízených se prošacuje, 



242

prodávati budou a jinak nic. Nebo to jest vskutku shledáno a 
vyprubováno, že na ty kousky, jakž oby�ejn� mnohé hokyn�
posavád na bílý peníz másla prodávaly, libra másla za t�i groše, 
ano za p�l �tvrta jest vyvedla a to vše s soužením a zádavou 
chudého lidu se dálo. Z �ehož aby budoucn� sjíti mohlo, potud 
více takové omastky tím sp�sobem aby neprodávaly, než vedle 
na to vym��ení u�in�ného, potom i sazení na libry, na p�l, na 
�tvrt i níže, každý aby sob� na slušnosti k pot�eb� koupiti mohl. 
A jakž i to v zlý oby�ej p�išlo, že mnozí z zásoben�jších Horník�
a soused�v neb obyvatel�v horních mlí�né, máslo, sýry a p. tu 
v�kol na velké hrsti skupujíce, to zase hokyním na zisk poušt�li, 
s nimi v tom spolek /669/ na zsoužení chudého lidu majíce, protož 
to také se zastavuje a p�ísn� zapovídá, aby žádný ve v�kolí jedné 
míle zší�í a zdálí od m�sta, takovým sp�sobem mlí�ného žádné-
ho neskupoval a v tom s hokyn�mi spolku nemíval pod propade-
ním pokuty desíti kop gr.�.  

Páté: Co se obilí jako pšenice, je�mene, hrachu, ovsa, krup, 
jáhel, pohanky atd. a jiných v�cí a va�ení, kteréž sob� v rathouze 
páte�ního a sobotního dne na malé hrsti lidé pot�ební a chudí ku 
pohodlí svému oby�ejn� kupují dotý�e, pon�vadž i v tom mnozí 
nesp�sobové se nacházejí a n�kte�í z t�ch p�ekupník�v a p�ekup-
nic míry malé mívají a sob� podle v�le a libosti své to všechno 
vysazují. I aby lid chudý, obzvlášt� horní, s manželkami a dítka-
mi svými i v tom opat�en byl a pot�ebu va�ení takového vedle 
spravedlivé míry a na slušnost koupiti a objednati sob� mohl, to 
se na�izuje a všechn�m t�m, ježto taková obilí a va�ení, bu
 z 
domácích neb z p�espolních prodávají, p�ikazuje, aby na mírky 
obecní cejchované, kteréž od prodava�ky solní bráti budou, 
lidem m��ili a jakž kdy které obilí posazeno bude, vedle b�hu 
trhu prodávali. Jestli by pak kdo jinak se v tom choval, své 
mírky, zvlášt� malé aneb n�jaké fortele, jakž se to u mnohých 
našlo, m�l, ta jemu vzata bude a každý ten uznalého a zaslouže-
ného trestání, bu
 pen�žitou pokutou neb zabavení té živnosti 
neujde.  

Protož jeden každý takový, jenžto tím obchodem bude chtíti 
jíti a jemu se toho prop�j�í, maje sob� tuto výstrahu 
p�edloženou a nau�ení, jak se chovati a všeho varovati má, 
dané, bude se v�d�ti jak v tom opatrovati a také všelijaké 
omastky, mlí�né, obilí a jiná va�ení na mírnosti skupovati, aby v 
tom práv býti mohl a škody nenesl, potom i pokuty se uvaroval. 
Stalo se na Horách Kutnách v pátek po Rozeslání apoštol�v léta 
1597.  

P�ísnosti té, jakou veškerá tato na�ízení k vykonávání prová-
zena jsou, /670/ nem�žeme se diviti, povážíme-li, že šepmistr�m a 
rad� na udržení po�ádku v m�st� a na uspokojení lidu horního 
pracujícího velice muselo záležeti. Nebo�, nebyl-li tento pot�e-
bami potravními náležit� opat�en, bylo nejen ihned žalováno u 
mincmistra, nýbrž i bezohledn� bou�eno a odejítím z práce 
vyhrožováno, p�ed �ímž byla vždy obava veliká, nebo� by tím 
hornictví, tou dobou op�t dosti vydatné, pojednou klesnouti neb 
zajíti muselo.  

V m�síci únoru téhož roku zem�el o Horu velice zasloužilý 
muž, královský rychtá� Mikuláš Vod	anský z �azarova, který 
vždy k tomu obec vedl, aby za nachované peníze, by� by se i 
p�idlužiti musela, co možná nejvíce statk� pozemských nakoupi-
la, ježto v tom pro budoucnost spat�oval nejlepší a nejvydatn�jší 
prost�edek ku podpo�e všelikých obecních i humanitních ú�el�. 
Jak jsme poznali, byl zvlášt� p�ítelem školství a o dobrou pov�st 
škol kutnohorských vždy usilovn� pracoval, jakož i k tomu z�ení 
své m�l, aby školy ty všemi pot�ebami vždy opat�eny i dobrými 
silami u�itelskými obsazovány byly. Jsa sám mužem velmi 
vzd�laným, snažil se vzd�lanost a osv�tu mezi ob�any ší�iti a 
podporovati.496

/671/ Na místo jeho starší šepmistr 
eho� Vodi�ka 
                                                          

496 Tento významný chirograf téhož Mikuláše Vod	anského 
nalezl autor v Memorabiliích. Jest to jediný literární poz�statek 
muže tak u�eného.  

Mikuláš starší Vod	anský,   
Patricius z �azarova Kutnohorský,  
Napsal v kotcích na rathouze   
P�íb�hy bíd, lidské nouze,  
Že není na sv�t� �lov�k,   
Jenž by po veškeren sv�j v�k  
Nem�l bídy zakusiti,   

Horaž�ovský na den Vzk�íšení Pán� složil slib p�ed pány komo-
ry �eské a královským rychtá�em ustanoven a šepmistr�m na�í-
zeno, aby vyzvednouc od d�dic�v p�edešlého rychtá�e králov-
ského instrukcí k témuž ú�adu náležitou, tomuto ji odevzdali a se 
náležit� chovali.  

V pond�lí po památce mistra Jana z Husince a mistra Jero-
nýma Pražského, mu�edník� �eských, skrze JMt urozeného pána 
Fridricha Šlika z Holejše atd. nejvyššího mincmistra království 
�eského ú�ad konšelský obnoven a takto obsazen: Primátor 
Pavel Litomyšlský. Šepmist�i Pavel Sk�ivan, Leopold Šetlar, 
Václav Kuneš, 
eho� Bo�anovský, Tomáš Klabal, Václav Syxt, 
Adam Hn�vusický, Jind�ich Labuška, Ji�ík Soška, Martin Zelen-
ka, Ji�ík Svoboda, Eliáš Knaur, Ji�ík R�ži�ka, Ji�í Franc, Barto-
lom�j Št�rba, Jan Štýrský, Jan Šultys.  

Pak jim dána p�ísaha, kterouž po Tomáši Heroltovi z Oupy, 
písa�i urburním, �íkali. Pak napomenutí oby�ejné jim u�in�no, v 
�emž zvlášt� doloženo bylo, aby dluh�v obecních nevzd�lávali.  

Tohoto posledního p�ipomenutí nezdálo se, že by páni 
šepmist�i zvlášt� šet�ili, nebo�, jsouce poprvé pohromad�, kdy o 
záležitostech obecních rokovali, vyzváni byli, aby koupili dv�r 
Dobšovský v Hlouškách497 po zem�elém Vítovi Dobšovi z Ro-
hožova na sirotky po n�m poz�stalé p�ipadlý, kte�íž však pro 
dluhy ho udržeti nemohli. Uvažujíce pak /672/ dále, m�l-li by 
statek ten p�edce k ruce obce být koupen �i od n�ho býti 
upušt�no a páni poznávajíce, že týž dvorec a statek k obci této a 
zvlášt� ke tvrzi Lorci a špitálu p�íležitý a pohodlný a rolí k n�mu 
náležející dobré jsou, dali toho pán�m plnou moc, aby statek ten 
k obci byl koupen. Stalo se tak ve �tvrtek po sv. Medardu za 
1265 kop gr.�. se všemi rolemi, jak od starodávna ke dvoru 
tomu náležely od Hloušek až k silnici do Grunty, pak dva díly 
nad zahradou k Šip�í �e�enou až k vinicím pod vrchem Špim-
berkem ležícím, takovým sp�sobem, že p�i uzav�ení koup� 386 
kop dluh�v na dvo�e tom váznoucích zavázali se vyplatiti, 
ostatek pak ceny kupní složen m�l být každoro�n� po 50 kopách 
s ourokem oby�ejným až do vyjití celé kupní sumy.  

V tak strastné dob�, která jak veškerou vlast �eskou tak i 
Horu zvlášt� velice tísnila, p�i tak velikých výlohách obecních 
jest se co diviti, že obec v tak krátké dob� takové koup�
podnikati mohla. Snášelo� obyvatelstvo roku toho t�i z 
nejv�tších strastí: drahotu, z níž hrozil vypuknouti hlad a proto 
pro ušet�ení obilí šepmist�i a rada zapov�d�li v m�st� pálení vín 
pálených a výrobu škrobu, ježto mnoho obilí na to bylo skupo-
váno a drahota v m�st� vznikala. Též sladovník�m zapov�díno 
pod pokutou 5 kop gr. vinopal�m slady prodávati. Pak válku, 
by� by ne v zemi samotné, p�edce však pr�chody vojsk cizích 
n�meckých mnohých snášeti bylo. Nebo� jak tito žoldné�i v 
�echách si po�ínali, lze poznati z listu kn�ze Františka 
Leczeliusa opata kláštera sedleckého, který v sobotu po sv. Vít�
Kutnohorským poslal a v n�mž píše: Byl jsem na dvo�e svém 
Skalici blíž Kou�íma a tu o�it� spat�il, kterak ti šancknechti, 
jichž více než tisíc v m�st� Kou�ími jest, znamenitou a velkou 
škodu soused�m a okolním �iní, dobytky jímají, telata, ovce, 
slepice a sumou všecko /673/ k �emu p�ijíti mohou na pastvách a 
ve dvo�e mocn� berou a tak hospoda�í, že v této pokojné zemi 
aby se kdy co toho podobného od takových lidí stalo, slýcháno 
není. A jelikož jsem doslechl, že k Ho�e se obrátiti, tak sob�
po�ínati a na klášte�e ješt� n�co více míti cht�li, svou pomocí, 
když by se zvony neb šturmováním znáti dalo, p�ispíšiti rá�íte. A 
kone�n� mor, tak jak z na�ízení rad komory �eské, ježto Kutno-

                                                                                             
Z níže psaných kterékoli do své smrti  
1. Nemoci rozdílné, mdloby,  
2. Dluh�v, v�zení, chudoby,  
3. Starostí, ná�k�v, han�ní,  
/671/ 4. Soud�v nákladných vedení,  
5. Nepoda�ení v manželství,  
6. Od dítek neposlušenství,  
7. Na poctivosti snížení,  
8. Strastného z vlasti vyhnání.  
Když v obci peka� a �ezník,  
Šenký� kraluje lichevník,  
Co� se zdá, jak je v té obci?  
Tak, jak zachází vlk s ovcí.  

497 Viz o dvoru tom P�edhorském p�i r. 1522.  
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horským ve �tvrtek po sv. Alžb�t� zaslali, nebo� píší: JMCá
toho jistou zprávu míti rá�í, že na Horách Kutnách lidé na 
morní ránu umírají a že lid obecní, b�hajíc do t�ch dom�v s t�ly 
mrtvými, zvláš� p�átel, se obírají a tak k nakažení p�icházejí. 
Protož vám jménem JMCé porou�íme, abyste ihned každý ten 
d�m, do kteréhož by se taková infectí dostala, zav�eli a zape-
�etili a t�la mrtvá tak, jak v �asech morových za oby�ej bývá, 
tím �asn�ji poh�bili, tak aby to �asným opat�ením p�etrženo býti 
mohlo a mor se dále roznemohl. P�imyslíme-li si ješt� nep�í-
znivé až dosud zprávy z bojišt� v Uh�ích, m�žeme si snadno 
žalostný stav zem� �eské p�edstaviti.498  

1598 Za takových t�žkostí, které veškeré obyvatelstvo krá-
lovství svíraly a p�i obrovské pot�eb� pen�z, jichž císa� Rudolf 
m�l pot�ebí ku vedení války uhersko-turecké, bylo by zajisté 
bývalo velmi vítané, kdyby hory �eské byly zase takovým bo-
hatstvím st�íbra oplývaly, jak tomu p�ed léty bývalo. Toho p�ál 
si nejvíce sám císa� a snažil se zase hornictví v �echách po-
zdvihnouti. Za tou p�í�inou u�inil v sn�movních proposicích 
shromážd�ným stav�m na sn�m� roku toho, kterýž /674/ v pátek 
po ned�li Svátostí za�al a v pátek po ned�li Jubilate skon�il, 
návrh na pozdvižení hor. Stalo se to p�i�in�ním nového mincmi-
stra hrab�te Šlika, který opravdov� o rozkv�t hornictví �eského 
pe�oval a zvlášt� hory v Ho�e k prvn�jší vydatnosti rád by byl 
p�ivedl, ježto byl o tom p�esv�d�en, že pouze svévolným zaned-
báváním úpadek horního výt�žku byl zavin�n. Ježto však v�d�l, 
že dosažení cíle toho bez zna�né pomoci pen�žité možno není, 
doufal, že po snešení sn�mu všeobecnou pomocí celé zem� toho 
dosáhne a proto se p�i�i	oval, aby královskou proposicí 
sn�movní stavové k tomu mohli býti p�ivedeni. V proposici se 
praví: Jelikož JMCá pochybovati nerá�í, že stavové o tom 
dobrou pov�domost mají, kterak v království tomto hory zlaté a 
st�íbrné, kteréž jsou za p�edešlých let hojným bohatstvím 
oplývaly i tuto zemi zvelebily, nyní od n�kterého �asu k velikému 
pádu p�icházejí a pokud by tomu �asn� spomoženo nebylo, tedy 
že jest se dokonalého spušt�ní týchž hor, co prvního klenotu 
zem�, obávati a také k tomu velikého nedostatku na zlat� a na 
st�íb�e, z kteréhož se ku poctivosti téhož království mince bije, 
o�ekávati. K �emuž i to p�ichází, že veliký po�et lidí, kte�í z t�ch 
hor své obživení mají, za výš oznámenou p�í�inou k veliké 
chudob� i o živnosti své p�ivedeni a k tomu i JMCá podle stav�v, 
kte�í s poddanými svými takové hory všelijakými potravami 
fedrují, k nemalým škodám a újm� na desátcích svých a d�-
chodech p�ivedeni by byli. I a�koliv p�i horních m�stech toho 
na�ízeno i z komory nemalá pomoc u�in�na, aby jeden každý 
bohatý i chudý hory pavoval, avšak pon�vadž JMCá pro jiná 
veliká a znamenitá každodenní vydání svá i také pro nemožnost 
a chudobu týchž m�st tomu sta�iti nem�že a taková d�ležitá v�c 
až posaváde fedrována býti nemohla, protož JMCá stav�v, 
v�rných poddaných svých, milostiv� a otcovsky napomínati i 
žádati rá�í, aby ten vysoce užite�ný /675/ a pot�ebný artikul v 
svém uvážení m�li, jakými by prost�edky neb sp�soby hory k 
budoucímu dobrému a užite�nému vyzdvižení a pavování 
p�ivedeny býti mohly.  

Na sn�m tento z Hory vysláni byli jako poslové královský 
rychtá� 
eho� Vodi�ka, ze šepmistr�v Adam Hn�vusický a písa�
obecní Jan Piscis.  

A� stavové uznávali, že již nemožnost veliká jak p�i nich tak 
i p�i poddaných se nachází, nastalá pot�eba však že toho žádá, 
by tak dlouho trvající a nyní k vít�zství se klonící válka ku konci 
p�ivedena byla,499 proto svolili nejen ke všem v p�edešlých 
                                                          

498 Gabriel Sv�chýn z Paumberku ozna�il strasti lidu tímto chro-
nografem: Nos CrVX beLLa fVMes agItunt eXatIo ab IstIs tV 
erIpe CVLtor ChrIste benIgne tVos.

499 Da�ický píše: V Uh�ích Ráb pevnost hlavní jest zase Turk�m 
od�ata mimo nad�ji lidskou v tu ned�li po Veliké noci dne 29. m�sí-
ce b�ezna skrze rozšafnost a state�nost lidu vojenského k�es�an-
ského, nad nímž správu m�l pan Adam z Schwarzenberg�, bojovník 
zkušený. A to dobytí stalo se mocn� skrze nástroj nový �e�ený 
petarda, od železa p�ipravený a prachem ru�ni�ným napln�ný a tak 
u jedné brány té pevnosti položený a zapálený, �ímž brána rozvr-
žena a pr�chod do pevnosti k�es�an�m u�in�n, mimo nad�ji Turk�v 
na pevnost se bezpe�ících. A ti tam všichni i s bašetem svým hejtma-
nem, jenž se velmi bránil, zbiti jsou a ta pevnost zase k�es�any obsa-

letech povoleným plat�m a sbírkám, nýbrž i k novému, posud 
nebývalému platu z krám� kupc�, všelijakých �emeslník�v, 
handlí��v, však ku pomoci na vyzdvižení hor p�istoupiti se 
zp��ovali.  

/676/ Když o tomto horám nep�íznivém smýšlení stav� od 
posl� horských dom� zpráva byla podána, odepsali jim šepmist�i 
a rada: jelikož se vyrozumívá, že stavové nechtí tomu rozum�ti, 
že i hory jim dob�e slouží a rádi by dokonce m�sta horní 
potla�ili, vid�lo by se nám, abyste tou cestou za�atou krá�eli a 
p�i JMCé skrze pana Honspopa i také p�i komo�e vyhledávali a 
na pana mincmistra, jakožto správce na ten �as všech horních 
m�st se odvolávali. Panu Honspopovi co se vám vidí p�íjemného 
darujte i n�kterým jeho p�átel�m. Nedostane-li se vám pen�z, by 
jste se i zadlužiti m�li, v tak pilné pot�eb� musíme leda�eho na 
stranu poodložiti. Pakli by jste porozum�li, že žádného spomo-
žení býti by nemohlo a horní m�sta dokonce v té p�í�in� opušt�-
na byla, vidí se u nás, aby lépe bylo dáti se v jednání s t�mi pány 
komisary. Z toho patrno, jak velice Kutnohorským na projítí 
proposice sn�movní o podporu na hory záleželo.  

Ježto však nejvyšší mincmistr na Hornících požadoval ješt�
v�tšího nákladu, nežli posavád �inili, a tento náklad již možnost 
jejich tak�ka p�esahoval, vid�lo se šepmistr�m a rad� jak proti 
usilování mincmistrovu, tak proti lichým a nepravým zprávám o 
nich d�kladn� se ohraditi, což následujícím p�ípisem u�inili: 
Jakož jste dne v�erejšího, když jsme z poru�ení JMti poslušn� u 
v�tším po�tu na Vlašském dvo�e se najíti dali, s námi o jisté 
n�které artikule, co se pavování hor dotý�e, obšírné promluvení 
míti a abychom na to odpov�
 svou dali, o tom poru�iti rá�ili. I 
vedle takového poru�ení, v tom se poslušn� chovajíce, tak 
�iníme a vyrozumívajíc tomu, že jakž p�edešle vždycky, tak i nyní 
v tom ú�adu nejvyššího mincmistrství v království tomto �eském 
o dobré a o vyzdvižení hor t�chto, tak starožitného a vzáctného 
téhož království �eského klenotu, pro dobré a užite�né JMCé i 
/677/ všeho království otcovsky pe�ovati a se starati rá�íte. A kdež 
pak rá�íte tomu chtíti od nás vyrozum�ti, jaký by pavu�k a hor 
opat�ení od nás všech Horník�v bylo, zvlášt�, pon�vadž by k 
VMtem ad partem se donášelo, že by toliko chudí lidé pavovali, 
bohatí pak a nejp�edn�jší toho se nic nedotýkali a nic nepavo-
vali, i v tom artikuli, jak mnoho, co neb kdo který z nás a z 
spolusoused�v a Horník� našich obzvláštn� pavuje, s dostatkem 
jakž náleží mezi sebou vyhledati a gruntovn� zprávy dáti ne-
m�žem. Nebo z kn�h práva a ú�adu horního, pon�vadž tam tále 
jednoho každého jako jiná d�dictví v knihách m�stských se zapi-
suje a �ídí, by spíše vyhledáno býti mohlo, však i o tom pokud 
nám v�domo tuto pravdivou zprávu �iníme. Co se obzvláštního 
(tj. jednoho každého obzvláštn�) hor pavování dotý�e, že vždyc-
ky p�i jednoho každého dobré a svobodné v�li bylo, kdež se mu 
koli líbilo a nejužite�n�jší býti zdálo, bu
 na štolách neb v dole 
a vortu náklady své horní míti a držeti. A pon�vadž pak to není 
možné, aby jeden sám bez tovaryš�v neb kverk�v d�l držeti a jej 
kveldykovati mohl, posavád se� kdo tak vedle povahy state�ku 
svého m�že býti pavuje a na hory nakládá a i takové pavování 
mnoho náklad�v bé�e, nebo cupus�v vždycky n�který tisíc každý 
rok, a� rozdíln�, n�kdy víc, n�kdy mén� se vynakládati na to 
musí, jakž to v partikulá�ích týhodních, v knihách cupusních p�i 
ú�adu horním se nachází. Což vše, pon�vadž kverk�v p�espol-
ních zde p�i t�chto horách jako p�i jiných se nenachází a jestli 
který kverk p�espolní tu má n�který toliko kukus, ani ten jakž 
náleží nespravuje, z t�ch chudých živn�st�k našich vyjíti a se 
sebrati musí. A to takové pavování slove obzvláštní a 
dobrovolné. A� to tak jest, že v tom sp�sobu dobrovolného 
pavování všichni jednostejn� nepavují, ale mnozí pojednou 
statku a jm�ní svého se opovažujíce, do pavování �asem i dosti 
nerozšafného v místech /678/ t�ch, kdež nemnoho k rudám neb 
kyz�m odplatným nad�je jest, s kvapností a chtivostí se vydávají 
a s ni�ím odplatným se potkati nemohouce, sebe, manželky a 

                                                                                             
zena a opat�ena jest, jimž na té pevnosti, zvlášt� okolním, mnoho 
záleželo. V knize pam�tní ka	kovské poznamenáno: Toho 1598 
roku vojsku k�es�anskému v Uh�ích se št�d�ilo, neb v ned�li po 
Velikonoci dne 29. b�ezna skrze rozšafnost vojska k�es�anského, nad 
nímž správce byl pan z Schwarzenberk�, Ráb pevnost Turk�m 
od�ata byla.
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dítky své o všecko p�ipravují, do dluh� vejdou a tak se ochuzují i 
naposledy všeho tak nechati musejí. Jiní pak náležité v tom 
mírnosti šet�íce, na sebe ku pavování to, se� býti a k �emu 
možnost a živn�stka jich sta�iti m�že, p�ijímají, a tak mírnosti 
takové šet�íce, déleji p�i živn�stkách svých z�stávají a z nich 
hory pavovati a jim posluhovati a je, v jednom míst� n��eho se 
dopavujíce, a vedle toho druhé hned zase pavujíce, zdržovati 
pomáhati mohou. Však pokud byste to vždy míti cht�li, aby 
všechno specifice, kdo, co, kde pavuje a jak mnoho tál�v drží, v 
známost uvedeno bylo, to bychom také, aby každý to p�i ú�ad�
horním vyhledal a tím, když by koli pot�eba kázala, na hotov�
byl, na�íditi nepominuli.  

Mimo to tak obzvláštní pavování jest také pavunk obecní a 
ten jest takový, že každého �asu k obci ode všech cech� jistý d�l 
neb místo, více nežli za míry dolu bývá, se pavuje a to tak se 
d�je, že všechna obec se na Vlašský dv�r svolá a to slove rejtunk 
obecný, k n�muž také páni ú�edníci horní, pan hofmistr, pan 
urburé� a jiní dožádáni bývají a tu v takové shromážd�ní o místo 
se promlouvá, v které by se s takovým pavunkem obecním, aby s 
užitkem býti a tím horám poslouženo býti mohlo, obrátiti m�lo. 
A když již nejlepší a nejp�íhodn�jší místo k takovému nákladu 
obecnímu z spole�ného snešení s dobrým zdáním a radou dot�e-
ných pán�v ou�edník�v horních se obere, tu tykový pavunk se 
�iní a v tom všichni se sú�ast�ují. Nejprve na obec jistý díl tál�v 
se vezme, potom na každý cech jak který silný neb malejší, a na-
posledy na obzvláštní osoby, které v cechu nejsou, jistý díl vedle 
povahy statku se ukládá, a tu všichni, cht�jte neb necht�jte, 
pavovati musí a tak jak kdy možnost p�i horách jest, místo neb 
d�l jistý se pavuje. /679/ Jako nedávno pominulých let jest obec 
obrácena do dolu Hrušek a Viš�oví a tu, a�koli �istého a nového 
st�íbra z hlubin zemských v rudách a vitruncích p�es jedenme-
cítma tisíc h�iven tím nákladem jest dobyto a z toho užitku do 
�ty�idceti tisíc vyšlo, však na to p�es osmdesát tisíc kop míš. v 
n�kolika létech propavováno a pronaloženo a na v�tším díle, 
když tak veliký náklad byl a kladení cupusové posta�ovali, ani 
�asn� (pon�vadž týden jak týden kladeni byli) ode všech, neb 
jich po spušt�ní toho nákladu n�kolik tisíc za kverky z�stalo, 
zupomínati se nemohli. Nedostalých pak p�es deset tisíc, na 
kteréž již ani cupusu se nekladlo, na obci z�stalo a tudy obec do 
velikých dluh�v uvedena jest, z kterých ješt� posaváde s velikou 
t�žkostí sob� pomáhati musí. Potom op�t v krátkých �asích na 
Rejzí d�l, na Ruthart z spole�ného všech v obecném rejtunku 
snešení k obci vzato, a tu také do devíti tisíc vynaloženo a procu-
pusováno bylo. Brzy za tím náklad také a pavunk obecní na 
Rovni, když toho �asu ten couk povstávati a k spomožení horám 
sloužiti se zdál, do dolu Božího požehnání, aby i tu spomožení 
horám hledáno bylo, obráceno a též nemálo naloženo jest. A 
když oni tu s ni�ím platným se potkati nemohli, a t�m horám 
poslouženo býti nemohlo, jest d�l Š�astný na couku kuklickém k 
pavování p�edsevzat také z spole�ného všech v obecným rejtun-
ku, v p�ítomnosti p�ed�e�ených pán�v ú�edník�v horních sneše-
ní, v té nad�ji, že t�m horám poslouženo bude, a v tom se posa-
vád pavuje. A� jest tak, že na tento �as skrovný po�et d�lník�v, 
jakž nyní pot�eba se tam chová, a nad nimi šichtmistr a k n�mu 
na tály obecní volenci, jakožto vždycky bývalo, podáni jsou, však 
od nich všechno se �ídí a p�sobí s v�domostí ú�edníka p�ísežné-
ho couku toho a jak dále pot�eba ukazovati bude, více d�lník�v 
p�iloženo býti musí. A tak v tom artikuli, pokud se pavování 
našeho dotý�e, co nám v�domo a samo o sob� jest /680/ tuto zprá-
vu pravdivou �iníme a pokud by v tom co jiného mimo to VMtem 
donášeti se cht�lo, to by se na nevinné nás ošklivení VMti díti 
muselo, v �emž že nás v laskavé pam�ti míti a v takových 
p�í�inách nám ucha druhého k omluv� laskav� zanechati rá�iti 
žádáme.  

Netoliko pak tím samým pavováním podle naší nejvyšší 
možnosti hory zdržovati se vynasnažujeme, ale též (jakž pak to 
nad slunce jasn�jší jest) vším state�kem a jm�ním svým horám 
sloužiti musíme, takže jestli tu na skromnosti jaký kus zahrady 
neb roli�ky kdo drží, to v jednom míst� od šorp�v a dol�v poka-
ženo jest, na druhém míst� pro smrady dolové a hutní nic nésti a 
toho užívati nem�že. V t�etím míst�, kdež by i užitek jaký býti 
mohl, tedy se strouhy d�lají a vody na stroje dolové (v �emž ani 
stavení dom�v ani zdí m�stských se neušet�uje) vedou. P�ijde-li 

kdy nedostatek v kyzích neb uhlí v hutech, všeho všudy necha-
jíce, hut� forami jakž kdo m�že, i po jednom koni se sp�ahajíce, 
a k tomu poddané své ku pomoci p�ijímajíce, fedrovati musíme z 
dosti skrovného ouplatku, p�i kterémž formané, kterýchž již vel-
mi málo proti všemu p�edešlému sp�sobu p�i horách se nachází, 
z�stávati nemohou.  

Nad to výše, když te
 po t�ch povodních bylo a v hutech se 
šmelcovati nemohlo, minci jsme zakládati a sami mezi sebou 
málo p�es osm set kop míš. s velikou v t�ch nedostatcích t�žkostí 
shledavše, jinde peníze okolo 350 kop s škodou a obtížným 
nákladem vyjednávati, z nich ouro�iti i posavád, a tu abychom 
s�ekání užíti mohli, p�ed �asem prve nežli �as ourok� p�ijde, 
ourok na dobrých pen�zích spravovati musíme. Nad to ješt�
mimo tu p�j�ku t�ch patnácti set kop míš., o nichž již psáno, a 
jiné sumy p�es p�l t�etího tisíce kop míš., kterých jsme se však 
také vydlužili a do mince p�j�ili, v též minci majíce, z toho sami 
ourok�v �asn� nikdy míti nem�žeme, ani ješt� nám z té vší sumy, 
/681/ kterou jsme se jinde pro minci vydlužili, ourok podle na�í-
zení a poru�ení p�edešlého pana mincmistra z mince nevychází, 
nýbrž i toho pohodlí, kterého jsme p�edešle užívali, že k placení 
ourok�v nám se z mince tolary za jinou minci vym�nily a tak 
páni v��itelové naši tudy ochotn�jší k �ekání jistin bývali, nám 
se již nedostává.  

A tak z toho ze všeho, milostivý pane, nacházeti rá�íte, že co 
nás chudých a pot�ebných jest, všechno a již p�es možnost naši 
pro zachování hor a pro dobré JMCé jakožto up�ímní a v�rní 
poddaní �iníme, což však bez honosení se tuto p�ipomínáme.  

Což se toho artikule, že by sousedé naši p�j�kami a sbírkami 
obt�žováni býti m�li a od nich že se peníze p�ijímají, z toho však 
žádného po�tu ne�iní, kde by se obracely, a�koliv bychom sob�
p�áli a p�ejeme v�d�ti toho nebo t�ch jména, kte�í i v tom 
nevinn� nás VMti oškliviti usilují, abychom, pokudž by kdo v tom 
na n�jakém nedorozum�ní a omylu postaven byl, jak s ním o tom 
mluviti a jeho z omylu vyvozovati hled�li. Však i v tom, co samo 
v sob� jest, oznámiti pominouti nem�žeme, že o takových p�j�-
kách, kterýmiž by kdo mimo dobrou v�li svou obt�žován býti 
m�l, nevíme. Než na onen �as, když nebožtík Sigmund Kozel z 
Reizntolu, koupiv stat�ek K�esetice tu u samé Hory ležící, jeho 
zas odbýti cht�l, a p�íležitosti toho n�které k obci a horám t�mto 
se nacházely, jedno blízkost, takže ty grunty s grunty našimi 
takm�� se všech stran se stýkají, druhé, že od toho state�ku 
n�které kousky vinic, zahrad, strání i rolí spoluhorníci a spolu-
sousedé naši pod jisté platy drží a toho k horám užívají, za 
�asem veliké nedorozum�ní a zaneprázdn�ní mezi p�edešlými 
týchž grunt�v držiteli a spolusousedy našimi byly, když ubozí lidi 
�asem pro sprostnost svou, n�kdy pro pot�ebnost ourok�v neb 
plat�v spraviti nemohli, t�etí, k tomu state�ku n�které klufty a 
coukové štrejchují a hory, které Pta�í /682/ hory slují, tu jsou a 
p�edešle nemalé p�ekážky v pavování jich se dály, aby voln�ji 
takové hory kveldykovány a pavovány býti mohly, t�mi i jinými 
p�í�inami obec k tomu p�ivedena jest, že v kupování téhož sta-
te�ku jest se vydala. A pon�vadž p�i obci žádných pen�z proti 
nadepsané t�žkosti vždycky na horách a obci z�stávajících 
nebylo, aby vždy na to n�co zavdáno býti mohlo, jest s sousedy 
jednáno, co by tak který mohl k obci p�j�iti k takové pot�eb� a 
pro dobré obecní a hor, bez odpornosti to u�inil, tak kdo co 
cht�l k té pot�eb� p�j�il po kop�, po dvou, takže z toho okolo 
jedenácti set kop se shledalo, tím však žádný mimo dobrou v�li 
svou nic víc zt�žován nebyl a již na v�tším díle to všem 
zaplaceno jest. A tak v té p�í�in�, aby sob� kdo co slušn� st�žo-
vati mohl, nad�je nemáme, le� by kdo více z všete�nosti a z 
ošklivení nás, nežli z jaké pravdivé podstaty toho p�ed se bráti 
cht�l. Podruhé, když ta hrozná na hut�ch JMCé p�edn�, potom i 
nám na špitále, zd�ch m�stských a jiných v�cech obecních i 
spolusoused�m našim n�kterým na statcích, domích, zahradách, 
rolích a jiném jm�ní jejich, takže tu mnozí o hrdla svá p�išli, 
povodní protrhání rybník�v na Malešov� nenadále p�išlou, 
škoda se stala a hory jinak bez založení mince, pon�vadž se ani 
st�íbro nešmelcovalo, ani mince nebila a bíti z �eho nebylo, 
zdržány býti mohly, a za tou p�í�inou se všemi spolusousedy 
našimi, aby každý, s �ímž by mohl ku pomoci minci p�isp�l, jed-
náno bylo, tu mezi námi p�es osm set kop míš. shledáno a k tomu 
sedm set kop pod ourok vyp�j�eno a do mince, jakž toho výše 
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dot�eno, založeno jest a nad�je jistá se stala, že jakž nejprve 
zase se šmelcovati za�ne, p�i nejprvé odtud p�išlých svátcích 
váno�ních, taková suma jednomu každému i k obci, což tak pod 
úrok k té pot�eb� vyp�j�eno, dáno a zaplaceno bude. Však ani 
posavád toho státi se nemohlo a tak, pon�vadž taková suma v 
minci z�stává /683/ a posaváde se nevyplacuje, na nás v té p�í�in�
žádný slušn� na�íkati a žalovati nem�že, ale nedostatku tomu, 
který p�i minci až posavád z�stává, to p�i�ítati spravedliv� má.  

Že pak na n�které v�ci velmi skrovná narážka na onen �as 
pro spravování ourok�v a placení starých dluh�v, kteréž na obci 
této ješt� mnoho �as�v nežli nadepsaný stat�ek p�ikoupený jest, 
z�stávaly, u�in�na jest, to jest všecko s volí a povolením nejvyš-
šího pana mincmistra, jakožto vrchnosti nám tehdáž vystavené 
vedle privilegií a svobod hor t�chto, potom z dobrovolného 
snešení a svolení vší obce se stalo a ta jest tak skrovná, že beze 
všeho na�íkání vychází. Aniž jsme kdy tomu vyrozum�li, aby kdo 
jakou stížnost nad tím spravedliv� nésti mohl. A tak v tom tuto 
pravdivou omluvu poslušn� �iníce, VMti služebn� žádáme, že v 
tom ve všem nás omluvena míti a t�m omylným postranným 
zprávám místa nedávati. A pon�vadž vedle naší nejvyšší mož-
nosti hory gvaldykovati a pavovati a jakž m�žeme je zdržovati se 
vynasnažujeme i dále snažiti chceme a vždycky netoliko slovem, 
ale v pravd� skutkem to �iníme, nás s t�mi horami v laskavé 
pam�ti a ochran� míti a kdež by toho pot�eba bylo, nás laskav�
p�ímluvou i dobrým zdáním nikdá neopoušt�ti rá�íte.  

Z toho seznati lze, že obec kutnohorská vždy považována 
byla za pramen nevy�erpatelný k podpo�e všeho, �eho pro 
udržení hor a mince kdy pot�ebí bylo. A protož není nijak se co 
diviti, když stálými platy a sbírkami n�kte�í zatížení obyvatelé 
nespokojen� proti tomu reptali a úlevy hledali.500  
                                                          

500 Ježto doby této, co se pavování hor dotý�e, nejúsilovn�ji vyu-
žito bylo k dobývání rud, nebude od místa, podáme-li zde dle listin-
ného materiálu stru�ný p�ehled veškerého pavování a pot�ebného 
na	 nákladu. Ten vedl se na hory dvojím sp�sobem. Na hory st�íbr-
né, kolem Hory ležící, /684/ nakládala obec kutnohorská sp�sobem 
naho�e vylí�eným, takže všechen náklad na obec, cechy i obyvatele 
rozd�lovala. Na hory Ka	kovské vedl se náklad dílem z mince, 
dílem od nákladník�v ka	kovských, a obec kutnohorská nep�ispíva-
la tu ni�ím. V letech t�ch vedla obec horská náklad na couk Kuk-
lický, ve kterém bylo 49 štol, na couk Rejzí, kde pracovalo se ve 12 
štolách, na šachtu Greyfskou a na couk Králický, kde ve 30 štolách 
se pracovalo. Na tomto couku byly již zp�edu uvedené doly Hrušky, 
Viš	oví a Požehnání. K tomu po�ítaje hašplí�e a trejví�e, obnášel 
po�et lidu horního nákladem obecním vydržovaného p�es tisíc, v 
�emž ješt� pot�ební tesa�i a ková�i po�ítáni nejsou. Náklad na dory v 
roce 1597 u�in�ný dle ú�tu ú�adu hornímu podaného obnášel 9032 
kopy 20 gr. 3 d. Dle týdenního výkazu obnášely výlohy za první t�i 
týdny a sice dle ú�tu 4. ledna 1598 604 kopy 3 gr. 5 d. míš., dne 11. 
ledna 535 kop 34 gr. 5 d., dne 15. ledna 445 kop 19 gr. 2 d. Získáno 
bylo tímto nákladem vedle pr�b první týden 172 h�ivny 11½ lotu, 
druhý týden 134 h�ivny 15 lot� a t�etí týden 149 h�iven 12 lot�
st�íbra. Krom� toho byla veškerá m�� bezplatn� minci p�enechána.  

Kyzy, rudy a vitrunky placeny byly nákladník�m z mince dle 
zkoušky obsahu st�íbra. Tak se nap�. platilo za hýli (nádoba horní 12 
centný�� kyzu chovající), když v centu 1 lot st�íbra bylo za 1 kopu, 
pakli dva loty 2 kopy, p�i 3 lotech 3 kopy 12 gr., p�i 4 lotech 5 kop 
36 gr. a p�i 5 lotech 6 kop 34 gr. Za rudy platilo se za každý centný�, 
když obsahoval ¾ lotu 6 gr., p�i 1 lotu 7 gr., p�i 2 lotech 8 gr., p�i 3 
a 4 lotech 9 gr. a které rudy p�es 5 lot� držely, byly po 16 gr. 
Vitrunky platily se jako rudy.  

V suplikací, podané šepmistry a radou jménem obce císa�i 
Rudolfovi r. 1598, prosili šepmist�i císa�e, aby na stavy p�sobiti 
rá�il, by Hora ode všech sn�mem na pomoc vále�nou svolených 
sbírek vedle starých a stvrzených svobod osvobozena byla, ježto by 
dále na hory /685/ nakládati nemohla, když by i ku sbírkám t�m byla 
potahována, a uvád�jí, že každého týhodne do i p�es 400 h�iven 
st�íbra do mince p�ichází, z n�hož nové mince do t�í tisíc tolar� se 
razí, že se jim h�ivna st�íbra v kyzích a rudách toliko po �tyrech až 
nanejvýš po p�l šestu tolar� platí, proti tomu z každé h�ivny p�es 
deset tolar�v se bije, krom� toho m�
 všecka, cokoliv jí v kyzích a 
�asem i rudách n�kterých se najde a do roka na tisíce cent� se 
prodá, darmo k užitku JMCé se odvádí, takže rok k roku rovnaje 
samých cupus�v, jichžto mezi sebou sbírati musíme, p�es to ješt�, co 
se za kyzy, rudy a vitrunky strží, do desíti tisíc se vynakládá, nebo� u 
nás samých na Horách Kutných p�es sto a sedmdesát dol�v a vort�v 

/685/ A p�edce dle seznání šepmistr�v podle snešení sn�mov-
ního ku vym��ení sbírek ocen�ny byly statky svobodné a zápis-
né, na ten �as obci kutnohorské, špitálu a n�kterým záduším 
pat�ící, na 12.710 kop 9 gr. 2 d.�es. Hotových sum a pen�z na 
úrocích nem�la Hora žádných, krom� 500 kop gr.�. za mincí. 
Naproti tomu však byla dlužna obec 17.000 kop gr.�., z nichž 
musela platit úrok.  

Rovn�ž tak jak obec ucházela se u císa�e Rudolfa za spro-
št�ní a osvobození obyvatelstva horského ode všech sn�mem 
svolených sbírek, snažili se též starší nad havé�i, hašplé�i, trej-
ví�i i na míst� všeho tovaryšstva a lidu chudého horního obojích 
hor st�íbrných i ka	kovských o to, aby sn�mem ustanovená 
sbírka z krám� kupeckých, �emeslník� a obchodník� v Ho�e 
zavedena nebyla, ježto by tím p�í�ina /686/ nemalá k roztržitosti 
�eledi horní a k ošklivení sob� hor kverk�m a nákladník�m vésti 
muselo, ježto by kupci, obchodníci a �emeslníci na všem p�iraziti 
museli a tím op�t lid horní d�lný ve všech pot�ebách 
p�edražován býti musel, což by p�í�inu mohlo dáti tomu, že by 
lid ten hory opustiti byl nucen.  

Matiáš Puch z Puchý�ova a Ji�ík Fidler z Muldavi m�li u 
Ka	ku hut� kamencové, v kterých z vod v dolech ka	kovských 
nashromážd�ných zelenou skalici vyva�ovali. Pon�vadž však 
mnozí z haví�� zelenou vodu, na va�ení skalice se hodící, z 
dol�v vynášeli a ji barví��m pláten a soukeník�m v Ho�e prodá-
vali, st�žovali si majitelé hutí u komory, na�ež došlo na�ízení, 
aby šepmist�i hled�li to p�etrhnouti i pokutami, z nichž polovice 
JMCé a druhá nákladník�m hut� by p�ipadla. Proti tomuto 
na�ízení jak barvi�i pláten tak i soukeníci se ohradili, dokláda-
jíce, že oni i jich p�edkové vždy do tohoto �asu od chudého lidu 
horního takové zelené vody kupovali beze všech p�ekážek 
p�edešlých držitel� huti té, aniž by jaká stížnost se vedla a 
pokojn� vždy od každého p�i tom zanecháni byli. Od t�chto že se 
to z nep�ízn� a záští d�je, k �emuž oni dle výsad svých p�istoupiti 
nemohou, ježto by pak soused�m náležit� sloužiti nemohli a 
hynouti a záhubu míti by museli, jelikož oni jejich vitriolum k 
barvení pot�ebovati nemohou.  

Bylo již vícekrát praveno, že Hora, a� jí již bylo možno �i 
nic, musela pomáhati všudy, kde p�i horách neb v minci jaká 
pot�eba nastala. Tak i roku toho, a� obec všelikými sbírkami a 
platy byla stižena, došla od rad komory �eské ve st�edu po 
Narození Panny Marie žádost následující: Jelikož veliká škoda 
od povodn� na hutech šmelcovních /687/ i jiných p�ípadnostech se 
stala, takže mnoho opravy a hu�, v které se st�íbro p�ehání, p�e-
stav�na a znovu zd�lána býti musí a na opravení t�ch v�cí již 
4000 kop ú�edník�m horním do Hory odesláno, s kterýmiž vysta-
�iti nemohou a ješt� tolik neb více pot�ebovati budou, a jelikož 
vy a spolusousedé vaši na v�tším díle výživy své z toho máte a 
vám na tom záleženo býti musí, aby ta hu� zase brzy opravena 
byla, by se st�íbro p�ehán�ti a tím d�íve mincovati mohlo, jmé-
nem a na míst� JMCé vás napomínáme, abyste netoliko z pen�z 
obecních, ale i p�i všech sousedích vašich, jednom každým 
zvláš�, podle možnosti což nejvíce budete moci objednati. Vám i 
t�m kdož co p�j�í mezi tímto �asem a Vánocemi zase z mince, 
kdo co p�j�il, splaceno bude. A� slib�m podobným na brzkou 
oplátku Kutnohorští mnoho nev��ili, nicmén� jako vždy i tomu 
požadavku vyhov�ti se p�i�inili.  

Hora Kutná, jak již �ast�ji bylo vid�ti, i v jiných soukro-
mých pot�ebách domu královského byla potahována, kde odtud 
n�jaké pomoci nadíti se mohlo. Tak i roku tohoto, když císa�
Rudolf p�i �asu sv. Jeronýma na Pod�bradech se zdržoval, byli 
Kutnohorští vyzváni, aby pro kuchyni královskou ptáky na 
Pod�brady posílali a je na statcích svých opat�ovali.  

1599 Sn�m zemský svolán byl op�t na po�átku roku tohoto a 
m�lo na n�m hlavn� jednáno býti o sbírky na válku tureckou a 
také veškeré na p�edešlých sn�mích svolené pomoci nejen povo-
leny, nýbrž ješt� nové vyhledány. Kutnohorští, obávajíce se, aby 

                                                                                             
se drží a pavuje a v t�ch d�lník�v na tisíce z�stává a z t�ch náklad�v 
svou živnost mají, krom� forák�v, ková��v, tesa��v a obzvláštních 
jiných d�lník�v. To dosv�d�uje, jak �ilý horní život tu panoval a že 
hory dosti st�íbra vydávaly. Zprávy ty pou�ují nás také o tom, že i 
mén� mocné rudy a kyzy se zužitkovaly a mocn�jší se slabšími se 
tavily, �ímž v�tšího užitku se docilovalo. 
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op�t s jinými m�sty ku sbírkám t�m zemským potahováni neby-
li, hned p�ed po�etím sn�mu podali suplikací k císa�i Rudolfovi, 
aby od každé sbírky milostiv� byli ochrán�ni, uvád�jíce op�t 
všechny p�i podobných p�íležitostech užívané d�vody. /688/ Mi-
mo to žádali u rad komory �eské za povolení, aby sob� dluh 
mnoholetý, k založení na hory do mince p�j�ených 550 kop a 
zadržaných z nich až posaváde úrok�v 136 kop 30 gr. z mince 
vyzdvihnouti mohli, protože si jinde sumu tu vyp�j�iti museli a 
z ní úroky platiti musí.  

A�koliv pak m�sta horní od svolené bern� na vojnu s 
Turkem osvobozena byla, nicmén� bylo snešeno, aby s m�sty 
t�mi bylo jednáno, mnoho-li by dobrovolné bern� za ta 4 léta 
dáti cht�la. Z té p�í�iny psáno bylo nejvyššími ú�edníky a soudci 
zemskými k nejvyššímu mincmistru hrab�ti Šlikovi, aby vše-
chna ta m�sta horní, kteráž pod jeho správu náleží, napomenul a 
poru�il, aby posly své ku st�ed� po Božím T�le do Prahy vypra-
vili a ti aby se tam p�i dskách zemských najítí dali ku jednání a 
sám také aby se tam dostavil. Kutnohorští dostavili se sice ke 
svolání tomuto, nesvolili však ku žádné dobrovolné sbírce ani z 
sebe ani z obyvatel�v, ježto již dosti tížila je sbírka, kterou ze 
statk� pozemských odvád�ti musili, jako léta p�edešlá.  

Jelikož defensí neb hotovost zemská jak v kraji kou�im-
ském, tak i �áslavském p�i m�stech krajských se shromaž�ovala 
a Kutnohorští se obávali, aby snad jízdná hotovost kraje kou�im-
ského, až ke hranicím potáhne, do Hory nevtáhla, prosili op�t 
císa�e Rudolfa, aby toho sprošt�ni byli, na�ež císa� psal hejtma-
nu polnímu v tato slova: Zprávu toho rá�íme míti, že by ten lid 
jízdný vále�ný v m�st� Kou�imi zmustrovaný k Horám Kutným 
vésti úmyslu byl. I pon�vadž tam na Horách Kutných pro kon�
naše, kterých se tam pro fedrunk hor mnoho chovati a držeti 
musí, takže by tudy n�jaká škodná zádava t�m horám vytrávením 
a zdražováním obrok� od téhož lidu jízdného státi se mohla. 
Protož aby toho bylo uvarováno, rá�íme ti porou�eti, aby týž lid 
vojenský k m�stu Kolínu Novému obrát�, ne k Ho�e Kutné vedl. 
A tak aby bylo m�sto to a hory prozatimn� op�t strasti 
vojenského ležení sprošt�no.  

/689/ Zato však musela Hora snášeti ránu mnohem t�žší a 
nebezpe�n�jší. Vypukl op�tn� v �echách v celé své zhoubnosti 
mor a jím navštíveno i m�sto Hora. Za�al v lét� a skon�il až v 
prosinci.501  

Došlo� od rad komory �eské nau�ení Kutnohorským, dané v 
sobotu po sv. Ond�eji (list ten poslán z Rakovníka, kamž i rado-
vé komory �eské p�ed morem byli se odst�hovali), �eho zacho-
vati t�eba, aby mor ten p�etržen býti mohl, tak aby lidé zase na 
Hory Kutny choditi a tu handlovati a zvlášt� komisa�i a služeb-
níci JMCé, kte�í pro všeliké horní pot�eby vysláni býti musejí, 
p�ed nakažením morovým bezpe�ni býti mohli, a sice bylo 
na�ízeno, aby p�i t�ch, kdež jsou lidé na morové bolesti m�eli, to 
ihned na�ídili, aby každý všecky šaty ložní, na nichž jsou lidé 
bu� nemocní leželi neb um�eli, ven za m�sto na místo soukromé 
vynesli, tam v témž míst� povlaky a cejchy svlícti, zase p�kn� a 
�istotn� vyprati, pe�í do nových svrchk� p�esypati, takové pe�i-
ny potom, pokudž �as bude, na slunci vysušiti, nicmén� také v 
domích, pokojích, komorách a jinde, kdež jsou lidé stonali a v 
nich se bydleti má neb bude, pelu	kem a jalovcem každého dne 
dvakrát nebo t�ikrát vykou�iti dali, potom ni�ehož, co by k �isto-
t� a zahán�ní morního nakažení sloužilo, opat�iti a na�íditi 
neopomenuli.  

Jak nemoc tato i na dílo horní nep�ízniv� p�sobila, vysvítá z 
/690/ dalšího pokra�ování v témž listu Kutnohorským, nebo� píše 
se jim: Pon�vadž také o tom víte, že jsou doly a vorty tu na 
Horách Kutných za touž p�í�inou rány morové a pom�ení mnoho 
lidu horního haví�ského d�lány býti nemohly, nýbrž v nich 
zahaleno býti muselo. Te
 pak, dá-li B�h, dílo horní tím voln�ji 
                                                          

501 Píše� o tom Da�ický: JMCá ujel z hradu Pražského p�ed 
morovým pov�t�ím a nebezpe�enstvím do m�sta �eského Plzn� a tam 
drahný �as z�stával. Jiní také, zvlášt� bohatí, komu se kde vid�lo, 
p�ed týmž morovým pov�t�ím se rozjížd�li, chudí se Pánu Bohu v 
jeho moc a ochranu porou�eli. Mor ten rozmohl se v �echách 
zhusta na Horách Kutných, v Praze, v Hradci Králové i jinde po 
vesnicích, p�estal pak na Horách Kutných v m�síci prosinci. V 
kterýžto mor zem�elo lidí obojího pohlaví na Horách Kutných i na 
Ka�ku na t�i tisíce a nejvíc d�tí. 

zase za�ato, ano i n�které opravy p�i dolích, též hutech a jinde 
p�edsevzaty býti musejí a k tomu na sp�ch sumy nemalé se 
pot�ebuje a nejsou v minci JMCé tu na Horách Kutných žádných 
pen�z. Protož aby dot�ené hory zase tím d�íve v sv�j p�edešlý 
sp�sob p�ivedeny býti mohly, jménem a na míst� JMCé vás 
napomínáme, abyste ú�edník�m mince dv�ma tisíci kopami míš. 
na pomoc p�isp�li a proti jejich ujišt�ní za n�který �as do mince 
zap�j�ili. Bude vám od nich zase p�kn� oplaceno a my takovou 
vaši volnost p�i JMCé netoliko schváliti, ale i také v �as vaší 
pot�eby fedrunkem a jinak vám toho vzpomínati neopomineme.  

Jelikož Kutnohorským ani prvn�jší p�j�ky do mince z roku 
1587 a pak op�tn� z roku 1598 a kone�n� z roku minulého p�es 
dané sliby placeny nebyly a obec zaru�ivši se jak jednotlivc�m, 
kte�í na p�j�ku do mince p�isp�li, tak i k hlavním v��itel�m, u 
nichž sama vydluženou požadovanou �ást vydlužiti se musela, 
za skute�né oplacení, jakož i úroky z pen�z t�ch platiti jsouc 
povinna, sama však ni�eho z mince nedostávajíc, nemínili 
vyhov�ti a odhodlati se k této nové p�j�ce. Ježto pak k sehnání 
žádané sumy sami nem�li ni�eho a v minci pen�z bylo pot�ebí, 
psali o tom ú�edníci mince radám komory �eské a tito samému 
císa�i, tehdáž v Plzni meškajícímu. Ten pak ihned odepsal 
Kutnohorským (v úterý den sv. Tomáše) a k p�j�ce je pobízel, 
prav� ve svém list�: A pon�vadž na ten �as pro jiná pilná 
vále�ná a jiná nevyhnutelná vydání nám možné není též hory z 
komory naší �eské dáti založiti, vy pak o tom bezpochyby dobrou 
v�domost máte, co nám a království /691/ našemu �eskému a 
obzvlášt� také vám, odkud vy a spolusousedé vaši vyživení své 
máte a berní a jiných sbírek, sn�my obecními svolených, tak 
jako to jiná m�sta �initi mají, nedáváte a na týchž horách 
jakožto jednom a neposledním klenotu zemském záleží. Protož 
vám to o tom milostiv� porou�eti rá�íme, abyste se o to, kde a 
jak m�žete, opravdov� starali a týž hory fedrujíce, oznámené 
sumy proti náležitému ú�edník� našich vám u�in�nému pojišt�ní 
do mince naší p�j�ili. Nebo pokudž by nyní od vás p�j�kou 
fedrovány nebyly a snad potom tudy k spušt�ní a pádu p�išly, 
jest se obávati, nejsouce m�sto naše Hory Kutné na žádné 
silnici, aby potom touž p�í�inou z m�sta u ves obráceno nebylo, 
z �ehož byste nám i zemi t�žce odpovídati museli. atd. Takové 
milostivé poru�ení bylo ovšem Kutnohorským pobídkou, že se o 
sehnání té p�j�ky opravdov� starali, a svolavše obec do radnice, 
vybízeli jednotlivce, kdo by k p�j�ce �ím nápomocen býti cht�l, 
�ímž ihned sebráno bylo od ob�anstva 237 kop, k �emuž obec 
dílem u�in�nou p�j�kou na sebe a n�co pen�zi obecními na 
1700 kop gr.�. p�idavši, do mince odvedla.  

Pon�vadž roku toho ú�ad konšelský obnoven nebyl a mnozí 
z rady zem�eli, žádali Kutnohorští, aby ú�ad konšelský obnoven 
a dosazen byl, tak aby lidé ve spravedlnostech svých zdržováni 
nebyli, jakož i p�i obci aby nedostatku nebylo. Došla odpov�� z 
Rakovníka v pond�lí po sv. Tomáši, aby osoby ty, které by se k 
tomu hoditi mohly a kolik jich ješt� v rad� z�stává a jaký po�et, 
když celá rada dosazena bývá, všech jest, na komoru �eskou 
zaslali. Však v ustanoveném obnovení ú�adu konšelského od 
komory �eské sp�cháno nebylo.  

1600 Ku sn�mu zemskému, který v Praze v týhodnu po sv. 
T�ech králích /692/ za�al, vyslaní poslové z Hory byli zvlášt� na-
pomenuti, aby ku sbírkám zemským, ku kterým stavové králov-
ství �eského Kutnohorské p�im�ti cht�li, jménem obce a m�sta 
nepovolovali, ježto posavád nákladem svým pavují, dle privile-
gií m�stských od sbírek podobných osvobozeni jsou. Snaha 
vyslaných z�stala však tentokráte bez úsp�chu a Hora, krom�
jiných, ze statk� pozemských svolených sbírek, které jako léta 
p�edešlá odvád�ti musela, potažena byla též ke sbírkám na 
m�sta uloženým. Protož povoláni pan hofmistr a jiní ú�edníci 
horní ku spole�né porad� do radního domu a tu jim oznámeno, 
podle sn�movního z�stání, aby na ty ode všech t�í stav� sn�mu 
tohoto šestistého léta svolené pomoci a sbírky z obce této 2000 
kop gr. míš. dáno a odvedeno bylo. Pon�vadž pak nyn�jší veliké 
a neslýchané nedostatky p�i horách t�chto, také škody tém��
nenahraditelné t�mi p�edešlými povodn�mi na hutech JMCé i 
jinde zd�lané, k tomu také snížení a zavedení hor, dále veliké 
obecní nedostatky obec tuto i obyvatelstvo veškeré tížily a obra-
ny všeliké na sn�mu posta�iti nemohly, ba ani volné intencí 
posl�m jejich dop�áno nebylo. Protož že žádají pán�v, pon�vadž 
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oni toho nejlépe jsou pov�domi, v jakém sp�sobu a nedostatku 
hory jsou postaveny, i také jaká jest možnost neb nemožnost 
obce této, aby jakožto oudové její, jichž se tak dob�e jako jiných 
dotý�e, k tomu jakkoliv prost�edkem a zdáním svým pomáhali, 
abychom toho tak na nás vym��eného zlého s pomocí boží 
uniknouti mohli.  

I odpov�d�l pan hofmistr s jinými ú�edníky horními, že 
ovšem poznávají svou povinnost, aby obec tuto všelikými 
sp�soby hájili a zastávali, aby p�i svých svobodách z�stávati 
mohla, ale že nepoznávají p�i sob� takové možnosti, aby jakou 
svou p�ímluvou neb p�edkládáním v�tších t�žkostí obce této a 
nedostatk�v p�i horách p�i radách komory �eské v této p�í�in�
co prosp�ti mohli. Však nicmén�, pon�vadž pání komisa�i sem 
na hory k visitírování jich a spat�ení nedostatk�v p�i nich /693/
vysláni býti mají, oni že se k nim p�imlouvati chtí, aby takové 
nedostatky do svých relací pojali a podle toho se p�imluvili, aby 
obec tato a Horníci tak velikými dan�mi obt�žováni nebyli. I jest 
k tomu p�istoupeno a pan hofmistr a ú�edníci horní žádáni, aby 
tu v�c p�ímluvou svou p�i nich fedrovali.502  

/694/ Na to svolána byla celá obec do kotc�, pon�vadž radní 
sv�tnice nesta�ila, a záležitost týkala se vší obce. Snešeno bylo 
od všech p�ítomných, aby páni vyslaní ješt� jednou do Prahy jeli 
a jak p�i králi, tak i v komo�e �eské jednali, aby nás to minouti 
mohlo. Nemohlo-li však nic platno býti, tedy aspo	 aby to 
zjednáno a obdrženo býti mohlo, aby s tak veliké �ásti sešlo a na 
n�jaké skrovn�jší sum� p�estáno bylo. K tomu aby pán�m 
vyslaným plná moc dána byla. Však aby to tak opat�eno bylo, 
aby takové svolení ke škod� a protržení privilegií a svobod 
horních i také p�edešlých milostí sn�movních na budoucí �asy 
nebylo.  

Byla� obec kutnohorská v t�ch �asech v pen�žitých nesná-
zích nemalých, nebo� nucena byla prodati dv�r sv�j v Pe�kách, 
aby si jen v nejnutn�jších pot�ebách pomohla. A ježto za mincí 
od roku 1587 tisíc kop míš., od roku 1598 pak patnáct set 
tolar�v a od roku 1599 sedmnáct set kop gr.�. k požadování 
m�la, ze kterýchž pen�z jí ani úroky placeny nebyly, obrátila se 
na královskou komoru �eskou, nemohla-li by všecka suma, aby 
aspo	 díl, což by mohlo nejvíce býti, na spokojení v��itel�v a na 
zadržalé úroky vyplacen byl a což by dále toho dluhu v minci 
nedoplaceného z�stati m�lo, aby v jednu jistotu pojato a jistota 
ta, jakž �ád a oby�ej jest, pod úrok nadále v minci z�stala a 
úroky z ní vycházely, aby i ona v��itele své spokojiti mohla. 
Dále žádali Kutnohorští, aby jim dovoleno bylo dle staré výsady 
každoro�n� tisíc h�iven st�íbra zmincovati.  

Na žádost tuto bylo sice ú�edník�m mince na�ízeno, aby 
obec kutnohorskou pokud možno v požadavcích jejích spokojili. 
Pon�vadž však tito m�stu p�íliš naklon�ni nebyli, omlouvali se 
nemožností, že v minci pen�z hotov� není. Neplacení úrok� pak 
v komo�e omluvili prost� tím, že nikdy o n� upomínáni nebyli, 

                                                          
502 O o�ekávané té komisi do Hory psali poslové horští ze sn�mu 

takto: Strany hor obšírn� a piln� tím hýbáno, aby komisí na hory 
byla, než nejvíce o náklad a útratu pán�m komisar�m se starají. 
Nevím, bude-li co �i nic. Jak podivn� op�t p�i horách bylo hospo-
da�eno, vysvítá z poznámky Da�ického: T�ch �as�v jakýsi tlustý 
cizozemec, �e�ený David Wolfram, na�ízením vrchnosti dostal se na 
Hory Kutné a pušt�no jest jemu šmelcování rud a kyz�v horních na 
užitek polovi�ný s JMCou, což p�i t�ch horách slýcháno a povolo-
váno nebylo, ješt� k tomu plat týhodní z mince dáván byl. I 
šmelcoval on dotud, dokud jemu zásoba rud a kyz�v prve zhotove-
ných a spravených posta�ovala. A když to došmelcoval a sob� tím 
veliký užitek sp�sobil, vzav odpušt�ní, zase se pry� odebral, poklá-
daje za p�í�inu, že kurfi�t saský, pán jeho, také ho pot�ebuje, zaka-
zujíce se, když znovu takové zásoby rud a kyz� nabudou a nachovají, 
že se zase tím sp�sobem najíti dá. Nebyl blázen! O císa�ském pak z 
toho užitku žádný v�d�ti necht�l! Nota. Ty hory jsou již podobné k 
veliké nákladné kuchyni, kdež bývá mnoho kucha��v a ti na náklad 
pána svého va�í, pekou, smaží a co tak napekou, nava�í a nastrojí, 
to vše sami sežerou, pánu pak a nákladník�m toho ani výsluhu nepo-
dají a mnohé o všechno p�ipraví. K tomu ješt� takovým kucha��m 
musí se hojn� zaplatiti. Hora Kutná jest zajisté, všech pob�hlc�v 
stanovišt�, kte�í berou, kradou �ist�, chtíc vládnout na každém 
míst�. Když se pak dosti naberou, odtud se zase poberou, z toho své 
rozkoše mají, a �ech�m se posmívají. 

nýbrž že ml�ením bylo toho pominuto.  
/695/ Ostatn�, že prý ani obci kutnohorské ze vší sumy úrok 

nenáleží, ježto ku spravení takové p�j�ky všechna obec Hory 
Kutné na radnici šepmistry byla obeslána a na každého z 
soused�v jest sbírka ta dle možnosti jednoho každého uložena, 
takže každý, se� býti mohl, po jedné, po dvou i více kopách 
snášeli. Proto že obci toliko z pen�z od ní p�j�ených náleží. Co 
se pak práva jakého, aby sob� každého roku do tisíce h�iven 
st�íbra zmincovati a na minci, jakou by cht�li, zd�lati mohli, 
tomu úpln� odpírali, pravíce, že p�i minci u žádného v pam�ti se 
nesnáší, ani jakého poznamenání se nenachází, aby p�edk�m 
jich zmincování jakého st�íbra jim k ruce moc a svoboda 
pušt�na býti m�la. A proto že o tom naprosto pochybovati musí, 
aby se kdo o to pokusiti mohl a sm�l, spole�nost jakou s JMCou 
v mincování míti.503 Co se pak kone�né žádosti dotý�e, aby jim 
každého roku dvakráte po tisíci tola�ích nových za jinou minci 
vym��eno bylo, to p�i milostivé v�li pán�v rad�v komory �eské 
z�stavujeme.  

Z toho vidno, jaké p�ízni a podpo�e p�i ú�ad� horním a 
mincovním Hora se t�šila a jak se o ochotn� �in�né p�j�ky do 
mince dožebrávati musela.  

Ku velikým sbírkám a berním, kteréž veškeré obyvatelstvo 
tak nesmírn� tížily, p�idružila se ješt� drahota obilí v �echách, 
která spíše nepo�ádem a lakomstvím, nežli neourodou byla 
sp�sobena, jak se souv�cí spisovatelé domnívali, takže chudina 
byla velice soužena, nebo� žita, pšenice a hrachu korec pražské 
míry platil se po p�l �tvrté kop� gr.�., oves po jedné kop�. Proto 
sn�mem obecným bylo ustanoveno, aby pro panující drahotu 
nikde z obilí pálené páleno nebylo. Z té p�í�iny povoláni byli v 
Ho�e nákladníci piv domácích a starší /696/ nad vinopali a 
oznámeno jim, aby nikdo nedal páliti a kdo co obilí na pálení 
p�ipraveno má, na kvašení toho jedin� aby spot�ebovali, pak ale 
ani z slad�, ani z obilí pod pokutou více aby nepálili.  

Ježto pak i ú�edníci horní st�žovali si u komory, že pro ko-
n�, k horám pot�ebné, sdostatek ovsa opat�iti nemohou a p�edce 
každého týhodne do t�í kop korc� ovsa pot�ebí jest, vydal císa�
Rudolf v pátek po sv. Diviši mandát ke všem poddaným kraje 
�áslavského, jakéhokoli �ádu, stavu neb povolání: pon�vadž pro 
zdržení a zachování Hor Kuten, jakožto klenotu zemského, 
nákladem císa�ským mnoho koní chovati se musí a p�ekupníci 
po vsech a m�ste�kách po skupování ovs�v chodí a ú�adníci i 
písa�i pán�v ovsy k ruce své p�ekupují, na draho chovají a pod-
daným pán�v svých zapovídají ovs�v jinam voziti a prodávati. 
Protož se porou�í, aby p�ekupování ovs�v na statcích, gruntech 
a zbožích pod skute�ným trestáním a pobraním takového ovsa se 
zapov�d�lo a na�ídilo takové ovsy v�bec do Hory voziti a tam 
obro�ník�m královským prodávati.  

V posledním roce století tohoto a sice v den památky mistra 
Jana Husa ujala obec kutnohorská ves Šet�jovice, kterouž 
Tomáš Bykánecký z Lipan ve své poslední v�li v úterý po Naro-
zení Panny Marie r. 1582 k záduší a školám u Vysokého kostela 
a u sv. Barbory pod tou výminkou odkázal, když by vnuk jeho 
Jan Bykánecký z Lipan se sv�ta sjíti m�l, že túž ves dává a 
porou�í se vším, jak jest ji v držení byl, týmž školám. Z vesnice 
té vycházelo platu ro�ního 10 kop gr.�., sedm slepic a posudné z 
piva vyšenkovaného. Z toho aby každého týhodne do každé 
školy po šesti groších �. žák�m dáváno bylo na �asy budoucí.504

/697/ Pon�vadž týž vnuk pana Tomáše Bykáneckého z Lipan, Jan 
Bykánecký, v pond�lí po Novém lét� 1600 na Vysokém Veselí, 
nemaje ješt� ani dvacet rok�, zem�el, žádali šepmist�i jako 
kollátorové a správcové záduší t�ch u komory �eské, aby vesni-
ce ta jim byla vydána. A z na�ízení ú�edník� pražských menších 
desk zemských vyslán byl komorník Jakub Archelaus z Radou-
šova k odevzdání vesnice té, se kterým na míst� obce Hory 
Kutné ze šepmistr�v ku ujetí d�dictví toho vysláni byli Adam 
Hn�vusický, Václav Franc z Liblic a písa� m�stský Jan Piscis. 
P�ijavše od poddaných slib �lov��enství na míst� výš psaných 

                                                          
503 A p�edce již roku 1483 pov�d�no, že král Vladislav Kutnohor-

ským právo takové ud�lil. 
504 Kšaft Tomáše Bykáneckého z Lipan i královský list mocný 

vložen ve dsky zemské v kvaternu trhovém šerém r. 1585 pod 
literou P 18. Viz odkaz p�i roce 1582. 
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škol, uvázali se v držení vesnice té.  
Velmi nemile nesli Kutnohorští, že ú�ad konšelský dle obvy-

klého po�ádku, a to ze p�í�iny, že ú�ad mincmistrský op�tn�
obsazen nebyl, v �as obnoven nebyl. Proto usilovali u komory 
�eské, aby na míst� JMCé n�kdo k obnovení rady do Hory byl 
vyslán, což stalo se po mnoha žádostech a prokurátor v králov-
ství �eském rytí� pan Jind�ich z Písnice JMCé rada obnovil dle 
starobylého �ádu ú�ad konšelský dne 24. �ervence. Po skon�e-
ném obnovení a zvolení obecních starších a též i starších nad 
cechy vykonána i volba konšel ka	kovských a tu nastalo ve 
p�ítomnosti téhož pana prokurátora království �eského, rychtá�e 
královského 
eho�e Vodi�ky, primátora m�sta Tobiáše T�ísky a 
správce ú�adu hofmistrského Jana Kavky a ú�edníka mince Jana 
Špísa kone�né narovnání dobrovolné mezi �ezníky horskými a 
konšeli i staršími obce i hor Ka	kovských, co tý�e se bití do-
bytka a prodávání masa na Ka	ku, a to nejprve: Co se �ezník�v, 
kte�í nyní na Ka�ku dobytky bijí a masa prodávají, dotý�e, 
pon�vadž ti s po�ádným cechem na Horách Kutných nic nemají 
a s ním v dobrém �ádu nestojí, jim se takové bití dobytk�v a 
�emesla �eznického provozovati zastavuje. /698/ Co se pak dále 
bití dobytk�v a prodávání mas tu na Ka�ku dotý�e, k tomu starší 
p�ísežní a jiní mist�i i všechen cech �eznický na Horách Kut-
ných, však bez ublížení a pohoršení jich privilegií a milostí, jim 
od JMCé i p�edešlých král�v stvrzených, p�istupují, aby nyní 
dva po�ádní �ezníci, kte�í na tento �as dob�e k tomu sta�í, v �as 
pot�eby od vrchnosti uznalé i více jich, však vždycky s v�domím 
starších cechmistr�v po�ádku �eznického na Horách Kutných 
�ádem dobrým níže psaným tam na Ka�ku bydleti, dobytky 
dobré a hodné bíti a masy, je v mírnosti a slušnosti prodávajíce, 
d�lníky horní, kte�íž by tak do Hory k svobodnému trhu nedo-
cházeli, fedrovali, však v tom ve všem, co se �emesla dotý�e, aby 
každý z nich se po�ádkem a cechem na Horách Kutných �ídil a 
spravoval, povinnosti všeliké k cechu a na pavování hor náležit�
podnikal a zastával a nejinak, než jak dobrý �ád tu na Horách 
Kutných od JMCé jim daný a stvrzený ukazuje, se choval, v 
dobytcích, je tu v�kol skupujíc a od hor zase vyprodávajíc 
nehandloval, než cokoli hodného koupí, tu na Ka�ku bil, loj�v, 
sádla ani koží od hor nevyprodával, než to p�i horách a nejinam 
odbýval. A starší p�ísežní, kdyby koli pot�ebu toho uznali k nim 
dohlídati, masa, jak hodné dobytky bijí, též loje, k�že, sádla 
spat�ovati a našlo-li by se p�i kterém co nepo�ádného a nehod-
ného, je jako jiné spolucechovní své vedle dot�eného po�ádku 
svého trestati a pokutovati mohli.  

Narovnání toto bylo velmi nutné, nebo� p�es to, že roku 
1596 rozkazem císa�e Rudolfa zapov�díno bylo na Ka	ku proti 
práv�m �ezník�v kutnohorských cizím �ezník�m maso prodávati 
a �ezníci horští povini byli dvakráte v týdnu masa tam dovážeti a 
sekati pro pot�ebu lidu horního, podporoval nicmén� ú�ad horní 
pokoutní prodávání mas a usazování se cizích �ezník� na Ka	ku, 
z �ehož pocházely neustálé žaloby. Aby t�m již kone�n� p�ítrž 
se stala, došlo k uvedenému narovnání.  

/699/ Když se byli šepmist�i, rada a obecní starší poprvé k 
rokování o záležitostech obecních sešli, byla jim mezi jiným 
p�edložena žádost pana Adama staršího z Valdštejna na Žehu-
šicích, aby mu dovoleno bylo koupiti si d�m v Ho�e a v n�m 
piva žehušická šenkovati, že se naproti tomu zavazuje veškerá 
b�emena obecní nésti. Pon�vadž to bylo proti obvyklému po�ád-
ku m�stskému, dle n�hož nikomu ze šlechty provozování živ-
ností m�stských ve m�st� povolováno nebylo a osoby erbovné 
p�i zakoupení se ve m�st� reversem zavázati se musely, že 
živností podobných provozovati nebudou, nebylo ani v p�ípad�
uvedeném k tomu povoleno, ježto by to ku zkrácení živností 
domácích sm��ovalo.  

Ukon�en a dopsán tento t�etí díl v den sv. Václava, patrona 
�eského, r. 1873. v t�i a šedesátém roce spisovatelov�. 

        

Edi�ní poznámka 
V p�edmluv� k prvnímu dílu uvádí Veselský, že svou práci 

rozd�lil na t�i díly. První díl kon�il rokem 1424, druhý m�l kon�it 
rokem 1620 a t�etí m�l sahat až do autorovy sou�asnosti. Plánován 
byl ješt� �tvrtý díl, obsahující popis a historii památek, historii škol-
ství, dolování atd. Dochované rukopisy mají ale jiné �asové �len�ní: 
druhý díl kon�í rokem 1500 a t�etí rokem 1600. Jestli a do jaké míry 
byly rozpracovány další díly, které by postihly období od roku 1600 
do autorovy sou�asnosti, není jasné. Podle autorova vlastního živo-
topisu i podle �lánk� v �asopisech se zdá, že se tímto obdobím za-
býval jen p�íležitostn�. Zato �tvrtý díl (dle p�vodního �len�ní, tj. po-
pis a historie památek atd.) se ve form� rukopisu dochoval dodnes.  

Po pom�rn� nep�íznivém hodnocení prvního dílu odbornou 
ve�ejností nebyly další díly již vydány. Veselský ve svém životopise 
k tomu uvádí, že jeho nep�átelé p�esv�d�ili Jana Breuera, aby vydá-
vání p�erušil. Rukopisy autor pozd�ji prodal Otakarovi Breuerovi s 
tou výhradou, že mu nebude brán�no v jejich p�ípadném vydání. 
Nevydaní druhého a t�etího dílu se snažil Veselský �áste�n� kom-
penzovat publikováním desítek �lánk� v r�zných �asopisech, které 
poukazovaly na bohaté d�jiny Kutné Hory a pravd�podobn� p�i-
sp�ly ke vzbuzení zájmu o kutnohorskou historii u další generace 
badatel�. 

P�i psaní rukopisu využil Veselský p�edevším materiál� ulože-
ných v kutnohorském archivu, hlavn� pam�tních (memorabilních) 
m�stských knih, výjime�n� i tišt�ných publikací a Pam�tí  Mikuláše 
Da�ického z Heslova. Charakter textu se postupn� m�nil z popisu 
historie Kutné Hory na rozsáhlé výpisy z historických dokument�, 
opat�ené krátkým komentá�em. Dá se �íci, že autor postupn� umlká 
a nechává mluvit vybrané historické dokumenty, což umož	uje lépe 
pochopit mentalitu doby. Nar�stá i rozsah textu, takže 3. díl je o 
tém�� polovinu v�tší, než 1. a 2. dohromady. Tento vývoj je ku pro-
sp�chu celého díla, protože tam, kde se autor pokouší o vlastní popis 
historie Kutné Hory, tam se ob�as mýlí. Veselský není nestranným 
pozorovatelem, v konfliktech stojí na stran� m�stské rady, p�ejímá 
její argumentaci a nesnaží se proniknout hloub�ji pod povrch d�j�. 
To se týká p�edevším spor� m�sta s horním ú�adem i panovnickými 
a stavovskými institucemi.  

První díl Veselského díla, který vyšel tiskem, má 74 �íslova-
ných stran (text: 1-69, rejst�ík: 70-72, obsah: 73-74) a dále titulní 
list a dv� strany p�edmluvy, vše svázáno v tvrdých deskách. Rozm�-
ry knihy jsou 28,5 x 21 x 1 cm. 

Rukopis druhého dílu (inv. �. 15) má 238 �íslovaných stran 
(text: 1-231, obsah 233-238) a titulní list. Rukopis t�etího dílu (inv. 
�. 16) má 552 �íslovaných stran (text: 1-538, obsah 541-551) a 
titulní list. Oba rukopisy jsou psány na dvojlistech o rozm�ru 
stránky 20,5 (výška) x 25,5 cm popsaných z obou stran.  

Rukopis je dob�e �itelný, psaný moderním písmem. 
Strojopis druhého dílu má 387 �íslovaných stran (text 3-321, 

obsah 323-333, rejst�ík 335-387, titulní list). Je psán na dvojlistech o 
rozm�rech strany 28,7 x 21 cm popsaných z obou stran a 
sestavených ve svazky o r�zném po�tu dvojlist� (nej�ast�ji 5 a 4). 
Strojopis t�etího dílu (inv. �. 20) má 718 �íslovaných stran (text 2-
699, obsah 699-718), rejst�ík (67 stran) a titulní list. Je psán na 
dvojlistech o rozm�rech strany 29 x 21,5 cm (popsaných do strany 
218 jednostrann� a dále z obou stran), sestavených ve svazky o 
r�zném po�tu dvojlist� (nej�ast�ji 5). 

Text je publikován s malými úpravami (v�tšina pravopisných 
chyb - z hlediska dnešního pravopisu - byla ponechána). Za  základ 
byla vzata strojopisná verze díla. Tam, kde se lišila od rukopisu, 
bylo postupováno p�ípad od p�ípadu. Kurzívou jsou vytišt�ny citace 
historických dokument� a text uvedený v originále v uvozovkách. 
Tu�n� jsou uvedeny výrazy p�vodn� podtržené. 

Veselského rukopisy, strojopisné p�episy i vytišt�ný první díl 
práce Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je- a místopis. 
jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Kutné Ho�e.  

Rukopis druhého a t�etího dílu monografie Královské horní 
m�sto Kutná Hora - úplný d�je a místopis byly bývalému m�stské-
mu archivu darovány K. Breuerem v r. 1925 a z�ejm� byly v držení 
Breureovy rodiny od doby, kdy je Veselský osobn� v šedesátých a 
sedmdesátých letech 19. století p�edal vydavateli, továrníku Janu 
Breuerovi k tisku. (M. Bisingerová) Strojopis po�ídil pravd�podobn� v 
období první republiky Em. Jäger. 

Stránkování prvního vydání (I. díl) a strojopisu (II. a III. díl) je 
v tomto vydání nazna�eno tu�n� psaným �íslem v dolním indexu 
mezi dv�ma lomítky na míst�, kde za�íná p�íslušná stránka pramene. 
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PETR  MILOSLAV  VESELSKÝ  
Kutnohorský historik, vlastiv�dný pracovník a archivá� Petr 

Miloslav Veselský se narodil 1. �ervence 1810 v Novém Knín�, okr. 
P�íbram. Jeho otec Václav byl krej�ím, pozd�ji venkovským 
kupcem, matka Ludmila pe�ovala o po�etnou rodinu. Petr Pavel 
(toto jméno obdržel p�i k�tu, jméno Miloslav za�al užívat pozd�ji v 
duchu obrozeneckých tradic) byl nejstarším ze dvanácti sourozenc�, 
z nichž se však pouze sedm dožilo dosp�lého v�ku. V letech 1821-
1824 studoval na hlavní piaristické škole v Praze na Novém M�st�
(kde byl, jak udává, spolužákem Karla Hynka Máchy). Zde také 
získal dobré hudební vzd�lání, nau�il se hrát na n�kolik nástroj�.  

Po otcov� smrti v roce 1824 se na �as vrátil dom�, aby pomáhal 
matce. Rovn�ž za�al vypomáhat místnímu u�iteli s výukou malých 
žák�. Rozhodl se pro u�itelské povolání a v dob� od �íjna 1826 do 
�ervence 1827 absolvoval v Praze u sv. Jind�icha u�itelskou p�íprav-
ku, �ímž získal u�itelskou aprobaci. Jeho prvním p�sobišt�m byla 
Lede� nad Sázavou, od školního roku 1831/1832 p�sobil jako u�itel 
ve Sv�tlé nad Sázavou a v roce 1836 odešel vyu�ovat �eský jazyk 
do ústavu pro hluchon�mé v Praze. U�itelská práce jej podle vlastní-
ho vyjád�eni napl	ovala velkým uspokojením. V Praze také v letech 
1837-1838 absolvoval školu pro varhaníky. B�hem pobytu v hlav-
ním m�st� se zapojoval do �eského vlasteneckého a kulturního 
života, stýkal se s �eskými obrozenci, psal a uve�ej	oval vlastenec-
ké povídky (p�ispíval mimo jiné do známých Kv�t�), byl aktivn�
�inný v �eských tane�ních besedách, pro které skládal hudbu.  

V roce 1841 však odešel - v podstat� z existen�ních d�vod� - do 
Kutné Hory, které z�stal v�rný až do své smrti v roce 1889. V Kut-
né Ho�e pak zapo�al svou dráhu kulturního pracovníka a regionál-
ního historika. Hmotné zajišt�ní mu poskytovalo ob�anské povolání 
- byl p�ijat na uprázdn�né místo �editele chrámové hudby (v tehdejší 
terminologii regenschoriho) p�i farním kostele sv. Jakuba. V litera-
tu�e se uvádí, že nasm�rování Veselského na Kutnou Horu bylo 
dílem zdejšího rodáka, dramatika Josefa Kajetána Tyla, s nímž se 
Veselský stýkal v dob� pražského pobytu. P�íchod P. M. Veselského 
do Kutné Hory tedy mimo praktické zajišt�ní sledoval i vlastenecké 
poslání. Místní �eští vzd�lanci v�etn� významné osobnosti - léka�e 
Josefa Jaromíra Št�tky, s nímž P. M. Veselský brzy navázal spolu-
práci, se scházeli v hostinci U Pta�ovských. Jejich �innost charakte-
rizuje �ada významných kulturních po�in�. Nap�. v roce 1842 uspo-
�ádali oslavy ke stému výro�í úmrtí barokního malí�e Petra Brandla. 
Finan�ní výt�žek, který z nich vzešel, byl pozd�ji použit na podporu 
m�stské nemocnice a ochotnického divadla. Speciáln� divadlu se 
Veselský velmi intenzivn� v�noval - byl p�ekladatelem divadelních 
her do �eštiny a jejich recenzentem a rovn�ž m�l na starosti hudební 
stránku ochotnických vystoupení. Jako regenschori u sv. Jakuba 
systematicky p�stoval a zveleboval chrámovou hudbu a zp�v. Stál 
rovn�ž u zrodu m�stské ve�ejné knihovny, založené v roce 1848. Z 
oblasti rodinného života zmi	me alespo	 to, že se v roce 1843 
oženil (po p�edchozí neúsp�šné známosti v Praze) s o t�ináct let 
mladší m�š�anskou dívkou Aloisií Zelinkovou, dcerou místního 
soukeníka. Z devíti d�tí manžel� Veselských se dosp�losti dožily 
pouze �ty�i - synové Vladimír a Otakar a dcery Milada a Terezie, 
která byla here�kou. Žádný z potomk� se však nevydal ve stopách 
svého otce.  

Do d�jin m�sta se Veselský zapsal nejen jako nadšený vlaste-
nec, ale také jako spisovatel (používal - zejména za svého p�sobení 
v Praze - pseudonymy Sekytský a Novoknínský), archivá� a histo-
rik. B�hem svého kutnohorského p�sobení publikoval rozsáhlou 
�adu �lánk� p�evážn� s historickou tématikou, a to jak v místních, 
tak i v centrálních �asopisech. Z místních �asopis� to byly p�ede-
vším Kutnohorské listy a Vesna kutnohorská, z centrálních �asopis 
Muzea království �eského, Lumír, Pražské noviny, Koruna �eská aj. 
Postupn� zpracovával i na svou dobu nosné odborné historické stati, 
z nichž na tomto míst� uve�me alespo	 D�jiny m�sta Kutné Hory, 
úplný d�je- a místopis nebo D�jiny královského horního m�sta 
Ka	ku. Z tohoto díla vyšel tiskem jen první díl D�jin m�sta Kutné 
Hory (v roce 1867), �asov� dovedený do roku 1424. �ásti svých 

souborn� nepublikovaných prací pak uve�ej	oval ve výše uvede-
ných �asopisech.  

Publika�ní �innost P. M. Veselského z oblastí historie byla 
uskute�nitelná pouze p�i možnosti využívání bohatého písemného 
materiálu, který poskytoval kutnohorský m�stský archiv. Pro svou 
orientaci na historii i osobní schopnosti byl P. M. Veselský v roce 
1845 jmenován m�stským archivá�em s úkolem pokra�ovat v rov-
nání a zpracování písemností m�sta. Po t�ech letech jeho intenzivní 
práce v tomto sm�ru ustala a soust�e�ovala se spíše na využívání 
archivu jako pramenné základny. V roce 1875 za�al z pov��ení 
m�stské rady rovnat nov� získané písemnosti bývalého kutnohor-
ského horního a mincovního ú�adu. U této práce setrval až do roku 
1884, kdy z archivu pro špatné zdraví definitivn� odešel. Služby 
regenschoriho zanechal již v roce 1877.  

Petr Miloslav Veselský byl pro Kutnou Horu ve své dob� beze-
sporu výrazným p�ínosem. Sou�asná hodnocení, zejména srovnání 
jeho základního díla s D�jinami m�sta Prahy od V. V. Tomka, 
Vávrovými D�jinami m�sta Kolína a D�ji m�sta �áslav� od Augu-
sta Sedlá�ka vyznívají - jist� opodstatn�n� - ve Veselského nepro-
sp�ch. Nicmén� má tento regionální historik a kulturní pracovník 
Kutné Hory 19. století, který 9. �ervence 1889 zem�el, pro m�sto - a 
nejen pro n� - sv�j nezastupitelný význam.  
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XIII. (!) Odevzdání kostel�v a kapel na Horách Kutnách klášteru 

Sedleckému 1324. 15, 1865, s. 728-730.  
Pražské noviny:  


ád opatrování ohn� z roku 1559. 1860, �. 182, 184.  
O Ruthardech v Kutné Ho�e. 1899, �. 197.  

Koruna �eská:  
D�jiny m�sta Ka	ku - p�ísp�vky k d�jepisu král. hor. m�sta Ka	ku. 

1875, �. 67-72, 74, 78, 79, 88, 89, 96-99, 104 a 1896, �. 1, 12, 14 
až 16, 19, 22, 25.  

Jan Erazim Vocel, rodák kutnohorský. 1876, �. 22-25.  
Páni Da�i�tí z Heslova. 1878 (v p�íloze V�stník kutnohorský), �. 60, 

62, 64, 69, 70.  
D�ležité odhalení v záležitosti freskových maleb v chrámu sv. 

Barbory u�inil p. P. Veselský - o zabílení jich r. 1624. 1878 (v 
p�íloze V�stník kutnohorský), �. 82.  

Biskup Sidonský v Ho�e Kutné. 1878 (v p�íloze V�stník 
kutnohorský), �. 92,94.  

Vesna kutnohorská:  
Socha Mariánská na Zelném trhu v Ho�e Kutné, úryvek místopisný. 

1868, �. 11-13.  
Slavnost sedmdesátých narozenin Františka Palackého v Ho�e 

Kutné. 1868, �. 23.  
Oprava starožitných stolic v chrámu sv. Barbory. 1868, �. 27.  
Stru�ný d�jepis kutnohorské nemocnice. 1868, �. 32-35.  
P�ísp�vek k d�jepisu m�stského špitála kutnohorského. 1868, �. 36, 

37, 38, 39, 41, 42, 46.  
Ond�ej Ptá�ek, zvona� kutnohorský a známá díla jeho. 1868, �. 36-

38.  
Osudná masopustní noc. Žert a pravda od mne samého. 1868, �. 38-

45.  
Chrám Všech svatých v Ho�e Kutné. 1868, �. 42.  
Martin Kuthen ze Springsberg�, d�jepisec �eský, rodák kutnohor-

ský. 1868, �. 43.  
Kutnohorské nádraží. 1868, �. 45.  
No�ní mše na Kuneticích, národní pov�st. 1868, �. 47.  
Klabalové, zvona�i kutnohorští. 1868, �. 48.  
Smutné hody váno�ní v Ho�e Kutné r. 1421. 1868, �. 50.  
K d�jepisu ochotnického divadla kutnohorského. 1868, �. 50.  

Kutnohorské listy:  
�ervené Janovice. 1881, �. 6.  
Prokop Velký v Ho�e Kutné. N�kolikero obrázk� z hr�zné doby 

husitské války. Upomínka ze dne 4. zá�í 1881. 1881, �. 11.  
Kutnohorské p�ísp�vky k d�jinám vzd�lanosti �eské. 1881, �. 14.  
František Stán�, doktor léka�ství a ranhoji�ství. 1881, �. 18.  
Páchaná zlod�jství p�i tavírní huti v Ho�e Kutné. 1882, �. 1, 4, 9, 12.  
18. �ervna 1843 - po�átek divadelních ochotník� v Ho�e Kutné. 

1882, �. 12.  
Smutná upomínka - úmrtní den J. K. Tyla. 1882, �. 14.  
Podrobnosti o požáru v Ho�e Kutné p�ed padesáti devíti léty dne 9. 

kv�tna. 1882, �. 16.  
�rty ze starých dob, p�ísp�vek k d�jepisu �emesel v Ho�e Kutné. 

1883, �. 37.  
N�co o drahot� r. 1742 panující. 1883, �. 37.  
P�ísp�vek ku zprávám ke korunovaci císa�ovny Marie Terezie za 

královnu �eskou. 1883, �. 39.  
�rty ze starých dob. O co se lidé hádávali. 1883, �. 62, 64, 78, 79.  
Karel Havlí�ek Borovský v Ho�e Kutné. 1883, �. 65,69, 70, 71, 74, 

76, 95; 1884, �. 1, 3, 5, 9, 23, 40, 43, 44.  
Nejnov�jší prastaré zprávy. 1884, �. 28.  
Sedlcký chrám. 1884, �. 29.  
Písemná fotografie o pouti v Sedlci. 1884, �. 31.  
Povolení Žid�m k zdržení se v Ho�e Kutné 29. �ervence 1652, 5. 

b�ezna 1811. 1884, �. 36.  
O vpádu Prušák� do Hory Kutné r. 1757. 1884, �. 38.  
Vytržený list z nepatrné kníže�ky (z práce D�jepis ochotnického 

divadla v Ho�e Kutné). 1884, �. 47.  
Jak bývali druhdy zlo�inci trestáni. 1884, �. 53, 55, 59.  
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Upomínka starého vlastence na Karla Havlí�ka. 1884, �. 60, 61.  
Z nepsaných pam�tí - vzpomínky „mladého“ („starého“) Kutnoho-
�ana. 1884, �. 63-65.  

Jak se �asy m�ní. 1884, �. 67.  
Žaloba starších nad haví�i na šepmistry a radu ohledn� odprodání 

jich chrámových klenot�. 1874, �. 74, 73.  
Mezi �echy domov m�j - padesátiletá upomínka na den 21. pro-

since spolu s �ty�icetiletou upomínkou domácí. 1884, �. 100.  
Zpráva o Bekvínkách v Ho�e Kutné. 1885, �. 17.  
Z listu pán� Ladislava Stroupežnického. 1885, �. 36.  
N�co o studánce svatovojt�šské. 1885, �. 45.  
Znak na dom� pán� Machá�kov� �p. 174. 1885, �. 47. 
Prosebné procesí k soše Mariánské na Zelném trhu. 1885, �. 54.  
Na �em všem kutnohorané ú�astenství nemívali. 1885, �. 54.  
P�ísp�vek ku charakteristice Mikuláše Da�ického z Heslova. 1885, 
�. 59.  

Malý p�ísp�vek k d�jepisu stavby chrámu sv. Barbory v Ho�e 
Kutné. 1885, �. 74-76.  

U M�dínk� - místopisné studium. 1885, �. 75, 84.  
Ze života Mikuláše Da�ického z Heslova. 1885, �. 77-80.  
N�co ze staré horní správy. 1885, �. 88.  
Také zmínka o tvrzi Cimburku. 1885, �. 96.  
Hrabata z Chotkova a Vojnína. 1885, �. 101.  
Navrácení n�kterých výsad m�stu Kutné Ho�e. 1885, �. 102.  
Z historie cechu obuvnického z 15. století. 1886, �. 13.  
Ud�lení nyn�jšího znaku m�stského v Ho�e Kutné. 1886, �. 29.  
Zmrzlíci - groše dobrého zrna. 1886, �. 33.  
Zvláštní potrestání pro vraždu. 1886, �. 43.  
Hr�zná vražda v Ho�e Kutné - O dom� Kalkusovském �p. 336 v 

Sedlecké ulici. 1886, �. 44.  
Pab�rky z historie opatství Sedleckého. 1886, �. 45.  
Z minulých �as�v. 1886, �. 45, 49.  
N�co o Puch�i. 1886, �. 47.  
Nepravé tvrzení - o v�zení v chrámu Matky Boží Na Nám�ti. 1886, 
�. 48.  

Z minulých �as�v. 1886, �. 49.  
O vypovídání z m�sta v staré dob�. 1886, �. 49.  
Držebnost pozemk� n�kdy klášteru sedleckému náležejících 

kutnohorským potvrzena. 1886, �. 49.  
Ho�e Kutné ke dni 24. �ervna - o Svatojánském nám�stí. 1886, �. 

50.  
Purkmistr�v �et�z. 1886, �. 52.  
Hlavní oltá� v chrámu Matky Boží Na Nám�ti. 1886, �. 54.  
Episoda ze života �eského um�lce. 1886, �. 57.  
Jak bývali druhdy zlo�inci trestání. 1886, �. 58, 59, 61, 65, 79, 82, 

84, 86.  
Ke dni 29. �ervence 1886 - vzpomínka na Karla Havlí�ka. 1886, �. 

60.  
V den narozenin Jana Erazima Vocela. Literární rhapsodie, p�íloha 
�áslavan. 1886, �. 68.  

V den úmrtí Jana Erazima Vocela - den 16. zá�í 1871. Literární 
rhapsodie, p�íloha �áslavan. 1886, �. 73.  

V den úmrtí Mikuláše Da�ického z Heslova - 260letá upomínka. 
1886, �. 75.  

Skromné upozorn�ní (sochy). 1886, �. 89.  
Jak se dály druhdy volby obecní v Ho�e Kutné, p�ísp�vek k d�jinám 

m�sta. 1886, �. 97-100.  
Krypty v d�kanském chrámu sv. Jakuba v Kutné Ho�e. 1887, �. 12-

14.  
Kutná Hora 22. dubna 1862 - �tvrtstoletá upomínka. 1887, �. 15.  
Chrám sv. Jana Nepomuckého. 1887, �. 20.  
P�ísp�vek ku starému místopisu v Kutné Ho�e. 1887, �. 25, 26.  
Procházkou mezi mrtvými. 1887, �. 28, 29. 
Nové dolování. 1887, �. 28.  
Ukon�ení školního roku na první obecní opatrovn� v Kutné Ho�e. 

1887, �. 29.  
Zapomenutý. Episody z doby prvních divadelních ochotník� v Ho�e 

Kutné (Václav Havlena). 1887, �. 32.  
Ze zápisek starého Kutnohorana. 1887, �. 39.  
Jak hledívalo se hornictví kutnohorskému pomoci - p�ísp�vek k 

historii úpadku hornictví v Ho�e Kutné. 1887, 6. 43.  
Vybrané spisy Karla Havlí�ka Borovského. 1887, �. 47.  
Josef Kajetán Tyl - upomínka ke dni 80. jeho narozenin. 1888, �. 5-7.  
Petr Brandl - p�ísp�vek životopisný. 1888, �. 10, 11.  
Z okolí kutnohorského - Poli�any. 1888, �. 13-16.  
N�které zaru�ené zprávy o chrámu sv. Jana K�titele v Ho�e Kutné. 

1888, �. 24, 25.  
Z okolí kutnohorského - Mezholezy. 1888, �. 48, 49.  

Navrácení kolaturní neboli „ius patronatus“ Ho�e Kutné na všecky 
kostely kutnohorské. 1888, �. 43, 44.  

Vysv�cení nov� postaveného oltá�e v „�erné kapli“ chrámu sv. 
Jakuba. P�íloha �áslavan. 1888, 6.50.  

Mé lou�ení. 1889, �. 2.  
Josef Kajetán Tyl - upomínka ke dni 4. února 1808. P�íloha 
�áslavan. 1889, �. 7.  

N�které zprávy k první dob� mincovnictví kutnohorského. 1889, �. 
7, 8, 9, 11, 12, 14.  

Brandl�v obraz na vandru. 1889, �. 9.  
19. duben 1839 aneb padesátileté jubileum první opatrovny pro 

malé dítky v Ho�e Kutné. 1889, �. 15-17.  
P�ísp�vek ke staré literatu�e �eské. 1889, �. 20.  
Chrám Matky Boží Na Nám�ti v Ho�e Kutné. 1889, �. 21-23.  
Nový p�ísp�vek ku kryptám v chrámech kutnohorských. 1889, �. 

27-33.  
Staré p�íb�hy kutnohorské. 1890, �. 30-40.  

Podvysocké listy:  
P�epadení kláštera sedleckého m�š�any kutnohorskými 15. února 

1309. 11, 1900, �. 9, 13.  

Divadelní hry (výb�rov�)  
Jozefka aneb Podivné shledání. Praha 1834.  
Mocnost lásky aneb Vilím a Marie. Tábor 1838.  
Jolanta aneb Obnovená d�v�ra. Hradec Králové 1855.  

PRAMENY A LITERATURA 

1. díl: Petr Miroslav Veselský: Královské horní m�sto Hora Kutná. 
Úplný d�je- a místopis. Díl první. Od po�átku m�sta až do roku 
1424. Nákladem Jana Breuera, Kutná Hora 1867.  

2. díl: Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je a místopis. 
Díl II. Od roku 1424 až do roku 1500. SOkA Kutná Hora, osobní 
fond Veselský P.M., inv. �. 15. (Rukopis autora. Na titulní stran�
je poznámka: …p�vodního rukopisu pro pana Otakara Breuera 
p�epsal autor.) 

Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je- a místopis. Dle 
p�vodních pramen� sebral a sepsal Petr Miloslav Veselský. Díl 
II. Od roku 1424 až do roku 1500. SOkA Kutná Hora, osobní 
fond Jäger Emanuel. (Strojopis, p�epsal z rukopisu pravd�podob-
n� Em. Jäger. Text je obsahov� shodný s rukopisem inv. �. 15, 
ob�as se vyskytují odlišné formulace.) 

3. díl: Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je- a místopis. 
Díl III. (1501-1600). SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský 
P.M., inv. �. 16. (Rukopis autora. Na titulní stran� je poznámka: 
(Dar Breuera ze Švýcar).) 

Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je- a místopis. Díl III. 
(1501-1600). SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., 
inv. �. 20. (Strojopis, p�epsal pravd�podobn� Em. Jäger. Text je 
obsahov� shodný s rukopisem inv. �. 16, �asté jsou odlišné 
formulace.)

Nepoužité rukopisy: 
Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je a místopis. Díl 1. 

SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., inv. �. 14.  
Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je a místopis. Díl 2. a 

3. SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., inv. �. 18.  
Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je a místopis. Díl 2. a 

3. (1424-1620). SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., 
inv. �. 19. (Kon�í r. 1547 a obsahuje p�evážn� opisy pramen�.) 

Královské horní m�sto Hora Kutná. Úplný d�je a místopis. Díl 4. 
Místopis. SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský P.M., inv. �. 
17. (V rukopisu ozna�en jako díl V.) 

  
Další práce P.M. Veselského, neuvedené v bibliografii  
(pokud je autorství nejisté, je uvedeno s otazníkem): 

N�které zprávy o biskupovi Filipovi Sidonském. Lumír 1862. 
N�které poznámky o rodin� Da�ických z Heslova. Sv�tozor 1864. 
N�které zprávy o rodin� pán� Da�ických z Heslova, a zvlášt� o 

Mikulášovi Da�ickém a jeho záležitosti ohledn� zavražd�ní 
Kolovrata Novohradského. Sv�tozor 1869.  

Havlí�k�v pobyt v Ho�e Kutné. Národních listy 12. listopadu 1871.
Sv�tozor 1873 �. 32  (nehospodá�ství p�i horách, Veselský?) 
Sv�tozor 1879, str. 150. (haví�ské písn�) 
Svoboda 1873, �. 2 (vzpoura a stínání haví��, Veselský?) 
Živa 1856 (d�l Osel, Veselský?) 



252

Rejst�ík jmén a míst   
Do tohoto vydání byl p�evzat rejst�ík, který zpracoval ke strojopisu pravd�podobn� Emauel Jäger. Jeho aktualizace na toto vydání  

by byla pro vydavatele p�íliš �asov� náro�ná. To znamená, že �ísla odkazují na stránky strojopisu (u 1. dílu na stránky prvního vydání), nikoli na 
stránky v této publikaci. P�evodní tabulka je umíst�na za rejst�íkem na vnit�ní stran� zadní obálky.

 Díl I. 

Agrikola 4  
Albrecht císa� 13, 14, 15, 16, 28, 

48, 65, 69  
Albrecht Rakouský 65, 69  
Alder 45, 60  
Alexander V. 55, 56  
Albík z Uni�ova 56  
Alphardus 11  
Anna P�emyslovna 16  
Sv. Anna, vesnice 2  
z Aufensteinu 18  
Augustin fará� 58  
Avi	on 51  

Balbus 33  
Baltazar, kn�z 48  
Barbora, královna 60  
Bartolom�j, arcibiskup 60  
Bartoš 45  
Bartuš 15  
Be�kovský 59  
Be�vary 3  
Bechyn� z Lažan 57  
Bed�ich Míšenský 18, 28  
Bed�ich, opat 21, 22  
Bed�ich Rakouský 15, 16  
Benedikt XIII. 50, 51, 55  
Beneš Fr. 19  
Benešovský 25  
Bergov 47  
Berka 17  
Beroun 60  
z Bibersteina 60  
Biká	 3  
Bílý Jan 25  
Blahut 19  
Blankenburg 33  
Bo�ek z Kunštatu 65  
Bojišt� 59  
Bojmany 68  
Bolek Svidnický 28  
Boleslav, stará 59  
Bonifác 13, 16, 40, 42, 47, 48  
Bononie 56  
z Borotína He�man 68  
z Borové Mat�j 38  
Bo�ek z Miletínka 68  
Bo�ita z Košic 16, 18, 26  
Bo�ita z Ost�edka 56  
Brarombart 45  
Brešlabor 15  
Brno 68, 69  
Brn�nský 25  
Brod �eský 44, 64, 69  
Brod N�mecký 67  
B�ev	ov 48  
z B�ezové Vav�inec 66  
Brunorius 60  
Buchovec 67  
Bud�jovice 14  
Budin 14  
Budišin 28  
Budyn� 18  
Burchardi 19  
Bylany 4  

Cáchy 19  
de Castro 24  
Cimburk 4  
z Cimburku 4  
Církvice 3  
Clarici 24  

�áslav 2, 8, 35, 48, 52, 58, 60, 61, 
65, 67  
�echtice 3  

Diviš ze Srb�e 65, 68  
Div��ek z Jemniš� 57, 58, 60, 61  
Dobner 32  
Dob�e	 3  
z Donína 60  
Doubrava 18  
Domažlice 67  
Druhonice 68  
Ducho	 z Malešova 43  
Dvo�ák Mikuláš 25  

Ebrhardus 2  
z Egerberka Mikuláš 54  
Ekhardus 19  
Eldris 45  
Eliae 48  
Eliška královna 24  
Endrlín 30, 31, 33  
Eneáš Silvius 16  
Engelbert 24  
Estramadura 19  
Eulaner 24, 26  

Falkenberg 15  
Fernand 60  
Fifle 45  
Finder 60  
Flašar 44  
Flaška 45  
Flaška z Pardubic 48  
Florenc 11, 23  
Frankobrod nad Mohanem 30  
Friduš od Hory 68  

Gara Mikuláš 47  
z Geri Jind�ich 33  
Gerhard 19  
Geyer 60  
Glacer 45  
Glencl 15, 21, 35, 45  
Gmel 34  
Grabr 34  
Grobr 15  
Gros 45, 60  
Grosman 24  
Grunta 3  
Gyes 15  

Habr 67  
Hájek z Libo�an 1  
Hammerschmied 32  
Hana z �áslavi 44 
Hašek 65  
Henhekl 45  
Heinzman 18  
z Heneberku 19  
Hermanus de Castro 19  
He�man 24  
He�man z Perného 38  
Hlavá� z Lipého 68  
Horaž�ovice 15  
Hoppe Tomáš 25  
Horka 61, 68  
Hradec Králové 59, 68  
Hrádek 4  
Hradecký Matouš 59  
Hromádka z Jistebnice 61  
Hroby 55  
Hula z P�elou�e 44  
Humpolec 65  
M. Hus Jan 50, 51, 52, 55, 56, 57, 

58  

Hyka 38  
Hykaman 38  
Hynek probošt 22  

Cheb 13, 14, 16  
Chlistovice 3  
M. Chodek 59  
Chorber 55  
Chot�bo� 61  
Chotenice 3  
Chotou	 z Nest�jova 68  
Chramninger 60  
Christian 60  
Chrudim 61  
Chuneman z Morspachu 24  
Chval 67,  
Chvála z 
i�an 68  
z Chvaletic Myslibor 49  

Jablona 35  
Sv. Jakub, vesnice 2, 3  
Jakub písa� 25  
Jakub z Tadlmarku 15  
Jamolice 20  
Sv. Jan, vesnice 2  
Jan král 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 28, 33  
Jan biskup 21, 30  
Jan Jind�ich 28  
Jan XXII. papež 23, 56  
Jan probošt 20  
Janovice 3  
Jaroš 55  
Jaroslav z Opo�na 38  
Jarom�� 62  
Jarošek 25  
M. Jeroným 51, 57, 58  
Ješek 25  
Jilové 1, 23  
Jind�ich Korutanský 15, 16, 17, 18, 

19  
Jind�ich opat 34  
Sv. Ji�í 3, 12  
Ji�í biskup 60  
Jorig 34  
Jošt 40, 47  
Jurg 15  

Kamen 55  
Kammr 60  
Karlstein 60  
z Kamena Jind�ich 45  
Ka	k 4, 66  
P. Kapihorský 1, 17, 21, 23, 25, 55  
Karel IV. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 52  
Karel Albert 14  
Karel Robert 13, 14  
Sv. Kate�ina, vesnice 2  
Kaufmann 55  
Kayczenbach 45  
Kazimír Polský 27, 28  
Kelberg 19  
Kimel 15  
Kladsko 59  
Klatovy 67  
Klement V. 21  
z Klimberka 17  
Kluky 9  
Knín 1, 58, 59  
Kolín 8, 9, 12, 16, 31, 35, 47, 48, 

55, 58, 61, 64, 66, 68  
Kok�ický 25  
z Kolovrat Bed�ich 68  
z Kolsteina Hynek 68  
Kompostella 19  

Konárovice 31  
Konrat arcibiskup 55. 60  
Korybut Sigmund 67, 68  
P. Ko�ínek 1, 3, 4, 28, 29  
Košice 3  
Kostelec nad Labem 69  
Kostka z Postupic 68  
Kostnice 56  
Kounice 60  
Kou�im 58, 59, 69  
Krondl 45  
z Krava� 65  
z Kraso	ovic Mikuláš 39  
Krupka 1  
Krušina z Lichtenburka 68  
K�iš�án 25, 55  
K�esetice 3  
K�ivoklát 27  
Kuneš 44  
z Kunštatu 62  
Kuklík 1  
Kursner 60  
Kuthen z Springsfeldu 1, 12, 16, 59  

Laba 3, 14, 55  
Lala 49  
Langschnabl 19  
Lede� 59, 65  
Lemel 60  
Lep 15  
Leskova Noha 55  
Levlín 25  
Libenice 3  
Libuše 1  
z Lichtensteina Jan 48  
Lidice 17  
Lichtenburg 62  
z Lichtenburku 17, 18, 24, 62  
z Lipé Jind�ich 14, 16, 17, 18, 20  
Lipnice 59  
Lisý 38  
Litochleb 43  
Litožnice 59  
Litom��ice 61  
Livorno 51  
z Lobkovic Bohuslav 33  
z Lobkovic Mikuláš 52  
Lochy 61  
Lohnejš 4  
Lombardus 11  
Lomer 32  
Lorec 2  
z Lov�í Alexei 4  
Loz 38  
Ludvík Aquilejský 60  
Ludvík Braniborský 28  
Ludvík císa� 28  
Ludvík Mikuláš 38  
Ludvík Uherský 28  
z Lukavy Albrecht 8  
Lužice 49, 51  

Magdeburg 33  
Malešov 69  
Malín 3, 6, 12, 14, 21, 28, 48, 52, 

54  
Martin 24  
Martin V. 64  
Ma�ík 45  
Mat�j z Borové 38 
M�stecký z Opo�na 61  
Michal k�ižovník 60  
Michálce 47  
z Michalovic Jan 68  
Mikulov 48  
Mikuláš III. 8  
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Mikuláš II. opat 25  
Mikuláš z Prahy 39  
Mikuláš Ratibo�ský 27, 28  
sv. Mikuláš 2  
Miroslav 3  
Miskovice 3  
z Miletínka Diviš 68  
Míše	 13, 14  

Na�eradec 3  
Náchod 59, 64  
Naz 15, 45, 49, 60  
Nebovidy 66  
Neškaredice 3, 29  
Nikl 44,  
Nosl 24  
Nymburk 61, 69  

de Oderen 19  
Odrem 15  
Oharka 18  
Olbram 17  
Old�ich z Brandýsa 19  
Old�ich fará� 21, 22, 23, 25  
Olejník 38  
Olomúc 15  
Opava 27, 28  
Ost�ihom 14  
z Oetingen 60  
Otto Brandenburský 8  
Oustí nad Lužnicí 58  
z Ozora 60  
Osel 7, 13  

Palacký František 1, 51, 58  
Palestina 24  
Pankrác 60  
Pavie 69  
Pa�íž 52  
Pe�ky 3  
Peithner z Lichtenfelsu 2  
Pe�tejnice 16  
Pešek 19, 35, 42  
Petr fará� 59  
Petr opat 16, 17  
Petr probošt 17  
Pelcl 30, 35, 57  
Pfaffendorf 15, 55  
Pípa 67  
Pirknar Berthold 15, 16, 20, 21  
Pirkner Št�pán 21, 30  
Pirkenstein 16  
Pisa 51, 52, 55  
Písek 67  
Písek Hanuš 55  
Písek Petr 34  
z Písku Elblin 25  
z Písku Jakub 15  
z Písku Christof 45  
z Písku Mikuláš 60  
Pn�vice 3, 6, 12, 25, 37, 48, 52, 69  
Plimel 45  
Plumel 15  
Plze	 24, 58  
Pod�brady 48  
Poli�any 28  
Polner 45  
Poplin 25 
z Potsteina 19  
Praha 2, 15, 25, 28, 52, 57, 58, 59, 

60, 68  
z Prachovic Dilbiš 53 
de Prata 60  
Praumbart 15  
Prokop markrab� 48  
M. Prokop Plze	ský 64  
P�elou� 61  
P�emysl I. 2, 7  
P�emysl Otakar II. 2, 3, 5, 8, 15, 19  
M. P�íbram 64  
P�ítoka 15, 21, 34  
Ptá�ek z Pirksteina 58  
Pubi�ka 1, 3, 12  

Purkhard z Magdeburku 29  
Purkschmied 39  
Puška z Kunstatu 62, 68  
Puš Peregrin 15, 16, 17, 18, 19  

Rá�ek Kobyla 55, 56  
Ramhovský 4  
z Rachemberku Sigfried 24  
Rataje 58  
Ratenice 3  
Ratibo� 3  
Reiman 24  
Reinswerk 60  
Rohozec 60  
z Rohu He�man 24  
Rokycany 61  
z Rosenberka 19, 68  
Rosenthal 15, 60,  
Rothlöv 33  
Rotpart 60  
Rousy (Rusy), 26  
z Rožmberka 25, 47, 67  
Rudolf Habsburgský 8  
Rudolf I. 13, 14, 15  
Rudolf Saský 24  
Rumpold Hlohovský 60  
Ruthart 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 

39  
R�ži�ka 2  


eho� XII. 50, 51, 55  

Sázava 61  
Sedlec 1, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 22, 

24, 25, 28, 30, 40, 55, 60, 61  
ze Sedlic Jind�ich 48  
Segedunum 2  
Schönhor 15, 45  
Sigmund 34, 40, 47, 48, 52, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 
68, 69  

Silber 15  
Skalice 61, 67  
de la Skala Brunorius 60  
Slezsko 49, 51, 62, 64,  
de Smalbach 19  
ze Smržic Jan 68  
Spicberg 1  
Spiesglas 60  
de Spinolis 60  
ze Srb�e Diviš 65, 68  
ze Srb�e Martin 65  
z Starko�e Mareš 68  
Steinbach 24  
Sternberg, hrab� Kaspar 2, 27, 49, 

54  
z Sternberka Petr 47, 58  
z Sternberku Aleš 59, 68  
Stránský 3  
ze Stráže 14, 16, 17  
Suchdol 3, 47  
Sukov 1  
Süss 60  
Sušice 67  
Svidnice 59  
ze Svojšína 54, 56, 61, 62  
Sybot 8  
ze Sydova 60  
Sylvius Aeneáš 33  

Šafá� Petr 34, 45  
Šimon Trogirský 60 
Šobr 25  
Švamberk 47  

Tábo�i 60, 61, 65  
Tafelrunge 12  
Talayer 60  
Tausentmark 16  
Tempelstein 16, 20  
Thielen 2  
Thomel 15  
Tillman 18, 25  
To�ník 54  

Tomáš arcid�kan 21, 22  
Tomek Vác. Vlad. 2, 12, 16, 17, 

25, 51  
Topler 60  
Troperová 49  
z Truhonic Václav 49  
Trutnov 64  
T�ebešice 3  
Tusko ze Svojšic 49  
Tyl Jos. Kaj. 14 
Týnec 35  
Tyrmanus 19, 24  

Ulmanus 19  
Ulrich 15  

Václav I. 2, 3  
Václav II. 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 

33  
Václav III. 13, 14, 15  
Václav IV. 27, 33, 34, 35, 40, 42, 

47, 48. 49, 50, 51, 55, 56, 57  
Václav d�kan 21, 22  
Václav opat 35  
z Valdeku Vilém 12  
de Valperga 60  
z Valdšteina Hašek 68, 69  
z Vartenberka 14, 68  
Vavák ze Hradce 64  
de Vegeriis 60  
Vejprty 1  
Veirachová 33  
Velflín 15, 26  
Velflovic Jakub 16. 17  
z Vechty Konrád 53  
z Velemysle 48  
z Veleslavína Adam 33  
Vend z Ilburka 60  
Víde	 8, 48  
Vilém Bavorský 60  
Vilmann 15, 24, 34, 35  
z Vicemilic Tomáš 68  
Vitold Litevský 64, 67, 68  
Vlach Petr 45  
Vocel Jan Erazim 2  
Volný 16  
Vornatus Mikuláš 28  
Voksa z Valdšteina 55  
Vratislava 28, 48, 55, 59  
Vrchlice 28, 69,  
z Všerub Jakob 65, 68  
Vysoká 3, 69  
Vyšehrad 20, 47, 60  

Wiklef 50, 56  

Zábo� 3  
Zaganský Jan 60  
Zap Karel Vlad. 3, 12, 16, 17, 51  
Zbraslavice 3, 37  
Zbynek Zajíc z Hasenburku 48, 50, 

55  
Zbyslava 60  
Zdenek z Postupic 52  
z Zehušic Vítek 68  
Zimerman 60  
Zmrzlík Petr z Orlíku 48, 49  
Znojmo 48  
Zyep Beneš 49  

Žandov 2  
Ž�áry 24  
Žebrák 32, 35  
Želivský Jan 64  
Žihobec 48  
Žitava 19, 35  
Žitavský 25  
Žižka 58, 61, 65, 66, 67, 68, 69  
Žleby 38, 62  
Žlunice 4  
Žofie královna 51, 57, 58, 60  

 Díl II. 

Adam, rychtá� kolínský 111  
Aeneas Silvius 33  
Ahník z K�ešic, rychtá� horský 23, 

100, 125  
Albrecht Bavorský 35  
Albrecht Rakouský, ze� císa�e 

Zikmunda, pak král �eský 4, 5, 
33, 34, 35, 50, 55  

Alder, Jan 155, 252  
Alder Prokop z Lošan, ú�edník 

mince 100, 122, 126, 133, 134, 
144, 155, 157, 272, 320; 
manželka Kate�ina 194, 195  

Alder Václav 218  
Aleš ze Šternberka 50, 54  
Alexander VI. papež 295  
Ambrož, syn Laurenc�v 52  
Ambrož z Prahy, mincmistr 15, 22, 

23  
Ambrož z Kutné Hory 35  
Ambrož zlatník 233  
Amcha Jind�ich 244  
Antoš ková� 182  
apatéka 167  
apelace ku králi 114  
Apolena z Prách	an 297  
Appel Purkhart z Victum 151, 153, 

188  
arcibiskup pražský 21, 64, 148, 

248  
arcibiskupové pražští: Konrád z 

Vechty, Rokycana  
artikule pražské 5, 7, 56  
Augustin, biskup Lucian 

Sankturienský 248, 249, 270, 
271, 272, 273, 274  

Augustýn z Týnce 38, 40  

Baltazar post�iha� 99, 100  
Barbora královna, manž. cís. 

Zikmunda 30  
z Barchova viz �en�k z Barchova 

= Da�ický �en�k z Barchova  
Bárta - Bártovi sirotci 157  
Bartoš mincí� 70  
Bartoš z Kúta, erckafé� 125, 155, 

320  
Bartoš z Prách	an 296, 321  
Basilej 14, 56  
Basilejská kompaktáta viz 

kompaktáta  
bedná�i: Tobiáš  
Bed�ich Kolínský 48  
Bed�ich ze Strážnice 35, 38, 40, 

41, 181  
Bed�ichová 158  
bekyn� 70, 137; Kate�ina bekyn�  
Mistr Benedikt 280  
Beneš z Veitmille, nevyšší 

mincmistr a purkrabí na 
Karlštejn� 156, 166, 169, 177, 
184, 188, 189, 190, 201, 202, 
205, 206, 213, 217, 227, 239, 
245, 260, 295, 303, 304, 307  

Bermann z Lindenberka 199  
Berka Bernard 183  
Berka Mikuláš z Dubé 175  
Berka z Násilé, komorník 

královský 223  
bern� všeob. 30, 242, 243  
bezvládí 35, 58  
Bílejovský Jan 320  
Bílejovský Mat�j 86, 100a, 139, 

320  
Bílejovského ze� Mat�j viz Mat�j, 

ze� B.  
Bilijov 12  
biskup jagerský 147  
biskup olomúcký 143  



254

Blažej mincí�, �e�. Fará� 86  
Blažej hrn�í� 15  
Bo�ek z Kunštátu 130, 150  
Bohuslav z Leskovce 133  
Bohuslav ze Švamberka 258  
Bohuše z Drahobudic 211, 212  
Bolek z Drahotína 38, 40  
Boleslav Mladá 215  
Boleslavsko 56  
bou�e havé�ské: 1494: 295 a násl.; 

1495: 303; 1496: 304, 306 až 311  
z Božetína viz Zacha� z B.  
Brabec Šimon 86  
Bradá� Old�ich 157  
Bradatý viz Jan Bradatý z Mezi�í�í  
brána �áslavská 44, 174, 177  
brána Klášterská 11  
brána Kolínská 11, 281  
brána Kou�imská 10, 281, 321  
branka Páchovská 104, 105, 106  
Bratislava (Prešpurk) 188  
Breüer Jan 220  
Breüer Otokar 11, 106  
Brno 21, 92, 105, 221  
z B�eznice viz Vítek z B., hejtman 

vojska táborského  
Budín 308, 309, 317  
Buka� 8  
z Bukoviny viz Jaroslav z B.  
bumbal = handštán 47  
Burian 100a  
Burian z Gutštejna 288  
Burian mladší z Gutštejna 204  
Burian z Leskovce 164  
Bylanka 12, 98, 184, 185, 292  
Bylany 185, 290, 292  
Bzenecký Václav 100a  

Canon mincovní 261  
Cech, p�edm�stí 88  
cechy 88  
cech havé�ský 45, 46, 170  
cihelna obecní (cihelnice) 92  
cihlá� 92  
Cimburk: I. mlýn Cimburk, II. tvrz 

pán� z Cimburka  
z Cimburka viz Ctibor z C., Jan z 

C.  
církev obecná (katolická) 12  
cizozemci 18, 21, 149  
cizozemc� p�ijímání do obce a na 

ú�ady 16  
clo obecní 104, 105, 107, 154, 275, 

276, 317  
clo v Malín� 242, 243  
Ctibor z Cimburka, kanclé� 156, 

161, 221  
cukrovar starý 10  

�ábelický Jan z Soutic, nejv. 
mincmistr 23, 30, 48, 49, 50, 54, 
59, 61  
�apek Jan ze Sán, hejtman vojska 

sirot�ího 14, 16, 20; viz i Jan ze 
Sán  
�apka Tomáš 111  
�áslav 8, 34, 53, 107, 116, 129, 

131, 137, 164, 165, 222, 242, 
250, 304  
�echové 3, 4, 7, 14, 16, 20, 30, 31, 

33, 112, 145, 248, 289, 290  
�echy, 5, 6, 7, 17, 21, 27, 31, 58, 

131, 142, 143, 190, 248, 249, 
289, 290, 312  
�en�k z Barchova, Vyšehradský 

187, 202; viz i Da�ický �en�k z 
Barchova  
�en�k z Klingštejna, prokurátor 

královský 202, 204  
z �enova viz Václav Vl�ek z 
�enova a Zikmund Vl�ek z �.  
�erný Jan 22  
�eský Brod 108, 137, 156  

�istota m�sta 91, 119  
�tvr� Bartolom�jská 117, 127, 172  
�tvr� Nám�tská 172  
�tvr� Papouškova �i Vojnovská 

172  
�tvr� Tarmarská 172  

Da�ice 127  
Da�ický �en�k z Barchova 187, 

202, 235  
Da�ický Mikuláš z Heslova 69, 

131, 153, 199, 235  
Da�ický Ond�ej z Heslova 296  
Desky Zemské: ú�edník D.Z.: 

Koblenc Jind�ich 49  
Diviš urburé� 4  
Div��ek Mikuláš z Jemniš�, 

mincmistr 3, 25  
Div��ek Mikuláš z Kladrub 23, 41, 

181, 238  
Dlouhoveský Augustin z Dlouhé 

vsi 320  
dluhy po zem�elých m�š�anech 

291; jiné 313  
Dolejší m�sto 10, 11, 106, 320  
doly kutnohorské 4, 58, 65, 96, 97, 

159, 161, 289; viz i hornictví  
Domašínský Jan 100a  
domy šenkovní 111  
Dorota z Prách	an 296  
Drahobudice viz Bohuše z D.  
drahota 118, 133, 134  
z Drahotína viz Bolek z D.  
Druhanice 54  
d�íví (plavené po Labi p�es Kolín) 

108  
dsky zemské 29  
z Dubé viz Berka z Dubé, Jind�ich 

z Dubé, Ji�í z Dubé, Rohá� Jan z 
Dubé  

Ducho	 105  
d�l Plimle 145  
d�l Ruthart 197  
d�l Zyghart 197, 303  
d�m Alderovský (Prokopa Aldera) 

na Rybném trhu 320  
d�m Ambrož�v na Tarmarce - 

starý rathúz 53  
d�m Bartoše mincí�e 70  
d�m Bartoše z Prách	an na Dol. 

rynku 321  
d�m beky	ský viz d�m panenský  
d�m Benátky 11  
d�m Bílejovských na Dol. m�st�

320  
d�m Buka��v na Tarmarce 8  
d�m Dlouhoveských na Tarmarku 

320  
d�m Feista Petra 89  
d�m Hluckého 168  
d�m Horstofarský 316  
d�m Horutovský 173  
d�m Jana z Skalice na Rybném 

trhu 321  
d�m Janovského Petra, erckafé�e, 

na Ko	ském trhu 320  
d�m Knejzlíkovský jinak Knížecí 

neb Minsterberský 220  
d�m Kozla Kuneše z Olbramovic v 

Mincí�ské ulici 321  
d�m Kralického z K�esovic p�ed 

Kou�imskou branou 321  
d�m Krulišovský 297, 318  
d�m Laurenc�v (Ambrož�v) na 

Tarmarku 53  
d�m Libáka Mikuláše z Pojed� na 

Tarmarku 321  
d�m Melhúz 11  
d�m Minsterberský viz Knížecí 

neb Kneslíkovský  
d�m Mirka Beneše z Solopisk proti 

kamenné kašn� 321  
d�m Mlýnka Jana, erckafé�e, pod 

Tarmarkem 321  
d�m nejvyššího mincmistra 316  
d�m Orel 11  
d�m panenský = beky	ský 70  
d�m Pekárna 11  
d�m Pokšich�v 23  
d�m Ptá�ka, zvona�e a konvá�e, na 

Tarmarku 321  
d�m Ruthartovský 125, 199  
d�m Seky�ických 125  
d�m Smíška Jana z Vrchviš� na 

Tarmarku 321  
d�m Svatbový Kate�iny - 

Kate�in�in 137  
d�m Štolara Mikuláše na sv. Jan�

321  
d�m Tr�kovský (Buriana) v ulici 

Mincí�ské 320  
d�m u �erného kon� 10  
d�m u haví�e 162  
d�m u jelena 10  
d�m u Panenk� 12, 321  
d�m u rak� (Svatbovský) 136  
d�m u zlaté husy na Vinné ulici 11, 

320  
d�m u zlatého kola 234, 11  
d�m v sladovn� 11  
d�m V�esovce z V�esovic v 

Mincí�ské ulici 320  
d�m Zají�kovský nad Páchem 198  
d�m židovská škola 11  
Dv�r Králové 30  

Ebersdorf 215  
Eliáš 165, 166, 183  
z Elkuše viz Lorecký z E.  
Eloy zlatník 89, 99  
Endrlin mincmistr 67  
erb m�sta viz znak m�sta  
erckafé�i: Bartoš z Kúta, Glencl, 

Hanúšek, Havlík, Janda, 
Janovský Petr, Jošt, Jan 
Zikmund�v, Mlýnek Jan, Prekl, 
Písek Hanúšek, Ruthartové Jan a 
Ji�í, Straskytl Jan, Sysel Kryštof, 
Šuler, Zýwald  

Eposovy bájky 236  
Eugenius papež 55  

Fará� Blažej mincí� 23, 36, 86  
Fará� Mat�j 34, 36, 86, 100a, 120  
fary kutnohorské 5  
Feist Petr 89  
Ferdinand I. 235  
Feridan Hanúšek 42, 43  
Filip 23  
Filip švec 100a  
formani: Houdek, Volek  
Fran�k krej�í 34  
František z Kotvice 320  
frenifex uzdá�  
Friedel 23  
Fridrich, král �ímský, pak císa� 55, 

57, 105  

Gabriel, ú�edník mince 163, 182  
Gall Filip 86  
Gallus = Havel  
Gebhart Johanes 93, 94  
Glencl Hanuš (Hanúšek) erckafé�

13, 320  
groš �eský 17, 21, 69, 123, 124, 

217, 224, 251, 261, 262, 277  
Grunta 186, 320; viz též: hu� u 

Grunty  
Gruntlík 36, 41  
z Gutštejna viz Burian z G., Burian 

ml. z G.  
Guttenberg Jan 236, 237  

Hagius viz kn�z Martin Hagius  
Halama 155  
Halda Jan (Johanes) 15, 22  
halé�e 262  

halté� obecní v Me�kasu 62  
Hamerník Martin 100a, 101, 139, 

157  
handštány 47, 294, 317  
Hanuš perniká� 23  
Hanúšek erckafé� 20  
Hanúšek Feridan viz Feridan  
Hanúšek vrátný na Vlašském dvo�e 

156  
Hasmburský = z Hazmburka viz 

Zajíc z H.  
Havel = Gallus  
haví�i stínaní na Pod�bradech 305  
Havlík Bylanský 101  
Havlík erckafé� 20  
Havlík od Kú�imské brány 15  
Havlík z Tarmarku 53  
hejtmané krajští 35, 36, 50, 54  
Hertví�ek krej�í 94  
Hertvík Jan 48, 180, 182  
Hertvík�v Mikuláš 182  
He�man ze St�žova 202  
Hesek Ji�ík 34, 86, 100a  
z Heslova viz Da�ický z H.  
dr. Hilarius 143  
Hladký Jan 111  
Hlucký 168, 183  
Hlúšky p�edm�stí 36, 71, 72, 88, 

178, 292  
Hodkov viz Tomeš z H.  
hofmistr 46, 153, 168, 267, 304  
hofmist�i horní: Jan, Jan z Skalice, 

Jan Zikmunduov, Ku�ka Martin, 
Michal Smíšek z Vrchoviš�, 
Mikeš, Mikuláš z Skalice  

hofmistr dvora král. viz Berka 
Bernard  

hofmistr domu král. viz Jan z 
Roupova  

hokyn� a hokyná�i 69, 283  
Holcmark p�edm�stí 88  
z Hor viz Justyna z Hor  
Horníci noví, �eši 19, 25, 27, 28, 

29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 
70, 73, 108, 110, 112, 115, 144, 
151, 179, 186, 191, 206, 217, 
223, 226, 242, 244, 250, 252, 
257, 263, 268, 270, 275, 276, 
277, 295, 304, 313, 314, 320  

Horníci sta�í, N�mci 25, 27, 28, 29, 
30, 36, 58, 59  

hornictví (viz i doly) 6, 8, 17, 25, 
35, 58, 63, 65, 186, 253, 254, 314  

Horstorfar Jan z Malesic, nejv. 
mincmistr 307, 315  

Horuth Zikmund 23  
hory 97, 98, 108, 264  
Ho�any 134  
Houdek forman 158  
Houžvi�ka Václav 100a, 141  
Hraban� Jan z P�erubenic 239  
Hrab�šín 172  
hradby m�stské 155, 171, 172, 250  
Hradec Králové 30, 111, 249; viz i 

St�ela Jan z Hradce K.  
Hrádek nad Páchem 292, 319, 321  
z Hrádku viz Samuel z H., 

podkomo�í král. �.  
Hrbek 157  
Hrdina Jan, mlyná� z Cimburka, 

193  
hrn�í�i: Blažek  
Hr�za Bohuslav 173  
hry (na�ízení o hrách) 90, 111  
Hucza Martin 86  
Humpolec 133  
Hurtové syn Prokop 34  
Husité 6, 7, 8, 19, 23, 64, 259  
husismus 248  
hut� 12  
hu� Bartoše z Kúta za Kolmarkem 

320  
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hu� Glencla Hanuše, erckafé�e, u 
Grunty a u Bylan 320  

hu� Jandy erckafé�e v 
Rozškvarcích 185, 320  

hu� Jandova, 185  
hu� Jasova 12  
hu� královská 187  
hu� Mikuláše hofmistra 185  
hu� pod sv. Barborou 12  
hu� pod Bylany 12  
hu� pod šibenicí 12  
hu� u Grunty 12  
hutman 47  
z Hv�zdy viz Jan z H.  
Hyndrák Václav 299  
Hynek kníže Minsterberské 221, 

235, 258, 287  
Hynek z Valdštejna 187  

Charvát Jan z Ostrova, ú�edník 
mince 155, 156, 182, 186, 227  

Cheb 14  
Chlístovice 24  
Chmelnice na Rovni 11  
z Chocemic viz Zygele z Ch.  
Chocenský Jíra 125  
Choltice viz Jaroslav ze Zdeslavic 

na Cholticích  
Chotouchov viz Plútvice Petr z 

Pub�n� a na Ch.  
z Chraš�an viz Jan z Ch., Petr z 

Ch.  
Chrudim 30  
z Chrudimi 127; viz Lupá� Martin, 

volený biskup pražský  
chudým lázn� 62  
chudým sukna 137  
Chval z 
í�an 54  
Chvála 155  
Chvalkovský 260  
Chyba viz Petr �e�. Chyba  

Jagger (Erlau) v Uhrách 147  
Jakoubek 182  
Mistr Jakub 295  
Jakub konvá� 100a; �ezník 86; 

sedlá� 22, 23, 182; z mincí�ova 
domu 158,  

Jan Barbo�in 15  
Jan �e�. Bradatý z Mezi�í�í 56  
Jan hofmistr 34 (Jan z Skalice?)  
Jan Lucemburský 149, 160  
Jan mincí� z Feridanova domu 15  
Jan písa� 15, 22, 23  
Jan písa� krále uherského 221  
Jan písa� z Veselé 44  
Jan post�iha� 120  
Jan Rožmberský 143  
Jan, Vojn� ze� 22  
Jan z Cimburka 215  
Jan z Hv�zdy 9  
Jan z Chráš�an 200  
Jan z Královic, hejtman vojska 

táborského 8  
Jan z Nizova, ú�edník mince 245  
mistr Jan z Opo�na 273  
Jan z Radi�e, hofrichté� m�st král. 

217, 321; manželka Johana 217  
Jan z Roupova, hofmistr domu 

král. 201, 278  
Jan z Rousínova a na Lichtmburce 

50, 54  
Jan z Skalice, hofmistr 304, 321  
Jan z Sútic, mincmistr, hejtman 

kraje Kou�imského 28, 39, 40, 
42; viz �ábelický Jan z Sútic  

Jan z Šelnberka, nejv. kanclé� král. 
�. 308  

Jan z Trojanovic 180, 182, 237, 
239  

Jan z Záchraš�an 175  
Jan ze Sán viz �apek Jan ze Sán  
Jan ze Zho�e 94  

na svatém Jan� 10, 321  
Jan Zikmunduov, erckafé� a 

hofmistr horní 173, 187, 206, 218 
(Janek Zikmunduov)  

Jan zlatník viz Prenar Jan  
Janda erckafé� 120, 125, 184, 185, 

320  
Janek st�elec 157  
Janovský Petr, erckafé� 125, 157, 

320  
Jarka Jonáš 203  
jarmark 222, 269  
Jarohn�v z Kútuov 250  
Jarom�� 30  
Jaroslav z Bukoviny, hejman 

vojska tábor. 8; z Lipoltic 194; ze 
Šternberka 258; z Újezdce 176; 
ze Zdeslavic 175  

Javornické knížetství 190  
Je�menovy d�ti 174  
jednota Old�icha z Roznberka 57; 

panská 116; pod�bradská 50, 54, 
57  

z Jemniš� viz Div��ek Mikuláš z J.  
z Jenštýna viz Jind�ich z J.  
Ji�ín 165  
Jihlava 22, 112, 113, 115, 121, 

129, 132, 143, 192, 277  
Jílové 100  
Jind�ich, kníže Minsterberské 132, 

133, 151, 154, 174, 175, 230, 
239, 258, 304; z Dubé 50; z 
Jenštýna 204; ze St�žova 202  

Jíra mlyná� 12  
Jirny 19  
Mistr Ji�í 273  
Ji�í z Dubé 54; z Pod�brad 48, 50, 

52, 54, 55, 56, 57, 65, 67, 69, 71, 
96, 100a, 101, 105, 106, 108, 
110, 111, 112, 115, 116, 117, 
123, 124, 126, 127, 128, 129, 
131, 132, 133, 142, 143, 144, 
145, 146, 149, 151, 153, 154, 
160, 178, 180, 182, 184, 191, 
195, 230, 261  

Ji�ík Pardubský 176; �ezník 100a; z 
Kostelce 166, 167; z Miletína 
176; z Týna 295; ze Všestar 175  

královna Johana, manželka Ji�ího z 
Pod�brad 131, 150  

Jošt erckafé� (Iodocus) 22, 36, 70, 
86, 100a, 101, 102, 103; dcera 
Anežka 101, 102, 103; ze� Mat�j 
102, 103; opat sedlecký 121  

jurisdikcí nad horníky 48 
(právomoc)  

Justýna z Hor, manž. Mikuláše z 
Prách	an 297  

Ka�ina 56  
Kade�ávek Šimon 157  
z Kamberku viz Velblúd Mikuláš z 

K.  
Kamejk Vav�inec 86  
kameníci 280, 318  
kamenná kašna 10, 283, 292, 298, 

319  
kamenná stezka 41, 71, 72, 178  
Kamenný d�m 319, 321  
kanclé� viz Ctibor kanclé�  
Ka	k 36, 82, 88, 145, 186, 215, 

265, 266, 267, 316; kostel sv. 
Vav�ince 319  

kantor: Ondrá�ek  
kapitula pražská 52, 54  
Kapoun Jan z Svojkova 227  
Karel IV. 18, 36, 67, 160  
Karlštejn hrad 148, 183, 225  
kašna na Rybném trhu 288, 316  
Kate�ina bekyn� 137  
kazatel �eský v Sedlci klášte�e 252  
Kazimír král polský 146, 148, 153, 

188  

Kegler Jan 199; Vojt�ch 198, 199  
z Kladrub viz Div��ek z K.  
Kladsko 251  
kláštery 249  
klenoty biskupské 273  
z Klingštejna viz �en�k z K.  
Klobása 139  
Klucký, sirotek Kluckého 174  
Kluky 136  
knapi pregé�ští 97  
Knejzlík Jan z Sv�tic 155, 220, 227  
kn�z Jan Chuodek 289; Martin 

Hagius 218, 219 225; Prokop z 
vojska táborského 8; Václav, 
kaplan biskupa Augustina 
Luciana Sankt. 273; Vít, fará� od 
Vysokého 22  

kn�ží pod jednou 21, 51, 72, 219; 
pod obojí 7, 21, 51, 56, 72, 149, 
193, 209, 218, 219  

knihtiskárna v Kutné Ho�e 236  
knihy m�stské 16, 43, 91  
Koblenc Jind�ich, ú�edník desk 

zemských 49  
Ko�ka Jan 86  
kolá�níci 284  
Kolar 158  
kolá�i: Manda  
Kolba Mat�j 95  
Kolín 20, 35, 41, 95, 107, 108, 

110, 111, 131, 145, 156, 165, 
186, 235, 242, 244, 245, 274, 304  

kolky 212, 213  
kolká�i: 
íha 212  
Kolmark p�edm�stí 10, 44, 56, 88, 

155, 196, 197, 320, 321  
Kolovrat Fridrich 49; Hanuš, 

probošt kostela pražského 226  
Komorá� Van�k 93, 94, 105, 121, 

122, 218  
kompaktáta 21, 28, 50, 56, 143, 

148, 149, 232, 259, 295  
koncil basilejský 56, 148, 232, 259  
konopí 185  
Konopištský viz Zden�k K.  
Konrád z Vechty, arcibiskup praž-

ský 6, 7; biskup vratislavský 13  
Konvá�i: Jakub  
Kopanský Václav, m�štan Starého 

m�sta praž. 204  
Kop�iva Jan 155, 182  
korunovace královská 149, 153  
kostely 29, 134  
kostel sv. Barbory 26, 49, 56, 72, 

161, 252, 279, 319; fara 5; 
h�bitov 298; kaple mincí�ská 62; 
odkazy 49; platy ke kostelu 71; 
žebroty 49  

kostel sv. Bartolom�je 10, 11, 56; 
fara 5  

kostel sv. Ji�í 10, 26  
kostel sv. K�íže 174, 177  
kostel sv. Lazara p�ed stínadly 10, 

172, 174, 176  
kostel sv. Má�í u Ka	ku 288  
kostel u Nám�ti 56; fara 5, 10; 

odkazy 137  
kostel sv. Trojice 319  
kostel sv. Václava na Rovni 178  
kostel Všech svatých 36  
kostel Vysoký (sv. Jakuba) 5, 56, 

72, 153, 234; arcid�kanství 270; 
fara 5; fará�: kn�z Vít 22; kaple 
�erná 199; kn�ží 194; odkazy 
137; platy ke kostelu 71  

z Kostelce viz Ji�ík z K.  
kostelníci 88  
Kostka z Postupic Bohuše, nejv. 

mincm. 50, 315, 317; Zden�k, 
nejv. mincm. 34, 69, 86, 100, 121  

Koší� 49  
kotlá�i: Mat�j  

z Kotvice viz František z K.  
Koubek vedle Alderky  
Koudele ze Žehušic 320  
Kou�im 3, 214, 250, 289  
ková�i: Antoš  
Kozel Kuneš z Olbramovic 321  
Kožka Jan 34 (Ko�ka?)  
Kozlík Jan 142  
krádeže horní 246, 301, 303; v 

minci 182  
kraje 126  
kraj: �áslavský 36, 50, 54, 56; 

Hradecký 56; Chrudimský 36, 
50, 54, 56; Klatovský 37; 
Kou�imský 36, 40, 50, 54; 
Písecký 37; Plze	ský 54; 
Táborský 36; Žatecký 36  

kraje�i suken 285  
Krajíc 127  
Krakov 154  
Kralický z K�esovic 321  
Královice 156, 157  
z Královic viz Jan z K., hejtman 

vojska táb., též Old�ich 
Mo�ihuba z K.  

království �eské 35, 48, 51, 55, 
108, 113, 142, 145, 148, 179, 
191, 200, 224, 258, 278, 279, 281  

kramá�i, kramá�ky 91, 119, 284  
krámy masné: na Tarmarce 8, 283; 

na Ko	ském trhu 283  
Kr� 19  
krej�í 95; Fran�k, Hertví�ek, 

Jind�ich, Šimon  
Kristina z Prách	an 297  
Kroupa Prokop z Chocemic 139, 

252, 283, 298  
Krupá viz Mat�j z Krupé  
Krupka Petr 34  
Krušina Hynek z Lichtmburku 8  
Krychnov 116  
K�e�ho� 127, 128  
K�e�ovský Mikuláš 202  
z K�esovic viz Králický z K.  
K�iš�an Jan 34, 182  
K�ivoklát 203, 234, 304  
Kivolá�ek 235  
K�íž mincí� 158  
dr. K�ižanovský 143  
k�ižovníci = k�ižáci 14, 113, 143  
Kucze Petr 86  
kuchmistr královský viz Václav z 

Svárova  
Kuna z Kunštátu 247  
Kunratice 19  
z Kunštátu viz Bo�ek z K., Ji�í 

Pod�bradský z K., Kuna z K.  
Kutná Hora tém�� na každé stran�  
z Kútuov viz Jarohn�v z K.  
kverci 45, 264, 265, 267, 317  
Kykryc, služebník mincmistr�v 

163  
Kyselo Mat�j 21  

Labe 108, 110  
Ladislav Pohrobek 55, 57, 58, 61, 

63, 65, 149, 151, 160  
Lana 158  
z Landšteina viz Mikuláš z L., 

Zubr Vilém z L.  
Langrab 188  
Laš�ovi�ka Jíra 173  
lazebníci 94, 95; Van�k  
láze	: Crlíkova 94; Kuželovská 11; 

na Písku (na Páchu) 62  
legát papežský 295  
léka� královský (Vladislava II.) 

Jakub doktor 202  
z Leskovce viz Bohuslav z L., 

Burian z L.  
lezof 267  
ležáci a zahale�i 89, 281-285  
Libák Mat�j z Radovesic 120 (dle 
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Veselského na str. 120 je to Fará�
Mat�j); Mikuláš z Pojed� 34, 86, 
100a, 101, 105, 172, 174, 175, 
194, 195, 321  

Libenice 186  
Lichnice = Lichtmburk  
Lichtenburg = Lichnice; viz 

Krušina Hynek z L., Jan z 
Rousínova a na L.  

z Lindenberka viz Bergmann Ant. 
z L.  

Lipany 20  
Lipnice viz Tr�ka z Lípy a na L.  
Lipoltice 175, 194, 195, 196  
z Lípy viz Tr�ka z Lípy  
Liška, srávce Jana M�steckého z 

Opo�na 8  
Litevský Boleslav, štolmistr král. 

203  
Litom��ice 250  
Litom��icko 56  
lojovníci: Martin  
Lorec viz Martin z Lorce  
Lorec tvrz 292, 321  
Lorecký Václav z Elkuše 293, 321  
loubí 10  
Louda Martin 23  
louky kláštera sedleckého 252  
z Lozy viz Otík z L.  
Luben�ík 146  
Lucemburkové 33  
l�ny mincí�ské 96; pregé�ské 137  
Lupá� Martin, volený biskup 

pražský (z Chrudimi) 22  
Lužice 7, 55, 190  

Machek Veliký 155, 157  
z Malesic viz Horstorfar Jan z M.  
Malešovský 184  
Malín 242  
Malškrub, pivovar na Dolním 

m�st� 105, 106  
Manda kolá� 92  
Markus 100a  
Maršálek šrámovitý 158  
Martin lojovník 22; od Zlatého 

kola 234; slana� 111; z Lorce 
216; z Tiš	ova 236; z Trnavy, 
urburé� mince 4  

Mat�j kotlá� 182; Krupský = z 
Krupé 15; ze� Bílejovského 34  

Mat�j�ek z Pokšichova domu 23  
Mat�jka 36  
Materka peka� 54 (Materna?)  
Mates provazník 95  
Matyáš, král uherský 115, 116, 

123, 131, 132, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 164, 165, 186, 
190, 221, 224, 225, 277  

Meckas viz mlýn pod M.  
m�� 93, 155, 253, 254, 301  
Mejšnar Mikuláš 182  
Mejšnar�v Marek 111  
Melhúzský Mat�j 34, 86, 100a  
M�lník 19, 30, 261  
m�sta královská 22, 23, 30, 275; 

v�nná královen �eských 30  
M�stecký Jan z Opo�na 8  
Mezi�í�í 56  
Michálek �ezák (rormistr-trubný) 

100a  
Michek 173  
Mikuláš uzda�, frenifex 57; z 

Landštejna, nejv. písa� desk zem. 
201, 204; z Lípy viz Tr�ka 
Mikuláš z Lípy a na Lipnici; z 
Prách	an 296, 297; z Sázavy 
136; z Skalice, hofmistr 15, 125, 
153, 154, 155, 157, 178, 182, 
184, 185, 194, 216, 274; z 
Suchdola, mincmistr 5, 15; 
zlatník 141  

z Miletína viz Ji�ík z M.  

mince: cizí 70; falešná 3, 33, 107; 
gerlická 124, 262; kladská 263  

mince královská (mincovna) 6, 7, 
17, 29, 104, 144, 145, 152, 154, 
163, 205, 213, 214, 224, 225, 
227, 231, 245, 253, 256, 260, 
261, 285, 289, 314  

mince (platidlo) 21, 69, 106, 107, 
123, 261, 289  

mince kutnohorská (platy z ní 
vydávané) 50, 163, 164, 187, 
188, 189, 190, 200, 201, 202, 
203, 204, 213, 222, 223, 226, 
227, 260  

mince - zápisy na minci 129  
mincí�i: Bartoš, Blažej �e�. Fará�, 

Jan z Feridanova domu, K�íž, 
Ond�ej, Mrázek, Rada  

mincí�i a pregé�i 79, 100, 169, 261  
mincmistr: Ambrož z Prahy, 

Endrlin, Jan z Sútic, Mikuláš z 
Suchdola  

Minovský Marek, komorník král. 
201  

Mirek Beneš z Solopisk a na 
Pe�kách 239  

Miroslav 181  
mist�i �eští (theologové) 7  
Míše	 7  
míše	ské kníž. 144, 151, 155  
Mladota Jan 201  
mlýn: Cimburk pod velkým 

hradišt�m 12, 193; �ervený v 
Bylanech 185; Hopmil 12, 122; 
Komorá�ovský viz Nové mlýny; 
Králík�v 98, 185; na Trávníce 
12; Nové mlýny 12,44, 93, 94, 
121, 218, 321; pod hradišt�m viz 
mlýn Cimburk; pod hrází 12; pod 
Meckasem 12; Šimák�v = 
Šimk�v 12, 193; Štolec 54; 
Zelenk�v 12  

mlyná�i: Jíra, Thoma  
Mlýnek Jan, erckafé� 100a, 117, 

122, 155, 171, 180, 182, 218, 
321; Mat�j 203; Ondrá�ek 158  

Mo�ihuba viz Old�ich M. z Krlovic  
mor 249, 304  
Morava 5, 6, 7, 21, 55, 112, 127, 

143, 148  
Moravská T�ebová 131  
Mrá�kové Mat�j 182  
Mrázek mincí� 158; pivovarník 15  
Múdrý Jan 15  
myslivost 274  

náboženské pom�ry 225, 231, 233, 
240, 258, 295  

Na�eradský Ond�ej 86, 100a  
nákladníci hor viz kverci  
nám�stí panské 10  
Nápravník Prokop 120  
z Násilé viz Berka z N.  
Náz Jind�ich 49  
nejv. kanclé� král. �.: Jan z 

Šelnberka, z Kolovrat  
nejv. komorník král. �.: Vilém z 

Rýzmburka  
nejv. mincmistr král. �.: Beneš z 

Veitmille, Horstorfar Jan z 
Malesic, Kostka Bohuše z 
Postupic, Kostka Zdenek z 
Postupic, Vranovský Ji�í 48, 192  

nejv. písa� desk zem.: Mikuláš z 
Landštejna  

nejvyšší ú�ady zemské 56  
N�mci 7, 18, 289  
N�mecký Brod 127, 128, 143, 164  
Neškaredice 36, 56; viz i Zygel Jan 

z N.  
nev�stky 121  
Nicolo Cola, legát papežský 295  
z Nizova Jan, ú�edník mince 245  

Nové m�sto pražské 23, 88, 208  
Nykl z Pírku 188, 189  
Nyklásek �áslavský 101  
Nymburk 51, 249, 260  

obec valná 304  
obecní starší 15, 86, 87  
Obring = Hopfring = trh chmelný  
Obro�ník Jan 22  
O�ko Petr 15  
Od�rad Kuneš 125  
z Olbramovic viz Kozel Kuneš z 

O.  
Old�ich Mo�ihuba z Královic 39, 

40; z Rosnberka 7, 36; ze 
St�žova 202; z Tušenic ú�edník 
mince 144  

Olomúc 143, 224  
Ondrá�ek kantor 182  
Ond�ej mincí� 182; Radbo�ský 53; 
�e�. Sanctus, post�iha� 36; �ezník 
222, 260  

Onomyský Filip 23; Jan 22, 53, 55  
Opat havé� 297  
opatové sedle�tí: Jošt  
Opavský Vav�inec 100a  
Opo�no viz M�stecký z O., Mistr 

Jan z O.  
Orlíky (mince) 124  
z Ostrova viz Charvát z O.  
Otík z Lozy, hejtman vojska 

táborského 14, 16, 39, 40  
Otta z Brodu, komorník král. 204  
Ov�áry 63  

Pách potok 20, 44, 198, 199; 
Svrchní 11, 94, 218; p�edm�stí 
88, 105  

papež 7, 55  
Pardubský viz Ji�ík P.  
Pašin�ves 238; viz též Jan z 

Trojanovic a P.  
Payne Petr 37  
pece hutní 125, 126  
pe�e� m�stská 120, 125, 225, 226  
Pe�ky 127, 128; viz též Mirek 

Prokop z Solopisk na P.  
Pecha �ezník 15, 22  
peka�i: Materka, Šejnoha, Zv�st  
pen�zom�nci (Wechsler) 70  
P�ni�ka 156  
Penízek Stanislav 154  
Percht Tomáš 86  
perkmistr 45, 47, 264, 265, 267  
permgrecz 213  
perniká�i: Hanuš  
z Pernštýna viz Vilém z P.  
Perštejnice 155, 172  
Pe�inová Barbora 189-190  
p�t pán� k rychtá�i 119  
Petr Holický 49; pláteník 22; Polák 

38, 39, 40, 41; provazník 22; �e�. 
Chyba 15, 44, 54; z Solopisk 
Klucký, ú�edník mince 136, 144; 
z Chraštian 201; z Slatiny �e�. 
�ertova nova 204; z Valdeka 
203; ze Zví�etic, Zví�etický 50, 
51, 54;  

p�ezdívky: Mo�ihuba, �ertova 
noha  

z Petrovic viz Jan Zikmunduov z P.  
Pet�ík písa�; �ezník 15, 22, 23  
Pet�íková 173  
Pezolt�v Toma 34  
z Pírku viz Nykl z P.  
písa� rychtá��v 120  
písa�i: Jan, Jan písa� z Veselé, 

Pet�ík, Straskytl, Vít  
Písek 7  
Písek Jan (Hanúšek) erckafé� 49  
piva, na�ízení o pivech 90, 

107, 282, 284, 288  
pivovary 240, 247  

pivovar Malškrub viz Malškrub; na 
Hoprinku 18, na Kolmarku (Jana 
Zygele z Neškaredic) 11, 321, 
Petra �e�. Chyba 44; pod Oslem 
11; pod Páchem 11; pod 
Vlašským dvorem 11; 
Šašatovský 12; Šmalckrub 12  

pivovarníci: Mrázek 118, 121, 122  
Plankenberger Arnošt 203  
pláteníci: Petr  
Plebanus viz Fará�  
Plútvice Petr z Pab�n� a na 

Chotouchov� 239  
Plzák Jan z Nab�ezína 172, 176, 

177, 194, 195  
Plze	 19, 143, 249  
Pn�vice 178  
pocty  
Po�átky 127  
po�et panský 83, 180, 210  
Pod�brady 221, 235, 236, 303, 

304, 305, 306, 308  
podkomo�í 211; viz též Samuel z 

Hrádku a Vale�ova  
podloubí plát�né 10  
Podr Mat�j 120  
Podval 155  
z Pojed� viz Libák Mikuláš Jan z 

P.  
Pokšich Mat�j 156, 182  
Poláci 14, 34, 54, 123, 146  
Poli�ka 30  
Polná 34, 132, 143  
post�iha�i: Baltazar, Jan, Ond�ej 
�e�. Sanctus  

z Postupic viz Kostka z P.  
pov�t�í 193  
poz�stalost Václava Svatby 139  
Praha 4, 7, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

31, 33, 34, 35, 37, 51, 56, 71, 
131, 142, 145, 148, 150, 157, 
163, 206, 208, 211, 221, 232, 
233, 240, 249, 258, 262, 312, 
313; hrad 260, 280, 314, 315; 
kostel pražský 71, 226; kostel 
Panny Marie p�ed Týnem 274; 
rathúz 96, 168; zlatníci 99  

z Prách	an viz Apolona z P., 
Bartoš z P., Dorota z P., Kristina 
z P., Mikuláš z P.  

praný� 10, 89  
právo horní krále Václava II. 46, 

73, 162; potvrzeno Vladislavem 
II. 217  

právo jihlavské 112; vyšší 113, 114  
právomoc ú�adu horního 3, 48; 

ú�adu m�stského 48  
Pražák Jan 158  
Pražané 4, 5, 8, 9, 49, 51, 52, 54, 

95, 148, 149, 156, 245, 249, 250, 
258, 270, 295  

pregé�i 96, 97, 100, 169, 245  
preghaus 96  
Prekl Michal, erckafé� 20, 23, 182  
Prenar Jan, zlatník a prené� 212, 

213; synové Beneš, Václav a 
Viktorýn 213  

Prenar Václav 63  
prené�i 212  
Prešpurk viz Bratislava  
privilegia království 149, 156, 160; 

m�stská 210, 241, 243, 244, 275, 
292  

probé�i 144, 302  
probošt kostela pražského: 

Kolovrat Hanuš  
Prokop viz kn�z Prokop; Mistr 

Prokop, kanclé� Starého m�sta 
pražského 295; rychtá� z Páchu 
105; Veliký 12  

Prok�pek, starší vojska sirot�ího 8  
Prothasius, biskup olomúcký 143  
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Provaznice - na Provaznici 186  
provazníci: Mates, Petr  
p�edm�stí 88  
p�ekupníci 107, 117  
P�emysl Otokar II. 149, 160, 183, 

277  
z P�erubenic viz Hraban� z P.  
P�ibyslav 5  
p�ijímání do obce 101, 209  
p�ísahy 84, 85, 86; obecních 

starších 87  
P�ítoka 42  
Psí rynk 11  
Ptá�ek Hynce z Pirkštejna 31, 34, 

37; Ond�ej, zvona� 98, 321; 
Prokop, zvona� 98  

Pták - na Ptáku 107  
z Pub�n� viz Plútvice Petr z P. a na 

Chotouchov�  

Rábský viz Vilém Rábský  
rada: sázení 73, 74; zmeškání 120; 

jednací �ád 209; 1433 - 15; 1436 
- 22, 23; 1439 - 34  

Rada mincí� 141  
Radbo�ský viz Ond�ej R.  
Radko Janek, švec 57  
z Radi�e viz Jan z R.  
radnice nová na nám�stí 314, 316  
Rakousy 6, 7, 69  
rámy soukenické 11  
Rataje 34, 39  
rath�z starý na Tarmarku 8, 53, 57  
reálka stará 8, 10  
rejl 264  
Rejsek Mat�j 274, 279, 280, 281, 

292, 318, 319  
rejtunk 267  
renovace všeob. 48, 74-84 a dále, 

210, 217; 1439 - 34; 1462 - 86; 
1464 - 100a; 1466 - 106; 1470 - 
125; 1471 - 133, 154; 1473 - 168; 
1474 - 182; 1475 - 190; 1476 - 
205; 1478 - 217  

z Riesenburka - z Rýzmburku viz 
V�eš�ovský z R.  

Rohá� Jan z Dubé 19, 20, 24, 31, 
32, 33  

Rokycana Jan, volený arcibiskup 
pražský 22, 35, 36, 37, 38, 51, 
55, 141  

Ronov 8  
rormistr: Michálek; kolínský 110  
z Rosenberga viz Old�ich z R.  
Rozškvarky 320  
z Roupova viz Jan z R.  
z Rousínova viz Jan z R.  
Rove	 - na Rovni: chmelnice 12, 

71, 88; kostel sv. Václava 178; 
rybní�ek 12  

Rozntál Bartoš 156, 182  
rozpustilosti v obci 121  
Rožmberský též z Rožmberka viz 

Jan z R., Vok z R.  
ruda 256  
Ruthartové 124; Jan, erckafé� 196, 

199; Ji�ík, erckafé� 197; Rozina 
198  

rybá�i 89  
rybní�ek na Rovni 12  
rybník hofmistr�v v Bylanech 185; 

Jand�v v Bylanech 185  
rybníky malešovské 184  
ryby tunní 244  
rychta kutnohorská 67, 68, 244  
rychtá� m�stský 80, 119, 120, 125; 

Ahník z K�ešic; páchovský 105; 
�ezník 158  

rynk 10, 11; dolejší 321  
z Rýzmburka viz Vilém z R.  

�e�i o pánech 92, 100  

ehlovice 200  

�emesla a živnosti 44, 45, 63, 88, 
90, 94, 96, 118, 318  
�ezák: Michálek  
�ezníci: Jakub, Ji�ík, Ond�ej, 

Pecha, Pet�ik  
z 
í�an viz Chval z 
.  

íha zlatník 141, 212, 213  

ím 295  

Samuel z Hrádku, podkomo�í král. 
�. 163, 182  

Sanctus viz Ond�ej �e�. S.  
Sány viz �apek Jan ze Sán = Jan 

ze Sán  
Sázava viz Mikuláš z Sázavy i 

Sázavský Mikuláš  
sedlá�i: Mikuláš 100a  
Sedlecký klášter 24, 36, 37, 40, 41, 

54, 63, 64, 71, 72, 99, 100, 107, 
121, 178, 181, 193, 194, 196, 
252, 287, 290, 291  

Sedmihradský vévoda 147  
Selský 189  
Seménko Simeon z Vrchovisk, 

ú�edník mince 162, 163, 186; 
Stašek 162  

Semt�š 116  
Schönfeld u P�ibyslavi 5  
Siecký Filip 22  
Silva Marcus 23  
Sion hrad 24, 31  
Sirotci 5, 8, 19, 34  
Sixtus IV., papež 271  
sjezd: krajský v �áslavi 164; v 

Kutné Ho�e 1438 - 34; duchovní 
v Kutné Ho�e 1441 - 35, 1443 - 
36; hejtman� krajských 1441 - 
36; strany pod obojí 20, 249  

z Skalice viz Jan z S. hofmistr, 
Mikuláš z S. hofmistr  

sklep obecní 225, 226  
slad 121  
sladomel 121, 122  
Slané 249  
z Slatiny viz Petr z S.  
Slavík Janek, švec 57  
Slezsko 55, 190  
Smíšek z Vrchoviš�: Jan 321; 

Michal, hofmistr 185, 274, 279, 
292, 296, 297, 299, 319, 321; 
Václav 321  

sn�m svatováclavský 230, 233; v 
�áslavi 250; v Kutné Ho�e: 1431: 
12; 1432: 14, 16; 1444: 49; 1445: 
50; 1448: 56; 1471: 143, 145; 
1477: 217; 1480: 234; 1483: 251; 
1484: 257; 1485: 258; v Olomou-
ci 1469: 123; v Praze: 1426: 7; 
1435: 21; 1437: 24, 25, 30; 1443: 
37; 1447: 55; 1465: 106; 1469: 
123; 1470: 126; 1475: 190, 191; 
1478: 222; 1479: 230; 1480: 231; 
1481: 240; 1482: 249; 1483: 250; 
1491: 282; 1494: 295; 1500: 316  

z Solopisk Mirek viz Mirek z S.; 
Petr viz Petr z S.  

Sosnovec 234  
soud zemský veliký 25; m�stský v 

Ho�e 73, 119, 237, 257  
soukeníci: Václav z Led�e  
správa obecní 14, 20, 88, 119  
správce království �eského V�eš-
�ovský Aleš z Rýzmburku; 
zemský Ji�í z Pod�brad 57  

Staré m�sto pražské 23, 93, 208, 
270  

straší nad havé�i 168, 169, 170, 
282, 205, 206  

Starý Kolín 108  
stav m�stský 33, 35, 301; panský 

257, 301; rytí�ský 33, 35, 257, 
301; vyšší 101  

stavové království �eského 21, 33, 

153, 222, 270  
ze St�žova viz He�man, Jind�ich a 

Old�ich ze S.  
stolice pregé�ské 96, 97, 137  
strana demokratická obcí 19; 

kališnická 3, 248; katolická 123, 
232, 259; národní 33; pod obojí 
4, 6, 7, 56, 218, 222, 232, 233, 
259, 270; pod�bradská 56; 
pražská 3, 5, 7, 12, 53; rakouská 
33; �ímská 3, 7, 14; sirotk� 5, 19; 
šlechtická 19; táborská 5, 7, 12, 
19, 31, 55  

Straskytl, písa� váhy 155; Jan, 
erckafé� 187  

ze Strážnice viz Bed�ich ze S.  
Strýc Václav z Dolejšího m�sta 62  
St�ela Jan z Hradce Králové 6  
st�elci: Janek  
st�íbro v minci 253, 301; hertovní - 

hutní 102; vyvážené ze zem�
192, 224, 268, 315  

studánka sv. Vojt�cha 290; u Bylan 
290, 292  

sudí dvorský královský 211  
Sudlice Jan 156, 218; Martin 22, 

23  
Suchdol viz Hraban� Jan z 

P�erubenic a na S., Mikuláš z S. 
mincmistr  

ze Sulevic kníže 200  
Súšek 158  
z Sútic viz Jan z S., mincmistr  
z Svárova viz Václav z S.  
Svatba Václav z Tuchotic 86, 136-

139, 166  
svátk� sv�cení 46, 100  
Svatomír Zrúbek z Újezda, první 

arcid�kan 270, 298  
z Sv�tic viz Knejzlík Jan z S.  
Svídnice 190  
svoboda náboženství 218  
z Svojkova viz Kapoun Jan z S.  
svolení panské 89, 104, 111, 112, 

117, 118, 119, 120, 125, 208, 
237, 256, 282  

Sysel Kryštof, erckafé� 70  

šafá� mince: Vidlák Pavel  
Šatný Jan 6  
Šejnoha peka� 234  
ze Šelnberka viz Jan z Š.  
šenké�ky 104  
šepmist�i 245, 246  
Šerlink Matouš 234  
ševci: Filip, Radko Janek, Slavík 

Janek, Šimon  
šichty 47  
Šimek z valu 105  
Šimon krej�í, purkmistr 15; švec 

23  
škola barborská 94, 162; vysoko-

stelská 94, 162; m�stská 94; ob�
94, 162  

Školský Jan 182  
Škrovad Petr 297; manž. Apolona, 

dcera Mikuláše z Prách	an  
Šlauch 36  
šlechta kraje plze	ského 6; kraje 

podbrdského 6  
šlichy 267  
Šmalckrub viz pivovar Š.  
šmelcí�i 211, 212  
Šorýsek 157, 218  
Špalek 36  
Špetle Jan na Žlebech 288  
Špimberk vrch u Ka	ku 304  
špitál 19, 29, 42, 44, 53, 134, 138, 

141, 156, 172, 173, 174, 176, 
177, 194, 195, 216, 237  

špitálské pole u Prahy 4  
štamproch na Ptáku 107  
štaury 266, 267  

Št�pánovský 157  
ze Šternberka viz Aleš, Jaroslav a 

Zden�k ze Š.  
Št�tka 158  
Što�ek Martin 125  
Štolar Mikuláš 100a, 139, 141, 321  
Štrasburk 237  
Šuler erckafé� 20  
švadlí 285  
z Švamberka viz Bohuslav z Š.  

Tábo�i 5, 6, 8, 19, 20, 24  
tarasnice 126  
Tarmark 8, 10, 11, 53, 98, 162, 

320, 321  
T�žký Petr 34, 86, 182  
Thas Jan 22  
Thoma mlyná� 12, 44  
Tichý Pet�ík 15  
z Tiš	ova viz Martin z T.  
Tluksa Oneš z �echtic 100a, 216  
Tobiáš bedná� 158  
tok vody do domu 316  
Tomáš apatéká� z Prahy 167  
Tomáš Bílejovský 15  
Tomáš z apatéky 166, 183  
Tomeš z Hodkova 216  
topografie m�sta 10  
Tova�ovský 250  
Tr�ka Burian z Lípy 320  
Tr�ka Mikuláš z Lípy a na Lipnici, 

hejtman kraje �áslavského 50, 54, 
164, 211, 298  

trh: D�ev�ný 10; Chmelný (Opring, 
Hopfring) 10; Ko	ský 10, 13, 
162, 320; Kurný 10; Masný 10; 
Obilný 10; Olov�ný 10; Ovesný 
10; Prút�ný 10; Rudný 10; Rybný 
10, 288, 316, 320; Senný 10; 
Solný 10; Uhelný 10; Zelený 10; 
Zv��inový 10, 11  

Trnava viz Martin z T.  
z Trojanovic viz Jan z T.  
Trutnov 30  
trubný viz rormistr  
tržní �ád 89, 117  
T�ebí� 249  
Tuchotice, dv�r 137; viz Svatba 

Václav z T.  
Turci 143, 235, 288  
Turek Jan 261  
Tvorian 157  
z Týnce viz Augustyn z T.  

Uh�i 143, 216  
Uhry 31, 33, 302  
z Újezda viz Svatomír Zr�bek z Ú.  
z Újezdce viz Jaroslav z Ú. 
Újezdec 127, 128, 263  
ulice Bartolom�jská 11; �áslavská 

10, 11; �eská 11; Dlouhá 11; Ha-
ví�ská 11; Jesuitská 11, Klášter-
ská 11; Kou�imská 11; Masno-
krámská 10; Mincí�ská 11, 136, 
320, 321; Panenská 70; Peka�ská 
11; Provaznická 11; Prút�ná 11; 
Rakovka 283; Reflé�ská 11; 
ez-
nická 11; Sedlecká 11; Senná 10; 
Soukenická 11; Ševcovská 11; 
Šlachtatecká 11; Špitálská 11; 
Tylova 11; Vinná 10, 320; za 
�erným orlem 11; Židovská 11  

um�ní v Ho�e 263  
Uni�ov 224  
urburé� 46, 255, 266, 267  
urburé�i: Diviš a Martin z Trnavy 4  
ú�ad: duchovní 21, 149; horní 48; 

m�stský 48  
ú�edníci mince 96, 144, 168, 213, 

226, 245; Gabriel, Charvát Jan z 
Ostrova, Jan z Nizova, Old�ich z 
Tušenic, Petr Klucký z Solopisk, 
Prokop Alder z Lošan, Seménko 
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Simeon z Vrchovisk, Pavel 
Vidlák, Zacha� z Božetína  

ú�edník� obecních sázení 15  
Ústí nad Labem 7  
uzdá�i: Mikuláš  

Václav I. 277; II. 17, 18, 46, 61, 
123, 162, 217; IV. 18, 67, 149, 
160, 242, 275; soukeník v Led�i 
227; z Dráchova, Mistr 37; z 
Svárova, kuchmistr královský 
200, 223; z Vysokého, volený 
biskup pražský 22; ze� Alder�v 
234; viz i Alder Václav  

váha mincovní 96, 168  
z Valdeka viz Petr z Valdeka  
z Valdštejna viz Hynek z V.  
waltwerk 255  
waltwurchti 126  
valy 11, 131, 155, 210  
Vá	a havé� �e�. zvoník 303  
Van�k lazebník 94; z Vlašimi 12  
Vávra 22  
Vav�inec svatý 100; z Fremova 

domu 15; z Libenic 23  
Weis Jan 34, 86, 120, 139, 173, 

182  
z Veitmille viz Beneš z V., 

nejvyšší mincmistr  
Velblúd Mikuláš z Kamberka, 

dvo�enín král. 202  
Veletov 23, 41, 180, 181, 237, 238, 

239  
Vencel�v Mat�j 182  
z Victum viz Appel Burkhart z V.  
Víde	 7  
Vidlák Pavel, ú�edník i šafá� mince 

163, 187, 201; Petr 62, 86  
Vierdunk Mach 100a  
Viktorýn, kníže Minsterberské 67, 

68, 129, 147, 150, 165, 224, 230  
Vilém Rabský 151, z Pernštýna 

298; z Rýzmburku 201  
Vilímov 116  
vína sazení 112  
vinice kol Hory 36; obecní u 

Neškaredic 56  
víra 21, 258  
Vít Tasovský z Lipoltic, písa�

m�stský 111, 137, 172, 176, 177, 
194, 195  

Vítek z B�eznice, hejtman vojska 
táborského 8  

Vitold 4  
vismut 254  
vížka katova 55  
Vladislav II. král �eský, Jageilo 

146, 148, 153, 154, 158, 159, 
161, 163, 164, 165, 168, 178, 
179, 180, 182, 183, 184, 188, 
189, 190, 194, 196, 200, 206, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 
218, 220 221, 222, 224, 225, 226, 
227, 231, 232, 233, 234, 235, 
238, 239, 240, 241, 244, 245, 
246, 248, 249, 250, 251, 257, 
260, 261, 262, 269, 270, 274, 
277, 278, 285, 288, 289, 296, 
302, 304, 307, 308, 312  

Vladislav Jageilo, král polský 4, 14  
Vladyka Jan 182; Petr 15  
Vlasatk�v Václav 34  
Vlašský dv�r 16, 29, 60, 96, 102, 

136, 153, 170, 182, 205, 234, 
288, 297, 298, 299, 304; kaple 
319; vrátný 156, 298  

Vlašim viz Van�k z V.  
Vl�ek Mat�j 34; Václav z �enova 

187; Zikmund z �enova 187  
voda deš�ová, hostinská, sn�žná, 

vrchovištní 185  
vodovod 100a, 290  
Vojna Ond�ej 22, 23  

vojsko sirot�í 8, 15, 16; táborské 8, 
14, 15, 16  

Vojtek 236  
Vojtíšek od rathúzu 158  
Vok z Rožmberka 258  
volba krále 35, 50, 142 a násl., 

153, 154  
Volek forman 158  
Wolgemuth Jakub 13  
Voršila, tetka Jana St�ely z Hradce 

Králové 6  
Vožice (Ožice) hrad 5  
Vrabec Šimon 157  
Vrabský 153  
Vranovský Ji�í, nejv. mincmistr  
Vratislav 190  
Vrchlice viz Pách potok  
z Vrchovisk viz Seménko Simeon 

z V.  
z Vrchoviš� viz Smíšek z V.  
Vr�átko Jaroslav 237  
V�esovec z V�esovce 321  
V�eštovský Aleš z Rýzmberka, 

správce král. �. 17, 22  
ze Všestar viz Ji�ík ze V.  
vypálení Hory 9  
Vysoké viz Václav z V.  
Vysoké Mýto 30, 180  

Zacha� z Božetína, ú�edník mince 
186, 245, 246  

z Záchraš�an viz Jan z Z.  
Zajíc Hasmburský = z Hasmberka 

143, 258  
Zajíma� Jan 48  
zbran� (na�ízení o zbraních) 90  
Zden�k Konopištský 143; ze 

Šternberka 112  
ze Zdeslavic viz Jaroslav ze Z.  
zdi m�stské 55, 63  
Žehušice viz Koudela ze Z.  
Zelený Jan 191, 192  
Zho� viz Jan ze Zho�e  
Zikel Neškaredický 15  
Zikmund císa�, král �eský 3, 5, 6, 

7, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 
33, 36, 58, 59, 66, 68, 149, 160, 
180, 238, 241, 277  

Zikmund Korybutovi� 4, 6  
zlatníci: Ambrož, Eloy, Jan, 

Mikuláš, Prenar Jan, 
íha 99, 
293  

zlatý 224; uherský 123, 260, 261, 
262  

Zlý Jan, v�dce žoldné�� horských 
127  

znak m�sta 67  
Znojmo 33, 116, 143  
Zr�bek Svatomír viz Svatomír Z. 

z Újezda  
Zubr Vilém z Landštejna 204  
Zv�st peka� 15  
ze Zví�etic viz Petr ze Zví�etic - 

Zví�etický  
zvona�i: Ptá�ek Prokop, Ptá�ek 

Ond�ej  
zvona�ství 98  
Zybohlavy 127, 128, 263  
Zygele Abraham z Chocenic 297; 

manž. Kristina, dcera Mikuláše z 
Prách	an  

Zygel Jan z Neškaredic 321  
Zyghart d�l v.t.; rybník 10  
Zýwald erckafé� 20; Job 182  

Žatec 248  
Želenský 165  
Železné hory 189  
židi 249, 257, 313  
židovská škola 11  
živnosti a �emesla 44, 45, 63  
Žižka Jan z Trocnova 3, 4, 5, 9  
Žleby viz Špetle Jan ze Ž.  

 Díl III. 

administrátor pod obojí Jan Mysto-
pulos 198, 253, 423, 424, 624  

Albrecht, kníže Minsterberské 7  
Albrecht Rakouský, král �eský 72  
Albrechtice 49, 427  
Alder Prokop 243  
Alexander 6  
Ambrož Krtek 234  
Amcha Albrecht z Borovnice 68  
And�l Zikmund z Ronovce 268  
Anna, královna �eská, manželka 

Vladislava II. 9  
Anna, královna �eská, manželka 

Ferdinanda I. 106, 107, 108  
Antonín, opat sedlecký 243  
apatyka 534  
apatyká�i: Šetyngar Jeremiáš z 

Chote�iny  
apelací 229, 235, 292  
arcibiskup pražský 72, 104, 233, 

326, 365, 421; solnohradský 314  
arcid�kanové horští: Jan Buchal, 

Matouš Hradecký, Svatomír Zr�-
bek z Újezdce, Václav Teplický  

Arnošt, arcikníže rak., bratr Rudol-
fa II. 417, 421  

Arnošt, kníže bavorské, arcibiskup 
solnohradský 314  

Arnošt a Fridrich, knížata brun-
švická 123  

z Auberovic viz z Úberovic  
Aud�ický viz Lucanus A.  
Augustin, biskup Sanktuarienský 

49, 138  
z Aventýna viz Melantrich z A.  

Bába, na Báb� 94  
Bahno 359, 360  
bakalá�i: Bítecký Mikuláš, Daniel, 

Didactus Václav, Hradecký 
Václav, Jind�ich, Tapineus Jan, 
Tomáš  

Balbín Jan z Vorli�né 300  
Banno Jan dr. 365  
sv. Barbora, svátek 482  
de Bargo 96, 97  
Barchanec Bernard z Baršova 239  
z Barchova viz Da�ický z B.  
z Baršova viz Barchanec z B.  
Bartl Ji�ík z apatéky 117  
Barto	 mincí� 81  
Bartoš Jan z Hory 93; sedlá� 98; 

zvona� novom�stský 36  
Be�kovský Václav z Šebí�ova, 

nejv. písa� král. �eského 90  
Bechyn� Václav st. z Lažan 317  
bekyn� 83  
B�lehrad 619a  
Beneš z Veitmille, nejv. mincmistr 

234  
Beneška na Ko	ském trhu 97  
Beránek Bartolom�j 214  
Berka z Dubé Jind�ich, nejv. sudí 

král. �eského 160; Václav 353, 
365, 428, 619; Zdislav 132, 183  

Bernášek Jan 140, 145; Petr 365, 
436, 443, 482  

bern� královská 12, 36, 177, 188, 
190, 208, 212, 221, 328, 377, 
380, 387, 403, 421, 450, 540, 
549, 637, 656, 692, 695  

Beroun 3  
Bezdružický Ji�ík z Kolovrat 60; 

Tadeáš z Korábu 498  
z Bibrštejna Karel, nejv. mincmistr 

347, 371, 373, 400, 466, 467, 
505, 551, 553, 554, 594, 601-
608, 615  

Biliov viz Chulejovský Jan z 

Chulejova a na B. 227  
Birt Ji�í, hutmistr 514, 557  
biskup �eský 26; jagerský 92; 

vácovský viz Ladislav z Algaru  
z Biskupic viz Haugvic z B.  
Bitecký Mikuláš, bakalá� 98  
Blynka, Blýn� 59, 84, 206, 270, 

359  
z Bobolusk viz Žib�id z B.  
Bodlák Václav 214, 248  
Bohdanecký z Hodkova He�man 

386, 488, 497; Kuneš 320  
Bohemický Jan z Bohemic 399  
Bonifác papež 234  
z Borovnice viz Amcha z B.  
Bo�anovský 
eho� z Bytešky 534, 

596, 610, 652, 671  
Bo�ek Jan Dohalský 655; Jan st. 

Dohalský z Dohalic 263, 264, 
361  

Bo�etice, ves 51  
bou�e havé�ské 13, 14, 79, 319, 

327  
Bousovna 187  
z Božetína viz Zacha� z B.  
bradý�i: Ignácí  
brána �áslavská 6, 61, 156, 492, 

542; Klášterská 368, 403, 408, 
420; Kolínská 368, 422, 423; 
Kou�imská 93, 422, 423  

Bratislava (Prešpurk) 620  
brat�í �eští 50  
Breüer Jan 314  
z Brní�ka viz Tunkle z B.  
Brodský Jakub 449, 595  
Brožek 319  
Brožovský Ond�ej z Korábu 443  
Brož� Mat�j 418, 437, 482  
Brychta �ezník 186  
B�ezský Václav z Ploskovic 603  
Bud�jovice 3, 639  
Budín 4, 14, 33, 57, 182  
Budovec Adam z Budova 399  
Bukovský, šepmistr 295  
Bydžov 551  
Byká	 427  
Bykánec 645  
na Bykánci viz Salavové Mat�j a 

Petr z Lípy a na B.,  
Bykánský Jan z Lípy 697  
Bykánecký Tomáš z Lipan 487, 

696, 697  
Bylanka 127  
Bylany 49, 59, 94, 422; v kraji 

chrudimském 85  
z Byslavic viz Hložek z B.  
z Bytešky viz Bo�anovský z B.  
Bzenecký Jan 142, 365  

Cáchy 123  
Cech p�edm�stí 81  
cechy 81, 141, 150, 199, 210, 229, 

236, 265, 266, 296, 311, 374, 
500; havé�ský 219, 336; krej�ov-
ský 141, 143, 147; mlyná�ský 
324; peka�ský 141, 143, 147; �ez-
nický 141, 143, 147; ševcovský 
141, 143, 147, 199, 225; 
zlatnický 312  

cejch 301  
Cihelníková Voršila 294  
cizoložství 346, 547  
cizozemci 7, 54, 72  
clo malínské 285, 408, 593; m�st-

ské 122, 234, 237, 262, 266, 267, 
269, 359, 369, 408, 449  

Codicillus Petr 491  
couk Kuklický 679  

�abelický Prokop z Sútic 76, 77  
�áslav 3, 91, 102, 178, 188, 234, 

239, 261, 297, 371, 418, 526, 
551, 621, 642, 654  
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z �azarova viz Vod	anský z �.  
�echové 16, 26, 49, 91, 170, 174, 

182, 216, 381, 382, 383, 400, 
423, 583, 643, 652  
�echy 2, 17, 26, 27, 36, 38, 44, 46, 

53, 54, 60, 69, 72, 85, 86, 90, 99, 
100, 101, 108, 109, 120, 183, 
190, 214, 224, 322, 333, 338, 
340, 345, 403, 416, 432, 592, 
620, 642, 689  
�erma�ka Dorota 269  
�ernín Humprecht z Chudenic, 

podkomo�í m�st král. 619a  
�erníny 147, 148, 360, 361, 405  
�eská kancelá� 148, 377  
�eský Brod 3, 140, 349  
�estín 382  
�istota m�sta 156, 374  
�tvr� Bartolom�jská 214, 215; 

Nám�tská 214; Tarmarská 214, 
215; Vojnovská 214, 215  

Da�ický �en�k z Barchova 343  
Da�ický z Heslova Jan 418, 437, 

443, 471, 472, 483; manž. Kate�i-
na 484; Mikuláš 262, 488, 489, 
490, 575; Ond�ej jinak K�ivolá-
�ek, kramá� a pak hofmistr horní, 
od Zlaté husy 81, 118, 159, 166, 
214, 222, 228, 240, 242, 245, 
248, 261, 262, 294, 301, 344, 
364, 495; synové? Jind�ich, 
Mikuláš, Simeon, Zikmund; 
Václav 505, 575  

da	 z hlavy 8  
Daniel bakalá� z Tarmarku 51  
D�dice 135, 604  
dedikací 385, 386  
d�dina pod t�ešní na Kuklíku 175  
d�diny svobodné 4  
desky zemské 4, 9, 32, 61, 68, 69, 

72, 77, 102, 103, 136, 147, 182, 
183, 190, 244, 263, 265, 294, 
315, 385, 428, 450, 505, 550, 
604, 639, 645, 646  

Diblík Václav 471  
Didactus Václav, bakalá� 310  
Dít� Mat�j, peka� 492, 594, 642  
Divi� Jan Okrouhlický z Divišova 

603  
dluhy královské 84, 86, 87; obecní 

471  
Dobeš Vít z Rohožova 671  
z Dobro�ovic viz Hor	atecký z D.  
Dobrovítov 315  
Dob�e	: Vod�radský Ji�ík z Hrušo-

va a na Dob�eni,  
Dob�enský Vilém z Dob�enic 59  
Dob�ichovský Jind�ich z Dob�icho-

vic 603  
z Dohalic viz Bo�ek Dohalský z D.  
Dolany 85  
Dolejší m�sto 463, 542, 599  
doly kutnohorské 83, 87, 177, 191, 

193, 206, 274, 556  
Domažlice 3  
Doupovec Eduard 365  
z Drahobejle viz Krocín z D.  
drahota 104, 112, 132, 133, 151, 

160, 161, 164, 249, 255, 258, 
330, 403, 407, 409, 442, 500, 
543, 570, 599, 656, 672  

z Drásova Jeroným, král. probé�
154  

d�íví k horám 169, 202, 390, 427, 
478, 498, 521, 556  

z Dubé viz Berka z D.  
Duchek krej�í 98; v Lošánkách 77  
d�l sv. Anny 556; Boží požehnání 

679; sv. Ducha 213; Flašary 128, 
191, 219; Fráty 505, 554; Grejf-
ský 355, 428, 432; Hopy 400, 
554; Hrušky 49, 355, 379, 380, 

428, 432, 433, 471, 540, 554, 
609; Hutrejté�e 128, 191, 213; sv. 
Jáchyma na Ostrovsku 87; Ji�í 
602; Klinšmíd 191; Koštofal 400, 
554; Krása 49; Krš	ák 400, 679; 
Kruchta 136; K�íž 556; Kuklický 
433; Kuntery 554; Liška 556; 
Me�í� 601; Mladá Plimle 554; 
Mladé Rousy 128; Mu�írna 177; 
Nová šachta 554; Nové Kutlí�e 
400; Nyklasy 554; Osel 24, 157, 
174, 177, 178, 191, 207, 213, 
219; Pa�ez 558; Plimle 49, 554; 
Rabštejn 400; Rejzí 679; Rousy 
213, 219; Ruthart 128, 554, 601, 
609, 679; Šafary 213, 392, 393, 
400, 508, 554; Šmitna 554; 
Š�astný 679; Švábi 49; Trmendle 
280, 393, 400, 507, 509, 554; 
Turka	k 128, 400; Viš	oví 355, 
28, 432, 433, 471, 540, 554, 679; 
Zlatohlávek 213  

d�m Haví�ský viz d. Václavkov-
ský; biskupský viz d. Nyklovský 
na Tarmarku; Hraba	ovský na 
Rybném trhu 365; Ji�íka zlatníka 
365; Knejslíkovský 314, 364; 
Knížecí 314; Konvá�ovský (šen-
kovní) 94; Máslníkovský 151; 
Mejšnarovský 364; na Crkáni 
142; Nyklovský na Tarmarku, 
Biskupský 27; Ráj, v Ráji; Stejš-
kovský na Tarmarku 326; u Ba-
kalá�� 438; u Haluz� 365; u Krb-
c� 365; u M�dínk� 552; u Mejš-
nar� 554; u Orla 365; u Pamp�
365; u Svobod� 488; Václavkov-
ský = Haví�ský 59, 365, 371  

Dunaj 620  
dv�r Dít�te Mat�je u kola 492; 

Dobšovský v Hlouškách 671; Fif-
kovský na Kolmarku 492; Hader-
sberk za Me�kasem 179, 180; 
Kutlí�ovský v Ho�anech 267; na 
Turka	ku 165; P�edhorský na 
Senné ulici 93, 156  

Dv�r Králové 3  

Ebnar Hanuš 178  
Eliáš kožišník 610  
z Elkauše, z Ylkauše viz Lorecký z 

E., Prégl z E.  
Eliška z Landštejna 421  
Endrle Jan 610  
Engelmeier Ji�ík, zlatník 489  
erckafé�i 6, 36, 103, 105, 110, 205, 

207, 220, 290, 314, 352; Hans-
troj, Hanyké� Jan, Janda, Jirka, 
Pavel z Ko	ského trhu  

Erythraey MDr. 94  
Ess Šebestyan, šmelcí� 271, 272, 

282, 300, 314, 317, 318, 321, 372  

Fabián illuminátor 295  
Fará� Jan, záme�ník 81  
Ferdinand I., prvé arcikníže 107, 

108, 109, 110, 112, 113, 114, 
121, 122, 123, 124, 125, 136, 
137, 139, 147, 151, 152, 159, 
165, 166, 168, 170, 171, 178, 
181, 183, 187, 188, 190, 191, 
196, 202, 204, 211, 212, 213, 
214, 216, 218, 221, 222, 228, 
230, 238, 239, 240, 242, 245, 
266, 287, 290, 292, 293, 296, 
314, 320, 323, 328, 333, 339, 
355, 550, 616  

Ferdinand arcikníže, syn p�ede-
šlého 168, 223, 228, 231, 250, 
261, 265, 266, 290, 293, 295, 
314, 315, 332, 333, 342, 343, 347  

Ferdinand II. 69  
Fidlar Ji�ík z Muldavy 642, 686  

Fifek Kašpar 299, 342, 443, 492  
Fichtel Bernard z Mnichova 78, 79, 

178  
Fikar Jakub z Vratu, primátor Sta-

rého m�sta pražského 239  
Filip, biskup Sidonský 16, 17, 26, 

27, 33, 34, 49, 138; Hessenský 
123  

Firšic Jan z Nabdína 175; Jind�ich 
z Nabdína 147  

Flavín Vít z Rotenfeldu, místosudí 
dvorský 148, 578  

formani 277, 347  
fortna Hloušecká 156, 181, 369 

jdúc k klášteru; Klášterská 156; 
na Ko	ském trhu 369; Nám�tská 
156, 369; u Katovy vížky 369; u 
Kola 369; u lavi�ek 369; u lázn�
369; u Nových mlýn� 369; u sv. 
Barbory 369; vedle Mat�je kože-
luha 369; vedle Žižkovy v�že 
369  

Franc Ji�í 671; Václav z Liblic 596, 
610, 697  

Frankfurt 323  
z Freudnpachu viz Stejšek Frei-

sichselbst z F.  
Frey Jan 78  
Fridrich císa� 106  
Fungle Pavel 205, 206  
Funk Ji�ík z Olivetu 626  
z Olivetu viz Funk z O., Šatný z O.  

Gabriel dr. 365  
Gendorfer Kryštof 206  
z Gerštorfu Ji�í, podkomo�í 185, 

206, 320  
Ginther Jan, král. puchalter 188  
Gor�anský Lorenc 159  
graduál 295, 296  
groše �eské 172, 196, 202, 203; 

jáchymovské 88, 209; polské 
202, 203; saské 203; vratislavské 
211  

Grunta 253  
Gruntlík 85, 243, 244  
Grýnar Petr 222  
Grýspek Florian z Grýspeku 185, 

206, 320, 365  
z Gugelhofu viz Portnar z G.  
z Guttnštejna Albrecht, nejv. minc-

mistr 114, 130, 131, 132, 133, 
134, 139, 140, 151, 152, 158, 
166, 176, 179, 184, 185, 186, 
187, 196, 204; Ji�í 317; Kryštof 
176, 186, 196  

habrmist�i (hafermeister) 523  
Habsburkové 108  
Halar Hanuš 248  
haldy 128, 154  
halté�e na Páchu 157; obecní 205  
Haluzí Mat�j, krej�í 117, 140, 201  
Hanstroj erckafé� 6  
Hanuš, vévoda sedmihradský 113; 

Fridrich, kníže saské; z Ronšper-
ka 318  

Hanyka Jan 98  
Hanyké� Jan, z Semína, erckafé� 6, 

81, 86; Vít 56  
z Hardecku Ferdinand, hrab� 619a; 

Julius, hrab� 154; Old�ich, hrab�
121  

Hasištejnský viz Lobkovic H.  
Háša z Újezda: Ji�ík H. z Ú. a na 

Malešov� 68, 83, 145, 262, 361, 
484; dcera Mandalena; Karel 
644, 647; Jan, Ji�í a Karel, brat�í 
644  

Hašek Tomáš z Sukova, štolmistr 
532, 561  

hašplí�i 236, 501, 559  
Haugvic z Biskupic Václav 96  

Hauza Ji�ík 642  
Havel provazník 343, 417  
havé�i 91, 110, 319, 320, 328, 334, 

425, 501, 507, 559, 580, 583, 
623, 624, 643  

hejtman: hradu Pražského viz Me�-
kovský; krajský 8, 328; kraje �á-
slavského: Špetle Jan z Prudic; 
kraje Hradeckého: Zdislav Zví�e-
tický z Wartenberka; moravský: 
Meze�ícský Jan  

Herolt Daniel, habrmistr 523; To-
máš z Kolovrat 338; Tomáš z 
Oupy 671  

z Heslova viz Da�ický z H.  
z Hiršperku viz Plenkner W. z H.  
hlad 215, 543  
Hlavsa Petr z Liboslav�, mincmistr 

250, 259, 265, 271, 272, 300, 
301, 303, 314, 317, 318, 372, 
401, 402, 514, 528  

Hlízov 51, 367, 602; Šatný Jan z 
Olivetu a na H.; Šatný Ji�í, ú�ed-
ník mince, na H.; Ursín Jan z 
Vlado�e a na Hlízov� 484  

Hložek Jind�ich ze Žampachu 109, 
114; Mikuláš z Byslavic 148, 
149, 150; Nathanael z Byslavic 
148, 149, 150, 344, 578  

Hlúšky p�edm�stí 81, 87, 230  
Hn�vusický Adam, vážný 594, 

596, 652, 671, 675, 697  
Hn�vusický Ond�ej 610  
hodiny m�stské 295  
z Hodkova viz Bohdanecký z H.  
Hofmann Ferdinand 504, 506  
hofmistr horní 110, 459; Da�ický 

Ond�ej z Heslova jinak K�ivolá-
�ek, Kozel Zikmund z Rejztolu, 
Krása Václav z Vlkanova, Krou-
pa Prokop z Chocemic, Libenic-
ký Matouš z Ruk, Zikmund 
Prášek, Ludvík Karel z 
ásné  

Holický Jakub 493  
hokyná�i 665  
Holý Jakub Šotnovský z Závo�ic 

417, 437, 443, 482, 499, 534, 
535, 596, 599, 608  

z Hor Justyna, manž. Mikuláše z 
Prách	an 241  

Hor	atecký Karel z Dobro�ova 
655  

horní v�ci 42, 44, 54, 55, 137, 204, 
222, 284, 317, 318, 334, 427, 
448, 506, 507, 557, 566  

Horníci 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12-14, 
17, 24-28, 30, 32, 36, 41, 42, 44, 
46, 47, 53, 57, 59-62, 64, 66, 69, 
77, 83, 86, 87, 94, 100, 101, 102, 
110, 111, 113, 122, 130-132, 
137, 139, 146, 147, 149, 152, 
166, 173, 174, 183, 184, 187, 
188, 191, 197, 202, 206, 207, 
210, 212, 228, 229, 233, 234, 
235, 243, 287, 292, 315, 316, 
320, 323, 334, 352, 378, 386, 
387, 425, 427, 428, 446, 448-
451, 458, 468, 471, 504, 535, 
550, 558, 559, 560, 583, 592, 
602, 604, 608, 624, 636, 637, 
639, 641, 653, 676  

hory 36 a násl., 44, 47, 53-55, 65, 
67, 75, 78, 94, 105, 110, 125, 
130, 136, 167, 169, 170, 177, 
184, 185, 189, 191, 195, 204, 
213, 218, 219, 220, 224, 266, 
271, 272, 278, 283, 317, 344, 
348, 352, 354, 356, 391 a násl., 
399, 402, 403, 422, 428, 432, 
433, 435, 449, 452, 457, 463, 
478, 485, 486, 503, 504, 505-
508, 525, 529, 531-533, 539, 
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557, 559, 579, 592, 641, 678, 
680-682, 690, 693  

Ho�any 85, 175, 206, 254, 267, 
310, 316, 359, 367  

hospodá�ství obecní 284, 299, 359  
Hraban� Václav z P�erubenic 489; 

z Vlkanova 51  
Hraba	ka Alžb�ta z Vlkanova 51  
z Hradce Adam, nejvyšší kanclé�, 

pak purkrabí pražský 98, 504, 
619  

Hradec Králové 3, 202, 239, 621, 
638, 689  

Hradecký Jind�ich, kožišník 117; 
Václav, bakalá� 140  

Hrádek 186, 488  
Hradišt� 20; viz Nebozízek z H.  
Hrdina Jakub 98  
Hrubý Vav�inec 98  
z Hrušova viz Vod�radský z H.  
Hr�za Ji�ík 534, 610, 652  
h�bitovy horské 627  
Hubá�ek Jakub 140, 159, 186; 

Pavel 248  
Hueb Jan 93  
M. Hus Jan 126, 130, 340, 491, 

534  
hut� 53, 157, 169, 184, 280, 419, 

478, 507, 512, 528, 533, 542, 
578, 592; Jandova 48; královská 
382; nad Páchem 278; u Starého 
Kolína 372; kamencové na 
Ka	ku 686  

hutmistr: Birt Ji�í  
hutníci 56, 110  
hutrejté�i 6  

Charvát Jind�ich z Chocemic 95, 
98, 117, 119, 131, 132, 138, 139, 
140, 152, 153, 168, 218  

Cheb 216  
z Chlumu viz Slavata z Ch.  
z Chocemic viz Adam z Ch.; Jin-

d�ich 98, 127; Jind�ich, Ji�ík, 
Zygel, Zygel Jan, Kroupa, 
Prokop  

Cholopický Pavel z Cholopic 418, 
437, 482, 534, 552, 596, 610  

z Chote�iny viz Šentygar z Ch.  
Chotouchov: Nykláskové z Žitenic 

na Chotouchov�  
Chotouchovský Jan z Nebovid 

344; Václav z Nebovid 230, 421  
Chotusický Mat�j 81  
Chrást 644, 645  
Chrudim 3; Ji�ík z Ch., Zacha� z 

Ch.  
z Ch�enovic viz Martinický z Ch.  
z Chudenic viz �ernín z Ch.  
chudým almužna 408; lázn� 142; 

sukna 136  
Chulejovský Jan z Chulejova 405  
Chvátlina Dolní 49; Horní 49, 241  
Chyzdera Jan 214, 248; Mikuláš 

436, 443, 482; Ch. Anna 365  

Ignací bradý� 269  
illuminátor 295  

Jager (Erlau) 655  
Jáchymov 87, 171, 172, 208, 209  
z Jakšova viz Kšelí� Vilém z J.  
Jakub kramá� 119, 135, 136, 140; 

perniká� 214; �ezák 295; ze Psin-
ce 255; z Vorlovského domu 135  

Jan Bed�ich, kurfi�t saský 214, 
215; Ji�í, kurfi�t saský 123; Lu-
cemburský 72, 101; rychtá� z 
Neškaredic 241; z Smíškova do-
mu 117, 118, 119; Zámojský 549  

Janda erckafé� 6; J. Kate�ina 76  
Janovice �ervené (Janovi�ky) 488, 

541; J. u Polné 91  

z Janovic viz Šperl Jan z J.  
Janovský Bohuslav z Suchotlesk 

48, 50, 135, 290  
jarmark 233  
Jarom�� 3, 522  
jatky 374 (viz též kutlof)  
Javornický Eliáš 652  
jednota Šmalkaldská 214  
z Jelení Václav, m�š�an Nového 

m�sta v Praze 239  
Jeroným Pražský 491, 534  
Jeseník 57  
Jespy viz ostrov v Jespích  
jesuiti 34  
z Ježova viz Sús z J.  
Jihlava 108, 459  
Jílovský Vít, štolmistr 532  
Jind�ich bakalá� 95  
Jirka erckafé� 98  
Ji�í kníže Minsterberské 7; markra-

b� braniborské 123; opat sedlec-
ký 165, 173; z Pod�brad 15, 72, 
74, 101, 233, 243  

Ji�ík kožišník 248; hašplí� 384; z 
Chrudim�, registrátor krále 
Vladislava II. 6; z háje 269  

Joachym puška� 176; šafá� mince 
261  

Johanes, písa� urburní 96  
Johaneska 97  
Jošt šmelcí� 318, opat sedlecký 243  
Judexová Mandalena jinak Vorlová 

576  
Judexovské d�diny 376  
jurisdikcí m�sta 598  
jus civile 598  
jus montanorum 598  

Ka�ina 79  
Kada	 3  
Kafka Jan z Tolenštejna, hofmistr 

horní 697  
kalendá� nový 491  
z Kališt� Václav 558  
kameníci 322  
Kamenná stezka 87  
Kamenný d�m 17  
z Kamsištýna viz Severýn z K.  
Ka	k - Ka	kovští 25, 81, 98, 167, 

178, 184, 191, 192, 195, 196, 
205, 219, 220, 258, 259, 272, 
274, 278, 281, 283, 305, 321, 
322, 323, 327, 333, 334, 335, 
390, 393, 395, 420, 422, 432, 
443, 444, 478, 486, 487, 505, 
506, 507, 513, 514, 516, 517, 
524, 525, 527, 529, 532, 556, 
561, 598, 612, 613, 615, 616, 
619, 621, 622, 653, 654, 686, 
697, 698; kostel sv. Vav�ince 27  

Ka	kovské vrchy 438  
Kaplan Jan 437, 481  
Kaplí� ze Sulevic v 
í�anech 

Zden�k 655  
Kapoun z Svojkova Albrecht 399, 

504, 552; K. z S. Jind�ich 48  
Karel IV. 28, 32, 72, 73, 101, 106; 

K. V. 122, 211, 214, 292, 293; 
arcivévoda rakouský, syn Ferdi-
nanda I. 333; kníže 
Minsterberské 7, 69, 70, 74, 90, 
97, 100, 101, 103; Veliký 123  

Karlštejn, hrad 72  
Kas Barto	 248  
Kasalický Václav 365; Jind�ich, 

Ji�í, Zikmund a Kaštic na 
Pašin�vsi 484  

kašna u Klášterské brány 408; na 
Dolejším m�st� 599  

sv. Kate�ina, ves 479, 480  
Kazibaba Adam 295  
Kaznar Jan 418, 437, 443, 482; 

Martin (Kazlar) 119, 140  

Kbel 49, 240  
Kegler Vojt�ch 141  
Kherner Jan Plze	ský 549  
Klabal Ji�ík, konvá� a zvona� 33, 

140; Rafael, zvona� 324; Tomáš, 
konvá� 417, 437, 443, 642, 652, 
671; Dorota Rafaelka 344  

Kladruby 581  
Kladská hrabata 7  
Kladsko 7  
kláštery 69  
Klatovy 3, 239  
klejt 512  
Klement opat sedlecký 25, 57, 325; 

VIII., papež 580  
klenoty biskupské 138; chrámové 

230, 315  
Klobása Václav 140  
klobou�níci: Ond�ej, Pavel  
Kluky: Lukavecký Jan nejst. z 

Lukavce a na Klukách  
Knaur Eliáš 671  
kn�z Bartoš, fará� nám�tský 341; 

Mistr Duchek 79; Jakub Melis-
saeus Krtský, arcid�kan 549, 626, 
631; Jakub Semín, fará� barbor-
ský 341; Jan Buchal, arcid�kan 
79; Jan Cifra 79; Jan Mystopulos, 
administrátor 251; Jan, fará� od 
sv. Ji�í; Jan Tadeáš Meze�í�ský, 
fará� barborský 626; Ji�í, d�kan 
jarom��ský 384; Martin, fará�
nám�tský 198; Mat�j, fará� u sv. 
Bartolom�je 198; Matouš, fará�
barborský 198, 252, 253; Mikuláš 
97; n�mecký 373; Sixtus Candi-
dus 490, 598; Václav Teplický, 
arcid�kan 240, 251  

kn�žstvo 601, 624  
kniha smolná 255  
knížata bavorská: Ludvík a Vilím 

v.t.  
Knobloch Jakub 437  
Kohl Hans, hutmistr 382, 383, 561  
koledy 309  
Kolín 3, 20, 24, 33, 43, 79, 196, 

186, 234, 261, 268, 271, 361, 
367, 371, 472, 522, 526, 551, 
621; nad Rýnem 122  

Kolmark, p�edm�stí 81, 492  
kolomaz 436  
z Kolovrat Albrecht, kanclé� král. 
�eský 20; Joachym Novohradský, 
purkrabí karlštejnský, pak p�esi-
dent komory �eské 504, 550, 552, 
620, 640; Š�astný Novohradský a 
na Janovi�kách 488, 490; Apolé-
na z Lichtmburku 488, 489  

Kolovrátek, na Kolovrátku 307  
komora �eská viz nov� z�ízená 

komora �eská  
kompaktáta 71, 104  
Konárovický Jaroslav z Libenic 
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koncil tridentský 325, 326  
kon� doloví 392, 394, 511  
Konecchlumský Vilém z 

Konecchlumí 581, 603  
konfesí 339  
Konrád z Vechty, arcibiskup 

pražský 203  
konsisto� horská 491, 598, 624, 

626; pražská pod obojí 197, 251, 
424, 490, 598, 623, 626  

kontrakt solní 69  
konvá�i: Klabal Ji�ík, Klabal 

Tomáš  
Korka Pavel 506  
Korotice 135, 604  
Ko�enice ves 51  
kostel sv. Barbory 17, 18, 34, 50, 

57, 82, 166, 188, 197, 268, 420; 

dv� kopy gr. platu týdenního z 
mince 496; fará�i: Jan Cifra, Ma-
touš, Jan Tadeáš; fara 252; h�bi-
tov 156; kaplanství Zachovo 50; 
kaple haví�ská 33; kaple mincí�-
ská 428; kostelníci 594; krov 
593; masné krámy zádušní 622; 
odkaz nádob bohoslužebných 13; 
odkaz záduší 487; poh�eb bisku-
pa Filipa Sidonského 33; privile-
gia 233, 234; stavba 81; stolice 
gotické 295; velký oltá� 17; 
zvony 36  

kostel sv. Bartolom�je 81, 197; 
kn�ží: Mat�j  

kostel sv. Jana K�titele 76  
kostel sv. Ji�í, kn�z Jan 79, 373; 

kaplan mincí�ský 197  
kostel Nám�tský 82, 197; kalich 

Miránkové 603, 605, 606; kn�z 
Martin; masné krámy zádušní 
622; odkaz nádob bohoslužeb-
ných 13; oltá� Miránkovský sv. 
Petra a Pavla 135, 190, 602, 603, 
604; v�ž 265  

kostel sv. Trojice 17, 137  
kostel Vysoký (sv. Jakuba) 27, 33, 

50, 82, 197, 578; graduál 295; li-
teráti �eští 295, 487; literáti latin-
ští 105, 487; masné krámy záduš-
ní 622; odkaz nádob bohoslužeb-
ných 13; zvon Orel 305, 306, 
483; zvon Sedmerník 306; 
zvon�ní na haví�e 305  

Kostka z Postupic Bohuše, nejv. 
mincmistr 5, 9, 16, 19; Vilém, 
nejv. mincmistr 61, 62, 63, 64, 
67, 70, 76, 78, 80, 89  

Košice 427  
Košický Kryštof 436, 443  
Košín Kryštof z Košín� 438  
košty 393  
kotce 694  
Kotek Ond�ej, zvona� 407  
Kou�im 3, 364  
Kout Ji�ík 479, 480  
Koza Jan 534  
Kozel z Rejzntolu Zikmund, hof-

mistr 437, 443, 472, 532, 536, 
552, 561, 595, 601, 610, 620, 
626, 629, 630, 636, 639, 644, 
645, 646, 647, 649, 652, 654  

koželuzi 156, 224, 225, 226, 227  
kožišníci: Jind�ich Hradecký, Ji�ík, 

Mikuláš, Petr, Stanislav  
Krabice z Veitmile, Jind�ich 239  
krádeže 255; horní 32; hutní 169, 

355, 383; v minci 261  
kraj �áslavský 85, 160, 250, 332; 

Hradecký 205, 332; Chrudimský 
85; Kou�imský 84, 332  

Krakov 549  
král �eský 457, 458; �ímský 333; 

Jan 81  
království �eské 4, 7, 20, 28, 45, 

47, 52, 54, 55, 60, 66, 71, 72, 73, 
74, 85, 86, 101, 102, 105, 106-
108, 118, 122, 123, 171, 175, 
178, 179, 182, 183, 211, 216, 
245, 250, 254, 278, 333, 376, 
390, 399, 429, 442, 447, 449, 
451, 468, 481, 483, 491, 507, 
530, 557, 592, 619a, 691  

království �ímské 122, 333; 
uherské 92, 98, 113, 174, 177, 
182, 333, 377, 417, 429  

kramá�i: Jakub, Mikuláš, Ond�ej  
Krása z Vlkanova Václav, hofmistr 

43  
Kraso	ovice 59  
Kraso	ovi�ky 359, 360  
krej�í: Duchek, Haluzý Mat�j, 
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Libotovský Ji�ík, 
eho�  
Kremnice 93  
Krchleby 240  
Krocín Jan z Drahobejle 638  
Kroupa z Chocemic Prokop, 

hofmistr 9, 14, 43, 57  
z Krsovic viz Viktorýn z K.  
Krtek viz Ambrož K.  
Krumlovský Ji�í 493  
K�e�ho� 84  
K�esetice 492, 644, 649  
K�i�ka 
eho� 482  
K�inecký Jan 196  
K�ivolá�ek viz Da�ický Ond�ej z 

Heslova  
kšafty Horník� 102, 103, 183, 450, 

587  
Kšelí� Vilém z Jakšova 128  
Kuc Hanuš z Kynastu 154  
Ku�era Diviš, písa� rychtá��v 326, 

327  
Kuklík 175  
Kuneš Václav 534, 597, 610, 652, 

671  
K�rka z Korkyn� a na Suchdole 

Pavel 552  
kutlhof (kutlof) = jatky 374, 466  
Kutlí� Petr 267; Tomáš 190  
Kutná Hora 2, 3, 7, 10, 15, 17, 24, 

26-28, 43, 47, 49, 53, 55, 56-58, 
60-63, 67-69, 76, 78-80, 83, 84, 
87, 89, 91, 92, 97, 98, 101, 102, 
104, 107, 109, 110, 114, 120, 
121, 126, 128, 130, 137, 140, 
142, 146, 148, 150-152, 155, 
172-175, 178, 187, 188, 190, 
196, 197, 204 205, 24, 217, 218, 
221, 222, 229, 230, 232, 235, 
238, 243, 244, 247, 254, 263, 
264, 265, 267, 268, 271, 272, 
287, 288, 290, 293, 299, 300, 
303, 314, 315, 316, 319, 322, 
323, 325, 328, 333, 337, 338, 
343, 344, 345, 347, 348, 352, 
355, 360, 364, 370-372, 376, 
378, 379, 385, 386, 391, 400, 
403, 417, 419, 421, 422, 423, 
427, 428, 430, 431, 434, 443, 
444, 445, 449, 454, 455-457, 
458, 462, 464, 467, 470, 472, 
483, 484, 479, 481, 487, 490, 
492, 505, 506, 515, 533, 542, 
550, 554, 557, 576, 580, 583, 
597, 598, 599, 600, 602, 603, 
615, 619, 621, 623, 628, 639, 
641, 642, 643, 650, 654, 687, 
688, 689, 692, 694  

Kutovec z Úrazu Benjamin 647  
kverci (nákladníci) 39, 54, 95, 102, 

154, 155, 207, 219, 274, 278, 
314, 320, 335, 348, 352, 390, 
393, 446, 448, 449, 451, 507, 
528, 541, 559  

z Kv�tnice viz Materna z K.  
z Kynastu viz Kuc z K.  
kyzy 513-516, 526, 684  

Labe 202, 271, 372, 390, 402, 405, 
479, 521, 529; protržení Labe 
405, 407, 480, 498  

z Labštejna viz Sákrebl z L.  
Labuška Jakub 159, 214, 228; Jind-
�ich 642, 652, 671; Ji�ík 140, 
142, 201; Lukáš 248, 357; Mat�j 
357, 596  

Ladislav Pohrobek 72, 233; z Al-
garu, biskup jagerský 92; ze 
Šternberka 60  

Lahvi�ka Samuel 81, 107  
Landa Jind�ich, rychtá� m�stský 

81, 99, 117  
z Landštejna viz Elška z L.  
Lavi�ka Jan 619  

lazebníci 370  
lázn� 370; na Písku 301; pod Vy-

sokým kostelem 156; u Kola 369;  
z Lažan viz Bechyn� z L.  
lékárníci: Šentygar Jeremiáš, Špin-

ka Vav�inec  
lesy 53  
Lehnická knížata 211  
Lhota 49  
z Libánic viz Konárovský z L.  
Libenický z Vrchoviš� Jan (Smíšek 

L. z V.) 253, 267, 268, 269, 294, 
316, 317, 319, 386, 493  

Libenický Matouš z Ruk, hofmistr 
81  

Libkov 324  
z Liblic viz Franc z L.  
z Liboslav� viz Hlavsa z L.; Jan 

zlatník 218, 248  
Libotovský Ji�ík, krej�í 98, 117, 

140, 144, 182, 248  
Libotovský Václav 495  
Lídl z Myslova Mates 365; Pavel 

365, 385  
Lidmany 324  
Liebštejnský z Kolovrat Jaroslav 
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z Lichtmburka Apolena 488  
Lipany viz Bykánecký z L.  
z Lípy viz Salava z L., Tr�ka z L.  
z Lisova viz Španovský z L.  
literáti latinští v Ho�e 104  
Litom��ice 3, 183, 217, 239  
Litomyšl 19, 385  
Litomyšlský Pavel 636, 652, 671  
z Lobkovic Felix Hasištejnský na 

Li�kov�, nejv. sudí král. �eského 
399; Gall 619a; Jan ml., nejv. 
purkrabí 364, 371; Ladislav st., 
nejv. hofmistr 487, 506; viz 
Popel z L.  

loje 621  
Loket 87  
lom na Ptáku 188  
Lomec 385  
Lomecký Jan, písa� horní 318  
z Lomnice viz Meze�í�ský z L.  
Lorec 205, 206, 294, 301, 418, 

505, 572, 575, 599, 600  
Lorecký Jan z Elkuše 181; Tobiáš 

574; Václav 48; z Elkuše 505  
Lošany 77, 84, 206, 230, 254, 359; 

Malé = Lošánky 77, 84, 206, 359  
louka Hanuše kupce 180; Horni�í 

405, 479  
Louky, ves 359  
Louny 3  
Lov�ice 187  
Lucanus Augustin Aud�ický 630, 

631  
Ludvík Jageilo 58, 70, 71, 73-75, 

79, 83, 86, 89, 90, 92, 94-99, 
101, 104-106, 115; kníže 
bavorské 107  

Lukavecký Jan nejst. z Lukavce a 
na Klukách 619, 620  

Lukeš záme�ník 343  
Lu	ák Václav 630  
l�ny mincí�ské 207  
Luther Martin 100, 253  
Lužice 164, 217  

Mahomed III., sultán 651  
Mistr Machabaeus Jeroným 534  
Machek Libenický 57; Vilém 364  
Machovský Jan, urburé� 532, 576  
Malešov 427, 478, 533, 541, 654; 

Ji�í Háša z Újezda a na M. 1515; 
Mandalena z Újezda a na M. 
1554; Jan st. Salava z Lípy a na 
M. 1554  

Malín 293, 367  
z Maltic viz Zikmund z M.  

Malovec z Malovic Pavel 287; Vá-
clav 492; Vilém ml. M. z M. a na 
Zbraslavicích 386, 387  

Mandalena z Újezda a na Malešov�
viz Šatná Mandalena, dcera Ji�íka 
Háši  

Marie královna, manž. Ludvíka 
Jageilo 91  

Markéta, železnice 145  
markrabství moravské 164  
Marškraub 157  
Martin, Mistr, fará� týnský 26; 

písa� mince 261; z Smetišt� 180  
z Martinic Ji�í Bo�ita, nejv. sudí 

504, 619; Zdislav Bo�ita, nejv. 
mincmistr 401, 402, 423, 425, 
479  

Martinický z Ch�enovic Hynek 
181, 263, 264  

Máslník Jan, urburé�, soustružník 
43, 141-150  

Máslníkovi poru�níci 343  
masné krámy 17, 622  
Maštálka Martin 365  
Mat�j z Rybného trhu 81  
Materna z Kv�tnice Adam a Ji�í, 

brat�í 271, 293, 334; Jind�ich, a 
na Radovesicích 603; Václav 294  

Matouš Mistr 140, 145, 159; z P�í-
toky 94; záme�ník 98  

Matyáš arcikníže 620; Novomlýn-
ský 369; ze Smrkovce 47  

Maxmilián I., císa� 74; II. císa�
168, 240 315, 322, 323, 328, 333, 
339, 342, 344, 345, 357, 359, 
372, 376, 379, 385, 416, 421, 
425, 426, 428, 430, 444, 465, 
470; arcivévoda rakouský, bratr 
Rudolfa II. 549, 580, 590  

Meckas, u dvorce Toužimských v 
Hlúškách 180, 181  

Me�kovský, hejtman hradu praž-
ského 365  

m�� horská 38, 45, 46, 78, 79, 
138, 167, 174, 178, 186  

Medový Jan 98  
dr. Mehle 365  
Melantrich Ji�ík z Aventýna 442  
Melhúzský Jan 117, 118, 119  
M�lník 3, 130  
Merkl N�mec, mincí� 207  
m�sta horní 688; královská 2, 8, 

14, 34, 60, 67, 79, 113, 122, 245, 
656  

Meze�í�ský Jan, hejtman moravský 
60; Zden�k z Lomnice a na Led�i 
263, 264, 318  

Mezholezy 182  
Michal�v Jakub 642; Ond�ej 610, 

642  
Michna Ji�ík 98  
Mikuláš kožišník 117; kramá� 140; 

opat sedlecký 68; parlé� 188  
mikulášenci 198, 213, 338, 423  
mince cizí 49, 123, 202, 483; 

falcká 203; falšování 6, 94, 249; 
gerlická 61; královská 
(mincovna) 20, 49, 70, 73, 88, 
92, 171, 187, 188, 196, 204, 212, 
219, 353, 393, 404, 456, 482, 
592, 685, 690; mince (platidlo) 
73, 171, 438; polská 202; uherská 
92; zlatá 92  

mincí�i a pregé�i 91, 92, 110, 139, 
207, 208, 210, 219, 221, 283, 
344, 419, 473, 619, 650; Petr, 
Barto	, Rafael  

mincmistr: z Sútic Jan  
Minsterberská knížata 6, 7  
Miránková z Suchotlesk Anna 135, 

190, 230, 241, 290, 602, 604, 605  
Miránkovští poru�níci 343  

Mirek z Solopisk Jind�ich 603; 
Št�pán 344, 386  

místodržící 481  
místokanclé� král. �eského: 

Želinský Kryštof z Sebuzína  
místomincmistr: Hlavsa Petr z 

Liboslav�  
místosudí dvorský: Flavín Vít z 

Rotenfeldu  
Mitrovský z Mitrovic Albrecht 

655; Vratislav 619a  
z Mlékovic viz Pokluopek z M.  
mlyná�i 154, 301, 324, 657, 664  
mlýny 53; Hotmil 156, 157; 

ko	ský 69; Králík�v 127; na Labi 
za Starým Kolínem 324; Nouzov 
pod sv. Barborou = Oselský 154; 
Nové mlýny 130, 156, Michal�
Jakub a Ond�ej z Nového mlýna 
642; Oselský = mlýn Nouzov; 
Štolec 129; v�trný 69  

Mlyná� Jan 255  
Mnichov 78  
modlení na�ízeno 544  
Mohá� 105  
mor 86, 187, 215, 262, 263, 321, 

322, 323, 338, 364 a násl., 483, 
484, 491, 689  

Morava 72, 175, 182, 183, 254, 
340, 458, 578, 619  

Moravec Tomáš, peka� 117  
z Moren viz Ginther Jan z M.  
moskevské poselství 437  
Most 3  
mrazy 69  
mydlá�i 621  
z Myslova viz Lídl z M.  
Myška z Žlunic Smil 268, 317  

z Nabdína Firšic z N.  
nákladníci na hory viz kverci; piv 

256  
z Nebovid viz Chotouchovský z N.  
Nebozýzek z Hradišt� Jan 57, 140  
z Ne�tin viz Charvát Jind�ich z N.  
ned�le 544  
Nedv�d Viktorýn 356  
z Nedvojovic viz Sankturýn z N., 

Vrabec z N.  
Nejepínský z Nejepína Samuel 

627, 647; manž. Kate�ina z 
Víckovic  

nejvyšší hejtman král. �. 100, 104  
nejvyšší hofmistr král. �.: Ladislav 

st. z Lobkovic, Vojt�ch z 
Perštýna  

nejvyšší kanclé� král. �.: Adam z 
Hradce, Albrecht z Kolovrat, 
Vratislav z Perštýna, Kašpar 
Pflug z Rabštejna  

nejvyšší komorník král. �.: Jaroslav 
z Šelmberka, Jan z Valdštejna  

nejvyšší mincmistr 12, 53, 88, 123, 
130, 131, 132, 137, 151, 549; Ka-
rel z Bibrštejna, Petr Hlavsa z Li-
boslav�, Bohuše Kostka z Postu-
pic, Vilém Kostka z Postupic, Vi-
lém st. z Oprštorfu, Kryštof z Se-
buzína, Fridrich hr. Šlik z Pasou-
nu, Erazim z Švamberka, Jind�ich 
Tunkle z Brní�ka, Bernard z 
Valdštejna, Šebestyan z Veitmile, 
Beneš z Veitmile, Jan z Vitence, 
Jan Žampach z Potštejna  

nejvyššího mincmistra zástupce: 
Bo�ita z Martinic  

nejvyšší písa� král. �.: Václav Be�-
kovský z Šebí�ova, Michal Špa-
novský z Lisova, Volf z V�esovic  

nejvyšší purkrabí pražský: Adam z 
Hradce, Jan ml. z Lobkovic, Vi-
lém z Rožmberka, Zden�k Lev z 
Rožmitála, Jan z Vartenberka  
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nejvyšší sudí král. �.: Jind�ich Ber-
ka z Dubé, Felix Hasištejnský z 
Lobkovic, Ji�í Bo�ita z Martinic, 
Jan z Valdštejna  

nejvyšší ú�edníci v Praze 96, 108, 
503, 506, 623, 641  

N�mci 55, 100, 170, 207, 219, 372, 
373, 381, 382, 383, 400, 423, 
580, 583, 643  

N�mecko 17, 213  
N�mecký Brod 91, 420  
z Nestajova viz Žehušický z N.  
Neškaredice 49, 206, 240, 254, 

263, 359, 418, 438, 439, 573  
Neumann Balcar, perkmistr z 

Ka	ku 561  
nev�stky 19, 112, 330, 346  
Nitschel z Norimberka Jan 78  
Norimberk 38, 78, 137, 167, 178, 

196, 472  
Nové m�sto v Uhrách 92, 93  
nov� z�ízená komora �eská 51, 

108, 109, 110, 137, 174, 175, 
177, 202, 204, 284, 343, 378, 
424, 538, 540, 584, 619  

Nyklásek z Žitenic Jan a Bed�ich 
484  

Nymburk 3, 202, 239  

od�v m�š�an� 331  
ohn� 175, 302, 303, 403, 408, 499, 

566  
Ond�ej klobou�ník 436, 482; kra-

má� od Zlaté husy viz Da�ický 
Ond�ej; z Mezholez 142; z 
Žandova 383  

opatové sedle�tí: Antonín, Ji�í, 
Jošt, Klement, Mikuláš  

Opatovice 49, 240  
Opo�en, ves 76  
z Oprštorfu Vilém st., nejv. minc-

mistr 428, 436, 443, 448, 470, 
473, 478, 534, 543, 549  

o�echy lískové 168  
osmisoudcové 158, 159  
ostrov v Jespích 406, 479, 480, 498  
Ostrov v Loketsku 87  
Ost�ihom 619a  
z Oprštorfu viz Sixt z O.  
ovsy 523  

pace 202, 203  
pagament 172, 173  
Pách potok 129, 154, 155, 156, 

157, 421, 541, 542; p�edm�stí 81  
Palffy hrab� 655  
pali�ové 175, 183, 403  
Pampa Jan z Víckovic 428; Šimon, 

rychtá� m�stský 300; Markéta 
419  

páni obecní 19, 120  
papežové: Bonifác, 
eho� XIII., 

Urban VIII.  
Pardubice 315  
Pa�ík Václav 269  
Pastor Mikuláš 180  
Pašinecký z Pašinky 127  
Pašin�ves, z Pašin�vsi: Kasali�tí z 

Kaštic na P., Studenecký z P.  
Pašinka Jan 15; Zikmund 15  
Pavel z Ko	ského trhu, erckafé�

68; klobou�ník 248, 365; Mistr, 
písa� m�stský 201  

pe�e� cechu mlyná�ského 325; 
m�stská 233; rychtá�e m�stského 
99; ú�adu horního 124  

Pe�ky 83, 85, 206, 270, 359  
peka�i 258, 261, 291, 324, 334, 

357, 407, 599, 657; Dít� Mat�j, 
Moravec Tomáš, Salšický Jakub, 
Šlech Vít, T�íska Tobiáš  

peníze sirot�í 641  
perniká�i: Jakub, Vít  

z Pernštýna Jan 185, 320; Vilém, 
starý pán 60, 79; Vratislav, nejv. 
kanclé� 376, 425, 481; Vojt�ch, 
nejv. hofmistr 62, 63, 86, 87, 90  

Pernštejnice 492, 648  
P�tipeský Albrecht 655; Václav z 

Schönhofu 239, 619a  
Petr kožišník 98, 117, 118, 119; 

mincí� 81, 98; z haltý�� na Páchu 
157  

Petrovice 148  
Petrovický z Petrovic Petr 290  
Pflug z Rabštejna Kašpar, nejv. 

kanclé� král. �. 154  
Pi�ín 549  
pikharti 9  
písa� horní Jan Lomecký; hutní 

169, 382; m�stský: mistr Pavel, 
Jan Píscis, Jan Šatný z Olivetu, 
Bohuslav Šatný (�tvrtý písa�, n�-
mecký); mince: Martin, Martin 
Zygele z Chocemic; rychtá��v, 
krevní 326, Ku�era Diviš; 
ungeltu královského 109; 
urburní: Tomáš Herolt z Oupy, 
Johanes, Jan Škorn�  

Piscis Jan, písa� m�stský 697  
Písek 3, 239  
z Písnice Jind�ich, cís. rada 607, 

608, 697  
Píš Havel šafarský 81  
Pitter Leopold 391  
piva 255, 291, 437; cizí 165; 

páchovská 165  
pivovar lorecký 301, 599, 600, 

601; na Páchu Mikuláše z 
Prách	an 241; obecní 131, 133, 
164, 301  

pivovarníci 257, 291, 294, 307  
Plát� Pavel 140  
Plenkner z Hiršperku Wolfart 109, 

132  
z Ploskovic viz B�ezský z P.  
Plze	 3, 218, 592, 638, 639, 640, 

689  
z Pob�žovic viz Václav z P.  
Pobo� 59, 68, 83, 254, 310  
Po�átecký Pavel 214, 248  
po�et panský 81, 82, 249, 500  
Pod�brady 13, 20, 80, 319, 687  
Podhradský z Vl�í Hory Václav 

294, 361, 386, 419, 505  
z Podivic Jan (Podivický) 242  
Podivická Lidmila z Prách	an 619  
podkomo�í král. �.: Humprecht 
�ernín z Chudenic, Ji�ík Gerš-
torfer, Burian Tr�ka z Lípy  

podrychtá� 588  
Pokluopek z Mlékovic Václav 118, 

142, 166  
pokuty 236  
Polánka 427  
Polévka Ond�ej 50  
Poli�any 287-290, 293, 359, 386, 

387  
Poli�ka 3  
Polsko 184, 340, 590  
Popel z Lobkovic Bohuslav Felix; 

Ladislav, president komory �eské 
121, 365, 504; Šebestyán 317; 
Václav 655  

Popel z Vesce a na Suchdole 175  
Popelka Jan z Víckovic 81; Ji�ík 

140  
Portnar z Gugelhofu Hanuš 154  
Porybný Bohuslav 117, 159; Vít 

starý 51  
z Pasaunu viz Šlik z P.  
posudní 212  
z Potnštejna viz Žampach z P.  
povale�i 547, 589  
povode	 541  

povyky no�ní 269, 331, 537, 546  
praevaricator 589a  
Praha 3, 7, 17, 26, 66, 72, 86, 94, 

96, 97, 100, 108, 110, 113, 141, 
171, 177, 182, 184, 212, 217, 
218, 222, 301, 322, 323, 337, 
367, 371, 438, 470, 482, 484, 
485, 503, 538, 574, 689; hrad 7, 
182, 183, 269, 322; hrad: �erná 
v�ž 182, Daliborka 182, kostel 
sv. Víta: kaple Martinická 425, 
kaple sv. Václava 107, varhany 
295, zvony 36; Hrad�any 182; 
Karolinum 217; Menší m�sto 
pražské 182; Nové m�sto pražské 
3, 217; Staré m�sto pražské 3, 
114, 217, 638; starom�stská 
radnice 100, 639, 640  

z Prách	an Apolena 243; Bartoš 
49; Dorota (jinak Dorota Prenna-
rová) 242, 262; Jan 81, 241; Jind-
�ich 263; Lidmila viz Podivická 
Lidmila z Prách	an 242, 344, 
365, 369; Mikuláš 27, 59, 81, 98, 
114, 117, 118, 131, 132-138, 
139, 140, 152, 153, 159, 165, 
166, 168, 218, 240, 262, 263, 
438; Ond�ej 262  

praný� 80  
Prášek Zikmund, hofmistr 117, 

187, 189  
práva horní 54, 443, 4444-447, 

452, 456, 457, 470, 530; m�stská 
377, 456, 461, 471, 596, 619; 
soudní 457; vyšší 59  

Pražané 4, 12, 17, 32, 34, 60, 62, 
63, 67, 79, 100, 101, 113, 114, 
122, 183, 218, 223, 292, 325, 
592, 617, 618, 640, 656  

Prégl Michal 13; Prokop z Ylkouše 
81, 98  

Prennar Jan 117, 127  
Prennarová Dorota, prve manželka 

Jind�icha z Prách	an 263, 264, 
265  

president komory �eské 504, 640  
privilegia a majestáty 2, 8-11, 27 a 

násl., 46, 57, 58, 72, 73, 101, 
111, 113, 115, 121, 134, 158, 
188, 206, 209, 210, 216, 218, 
221, 222, 224, 228, 229, 232, 
233, 235, 238, 239, 266, 296, 
298, 329, 357, 376, 380, 402, 
426, 430, 443, 444, 445, 451, 
472, 538, 558, 621, 640, 654  

próba 517  
probé� královský: Jeroným z 

Drásova  
probé�i 274, 278, 335, 517  
Provaznice 156, 180  
dr. Proxen Šimon 365  
z Prudic viz Špetle z P.  
Prušenko Old�ich 7  
P�edbo�ice 47, 148, 150  
p�edm�stí 81  
p�ednost Hory p�ed jinými m�sty 

na sn�mu 11, 457, 639, 640; p�ed 
ú�adem horním 464, 560, 562  

p�ekupníci, p�ekupování 112, 151, 
249, 257, 437, 666, 667  

P�elou� 551  
P�emysl Otakar II. 28, 72, 101, 

105, 158  
z P�erubenic viz Hraban� z P.  
P�ítoka 83, 85, 94, 271, 293, 294, 

334; Jind�ich Materna z P., 
Matouš z P.  

Ptá�ek Ond�ej, zvona� 36, 57, 324  
Pta�í hory 681  
Pták, na Ptáku 57, 156, 188  
Puc Kryštof, šmelcí� 557, 594  
Puch z Puchý�ova Matyáš 686  

puchalter král.: Jan Ginter z Moren 
521  

puchalterie 366  
Pucherský 83, 85; Jan Šlechtín z 

Sezemic a na P.  
puchwerk, puchý�i 154, 155  
pukrabí hradu Pražského: Lev z 

Rožmitála; karlštejnský 481, Joa-
chym Novohradský z Kolovrat, 
Jan Vchynský ze Vchynic  

p�st 251  
puška�: Joachym  

Ráb 619, 620  
z Rabštejna viz Pflug z R.  
Radová Anna 365  
radové komory �eské 114, 118, 

120, 130, 388, 430, 484, 497  
rady z�ízené v král. �. viz z�ízené 

rady  
Radovesice 241, 292; Jind�ich 

Materna z Kv�tnice a na R., 
Karel Materna z Kv�tnice a na R.  

Radslav z Šebí�ova 60  
Rafael mincí� 159, 248  
Rafaelová Dorota, pak Fifková 492  
z Rachotic viz Švercl z R.  
Rakousy 120, 322, 333, 481, 592, 

619a  
rathúz nový, v�ž 301; starý na 

Tarmarku 165, 214, 301  
Reder Melichar 619a  
regenti král. �. 52, 56, 57, 62, 69, 

90  
registrátor Vladislava II.: Ji�ík z 

Chrudim�  
Regnar Albrecht 365  
Rejsek Mat�j 17, 18  
rejtunk horní 189, 365, 530, 531; 

obecní 444, 524  
z Rejzntolu viz Kozel z R.  
rekordací 309  
Renda Mikuláš z Úžoví 190  
renovace 1501: 5, 1515: 65, 1518: 

80, 1524: 103, 1526: 105, 1529: 
114, 115-117, 1535: 131, 1536: 
137, 1537: 139, 1539: 166, 1540: 
168, 1543: 197, 1544: 207, 1546: 
218, 1551: 248, 1564: 329, 1565: 
334, 1568: 371, 1571: 402, 1574: 
423, 1578: 436, 1579: 443, 1580: 
471, 1581: 472, 1582: 482, 1585: 
499, 1586: 534, 563, 1591: 594, 
1593: 607, 1596: 652, 1597: 671, 
691, 1600: 697  

revers 229, 230; na protržení Labe 
406, 497  

Robmháp z Suché 241; Jan 385  
z Rohožova viz Dobeš z R.  
z Ronšperku viz Hanuš z R.  
roštwerky 220  
z Rotenfeldu viz Flavín z R.  
Rousarter Jan 391  
rozpustilosti 300, 326, 345, 356, 

423, 437, 567  
Rove	, na Rovni 492  
z Rožmberka Petr Vok 619a; Lev 

60; Lev B�etislav Švihovský 74; 
Petr 27, 47, 48; Vilém 365, 399, 
481, 504, 506, 515; Zden�k Lev  

z Rožmitála Adam Lev 174; Lev, 
purkrabí hradu Pražského 44, 46, 
52, 56, 79; Zden�k Lev, nejv. 
purkrabí pražský 66, 89, 90, 104, 
106, 174  

Rudolf II. 149, 284, 416, 417, 421, 
425, 429, 430, 432, 442, 443, 
444, 448, 472, 478, 479, 481, 
483, 491, 497, 498, 505, 533, 
549, 550, 580, 584, 590, 592, 
598, 608, 619, 626, 642, 651, 
673, 687  

rudy 170, 184, 516  
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z Ruk viz Libenický Matouš z Ruk  
R�že Vav�inec z Sionu 117  
R�ži�ka Ji�ík 652, 671  
rva�ky 326, 331, 345  
Rybi�ka Antonín 296  
rybník Sv�cený 578; Veliký 478, 

525, 541  
ryby tunní 234  
Rych Ji�ík 81, 86, 98  
rychtá� královský 229, 235, 245, 

248, 249, 250, 327, 371, 584, 
586, 587, 588, 589, 
eho� Vodi�-
ka Horaž�ovský, Mikuláš Vod-
	anský z �azarova; m�stský 80, 
99, 127, 340, Šimin Pampa, Jan 
Prennar  

�ád horní 110, 454; �ád opatrování 
oh	� na H.K. 302  

z 
ásné Ji�ík st. 610; Ludvík Karel, 
hofmistr 386, 422, 445, 446, 448, 
470, 471, 485, 532, 533, 534, 
535, 621; Mikuláš 619  
�e�i rouhavé 255  
�e�níci 589, 589a, 590  

eho� XIII., papež 491; krej�í 51  
�emesla a živnosti 199, 259, 265, 

311, 375, 455, 462, 500, 501, 
547, 698, 699  
�ezníci 104, 201, 258, 259, 291, 

296, 297, 298, 299, 331, 332, 
374, 465, 570, 571, 572, 621, 
622, 653, 654, 662, 697, 698  

ezno 429, 619  
z 
í�an: Adam z 
., Vok z 
.; 

Adam, hejtman krajský 190, 210  

Salava Jan Bo�ek z Lípy 645; Jan 
ml. z Lípy a na Úmonín� 386; 
Jan st. z Lípy a na Malešov� 197, 
263, 264, 359, 361, 405; Mat�j z 
Lípy a na Bykánci 489; Petr z 
Lípy 645  

Salšícký Jakub, peka� 403  
Samsera Jakub 248  
Sankturýn z Nedvojovic, ú�edník 

mince 88  
ze Sankturýna viz Šenfeld ze S.  
Sarkander Vav�inec z Falkenberku 

631  
Sasko 373, 580  
Sázavský klášter 182  
z Sebuzína Kryštof, nejv. minc-

mistr 150; viz Želinský ze S., 
Kryštof ze S.  

Sedlecký klášter 25, 57, 59, 68, 69, 
87, 93, 94, 120, 129, 165, 166, 
173, 174, 179, 180, 181, 233, 
242, 243-244, 285, 320, 325, 
327, 356, 576, 602, 619  

Sedlov, ves 76  
Sedmihrady viz Hanuš, vévoda 

sedmihradský  
sekty 248, 252, 338, 425  
Selim, sultán turecký 375  
z Semína viz Hanyké� z S.  
Severýn z Kamsištýna 189; Jan 

Písecký 248, 376, 444  
z Sezemic viz Šlechtín z S.  
z Schönhofu viz P�tipeský z S.  
z Schwarzenberg� Adam 675  
Simonides Jan, compositor hudeb-

ní 549  
Sinan paša 619a  
Sion 533  
z Sionu viz R�že z S.  
sirotci 234, 358  
Sixt Václav 652, 671  
Sixt z Otrsdorfu, kanclé� Starého 

m�sta praž. 190, 217, 239  
sjezd v Kutné Ho�e 1514: 60  
z Skalice Jan 9, 43, 129, 241; Mi-

kuláš 234  

Skalský Mikuláš 365  
Sk�ivan Jan 98, 117; Pavel 444, 

596, 610, 671  
Sladová Regina 369  
Slana� Kryštof 268  
Slánský Jan 365  
Slaný 3, 239  
Slavata z Chlumu Adam 504; Diviš 

a na Košumberce 399; Michal 62, 
63  

Slavíková Markéta 147  
Slezsko 164, 211, 578  
Slon Jaroš, urburé� 43  
Smetišt� viz Martin z S.  
z Smi�ic Kate�ina Žerotínská 505; 

Jaroslav 504  
Smíšek z Vrchoviš� Jan Libenický 

viz Libenický Jan; Jind�ich 175; 
Michal 268; Václav 17  

Smíšk�v Johanes 98; Pavel 127  
z Smrkovic viz Matyáš z Smrkovic  
sn�m zemský 34, 443, 444, 471, 

472; v Ho�e 1510: 36, 1511: 49, 
50, 1541: 183; v Praze 1500: 3, 
1501: 4, 1502: 7, 1510: 48, 1511: 
50, 1518: 84, 1520: 86, 1521: 90, 
1523: 96, 1525: 104, 1526: 106, 
1528: 113, 1531: 123, 1538: 159, 
1541: 183, 1543: 190, 1545: 211, 
1546: 212, 1547: 239, 1556: 269, 
1570: 377, 1576: 434, 1588: 549, 
1593: 616, 1595: 636, 1597: 655, 
1600: 691; církevní v Praze 240; 
v P�ešpurku 211  

Sob�hrd Ond�ej 443, 482  
Sob�slav 27  
Sobol Jakub z Vojkovic 81, 98, 99, 

118  
Sobušice 49  
Soliman I., sultán 105  
Solopisky 57  
z Solopisk viz Mirek z S.  
Soška Ji�ík 671  
soud komorní 3, 41, 57, 145, 386; 

m�stský 589; zemský 3, 41, 57, 
391, 507  

soukenictví 129  
Sou	ov 83, 85, 270, 299  
Soutice viz �abelický z S.  
Srbová Anna 369  
Srna Petr 228, 248; Václav 81  
Stanislav kožišník 436, 443, 482, 

534, 596, 610, 652  
starší nad havé�i 65, 66, 80, 192, 

205, 335, 337, 365, 612, 619, 
653; nad vina�i 438, 439, 440; 
obecní 5, 81  

Starý Kolín 169, 324, 372, 472, 
522  

Starý Václav 365  
statky korunní 20  
stav na Páchu nad branou �áslav-

skou  
stavové král. �. 7, 74, 85, 86, 106, 

107, 123, 159, 184, 191, 211, 
216, 217, 221, 239, 240, 377, 
421, 425, 435, 442, 447, 448, 
451, 484, 505, 641, 652, 656, 
674; pod obojí 26  

stav m�stský 2-5, 7, 8, 12, 14, 18, 
27, 34, 48, 60, 61, 79, 84, 100, 
102, 122, 230, 239, 266, 328, 
331, 504, 641; rytí�ský 4, 5, 7, 8, 
12, 14, 18, 27, 34, 48, 60, 61, 79, 
84, 100, 102, 122, 230, 239, 266, 
328, 331, 468, 504, 641  

Stejšek Jakub, primas, rychtá� král. 
342, 371; Zikmund Freisichselbst 
z Freudnpachu 534, 576  

Stola Jan 249  
stolice pregé�ská na Vlašském dvo-
�e 207; Máslníkovská 144, 147; 

Slavíkové Markéty 147; Špleh-
tové 147; Zmeškalovská 241  

strana pod obojí 25, 49, 50, 121, 
197, 198, 240, 325, 327, 350, 
491, 592; �ímská pod jednou 25, 
45, 50, 240, 242, 325, 327, 333, 
592  

stroje d�lní 394  
Strymilovský Jan 619  
St�íbro 3  
st�íbro 169, 170, 354, 519; neodve-

dené do mince 6, 561; vývoz ze 
zem� 170  

studánka u Bylan 237, 238, 301  
Studenecký z Pašin�vsi Jan 263, 

264; Jeroným 316  
Stupárovice 187  
Suda 197  
Suchdol 57; K�rka Pavel z Korky-

n� a na S. Popel z Vesce na S.  
z Suché viz Robmháp z S.  
ze Suchotlesk viz Janovský ze S., 

Miránková z S.  
sultán turecký 323  
Sup Albrecht 159, 248  
Sus Jan z Ježova 81, 117  
Sušice 3  
z Sútic Jan, mincmistr 561  
svátk� sv�cení 482, 545  
Svatomír Zr�bek z Újezda, 

arcid�kan 13, 14  
Svoboda Ji�ík 652, 671  
ze Svojkova viz Kapoun ze S.  
svolení panské 18, 19, 99, 111  
Svrchní Pách 157  

Šad Jind�ich 594  
Šadka Lidmila 368  
Šafar Ludvík, urburé� 524, 532  
šafá� mince: Joachim  
Šalamounka Alžb�ta 140  
Šalamoun�v rozsudek, obraz  
z Šaratic Martin Hanuš 315  
Šašek 
eho� 255  
Šatná z Újezda Mandalena, dcera 

Ji�íka Háši z Ú. 262, 265, 344, 
365  

Šatný z Olivetu Bohuslav, �tvrtý 
písa� m�stský (n�mecký) 472; 
Jan z Olivetu, písa� m�stský 145, 
190; Jan, expeditor p�i kancelá�i 
�eské 603; Jan st. a na Hlízov�
148, 228, 578; Ji�í, ú�edník mince 
402, 472, 485, 497, 521, 524, 
581, 583, 602, 603, 604; Mikuláš 
190, 603, 619; Pavel 242; Václav 
190, 619; Vilém 603  

z Šebí�ova viz Be�kovský z Š., 
Radslav z Š.  

z Šelnberka Jaroslav, nejv. komor-
ník král. �. 62, 63, 185, 320  

z Šenfeldu viz Zejdlic z Š.  
Šenfeld Osvald ze Sankturýnu 365  
šenký�i 215, 216, 330, 403, 663  
šenký�ky 330  
Šentygar Jeremiáš z Chote�iny, 

apatyká�  
Šet�jovice 487, 696  
Šetelka Jan 365  
Šetlar Leopold 437, 443, 482, 534, 

596, 610, 619, 652, 671  
ševci (viz i cech ševcovský) 201, 

224, 225, 226, 227, 261  
šibenice 6  
Šindel Mikuláš 365  
šípa�i: Van�k  
Šip�í 180, 181, 672  
Šípecký Vít z Újezdce  
škola svatobarborská 308, 487, 

633, 696; vysokostelská 294, 
308, 334, 487, 599 628-632; ob�
253, 308, 437, 487, 670  

Škorn� Jan, písa� urburní 118  

Škrebl Petr z Labštejna 52  
šlaky 52, 53, 128  
šlamy 155  
šlechta 2, 48, 266, 269, 699; v K.H. 

497  
Šlechtín Jan z Sezemic a na Puch�i 

619  
šliché�i 110, 220  
Šlikové 88  
Šlik z Pasounu Fridrich, nejv. 

mincmistr 628, 652, 657, 671, 
673, 688; Kašpar 317, 347; 
Vav�inec 318, 352  

šmelcí�i: Ess Šebestyan, Puc 
Kryštof  

šmelcování 169, 353, 354, 372, 
401, 557  

šmelí�i 289, 291, 532, 653  
Šmilauer Augustin 642  
šmitny 419  
Šotnovský z Zavo�ic Holý; 

Vav�inec B�ehovec, rychtá�
starom.  

Špahovská pole v Hl. 423  
Španovský Michal z Lisova, nejv. 

písa� král. �. 219, 399, 481, 504, 
619a  

Šperl Jan z Janovic na Bezd�zi 62, 
63  

Špetle z Prudic a na Žlebích Jan, 
hejtman krajský 8, 9, 100  

Špetl�v Janek 489  
Špicberk 243  
Špimberk 672  
Špinka Vav�inec, lékárník 339  
Špis Jan, ú�edník mince 697  
špitál 60, 61, 82, 83, 234, 243, 244, 

271, 285, 293, 324, 329, 334, 
403, 406, 407, 408, 418, 462, 
479, 480, 498, 541, 576, 577, 
592, 622  

Šplech Vít, peka� 144  
Šplechtová 147  
Šrám Mikuláš, opat sedlecký 68  
šroté�i 18, 19  
štamproch na Ptáku 57  
štejgé�i 281  
Št�pán Báthory, král polský 549  
Št�rba Bartolom�j 671  
ze Šternberka Kašpar 195  
Štipoklasy 386  
Štítná 186  
ze Štítného viz Václav ze Š.  
štola ka	kovská 509  
štolmist�i: Hašek Tomáš z Sukova, 

Jílovský Vít  
šturcování do Páchu 156, 157  
Šturm Adam 365  
Štýrsko 333  
Štýrský Jan 671  
Šultys Jan 671  
z Švamberka Erazim, nejv. minc-

mistr 318, 320, 332, 337, 346, 
352; Jan 346; Joachym 353, 364, 
421, 428  

Švercl z Rachovic Melchior 52; 
Šimon 62  

Tábor 3, 17  
Tapineus Jan, bakalá� 310  
Tarmark 27, 214, 300, 326, 364  
Tasov, les 147  
taxy kn�žím, zvoník�m a kantor�m 

375  
Teplice 364  
Tluštík Ctibor 317  
Tobolá� Jan 179, 180, 181  
tolary 88, 196, 207, 208  
Tomáš, bakalá� 417, 418  
Tonner dr. 365  
Touše	, ves 76  
Träger Mat�j, písa� hutní 382, 383, 

387-389, 401, 402  



264

Trávník, na Trávníku 422  
Tr�ka Burian z Lípy, podkomo�í 

král. �. 47, 60, 481, 491, 504  
Tr�ka z Lípy, Mikuláš ml. a na 

Lichtmburce 20, 21, 24, 60; 
Mikuláš st. na Vlašimi 21; Vilém 
655  

trejbí�i 336, 337  
trh Rybný 82, 365, 599  
Trident viz koncil tridentský  
Trnka Cyprian 436, 443, 482, 534, 

596, 652  
z Trojanovic viz Jan z T. 234  
trubný dv�r 165  
Trunkat Matouš 642  
Trutnov 479  
T�ebechovský Jan 610  
T�ebešice 230, 262, 265  
T�ebonín 83, 85, 270, 299  
T�íska Tobiáš, peka� 443, 482, 495, 

534, 552, 580, 596, 610, 642  
Tuchotice 49  
Tunkle z Brní�ka Jind�ich, nejv. 

mincmistr 56, 61, 62, 67, 90, 92, 
97, 105, 109, 168, 174, 204  

z Tu�ap Jind�ich 655  
Tunochodský 190  
Turci 5, 105, 133, 120, 159, 175, 

182, 183, 214, 328, 333, 342, 
343, 381, 592, 616, 620, 622, 
642, 649, 675  

Turka	k 165, 243, 283, 421, 422, 
486, 507, 511, 529, 554, 556  

Týnec nad Labem 551  
Týništ� 427, 645; dv�r 

Zemanovský 645  
Tyroly 333, 373  

z Úterovic, z Auberovic: 
Vlkanovský z Ú.  

uhlí 185, 347, 353, 382, 479, 514, 
556  

uhlí�i 9, 47, 109, 169, 185, 276  
Uhry 91, 99, 101, 105, 113, 120, 

182, 250, 254, 322, 333, 345, 
583, 592, 616, 619a, 642, 651, 
675, 36, 44  

Uh�i 85  
Újezd 324  
z Újezda: Háša z Ú., Mandalena z 

Ú. a na Malešov�  
Újezdec 83, 84, 190, 206, 254, 359  
ulice Senná 93  
Úmonín: Jan z Vilémovce na Ú., 

Salava Jan ml. z Lípy a na Ú.  
undrlák 214  
ungelt královský 109, 122, 237, 

369, 449, 479  
Úpa, z Úpy: Herolt Tomáš z Ú.  
z Úrazu viz Kutovec z Ú.  
Urban VIII., papež 69  
urbura 204, 279, 314, 344, 560  
urburé� 621; Machovský Jan, 

Máslník Jan, Severyn z 
Kansištýna, Slon Jaroš, Šafar 
Ludvík  

Ursín Jan z Vlado�e a na Hlízov�
484  

Ursus Mat�j 142  
ú�ad horní 46, 124, 169, 189, 192, 

196, 274, 276, 283, 320, 347, 
354, 355, 383, 389, 394, 401, 
402, 443, 444, 446, 452, 455, 
456, 457, 459, 460, 461, 462, 
464, 465, 470, 472, 479, 481, 
484, 487, 496, 498, 506, 510, 

511, 526, 528, 533, 534, 535, 
537, 560, 583, 612, 621, 622, 653  

u�edníci mince 70, 75, 88, 166, 
179, 403, 47, 478, 521, 560; 
Sankturýn z Nedvojovic, Šatný 
Ji�ík z Olivetu, Špis Jan  

Ústí nad Labem 3, 639  
Út�šenovice 324  
uzdá�i: Václav  
z Úžoví viz Rendl Mikuláš z Ú.  

Václav I., král 28; II., král 30, 443, 
459; IV., král 101, 234, 408; bratr 
Burian�v 50; pokrýva� z �áslavi 
594; svatý 493; uzda� 248; z 
Pob�žovic 187; ze Štítného 48; 
Mistr Zelotýn 386, 491  

váha kyzová 282, 334, 515  
valdenští 213, 248, 339  
z Valdštejna Arnošt na Žehušicích 

699; Bernard, nejv. mincmistr 20, 
24, 25, 33, 36, 43, 115; Jan, nejv. 
sudí, pak komorník, Jan nejst. 
364, 371, 504, 619, 619a; 
Jind�ich 399  

Valdyka Jakub Burian 295  
valcha soukenická 129, 130  
války 451; turecké 8, 159, 174, 

182, 190, 197, 212, 250, 254, 
269, 333, 342, 345, 376, 377, 
404, 429, 432, 583, 616, 619a, 
641, 651, 652, 655, 673, 687  

Van�k šípa� 144  
varhaná�: Valdyka Jakub Burian  
z Vartenberka Jan ml. a na Dubé 

114, 117, 120  
z Vartenberka Jan na Dubu, nejv. 

purkrabí 52, 100, 109  
Wasserkunst 422, 423, 556  
vážný: Hn�vusický Adam  
v�ci náboženské 49, 79, 100, 121, 

122, 130, 198, 213  
z Veykrštorfu viz Žatecký z V.  
Veis Jan 159  
z Veitmile: Beneš z V., Krabice z 

V.; Šebestyán z V. a na Chomu-
tov�, nejv. mincmistr 109, 176, 
187, 188, 191, 194, 196, 204, 
223, 238; dcera Voršila 176, 186  

Veletov 15, 83, 85, 234, 243, 244, 
271, 311, 330, 402, 405, 406, 
417, 480, 498, 593  

z Veltrub viz Burian z V. 93  
z Vesce viz Popel z V.; Jašek 59; 

Karel 59  
Vchynský ze Vchynic Jan, purkra-

bí karlštejnský 504  
Vchynský Radslav 619a  
z Víckovic viz Popelka Jan z V.; 

Kate�ina z V., manželka Samuele 
Nejepínského z Nejepína 627, viz 
Nejepínský z N.  

Víde	 120, 214, 295, 333, 421, 
438, 482, 619a  

Vidice 49, 324  
Viktorýn, havé� 98; z Krsovic 140, 

176  
Vilém, kníže bavorské 107  
z Vilémovce Jan 112  
Vilímovi�ky 135, 190, 290, 602, 

603, 604, 619  
Vilímovský Václav 483  
vína 18, 19  
Vinice 438, 439  
víry jednota 104  
Vít perniká� 117, 140  

z Vitence Jan, nejv. mincmistr 206, 
207, 213, 245, 248, 257  

vitriolum 686  
Vladislav II. 3, 4, 7-10, 13, 14, 24, 

27, 33, 36, 43, 44, 48, 53, 60, 62, 
64, 66, 69, 70-75, 78, 101, 106, 
107, 115, 158, 166, 175, 193, 
233, 234, 238, 243, 296, 408, 499  

z Vlado�e viz Ursín z V.  
Vlašský dv�r 62, 65, 91, 98, 119, 

139, 156, 176, 206, 365, 417-
419, 438, 455, 499, 506, 507, 
519, 552, 553  

Vlašim viz Tr�ka Mikuláš st. z 
Lípy a na V.  

z Vl�í Hory viz Podhradský z V.H.  
z Vlkanova viz Krása Václav z V., 

m. Alžb�ta  
Vlkovská Kate�ina z Auberovic 

575  
Vlkanovský Jan z Úberovic 619  
Vo�ko Václav, hofmistr 142, 176, 

201, 214, 215, 218, 248, 263, 
265, 344, 365  

Vodenín Martin dr. 65, 365  
Vod�radský Ji�ík z Hrušova na 

Dob�eni 292, 386  
Vodi�ka 
eho� Horaž�ovský 436, 

443, 534, 552, 558, 596, 597, 
608, 609, 610, 652, 671, 675, 
697; Václav 596, 619  

Vod	anský Mikuláš z �azarova, 
rychtá� král. 437, 444, 472, 489, 
534, 552, 584, 594, 626, 629, 
649, 670  

Vod	any 3  
Vodolínský z Vodolína Jind�ich 

419; Samuel, rychtá� král. 284, 
287, 309, 327, 361, 365, 385, 417  

vodovod 131, 301, 408  
z Vojkovic viz Sobol z V.  
Vok z 
í�an 300  
Voká�ek Jan 248  
Volfgang z Anhaltu 123  
Vondrová Alžb�ta 182  
Vorel Jakub 344  
z Vorli�né viz Balbín z V.  
Vorlík Ji�ík 356  
Vorlová Lidmila viz Judexová L.  
vort Hutní�k�v 177  
Vostrovec z Kralic Vilém 376  
Votík 197  
Vrabec z Nedvojovic Martin 43, 

59, 68, 82, 83  
Vratislav 211  
z Vratu viz Fikar z V.  
vraždy 19, 111, 112, 175, 239, 255, 

269, 345, 488  
Vrbice 315  
Vrbík Burian 81, 249  
z Vrchoviš� Jind�ich 127; Smíšek z 

V. viz Libenický Jan z V.  
z V�esovic Volf 248, 364  
Všete�ka Mat�j 619  
Všete�kova role 493  
Vyskytenský z Vyskytné Jan 154  
Vysoké Mýto 3  
Vyzyna Václav 436, 443, 444, 482  

z Ylkauše viz z Elkuše  

Záborovský Jan 482  
Zábo�í 405  
zágrovna 422  
zahrada Kochanovská 94; Kuklova 

94; Nouzovská 94; Šusterkovská 

94; zahrady Rejzské 180 
Zahrádka Jan 343  
Zacha� z Božetína 234, z Chrudim�

(Zach) 50, 68, 83, 98, 118  
záme�ník: Jan Fará�, Matouš  
z Závo�ic viz Holý Šotnovský z Z.  
zbran�, na�ízení o z. 111, 112, 126  
Zbraslavice: Malovec z Malovic a 

na Z. Pavel a Vilém ml.  
Zbyslav 57  
Zejdlic z Šenfeldu Hertvík 542, 

577, 619a, 628; Ludvík 552, 553, 
554  

Zelenka Martin 534, 596, 610, 671  
Zelí Tomáš 318  
Zelotýn viz mistr Václav Zelotýn z 

Krásné Hory  
Zemánek ze Lhoty 383  
zem�t�esení 550-551, 578  
Zho�elec 61  
Zikeš Václav 81  
Zikmund, císa� 30, 72, 85, 101, 

233; král polský 74; král švédský 
549; z Maltic 52; zlatník 99  

zlatníci: Ji�ík Engelmeier, Jan z 
Liboslav�, Zikmund  

zlatý: benátský, císa�ský, hyspán-
ský, papežský, salcburský, vlaš-
ský 202; rýnský 88, 160, 172, 
202, 229; uherský 202  

zmincování klenot� biskupských 
138, 230, 315  

Znojmo 197, 619a, 620  
zran�ní 111, 175, 239, 345  
z�ízené rady v král. �. 87, 111, 151  
z�ízení zemské 3, 7, 166, 174, 254, 

452, 619, 639, 640, 644  
Zvíkov 223  
Zwingli 253  
Zví�etický z Vartenberka Zdislav 

196, 205, 294, 505  
zvona�i: Bartoš, zvona� novom�st-

ský, Klabal Ji�ík, Klabal Rafael, 
Kotek Ond�ej, Ptá�ek Ond�ej  

Zybohlavy 15, 16, 83, 84, 311  
Zygele z Chocemic Adam 285; 

Jan, písa� mince 81, 423; Ji�ík 
107, 197, 242; Kristian 338  

Žampach Hynek z Potnštejna 295; 
Jan z Potnštejna, nejv. mincmistr 
43, 55, 56; Jind�ich ze Žampachu  

Žandov 382  
Žatec 3, 102, 174, 183, 239  
Žatecký Jan z Veykrštorfu 190; 

Melichar 482, 534, 580, 596  
Ž�árský Jan 98  
žebráci 501  
Žehužice 324  
Žehušický z Nestajova Jan 385; 

Václav 185, 197, 320  
Želinský z Sebuzína, místominc-

mistr král. �. 640  
z Žerotína Jan Lukáš 479, 505  
Žerotínská Kate�ina z Smi�ic na 

Lorci 573, 574, 575, 576  
Žib�id z Bobolusk 83, 84  
židi 43, 105, 106, 183, 184, 270, 

361, 444, 470  
Žirovnice 186  
z Žitenic viz Nyklásek z Ž.  
Žleby: Špetle z Prudic a na Ž. Jan , 

hejtman kraje �ásl.  
z Žlunic viz Myška z Ž.  



P�evodní tabulka mezi stránkováním strojopisu a tohoto vydání 
nové p�vodní      nové p�vodní      nové p�vodní      nové p�vodní      nové p�vodní      nové p�vodní 

I. díl II. díl  88 219-224 127 102-106 168 313-317  209 517-521 
8 1-2  48 3-8  89 225-229 128 107-111 169 318-322  210 522-525 
9 3-4  49 9-13  90 230-235 129 112-116 170 323-327  211 526-530 

10 5-6  50 14-18  91 236-239 130 117-121 171 328-332  212 531-535 
11 7  51 19-23  92 240-245 131 122-127 172 333-337  213 536-539 
12 8-9  52 24-29  93 246-250 132 128-132 173 338-342  214 540-543 
13 10-11  53 30-34  94 251-255 133 133-137 174 343-347  215 544-547 
14 12-13  54 35-39  95 256-260 134 138-142 175 348-353  216 548-552 
15 14  55 40-44  96 261-265 135 143-148 176 354-358  217 553-557 
16 15-16  56 45-50  97 266-270 136 149-153 177 359-363  218 558-561 
17 17-18  57 51-56  98 271-276 137 154-159 178 364-368  219 562-566 
18 19  58 57-61  99 277-280 138 160-164 179 369-373  220 567-570 
19 20-21  59 62-66  100 281-286 139 165-169 180 374-378  221 571-575 
20 22-23  60 67-72  101 287-291 140 170-174 181 379-383  222 576-579 
21 24-25  61 73-77  102 292-297 141 175-179 182 384-388  223 580-584 
22 26  62 78-82  103 298-303 142 180-184 183 389-393  224 585-588 
23 27-28  63 83-88  104 304-308 143 185-189 184 394-399  225 589-593 
24 29-30  64 89-93  105 309-314 144 190-194 185 400-404  226 594-597 
25 31-32  65 94-98  106 315-319 145 195-199 186 405-409  227 598-602 
26 33  66 99-103  107 320 146 200-204 187 410-414  228 603-607 
27 34-35  67 104-108 III. díl 147 205-209 188 415-419  229 608-611 
28 36-37  68 109-115  107 3-4 148 210-214 189 420-424  230 612-616 
29 38  69 116-120  108 5-9 149 215-219 190 425-429  231 617-619a
30 39-40  70 121-125  109 10-14 150 220-225 191 430-434  232 620-624 
31 41-42  71 126-130  110 15-19 151 226-230 192 435-438  233 625-629 
32 43-44  72 131-136  111 20-25 152 231-235 193 439-444  234 630-634 
33 45  73 137-142  112 26-30 153 236-240 194 445-449  235 636-640 
34 46-47  74 143-147  113 31-35 154 241-245 195 450-453  236 641-644 
35 48-49  75 148-153  114 36-40 155 246-250 196 454-459  237 645-649 
36 50-51  76 154-158  115 41-45 156 252-256 197 460-464  238 650-654 
37 52  77 159-164  116 46-50 157 257-261 198 465-469  239 655-659 
38 53-54  78 165-169  117 51-55 158 262-266 199 470-474  240 660-663 
39 55-56  79 170-175  118 56-60 159 267-271 200 475-479  241 664-668 
40 57-58  80 176-181  119 61-66 160 272-276 201 480-484  242 669-673 
41 59  81 182-186  120 67-71 161 277-281 202 485-488  243 674-678 
42 60-61  82 187-192  121 72-76 162 282-287 203 489-493  244 679-682 
43 62-63  83 193-197  122 77-80 163 288-292 204 494-498  245 683-687 
44 64  84 198-203  123 81-86 164 293-297 205 499-502  246 688-692 
45 65-66  85 204-208  124 87-91 165 298-302 206 503-507  247 693-697 
46 67-68  86 209-213  125 92-96 166 303-307 207 508-511  248 698-699 
47 69  87 214-218  126 97-101 167 308-312 208 512-516

Hrob Petra Miloslava Veselského (h�bitov Všech svatých, IX odd�lení, severní okraj)

PETR MILOSLAV 

VESELSKÝ 

m�š�an Kutnohorský, �editel 

chrámové hudby, spisovatel �eský 

archivá� m�sta Hor Kutných 

* 1. �ervence 1810 

† 9. �ervence 1889 

Zadní strana obálky: ukázka rukopisu P.M.Veselského (m��ítko 1:1) 
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