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SKRYTÉ EDICE A REGESTY LISTIN A LISTů K D~JINAM 
HUSITSK€ REVOLUCE (1419-1437) 

II. část 

Ivan Hlaváček - Rudolf Tecl- Milan Vondráček 
a kolektiv*) 

Když jsme před čtyřmi lety připravovali 1. část této pomficky, 
nebyli jsme si zdaleka jisti, jak bude přijata. Vlídný ohlasl ) i obec
ná potřeba zpfisobily, že jsme se rozhodli - protože soustavná 
moderní edice je dnes vzdálenějším snem než dříve - vydat po
kračování, které si v podstatě klade stejné úkoly i postupuje ob
dobnými zpfisoby jako první část, nicméně v rfizných detailech 
se od předchozího odlišuje. Zejména je však už úvodem třeba jed
noznačně říci, že nemá - a ovšem ani nemfiže - jít o uzavřený 
a vyčerpávající soubor textfi, protože tím by mohl být pouze výsle
dek dlouhodobějšího soustavného výzkumu specializovaného týmu 
odborníkfi. Jde tedy pouze o další krok na cestě, jejíž konec je 
v nedohlednu. Jinými slovy: byla excerpována řada dalších časopisfi 
a knih, příp. i jednotlivých článků, které nebývají v husitologické 
literatuře základní výzbrojí. Níže uvedený seznam časopisů, knih 
i článků to dosvědčuje; tvoří jej všechny tituly, byť by z nich do 
naší evidence přešel třebas i jediný text, neboť tento přehled má 
umožnit snadnou orientaci v tom, co excerpováno bylo.2) Ve vlast
ním regestáři pak ovšem již přicházejí pouze úspornější odkazy. 
Některé regesty přímo z archivního materiálu překračují svým 
způsobem hranice, které jsme si uložili. Jsme si toho vědomi, ale 
spolupůsobila tu snaha upozornit na některé texty, které by jinak 
zřejmě zůstaly zasuty na dlouhou dobu (jde o několik jednotlivin 
1: Dolnorakouského zemského archivu ve Vídni). 

Autorský kolektiv doznal některých drobnějších změn, jak vy
plývá z úvodu k poznámkovému aparátu. Jinak je k tomu třeba 
dodat, že na dvě odlehlé publikace nás laskavě upozornili kole
gové Jaroslav Kadlec a Jiří Kejř, kterým jménem všech vzdávám 
srdečný dík. Z autorského kolektivu třeba pak upozornit zejména 
na to, že toto pokračování vděčí za svou realizaci do značné míry 
kolegovi Rudolfu Teclovi, který nás doslova v tom nejlepším slova 
smyslu "pronásledoval" a nakonec zajistil jeho publikaci, k níž 
přispěl i výraznou hřivnou spolupracovnickou. Druhým, kdo nesl 
hlavní břemeno práce, byl Milan Vondráček, který se ujal pod
statné části redakce regestové části. Rád bych jim jménem ostat
ních spolupracovníků, jménem svým a doufám, že i jménem bu
doucích uživatelů při této příležitosti poděkoval. Proto jsou jejich 
jména oprávněně i v nadpisu práce. 
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Oproti zásadám, kterými jsme se řídili v 1. části regestáře, došlo 
v předkládaném pokračování k určitému rozšíření záběru. To se 
projevilo v poměrně bohatém množstvÍ dodatků, které čerpají z pe
riodik, příp. knih, excerpovaných již v 1. části (všechny dodatky 
jsou zpracovány R. Teclem). Do druhé části jsme totiž nyní 
zařazovali i takové písemnosti, které jsou kromě výskytu v ex
cerpovaných periodikách evidovány i v některých známějších edi
cích, jež ovšem nemusí být vždy každému badateli snadno přístup
né.3 ) Na tuto skutečnost vždy v regestáři alespoň ve zkrácené 
citaci upozorňujeme, aniž bychom ovšem chtěli ony známější edice 
přímo nahrazovat či suplovat, tím méně je také jednotlivě rozepi
sovat do našeho regestáře. Další dodatky byly získány excerpcí 
nově vydaných ročníků příslušných periodik, někdy pak jen pozor
nějším badatelským úsilím (i tak ovšem nelze vždy vyloučit ně
která přehlédnutí či opomenutí - za laskavá upozornění budeme 
všem badatelům vděčni). Jen zmínit bychom chtěli dvě práce 
A. Neumanna,4) které obsahují edice či regesty více než 80 husitik, 
z prostorových důvodů však do regestáře nebyly jednotlivě roze
pisovány. Totéž se týká i 60 regestů listin či listů v inventáři bra
tislavského městského archivu,5) jejichž samotný vztah k husitství 
však není vždy dostatečně zřetelný. Zhruba 30 regestů či spíše 
upozornění na husitika v zahraničních archivech obsahují dva 
články J. Macůrka,6) tyto regesty však pro svou stručnost či ne
jasnost rovněž nemohly být zařazeny (snad s jedinou výjimkou), 
i když jejich využití by v budoucnu bylo více než žádoucí.7 ) 

Dále je nutno poukázat na to, že jsme při naší práci neměli 
možnost ověřovat pravdivost či úplnost všech převzatých údajů, 
která ovšem může být v jednotlivých případech i sporná.B

) Pokud 
jsme při excerpci dalších periodik nalezli písemnosti již citované 
(z jiného pramene) v 1. části regestáře, neuvádíme je znovu, byť 
v některých případech může jít o regesty přesnější či širší nebo 
příp. i o další edice.9

) 

Závěrem úvodu je třeba znovu zdůraznit, že ani pro druhou část 
se nám nepodařilo zpracovat všechny tituly, jež by si excerpci za
sloužily, ať již domácí či zahraniční provenience. Bude proto naší 
snahou přinést časem i případné další pokračování a alespoň takto 
postupně zaplňovat bílá místa v evidenci vydaných pramenů k ob
dobí husitství. 

Seznam excerpovaných dll 
A - Periodika a sborníky 

Archiv fur dle sĚl.chsische Geschlchte 1-12, 1863-1874, Neue Folge 1-6, 
1875-1880 [B. Z.) 
Beitrage zur sachsischen Klrchengeschichte 1-47, 1882-1942 (B. Z.) 
Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1963-1985 [J. B.) 
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg 1-9, 1908-1919, Neue Folge 1-6, 

1961-1966 (M. V.J 
Mainfrankisches Jahrbuch fiir Geschichte und Kunst 10-41, 1958-1989 (M. V.) 
Mittei1ungen des Vereins fiir Geschichte der Stadt Meissen 2-7, 1891-1909 

(B. Z.) 
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Neues Archiv fiir Sllchslsche Geschichte und Alterthumskunde (NASGA) 1-63, 
1880-1942, kromě roč. 20 a 40 [B. Z.) 

Neues Lausitzlsches Magazin [NLM) 1-117, 1822-1941 (M. S.)10) 
Sob6tka [od r. 1958 pod názvem Sll!skl Kwartalnik Historyczny Sob6tka) 1-45, 

1946-1990 [M. S.) 
Unsere Heimat. Monatsblatt des Vereines fiir Landeskunde und Heimatschutz 

von Niederosterrelch und Wien, Neue Folge 1-15, 1928-1942 [J. B.) 
Zettschrift fiir bayerische Landesgeschichte 1928-1929, 1931-1944, 1959-1978 

[J. B.) 
Zeitschrift fiir Geschichte und Kulturgeschlchte Schlesiens (ZfGS) 1-20, 

1905-1933 [M. S.)11) 

B - Knihy [příp. jednotlivé články) 

Acta Martini PP. V. [1417-1431) e regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit 
notisque adornavit A. L. Tautu. Pontificia Comissl0 Codici iuris canonici 
orientalis recognoscendo, Fontes, ser. 111., vol. XIV., tom. I-II, Romae 1980 
[I. H.) 

Adamus A., Codex diplomaticus civitatis Ostraviae. Sbírka listin k dějinám 
města Mor. Ostravy, Moravská Ostrava 1929 [R. T.) 

Die llltesten stelrischen Landtagsakten 1396-1519, 1. Teil 1396-1452, Graz -
Wien - Mlinchen 1953 [I. H.) 

Bartoš F. M., M. Pavel Kravař, Věstník Matice opavské 39, 1934, zvl. otisk 
[R. T.) 

Bartoš F. M., Poslání francouzského básníka Alaina Chartiera husitům z r. 1425, 
Sborník filologický 7, 1922, s. 167-178 [R. T.) 

Bouza E. a kol., Okresní archív v Náchodě - Průvodce po archívních fondech 
a sbírkách, Hradec Králové 1973 [R. T.) 

Bystrický V. a kol., Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech, 
sv. 4, Praha 1975 [R. T.) 

Codex diplomaticus Maioris Poloniae VlIL, edd. A. Gl!siorowski - T. JasiIÍ.ski, 
Warszawa - PoznaIÍ. 1989 (I. H.) 

Dobiáš J., Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, díl 11/1, Pelhřimov 
1936 [R. T.) 

Friedl A. - Dřímal J. - Burian V., Moravská knižní malba XI. až XVI. století, 
Brno 1955 [R. T.) 

Janoušek J., Městský archiv v Telči na Moravě, Sborník historický 4, 1886, 
s. 6-15, 111-117, 175-184, 240-251 a 363-371 [R. T.) 

Jiřík K. a kol., Městský archiv v Ostravě. Průvodce po fondech a sbírkách, 
Ostrava 1967 [R. T.) 

Kadlec J., Katoličtí exulanti čeští doby husitské, Praha 1990 [R. T.) 
Kočiš J. a kol., Štátny archív v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch, zv. I, 

Bratislava 1959 (R. T.) 
Kučera K. - Truc M., Archiv University Karlovy. PrO vodce po archivních fon

dech, Praha 1961 (R. T.) 
Lůžek B., Okresní archiv v Lounech. Průvodce po fondech a sbírkách, Praha 

1956 [R. T.) 
Machilek Fr .. Datum tempore exilii nostri in materia fidei. Zur Emigration von 

Welt- und Ordensgeistlichen aus Bohmen in der Hussitenzeit, Gesellscharts
geschichte. Festschrift fiir KarI BOsI zum 80. Geburtstag. Bd. 1, Mlinchen 1988 
[I. H.) 

Neumann A., K dějinám husitství na Moravě (Husitské války), Olomouc 1939 
(R. T.) 

Nohejlová E., Příběhy kláštera opatovického, Praha 1925 (R. T.) 
Nosek ze Šakvic F., Selské archivy. 32. KurdějOV . . ., Selský archiv III., Olo

mouc 1904 (R. T.) 
Quellen zur Geschlchte der Stadt Wien Ul - 1/10 a 11/1, Wien 1895-1927 

(M. V.) 
P[rasek] V., Archivy slezské, Věstník Matice opavské 1893, č. 3, s. 32-36 

(R. T.) 
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Snopek F., Fara kelecká roku 1429, ČMM 36, 1912, s. 391-402 (R. T.) 
Spěváček J., Nález významného dokumentu z počátkfi husitského revolučnlho 

hnutí, ČS,ČH 8, 1960, s. 733-734 (R. T.) 
Stěpánek J., Archiv města Litomyšle, Výročnl zpráva c. k. Státního vyššího 

gymnasia v Litomyšli ... za školní rok 1889, Litomyšl [1889 7] (R. T.) 
Teplý F., Dějiny města Jindřichova Hradce, dll 1/1, Jindřichův Hradec 1927 

(R. T.) 
Weber J. 1= Kadleci - Tříška J. - Spunar P., Soupis rukopisfi v Třeboni a 

v Českém Krumlově, Praha 1958 (R. T.) 
Wintera P. V., Archiv města Broumova, ČČH 4, 1898, s. 189-193 (R. T.) 
Wirmsberger F., Regesten aus dem Archive von Freistadt in llsterreich ob del 

Enns, Archiv mr Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen 31,1864, s. 273-376 
[R. T.) 

Zemek M. - Zimáková A., Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově - Prů' 
vodce po archivnfch fondech a sblrkách, Praha 1976 [R. T.) 

Pozn6mky 

.) Na excerpci materiálů se v abecednfm pořadl podíleli: 
Jaroslav Boubln (J. B.) 
Ivan Hlaváček [I. H.) 
Michal Svatoš [M. S.) 
Rudolf Tecl (R. T.) 
Milan Vondráček [M. V.) 
Blanka a Bohdan Zllynští (B. Z.) 

1) Pokud je nám známo, objevila se v tisku rozsáhlejš( hodnoceni z pera 
I. Martinovského [MZK 24, 1988, s. 283-286) a V. Bystrickéllo (AČ 38, 1988. 
s. 123-124) a stručná zmínka A. Kostlána [ČSČH 36, 1988, s. 310-311). 

2) Právě z tohoto důvodu však do seznamu periodik bylo zařazeno i několik 
titulů, které byly excerpovány s negativnfm, tedy nulovým výsledkem. 

3) Jde zejména o práce: Regesta imperii (Rl), drl 11., edd. W. Altmann, 
Innsbruck 1897-1900; F. Beneš - K. Beránek, Soupis česky psaných listin 
a 11stfi do roku 1526, díl 1., sv. lil a 1/2, Praha 1974; B. Rynesová, Llstát 
a listinář Oldřicha z Rožmberka, sv. I, Praha 1929 a v několika málo přfpadech 
i F. Palacký, Urkundliche Beltrage zur Geschichte des Hussitenkrieges I-II, 
Prag 1873. Pozoruhodné je zjištěnf, že 16 ze Zikmundových písemnost[ našeho 
regestáře nenl evidováno právě v citovaném Altmannově svazku Regest im
periil 

4) A. Neumann, Franoouzská hussitica. ~ada prvnf. Akta a listy z let 
1383-1435. Studie a texty III, Č. 2-4, Olomouc 1923 a týž, Nové prameny k dě
jinám husitství na Moravě, Studie a texty VI, Olomouc 1930. 

5) Archív mesta Bratislavy. Inventár stredovekých listin, Ustov a iných pr(
buzných písomností, vyd. D. Lehotská a kol., Praha 1956. 

6) J. Macfirek, Nový výzkum bohemik v budapeštských archivech, ČMM 70, 
1951, s. 26-48 a týž, Nové přfspěvky k dějinám československým z archivů 
a knihoven sedmihradských, VKČSpN 1926, část II., s. 1-84. 

7) Materiály z výzkumu husitik v zahraničních, zejména maďarských archi
vech, jsou uloženy ve sblrce fotokopU prof. Jos. Macfirka na katedře dějin 
střední, jihovýchodní a východní Evropy filozofické fakulty Masarykovy univer
zity v Brně. Tato sbfrka je ovšem v současné době pro badatele nepřístupná. 

8) Tak lze jen namátkou upozornit na Č. 341 1. části regestáře, kde týž editor 
klade v jiné své práci (pravděpodobně správně) tutéž písemnost o stoletf 
později. Srov. Th. Antl, Staré písemnosti města Třeboně. Popsání starých písem
ností uložených v archivu města Třeboně, Třeboň 1901 (1902), s. 15-16. 

9) Opět lze jen upozornit např. na Č. 284 první části, jehož edici vydal již 
J. V. Simák. Nejstarší paměti města Dubu, ČSPSČ 1, 1893, s. 75-77, pozn. 12. 
Obdobně např. č. 50, 61, 83, 84, 88-91, 96, 97, 102, 103, 105, 111, 186 a 209 
z 1. části jsou evidovány v některých nově excerpovaných svazcích Quellen 
zur Geschichte der Stadt Wien atd. 
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10) Rozepisován nebyl článek J. Prochna, Regesten zur Geschichte der Stadt 
und des Landes Zittau 1234-1437, II. Regesten 1378-1437, NLM 114, 1938, 
s. 1-421, neboť přestože obsahuje stovky bohemikálních plsemností, jde o do
kumenty již evidované či vydané jinde. 

111 Obdobně nebyly do regestáře zařazeny písemnosti z článku A. Sedláčka, 
Bedeutung des von B. Paprocky verfassten Speculum flir die Geschlchte č)ster
relchlsch-Schlesien, ZfGS 11, 1916, s. 122-136, protože jde jen o velmi stručné 
regesty soukromoprávních pořízení, u nichž není patrný vztah k českým zemfm. 
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1. 1419 zář! 25, [Praha J 
Měšťan Starého Města pražského Sazema činí závěť, v níž odkazuje vešker'9 
svůj majetek a všechny pohledávky manželce Ludmile. 
Čes. reg. A. Richterová, Několik příspěvků k problematice činnosti a produkce 
kanceláře Starého Města pražského v letech 1367-1419, SAP 34, 1984, s. 434, 
č. 298. 

2. 1419 září 27, [Praha J 
Ješek, pražsk'9 zlatník, činí závěť, v níž svůj majetek odkazuje synu Janovi 
a roční plat 5 kop gr. manželce Dorotě. 
Čes. reg. A. Richterová (jako č. 1), s. 435, č. 299. 

3. 1419 říjen 31, Lipník [nad Bečvou] 
Markéta z Pogrellu, vdova po Lackovi z Kravař, pověřuje svého kaplana a faráře 
v Lipníku nad Bečvou Mikše a faráře v Oseku Jaroše, aby se stali vykonavateli 
její poslední vůle, a vypočítává své pohledávky i ostatní požadavky. 
Čes. ed. J. P[elikán], Poslední vůle Markéty z Pogrelle, ČSPS 51-53, 1943-1945, 
s. 155-156 (Beneš - Beránek, Soupis etc., č. 462, bez citace této edice). 

4. 1419 listopad 7, [Praha] 
Ondřej Mráček r z Prahy] činí závěť, v níž odkazuje své sestře roční plat 
2 kopy grošů a své manželce Anně dům s mlýnem. 
Čes. reg. A. Richterová (jako č. 1), s. 435, č. 300. 

5. 1420 leden 17, Vratislav 
Král Zikmund potvrzuje městu Luckau v Dolní Lužici všechna práva, zvláště, 
že nesmí b'9t odtrženo od české koruny. 
Něm. reg. G. HilIe, Chronologisches Verzeichnis der im Rathsarchiv zu Luckau 
in der Niederlausitz befindlichen Urkunden, NLM 46, 1869, s. 86. Něm. reg. 
Rl 11, č. 3961. 

6. 1420 leden 22, Vratislav 
Týž potvrzuje městu Krnovu všechna práva a svobody. 
Něm. reg. E. Rzehak, Regesten uber die Rechte und Freiheiten der BUrger der 
Stadt Jagerndorf, ZfGS 1, 1905 /06, s. 121, č. 11 (jen s roční datací). Něm. reg. 
Rl 11, č. 3972. 

7. 1420 březen 24. Hradec u Opavy 
Opavský vévoda Přeme k prohlašuje, že Hartel Tunkel, purkrabí a dědičnÝ' rych
tář v Lobensteinu, vyměnil dědičné rychtářství s Adamem z Cybancze za statek 
v Dobešově a potvrzuje práva a povinnosti rychty. 
Něm. reg. opisu E. Rzehak, Zur alten Geschichte der ehemaligen Burg und Stadt 
Gratz an der Mohra von 1031 bis 1500, ZfGS 3, 1907/08, s. 77. 

B. 1420 květen 1, břevnovský klášter 
Mikuláš opat, Jindřich převor, Kliment podpřevor, Mikuláš probošt, Heřman 

sakristan a cel'9 konvent kláštera v Břevnově potvrzují Hanuši Welczilovi a 
Tomáši Fleischerovi, měšťanům ze Svídnice, důchod 10 kop grošů ročně za 
částku 100 kop grošů, kterou oba dohromady složili. Úrok bude splácen ve dvou 
částkách, před vánocemi a na sv. Jana. 
Struč. čes. reg. P. V. Wintera, Archiv města Broumova, CCH 4, 1898, s. 191 
(širší regest poskytnut laskavostí M. Moravcové, řed. OA Náchod). 

9. 1420 červenec 12, Třeboň 
Buzek (Bušek) z Rovného (Kladenské Rovné), purkrabí třeboňský, píše Matějovi 
z Větřní, purkrabímu krumlovskému, a žádá, aby byl vrchností řádně instruován 
při řešení konkrétních (v listě uveden'9ch) záležitosti. 
Čes. ed. opisu z 18. stol. R. Tecl, Drobný doplněk do listáře roku 1420, JSH 59, 
1990, s. 100, příloha č. 1. 
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10. 1420 září 23, Plzeň 
Jindřich z Elsterberka na Plané, nejvyšší hofmistr, a Jan z Lestkova na Valdeku 
vyznávají, že přijali od chotěšovského kláštera 110 kop grošů jako splátku 
z dluhu 330 kop grošů. 
Ces. reg. J. Pelant, Plzeň v listinách a listech tepelského kláštera /Dodatek 
k listlnáři města Plzně Josefa StrnadaV, MZK 5, 1967, s. 242, č. 6 (Beneš - Be
ránek, Soupis etc., Č. 476). 

ll. 1420 říjen 1(), Cáslav 
Papežský nuncius Ferdinand, biskup lucenský, ruší exkomunikaci, do níž upadl 
Mikuláš, farář těmický (u Kamenice nad Lipou), za to, že sloužil mše husit
ským kacířům a podával jim ze strachu před smrti svátost oltářní pod obojí 
způsobou; tuto absoluci měl pak veřejně vyhlásit farář řečický (Cervená lte
čice). 
Ces. reg a částeč. lat. ed. opisu J. Dobiáš, Dějiny královského města Pelhřimova 
a jeho okolí, díl 1111, Pelhřimov 1936, s. 18 a pozu. 55 na s. 18-19. 

12. 1420 řljen 28, Beroun 
Král Zikmund zapisuje poplužní dvůr a tvrz v Bosnici a ves Libodržice kláštera 
sv. Ducha v Praze, Zlonice a Klobuky kapituly pražské Plichtovi a Jaroslavovi 
ze Zerotína za 390 kop gr. čes., které si vysloužili pomocí 30 ozbrojenců na 
koni. 
Ces. reg. J. P[ el1kán], Bosnlce, pop I. dvOr, vsi Libodrže, Klobuky a Zlonice, 
CSPS 59, 1951, s. 188. Něm. reg. Rl ll, Č. 4305. 

13. 1420 listopad 28, s. 1. 
Týž zastavuje Janovi z Vartenberka na Ralsku dědičně cisterciácký klášter 
v Hradišti a komendu johanitů v Dubu se vším pl'íslušenstvlm. 
Ces. reg. J. V. Šimák, Nejstarší paměti města Dubu, CSpsC 1, 1893, s. 74. 

14. 1420 prosinec 28, Most 
Týž uděluje bratřím Mikulášovi a Ješkovi, hrabatům donínským, v dědičné léno 
jejich panství donínské a potvrzuje všechna privilegia. 
Něm. ed. H. Ermisch, Konig Sigmunds Lehnbrief filr die Burggrafen von Dohna 
(28. Dezember 1420), NASGA 43, 1922, s. 15-18. Něm. reg. Rl ll, Č. 4385. 

15. 1420, s. 1. 
Pozůstalost pražského měšťana Marka z Dlouhé třídy (soupis klenoto., hosp. 
zvířat a produktů, peněžní hotovosti apod.). 
Cásteč. lat. ed. J. P[elikán], Pozo.stalost pražského měšťana Marka, CSPS 58, 
1950, s. 189. 

16. [ca 1420 ?], s. 1. 
Purkmistr a konšelé města Zatce vydávajl glejt pro Petra z Perče, kterým 
zaručují jemu a jeho deseti druho.m bezpečný příchod i odchod z jejiCh města. 
Ces. reg. formule E. Fialová, Formulářová sbírka s písemnostmi pražských měst 
v třeboňském rukopise sign. C 5, SAP 36, 1986, s. 545, č. 340 a s. 498 včetně 
pozn. 94. 

17. 1421 únor 19, Litoměřice [?] 
Král Zikmund slibuje, že nechce budoucně odcizovat žádné statky kláštera 
řeholních kanovník o. v Roudnici, jejichž část již jistým osobám zastavil. 
Lat. ed. J. Emler, Diplomatář kláštera blahoslavené Panny Marie řeholních ka
novníků řádu sv. Augustina v Roudnici, VKCSpN 1893/č. 17, s. 54-55, č. 35 
(s chybným dennlm datem - březen 3). Něm. reg. Rl ll, č. 4463. 

18. 
Týž žádá Budějovické, aby i v 
a neopust1l1 Leopolda v. Kreyga. 
Ces. reg. J. Horák, Husit1ka v 
1951, s. 54, č. 10. 

1421 březen 17, s. 1. 
budoucnu při něm stáli v boji proti husitům 

Archivu Národního musea v Praze, CNM 120, 
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19. 1421 duben 5, [Uherské J Hradiště 
Týž osvobozuje město Uherské Hradiště na pět let od dani. 
Čes. reg. L. Hosák, Uherský Ostroh ve válkách husitských, ČSPSČ 43, 1935, 
s. 26, pozn. 25. Něm. reg. Rl 11, č. 4501. 

20. 1421 duben 10, Řím 
Papež Martin V. ustanovuje vratislavského a pasovského biskupa a probošta 
kostela sv. Štěpána ve Vídni správci statků a práv olomouckého biskupa. 
Něm. reg, Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 1.11, Wlen 1895, s. 29, č. 143. 

21. 1421 duben 16, [Uherský] Brod 
Král Zikmund sděluje svému kancléři, že Petr z Kravař se konečně pokořil, 
ale pochybuje, že jeho pokoření bude trvalé. 
Čes. reg. dle něm. edice L. Hosák (jako č. 19), s. 26, pozn. 26. Něm. reg. 
(širší) Rl 11, č. 4507. 

22. 1421 duben 18, [Uherské] Hradiště 
Týž dává měšťanům Uherského Hradiště svobodu vozit dřív[ z královských lesů 
Hříběcích j] Greczen k opravě domů a mostll. 
Čes. reg. L. Hosák (jako č. 19), s. 26, pozn. 25. Něm. reg. Rl 11, č. 4508 (?). 

23. 1421 duben 31, s. 1. 
TýŽ potvrzuje veškerá privilegia premonstrátskému klášteru v Louce u Znojma. 
Čes. reg. F. Peřinka, Dějiny kláštera Luckého u Znojma od založeni do válek 
husitských (1190-1425), Sborník historického kroužku 1 1900, s. 239. 

24. 1421 duben, s. I. 
Konrád z Vechty vypovídá pOSlušnost králi Zikmundovi. 
Čes. reg. I. Hlaváček, Studie k diplomatice Václava IV.-VII. Dvě formulářové 
sbírky s Václavovými písemnostmi, SAP 13, 1963, s. 151. 

25. 1421 květen 9, Brno 
Král Zikmund dává za prokázané služby Hartneidovi z Lichtenštejna a z Mi
kulova a jeho bratrancům (strýcům) právo dolování zlata, stříbra, mědi, olova 
a jiných rud i nerostů, budovat nové hutě v Čechách i na Moravě. Dále osvo
bozuje kverky od dávek do královské urbury, avšak půda., na níž se bude 
dolovat, zůstane dosavadním majitelům. 
Čes. reg. A. Tf urek], Král Zikmund dává Liechtenšteinllm právo dolováni 
v českých zemích, ČSPS 59, 1951, s. 61. Něm. reg. Rl 11, č. 4530. 

26. 1421 květen 20, Čáslav 
Rychtář, purkmistr, konšelé a obec města Čáslavi se přihlašují ke čtyřem 
artikulům pražským, odmítají Zikmunda za krále českého a prohlašují se za 
spojence Prahy. 
Čes. ed. J. SpěVáček, Nález významného dokumentu z počátků husitského revo
lučního hnutí. ČSČH 8, 1960, s. 733-734 [Beneš - Beránek, S:oupls etc., č. 490, 
bez citace této edice; Palacký, Urkundliche Beltrage, č. 99; AČ 1, s. 203-204). 

27. 1421 červen 2, s. 1. 
Nejmenovaný [snad polský šlechtic Vyšek Račiňský) píše patrně Zikmundu 
Korybutovi z Čech. Vedle mylné informace o vítězstvl míšeňského markrabího 
nad Zižkou má cenné zprávy o čáslavském sněmu a o vypsání synody na 
4. červenec. Sděluje, že Čechové na knižete vzpomínají a přijde-li do Čech, 
mnozí se k němu hodlajl připojit. 
Čes. parafr. F. M. Bartoš, Zižka a Korybut, JSH 20, 1951, s. 35, pozn. 7. Srov. 
týž, Doba Zižkova 1415-1426. Husitská revoluce I. (České dějiny HI7), Praha 
1965, s. 170 a pozn. 14. 

28. 1421 [červen - červenec 1. s. 1. 
Šimon z Tišnova všem dvaceti správcům země zvoleným na čáslavském sněmu. 
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List obsahuje polemiku proti sněmovnímu prohlášení čtyř artikulů za závazné 
a argumentaci proti jednotlivým z nich. 
Částeč. lat. ed. J. Loserth, Urkunden und Traktate betreffend die Verbreitung 
des Wiclifismus in Bohmen, MVGDB 25, 1887, s. 338-342, č. II. Srov. čes. 
parafr. O. Odložilík, Z počátků husitství na Moravě. Šimon z Tišnova a Jan 
Vavřincův z Račic, ČMM 49, 1925, zvl. s. 139-147. 

29. 1121 říjen 28, Hradiště [u Olomouce I 
Přemek, kníže opavský, a Beneš z Kraval' a Krumlova oznamují, že učinili úmlu
vu mezi králem Zikmundem a Petrem z Kravař a ze Strážnice, a stanoví 
její podmínky. 
Čes. ed. B. Bretholz, Die Obergabe Ma.hrens an Herzog Albrecht V. von (jster
reich im Jahre 1423, AOG 80, 1894, s. 335-336, Č. 9 [Beneš - Beránek, Soupis 
etc., č. 494, bez citace této edice). 

30. 1421 listopad 26, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht ukládá dolno- a hornorakouským stavům vinohradní 
berni, určenou na potírání kacíl'ství v Čechách a na Moravě. 
Něm. orig. v Niederosterreichisches Landesarchiv Wien, SUlndische Urkunden 
A-1-3. 

31. [1420-1421] 
"Velké město pražské" osvobozuje Zmrzlíkův dům od všech mimol'ádných 
platů. 
Čes. reg. I. Hlaváček [jako č. 24), s. 151, pozn. 29. 

32. 1421, s. 1. 
Slezský vévoda Ludvík, pán na Břehu, Lehnici a Krnově, potvrzuje měšťanům 
a obci města Krnova všechna práva a svobody, které obdrželi od českých králů 
tl moravských markrabí. 
Něm. reg. E. Rzehak, Regesten (jako č. 6), s. 121, č. 12. 

33. 1421, s. 1. 
Ratibořský, opavský a krnovský vévoda Jan potvrzuje městu Krnovu všechna 
práva a svobody. 
Něm. reg. E. Rzehak, Regesten [jako č. 6], s. 121, č. 13. 

34. 1422 leden 7, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht sděluje Cáhlovským (FreistadtJ, že v poslední době 
musel vydat mnoho peněz na tažení proti husitlim, a žádá je, aby mu poskytli 
půjčku 800 zl. na další chystané tažení. 
Něm. reg. F. Wirmsberger, Regesten aus dem Archive von Freistadt in Oster
reich ob der Enns, Archiv filr Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen 31, 
1864, s. 311. Čes. reg. I. Záloha, Nové drobné prameny k ohlasu husitstvl v Hor
ním Rakousku, JSH 55, 1986, s. 189. 

35. 1422 únor 5, Kopcseny 
Návrh prvého znění listiny krále Zikmunda pro postoupení Markrabství morav
ského rakouskému vévodovi Albrechtovi. 
Něm. ed. B. Bretholz (jako č. 29], s. 345-346, č. 15. 

36. 1422 březen 12, s. I. 
Půta z Častolovic prodává Janu Věnečkovi a Benešovi Číškovi, svým věřitelům, 
10 kop úročního platu ze vsi Desné za 100 kop gr. pražských. 
Částeč. čes. ed. J. Stěpánek, Archiv města Litomyšle, s. 10-11, Č. 26 (Beneš -
Beránek, Soupis etc., č. 500 s odlišným čtením, bez uvedení této edice]. 

37. 1422 bl'ezen 17, Kroměříž 
Král Zikmund dává Nickelovi z Gersdorfu lénem statek Tuchritz (Tucheris], 
který koupil od Václava z Biberštejna, a prohlašuje, že nesmí být nikdy odtržen 
od zemI České koruny a Šestiměstí. 
Něm. reg. R. Doehler, Diplomatarium Joachimsteinense. Die Urkunden des 
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freien weltadeligen evangeUschen Frll.uleinstlfts Joachimsteln, NLM 81 1905, 
s. 71-72. Něm. reg. Rl 11, Č. 4828. 

38. 1422 březen 18, KroměřIž 
Týž nabádá purkmistry, rady a měšťany měst Budyšín, Zhořelec, Žitava, Lubáň, 
Luby a Kamenec, aby opevnil1 svá města v obraně proti husitům a kacířům. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeltrl:1ge zur Geschlchte des Bundes der Sechsstl1dte 
der Ober-Lausltz, NLM 72, 1896, s. 133. N1ěm. reg. Rl 11, Č. 4830. 

39. 1422 březen 23, Mikulov 
Král Zikmund dává rakouskému vévodovi Albrechtovi do zástavy některá kon
krétně jmenovaná místa Markrabství moravského (města a hrady), stanoví pod
mínky pro vojenskou spolupráci a vedení války a pověřuje jej zde "místodrži
telstvím". 
Něm. ed. B. Bretholz (jako č. 29), s. 339-342, Č. 12. Něm. reg. Rl 11, Č. 4842. 

40. 1422 duben 8, Veseli [nad Moravou] 
Týž nařizuje Petru Kutějovi, purkrabímu na Veveří, konfiskovat jménem krále 
majetky kacířů na Moravě a chránit zde práva krále v pl'Ipadě odúmrti. 
Lat. ed. B. Bretholz (jako Č. 29), s. 338-339, Č. 11. Něm. reg. Rl 11, Č. 4857. 

41. 1422 duben 23, Horka [nad Moravou] 
Jan a Ješek, nedílní bratři ze Sušice a z Horky, prodávají 3 hřivny grošů úroč
ního platu ve vsi Horce do třl let panně Anně, abatyši a konventu u sv. Ja
kuba v Olomouci. 
Ces. reg. J. P[elikánJ, Horka nad Moravou, CSPS 54, 1946, s. 72 (Beneš - Be
ránek, Soupis etc., č. 502). 

42. 1422 duben 23, ~Im 
Papež Martin V. nařizuje městu Žitavě, aby zaplat1lo platy dlužné klášteru 
Oivín. 
Lat. ed. P. Sauppe, Zur Geschichte des Klosters Oybin im 15. Jahrhundert, 
NASGA 13, 1892, s. 319-320. 

43. 1422 květen 14, s. 1. 
Král Zikmund zastavuje Václavu Lžičkovi z Dol. Dubňan, královskému hejtma
novi v Uherském Hradišti, ves kláštera velehradského Huštěnovice. 
Ces. reg. L. Hosák t jako Č. 19). 

44. 1422 září 6, Norimberk 
Týž zastavuje lužické vévodstvI Hansi Polentzkovi (Hanuši z Polenska) za 7859 
kop grošů, které je mu dlužen z titulu českého krále. 
Něm. reg. opisu (vidimát z 1424, říjen 28) G. Hille (jako Č. 5). s. 87-88. Něm. 
reg. Rl 11, Č. 5146. 

45. 1422 záři 27, s. 1. 
Ota z Bergova píše markrabímu braniborskému, že by chtěl k němu přijit a že 
je připraven bojovat s nepřáteli křesťanské víry. 
Ces. reg. J. V. Šimák, Turnov do válek husitských, CSpsC 7, 1899, s. 124, 
pozn. 1. 

46. 1422 listopad, s. 1. 
PražštI konšelé Prokop ze Žatce a Václav Holec vydávajI glejt pro Aleše ze 
Šternberka a Bedřicha z Kolovrat a jejich doprovod v počtu 50 osob, aby se 
mohli dostavit ke dvoudennímu jednánI před hrad Karlštejn. 
Ces. reg. formule E. Fialová (jako č. 16), s. 545, Č. 341 a pozn. Č. 313 a 314 
a dále s. 498. 

47. 1422 prosinec 11, Bratislava 
Král Zikmund požaduje od purkmistrů, rad a měšťanů měst Žitava, Budyšín, 
Zhořelec, Lubáň, Luby a Kamenec, aby dávali pozor, aby přes jejich města ne-
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byla dopravována husitům sůl, střelný prach, zbraně a jiné potřeby. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeitr8ge (jako č. 38). Něm. reg. Rl 11, Č. 5414. 

48. 1423 leden 30, [Zelene] 
Týž slibuje purkmistrům a radním měst Budyšín. Zhořelec, Žitava, Lubáň, Luby 
a Kamenec přezkoumat jejich spor s lužickými stavy, jakmile se zlepší jeho 
postaveni proti českým kacířům, polskému králi a Vitoldovi Litevskému. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeitrage (jako Č. 38). Něm. reg. Rl 11, Č. 5469. 

49. 1423 únor 11, Vídeň 
Sezema z Kunštátu a z Jevišovic, který byl při útoku proti Rakousku zajat vé
vodou Albrechtem a nyní propuštěn, slibuje mír. 
Něm. reg. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 1/7, Wien 1923, s. 6, Č. 14376. 

50. 1423 březen 1, Valtice 
Mathes Mostel ze Steinbrunnu prodává vinici ve Valticích. 
Ces. reg. něm. orig. M. Zemek - A. Zimáková, Okresní archiv Břeclav se 
sídlem v Mikulově - Průvodce po archivních fondech a sbírkách, s. 129. 

51. 
Zikmund Smydek dává vinohrad kostelu ve Valticích. 
Ces. reg. něm. orig. M. Zemek [jako č. 50). 

1423 březen 12, Valtice 

52. [1423] květen 4, Bezděz 
Jan ml. z Michalovic oznamuje [hejtmanu Vilémovi z Ronova], že se u Mělníka 
shromáždilo husitské vOjsko, aby napadlo město Kamenec. 
Něm. ed. Alte Brive, NLM 22, 1844, s. 262-263. 

53. 1423 květen 7, s. 1. 
Držek ze Semtěže prodává svou louku "pod Mlyňany" vedle louky Litolda 
z Ratiboře Blažkovi, synu Poláka, a Vaňkovi, řeč. Lisý, měšťanům ve Žluticích, 
za 8 kop gr. pražských. 
Něm. výtah čes. listiny K. Karafiat, Die zwei altesten Originalurkunden Teplitzer 
Museumsarchiv, MVGDB 53, 1915, s. 365 /s chybným datem - květen 14/ (Be
neš - Beránek, Soupis etc., Č. 516 s odlišným zněním a bez citace výtahu). 

54. 1423 květen 30, Odry 
Jiřík ze Sternberka, na Lukově a Odrách potvrzuje Petrovi, fojtovi ve Velkých 
Heřmánkách, svobodné fojství a podrobně mu určuje majetkovou držbu i další 
práva a povinnosti. 
Ces. výtah V. P[ rasek 1. Archivy slezské, Věstník Matice opavské 1893/č. 3, 
s. 34, Č. 8. 

55. [1423] srpen 15, Bezděz 
Jan ml. z Michalovic oznamuje konšelům města Žitavy, že husité chtějí vpadnout 
do Horní Lužice. 
Lat. ed. Alte Brive (jako Č. 52), s. 263. 

56. [1423] srpen 21, Žitava 
Purkmistr a rada města Žitavy sdělují purkmistrovi a radě města Zhořelce 
zprávu Jana z Michalovic a Hlaváče z Lipé, že se husité chystají přepadnout 
zemI. 
Něm. ed. Alte Brive (jako Č. 52), s. 264. 

57. 1423 září 22, Břeclav 
Král Zikmund píše opatu louckého kláštera. 
Cásteč. čes. reg. L. Hosák (jako Č. 19), s. 29, pozn. 42. 

58. 1423 říjen 1, Budín 
Týž odevzdává rakouskému vévodovi Albrechtovi a jeho manželce Alžbětě 
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Markrabstvf moravské. 
Něm. ed. B. Bretholz (jako č. 29), s. 346-349, Č. 16. Něm. reg. Rl 11, č. 5621. 

59. 1423 trjen 2, Brno 
Konvent kláštera augustiniánů u sv. Tomáše se zavazuje za knihy darované 
oltářníkem Oldřichem z Krumlova sloužit za spásu Oldřichovy duše v úmrtní 
den zádušní mši a zpívat hodinky. 
Čes. reg. opisu A. Friedl - J. Dřímal - V. Burian, Moravská knlžnf malba 
XI. až XVI. stoletl, Brno 1955, s. 35, Č. 50. 

60. 1423 Njen 28, s. 1. 
Král Zikmund uděluje majetky Emerlchu Poloczimu za zásluhy v bojích s husity. 
Čes. reg. J. Macůrek, Nový výzkum bohemlk v budapeštských archivech, 
ČMM 70, 1951, s. 30, pozn. 25. 

61. 
Týž osvobozuje město Uherské Hradiště od všech platO. 
Čes. reg. L. Hosák (jako Č. 19). 

1423 prosinec 8, Tata 

62. 1423 prosinec 11, Brno 
Farář Jan z Prachatic od sv. Jakuba svědčí o odkazu pOl hřivny věčného 
platu oltářníka oltáře sv. Filipa a Jakuba v témže chrámu Oldřicha z Krumlova 
za spásu své duše ve výši pOl hřivny pražských grošO. 
Ces. reg. opisu A. Friedl (jako Č. 59). 

63. [1423] prosinec 27, Zitava 
Obyvatelé Zitavska, radní, starší a řemeslnictvo města Zltavy žádaji obyvatele 
Zhořelecka, purkmistra a radu města Zhořelce, aby ještě neodvolávali své 
vojsko, protože by mohli být obklíčeni husity. 
Něm. ed. Alte Brlve (jako Č. 52), s. 267-268. 

64. 1423, s. d., s. 1. 
Rakouštf vévodové Arnošt a Albrecht vydávají zbrojní řád proti husltOm a 
Turkům. 
Něm. ed. opisu Dle llltesten steirischen Landtagsakten 1396-1519, s. 58. 

65. 1424 únor 24, Budln 
Král Zikmund zapisuje Hynčíkovi Stossovi vesnice Střelice a Reinharty. 
Něm. reg. A. Sedláček, Die altbohmischen Bestande des Oelser Archivs, VKCSpN 
1887, Č. 4, s. 62, Č. 58 /s chybným datem 1437 únor 23/. Něm. reg. Rl ll, Č. 5819. 

66. 1424 březen 15, s. 1. 
Kolegium penltenciářů u bazmky sv. Petra v ~fmě je žádáno, aby byl do něho 
zapojen minorita Tomáš r z] Libnovic (!) z Moravy, aby poutníCi z Cech, Moravy 
a Opavska měli někoho, s kým by mohli komunikovat ve svém jazyku. 
Lat. reg. Acta Martini PP. V., s. 265-266, Č. 113c. 

67. 1424 duben 19, Stol. Bělehrad 
Král Zikmund daroval bánovskému rychtáři Adamovi za věrné služby proti 
vlkleflstOm nejprve pOl mlýna v Bánově. Když si Adam stěžoval na výši utrpě
ných škod, panovník přidává jemu a jeho dvěma bratrOm Mikulášovi a Pavlovi 
druhou polovinu mlýna v Bánově s oběma břehy, rybníček nad mlýnem a pět 
lánO ve vsích Bánov a Suché Loze. 
Čes. reg. L. Hasák (jako č. 19), s. 28, pozn. 38. 

68. 1424 květen 12, Radzie j6w 
Polský král Vladislav Jaglello přikazuje všem úl'ednlkOm svého království, aby 
posunuli soudní termíny Jana z Jarohněvlc i všech dalších, ktel'[ táhnou do 
Čech na podporu králi Zikmundovi proti kacířOm, až po jejich návratu. 
Lat. ed. Codex diplomat1cus Maloris Polonlae VIII., č. 995. 
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G9. 1424 červen 22, Mogllno 
Týž přikazuje všem úředníkům svého království, aby posunuli soudní termíny 
Svatomírovi z Kozlatlwwa a Mikulášovi ze Sošnicy, až se tito jeho familiáři 
vrátí z cesiy do Čech proti herecikům, kam je vyslal. 
Lat. ed. Codex diplomaticus (jako č. 68), č. 1001. 

lad č. 161] 1424 září 21, [Louny] 
l sporná datace j 

70. 1424 listopad 4, Mikulov 
Hartneid z Lichtenštejna dává svolení k odprodeji šesti lánů ve prospěch koste
la ve Valticích. 
Čes. reg. něm. orig. M. Zemek (jako č. 50). 

71. 1424 listopad 11, Skotschau 
Slezský vévoda Bolek, pán na Těšíně a Hlohově, polepšuje městu Bílsku (Bielitz) 
městská práva. 
Něm. ed. opisu /vidimát Josefa II. ze 1782 únor 8/ S. Gorge, Altere Privilegien 
der Stadt Bielitz, ZfGS 3, 1907/08, s. 148-150. 

72. 1424 listopad 13, s. l. 
Oldřich z Rožmberka potvrzuje Třeboňským, že dobrovolně opravili nový stav, 
aniž by jim z toho do budoucna plynula nějaká povinnost. 
Čes. reg. T. Antl, Soustavný přehled výsad, privilejí a různých jiných práv 
města Třeboně, PAM 17, 1896-7, sl. 61. Ces. ed. opisu B. Rynešová, L1stář etc. 1., 
č. 100. 

73. [ca 1412-1424], s. d., s. 1. 
Testament pražského probošta Jiřího z Janovic (odkazuje knihy, zbroj, oděv, 
koně i peněžní částky). 
Lat. ed. K. Kopl, Testament des Georg Burghart von Janowitz, Propstes des 
Prager MetropoHtan-Capitel, MVGDB 21, 1883, s. 94. Srov. též Archiv český 21, 
s. 190, č. 9. 

74. 1425 leden 11, s. 1. 
Jakub z Berouna O. P., který byl pro svůj odpor k vykleflstům a husitům vy
puzen z Čech, žádá, aby byl v Římě ustanoven apoštolským penitenciářem pro 
český jazyk. 
Lat. reg. Acta Martini PP. V., s. 267, Č. 113e. 

75. 1425 duben 10, s. 1. 
Jan, biskup olomoucký, potvrzuje, že kanovníci olomoučtí mu postoupili na dva 
roky k užívání zboží Hulín, které bylo koupeno od Václava, patriarchy antioš
ského. Děje se tak na obranu Kroměříže proti kacířům, když Kroměřlž vyplatil 
u vévody rakouského Albrechta. 
Čes. reg. J. P[ellkán], Hulín u Kroměříže, CSPS 54, 1946, s. 74. 

76. 1425 duben 22, Brno 
Rakouský vévoda Albrecht žádá Cáhlovské (Freistadt), aby mu poslali zbývajíci 
400 zl. z celkové částky 800 zl. na podporu boje proti nevěřícím. 
Něm. reg. F. Wirmsberger (jako č. 34), s. 314. Čes. reg. J. Záloha (jako 
č. 34), s chybným denním datem - duben 21. 

77. 1425 květen 18, Ceské Budějovice 
Purkmistr a přísežní města Českých Budějovic dosvědčují, že jejich zemřelý 
spoluměšťan Jan Sparnkes v závěti ustanovil svého otce Merttu z Lindy (von 
der Linden), měšťana lineckého, a svého bratra Petra, aby vyrovnali jeho dluhy. 
Něm. ed. H. Pexa, Peter von der Linden, Historisches Jahrbuch der Stadt L1nz 
1979, s. 47-48. 

78. 1425 květen 30, s. 1. 
Testament Jíry, řečeného Oremus. měšťana Starého Města pražského. 
Čes. reg. J. P [elikán], Cechtice, ČSPS 58, 1950, s. 189. 
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79. [1425 konec června či začátek července], Budín 
List (řeč ?) francouzského básníka Alaina Chartiera pražskému husitskému 
poselstvu s nabádáním a varováním, aby se podrobili králi Zikmundovi a církvi. 
Lat. ed. F. M. Bartoš, Poslání francouzského básníka Alaina Chartiera husitům 
z r. 1425, Sborník filologický 7, 1922, s. 172-178. (TýŽ, Husitská revoluce II, 
České dějiny 11/8, Praha 1966, s. 12 však mlčky řadí dokument k r. 1426.) 

80. 1425 srpen 7, s. 1. 
Kovář Temel daroval hořickému faráři Janovi a jeho nástupcům svůj dvůr 
v Žestově. který koupil od Oldřicha z Rožmberka a od Hanzleina ze Zestova. 
Čes. reg. F. J. Zoubek, Některé statky kláštera Vyšebrodského, PAM 9, 1871-1873, 
sl. 705 a 707. Srov. B. Rynešová, Llstář etc. 1., č. 106 

81. 1425 září 5, Budín 
Král Zikmund nařizuje městu Žitavě, aby zaplatila platy klášteru Ojvín a aby mu 
pomáhala při jeho nesnázích. 
Něm. ed. P. Sauppe (jako č. 42). s. 321-322. Něm. reg. Rl ll, č. 6411. 

82. 1425 prosinec 10, [Praha J 
Vávra, syn Heřmana, měšťana Menšího Města pražského, vyznává, že byl z mi
losti knížete Zikmunda propuštěn na svobodu, a zavazuje se v budoucnosti nijak 
neškodit obyvatelům pražských měst. 
Lat. ed. J. Grygiel - B. Zilynskyj, Kníže Zikmund Korybutovič a Praha 
(1422-1427). PSH 23, 1990, s. 26. 

83. 1425 prosinec 23, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht žádá rychtáře, radu a měšťany Kremže a S,teinu, 
aby vyslali dva zmocněnce na zemský sněm, svolaný kvůli útokům husitů na 
13. leden 1426. 
Něm. reg. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 1/8, Wien 1914, s. 110-111, 
č. 15988. 

84. 1425, s. 1. 
Ratibořská vévodkyně Helena a opavský, ratibořský a krnovský vévoda Miku
láš potvrzují všechna práva a svobody městu Krnovu s výjimkou fojtského prá
va, které jim nyní dávají do vlastnictví. 
Něm. reg. E. Rzehak (jako č. 6). s. 121, č. 14. 

85. [1425 J, České Budějovice 
Purkmistr a přísežní města Českých Budějovic dosvědčují, že Petr, bratr zemře· 
lého budějovického měšťana Jana Sparnkese, a budějovický měšťan Bossl1nus 
Greiner se dohodli ve věCi dluhu 76 kop grošů za dvůr někdy Spiessův. 
Lat. ed. H. Pexa (jako č. 77). s. 48-49. 

86. 1426 únor 8, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht Cáhlovským (Freistadt). Čeští kacíři způsobill Horní
mu Rakousku mnoho škod. Albrecht se proto dohodl s preláty, ryUři, městy a 
městysy, že se mají podílet na záchraně země poskytnutím vojska nebo peněz. 
Cáhlovští mají proti kaciřům postavit 16 koní a k nim přiměřený počet ozbro
jenců. 

Čes. reg. něm. orig. J. Záloha (jako č. 34), s. 190. 

87. 1426 duben 25, Ostrava 
Bolek, kníže opolský a majitel Ostravy, potvrzuje, že Vavřinec ze Sonova prodal 
se souhlasem svého bratra Mikuláše ves Čertovu Lhotku za 50 kop grošů. 
Něm. ed. A. Adamus, Codex diplomaticus civitatis Ostraviae, s. 20-21, č. 11. 
Čes. reg. K. Jiřík a kol., Městský archiv v Ostravě, s. 48. 

88. 1426 červenec 3, Lvov 
Stavové a radní měst svídnického a javorského knížectví a stavové s radními 
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Šestiměstí a měst Budyšína, Zhořelce aj. uzavírají na jeden rok spojenectví proti 
českým kacířům. 
Něm. reg. opisu (konceptu) P. Arras, Regestenbeitrage (jako č. 38), s. 134. 
Něm. ed. Palacký, Urkundliche Beitrage, č. 407. 

89. 1426 červenec 8, Drážďany 
Lužický hejtman Albrecht z Koldic, stavové a radní měst Budyšín, Zhořelec, 
Žitava, Luby, Lubáň a Kamenec uzavírají s vědomím římského krále na čtyři 
roky spojenectví se saským vévodou Friedrichem a durynským lantkrabím 
Friedrichem proti českým kacířům. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeitrage (jako č. 38), s. 134. 

90. 1426 srpen 14, Budín 
Král Zikmund dovoluje městu Luckau v Dolní Lužici zvýšit celní poplatky 
s ohledem na válečné škody a potřebu zlepšit městské hradby a příkop proti 
českým kacířům. 

Něm. reg. G. Hllle (jako č. 5), s. 88-89. Něm. reg. Rl ll, č. 6712. 

91. 1426 listopad 11, Ostrava 
Vavřinec ze Šonova a jeho bratr Mikuláš zapisují ostravskému měšťanu Boze 
Mertenovi 50 kop grošů na vsi Čertově Lhotě. 
Něm. ed. A. Adamus [jako č. 87), s. 21-22, č. 12. Čes. reg. K. Jiřík [jako 
č. 87). 

92. 1426 prosinec 13, s. 1. 
Kristián Valcler z Brna slibuje městu TulIn nemstít se za to, že jím byl zajat 
pro podezření ze spolků proti městu, když tam přijel na jakousi svatbu, byl 
však na přímluvu blíže nejmenovaných osob propuštěn. 
Něm. orig. v Niederosterreichisches Landesarchiv Wien, Bestand Urkunden 
verschiedener Gemelnden Niederosterreichs, TulIn Nr. 262. 

93. 1426, s. 1. 
Biel1k Kornic [Cornicz), pán na Bohumíně, dává chudým lidem v Bohumíně 
právo "nápadu", tak jak ho mají měšťané Těšína a Fryštátu, a za to požaduje, 
aby své město oplotlli. 
Něm. reg. F. Popiolek, Regesten zur Geschichte der StHdte Oderberg und 
Schwarzwasser, ZfGS 3, 1907/08, s. 97-98, č. I. 

94. 1427 leden 24, [Louny ?] 
Purkmistr, rada a obec města Loun prodávají mlýn a městiště v Březně na 
Ohři Benešovi, mlynáři z Obory, jeho manželce Markétě a jejich potomkům za 
40 kop grošů pražských. 
Čes. ed. opisu V. J. Dušek. Archiv král. města Loun, VKČSpN 13, 1898, s. 21-22. 

95. 1427 úno.r 6, líím 
Papež Martin V. vyzývá kanovníka kostela sv. Štěpána ve Vídni Mikuláše 
z Dinkesbtihlu, aby kázal proti husitům. 
Něm. reg. Quellen [jako č. 20), s. 29, č. 144. 

96. 1427 březen 19, s. 1. 
Dlužní l1pis, týkající se plzeňských měšťanů. 
Čes. reg. formule J. Weber /= Kadleci - J. Tříška - P. Spunar, Soupis rukopisů 
v Třeboni a v Českém Krumlově, s. 187. 

97. 1427 březen 27, s. 1. 
Oldřich ze Slavie, řečený Všerubec, vyznává, že vstoupil v příměří s Burianem 
a Janem, bratry z Gutštejna. 
Čes. reg. formule J. Weber (jako č. 96), s. 189. 
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98. 
Dlužní úpis, týkající se plzeňských měšťanů. 
Čes. reg. formule J. Weber (jako č. 96), s. 187. 

1427 duben 7, s. 1. 

99. 1427 duben 8, s. 1. 
Jakýsi Zdeněk vydává purkrechtní list. Jako spolupečetitelé uvedeni: Vlkmar 
z Paběnic, řečený Had, Jan z Lukavice, seděním v Malých StotCích, a Vilém 
z Příchovic. 
Čes. reg. formule J. Weber (jako č. 96), s. 189. 

100. [1427 po květen 1, BUGyšín j 
Stavy Horní Lužice prší králi Zikmundovi o vpádu husitských vojsk do země, 
o napadení města Zitavy, o vypalování klášterll a kostelů a dobývání hradů 
a vesnic. 
Něm. reg. opisu H. Knothe, Bericht der Oberlausitzer Stande am Kaiser Sieg
mund uber den Einfall der Husslten im FrUhjahr 1427, NLM 64. 1888, s. 335-339. 

101. 1427 červen 3, s. 1. 
Papež Martin V. uděluje fráteru Blažeji z Radnice [? Radinltz], řádu poustev
níků sv. Augustina, který byl vypuzen husity z Čech a který šíří víru v S,lo
vinsku, Chorvatsku a krajích obsazených Turky, právo udělovat odpustky. 
Lat. reg. Acta Martini PP. V., s. 1037-38, č. 407. 

102. 1427 červen 6, Freib~rg 
Kurfiřt Friedrich BOjovný (der Streitbare) uzavírá s Hynkem III. na Hohensteinu 
smlouvu, že mu tento bude pomáhat se všemi svými hrady a městečky proti 
l{acířllm, zvláště proti Zikmundovi z Vartenberka. s nímž neuzavře mír proti 
kurfiřtově vůli. 
Něm. parafr. H. Knothe, Die Berka von der Duba auf Hohnstein, Wlldenstein, 
Tollenstein und ihre Beziehungen zu den melssnischen FUrsten. NASGA 2, 
18B1, s. 204. 

103. 1427 červenec 6, Innsbruck 
Rakouský a tyrolský vévoda Friedrich IV. zve J6rga z Vilandersu na zemskÝ' 
sněm do Bolzana, kde má být jednáno o husitském nebezpečí. 
Něm. ed. Die a1testen etc. (jako č. 64), s. 63n. 

104. 1427 srpen 10, Hrudec u Opavy 
Opavský vévoda Přeme k povoluje. aby jeho poddaný a opavský měšťan Matyáš 
Lenhardt splácel dluh 20 kop grošll, který dluží faráři Tomášovi v Hradci 
u Opavy a opavskému měšťanu Niklasu Gelczerovi, ročně dvěma sukny pro 
chudé a dlUh pojistil na svém dvoře před hradeckou bránou. 
Něm. reg. E. Rzehak (jako č. 7), s. 77-78. 

105. 1427 říjen 17, Ojvín 
Převor Johannes Robersperg a konvent celestinského kláštera v Ojvíně děkují 
za spojení svého kláštera s řádovou provincií Francie a prosí o otevřenou 
pomoc. 
Lat. ed. P. Sauppe (jako č. 42), s. 318-319. 

106. 1427 listopad 11, s. 1. 
Papež Martin V. posílá napomenutí Plzeňským, pánllm i rytířllm Plzeňska a 
všem na hradě Karlštejně, aby nediskutovali s husity o víře, protože o víře 
katolické nelze diskutovat. 
Čes. reg. J. Horák (jako Č. 18), s. 54, Č. 14. 

107. 1427, Louny 
Rychtář Albert a konšelé města Loun potvrzuji kšaft mezI kožešníkem Jake
šem a Pavlem Martinem. 
Čes. reg. B. Lůžek, Okresní archiv v Lounech, s. 39, Č. 109. 
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108. 1428 květen 6, s. 1. 
Oldřich z Rožmberka prodává dvůr v Čimicích se dvěma poplužími, lesem 
a dalším příslušenstvím Jakubu Svátkovi a Jechovi Mikuláši Němci za 60 kop 
grošů pražských. 
Čes. reg. V. Bystrický a kol., Státní archiv v Plzni, s. 191 (včetně reprodukce 
v příloze) (Beneš - Beránek, Soupis etc., Č. 595). 

109. 1428 prosinec 13, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht uděluje městu Eggenburgu (v Dolních Rakousích), 
které bylo napadeno husity, druhý výroční trh. 
Něm. reg. Quellen (jako Č. 49), s. 32, Č. 14493. 

110. 1428 prosinec 13, s. 1. 
Papež Martin V. přikazuje kolektorům a subkolektorům, aby obecný desátek, 
který vypsal proti herezi v Království českém, nevybírali od špitálníků sv. Jana 
Jeruzalémského, kteří se exponují v obraně katolické víry proti schismatikům 
a heretikům. 
Lat. reg. Acta Martini PP. V., s. 990, Č. 389a. 

111. 1428 prosinec 26, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht nařizuje rychtáři, radě a měšťanům Kremže a Stei
nu, aby vyslali dva zmocněnce na zemský sněm, svolaný kvůli postupu vůči 
nepříteli na 13. leden 1429. 
Něm. reg. Quellen (jako Č. 83), s. 111, Č. 15989. 

112. 1428, s. 1. 
Pamětní záznam nadání panny Kateřiny z Kravař a z Plumlova farnímu kostelu 
městečka Určic (liturgickými potřebami, knihami platy, nemovitostmi, natu
rálními dávkami apod.). 
Čes. ed. (dle zápisu z r. 1690) A. Neumann, K dějinám husitství na Moravě, 
s. 149-150. 

113. 1429 leden 23, s. 1. 
Saský vévoda Friedrich, míšeňský markrabí Friedrich, správce Šestiměstí 
Albrecht z Koldic a lužická města Budyšín, Zhořelec, Zitava, Lubáň, Luby a 
Kamenec uzavírají spolek proti kacířským Čechám, aby zabránili plenění hu
sitských vojsk. 
Něm. ed. P. Arras, Biindniss Friedrichs des Sanftmiitigen und Friedrichs des 
Friedfertlgen mít den Sechslanden und Stadten der Oberlausítz /1429/, NLM 65, 
1889, s. 291-292. Něm. ed. Palacký, Urkundliche Beitrage, Č. 561. Něm. reg 
P. Arras, Regestenbeitrage (jako Č. 38). s. 134. 

114. [1429] květen 1, Kelč 
Pavel z Prahy, kanovník pražský a olomoucký, vydává obsáhlé svědectví o roz
sahu majetku, práv a povinností fary (faráře) městečka Kelče. 

Čes. ed. překladu (ze 16. stol.) lat. orig. F. Snopek, Fara kelecká roku 1429, 
ČMM 36, 1912, s. 397-402. 

115. 1429 srpen 1, Bratislava 
Král Zikmund uděluje městu Uherskému Hradišti za věrnost a škody, jež utrpělo 
od husitů, sklad soli. 
Čes. reg. L. Hosák (jako Č. 19). 

116. 1429 srpen 20, Bratislava 
Týž žádá lužické stavy a obyvatele, purkmistry, rady a obce měst Budyšín, 
Zhořelec, Žitava, Luby, Lubáň a Kamenec, aby skončili vzájemné nepřátelství 
a aby byli nápomocni správci Lužice Albrechtovi z Koldic při obraně Zitavy 
a kláštera Ojvín proti husitským nepřátelům. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeitrage (jako Č. 38), s. 134-135. Něm. ed. Pa
lacký, Urkundliche Beitrage, Č. 599. Něm. reg. Rl 11, Č. 7388. 
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117. 1429 listopad, s. I 
Mikuláš Haberlant a Jan Stack ze Schunbergu [Schuneberg), kteří byli husity 
zbaveni svých zboží a pracují u římské kurie vozíce se zvířaty kámen a písek, 
žádají o některé beneficium v pražské či olomoucké diecézi. 
Lat. reg. Acta Martini PP. V., s. 1083-84, Č. 483. 

118. 
Král Zikmund nařizuje měšťanům v 
země, nýbrž do Budyšína. 
Něm. ed. P. Arras, Ktinig Sigmund 
s. 167-168. Něm. reg. Rl ll, Č. 7587. 

1430 leden 6, Bratislava 
Kamenci, aby před kacíři neutíkali do cízl 

und die Kamenzer 1430, NASGA 12, 1891, 

119. 1430 leden 12, Bratislava 
Týž nařizuje obyvatelům Lužice a městům Budyšín, Zhořelec, Zitava ad., aby 
si po vyzvání zemského správce navzájem pomáhali při vpádu husitů. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeitrage (jako č. 38), s. 135. 

120. 1430 únor 14, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht prohlašuje, že měšťané z Kremže a Steinu vyúčtovali 
ungelt za období od vánoc 1427 do vánoc 1429, přičemž však zůstali kvůli 
škodám způsobeným kacíři z Čech určitou část sumy dlužni. Vévoda jim tuto 
částku milostivě odpouští. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 83), s. 111, Č. 15992. 

121. 1430 březen 19, Český Krumlov 
Oldřich z Rožmberka prosí cáhlovského hejtmana Erharda ze Zelkingu, aby mu 
dovolil dovézt bez překážky do Lince ryby a zpět sůl. 
Něm. ed. A. Wagner, Beitrage zu einer Geschichte des Salzhandels von Linz 
nach Btihmen, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1963, s. 37. Čes. reg. B. Ry
nešová, Listář etc. 1., Č. 172. 

122. 1430 duben 19, České Budějovice 
Purkmistr a přísežní města Českých Budějovic dosvědčují, že přísežný Zikmund 
Prundlin si půjčil 60 kop pražských grošů od lineckého měšťana Petra z Lindy 
(von der Linden) a za to mu zastavil dům na budějovickém náměstí. 
Lat. ed. H. Pexa (jako Č. 77), s. 49-50. 

123. .1430 květen 25, [Cheb) 
Husitský manifest určený cizině (resp. německé veřejnosti), s vyložením dll
vodů a programem, za nějž kališníci bojují. Ze zástup cll husitů uváděni Vilém 
Kostka, Václav Koranda, Louda z Chlumčan, Buzek ze Smolo tel a Beneš z Ko
lovrat. 
Čes. obsah (z něm. tisku z r. 1524) F. M. Bartoš, Neznámý manifest husitský 
z r. 1430, JSH 13, 1940, s. 128-129. 

124. 1430 červenec 15, Rochlicz 
Saští vévodové Friedrich a Zikmund sdělují městské radě v Drážďanech, že 
zemí prochází husitský špión, uvádějí popis jeho oděvu a varují před ním. 
Něm. ed. O. Richter, Ein hussitischer Spion, NASGA 7, 1886, s. 145-146. 

125. 1430 červenec 23, Vídeň 
Pavel z Prahy, kanovník pražský a oficiál olomoucký, na návrh jerušského 
(Geras) opata Tilmana potvrzuje Jana, kanovníka z Jeruše, jako faráře farního 
kostela sv. Václava v Kostelní Myslové u Telče (Kirchmtslau), kde byla od 
smrti posledního faráře Hermanna volná fara. 
Něm. reg. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 1/5, Wien 1906, s. 5, Č. 4755. 

126. 1430 řljen S, Norimberk 
Král Zikmund dává městu Chebu za jeho pomoc v boji proti husitům právo 
konfiskovat statky místních Zidů ve prospěch obce. 
Čes. reg. J. Horák (jako Č. 18), s. 54, Č. 16. Něm. reg. Rl ll, Č. 7824. 
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127. 1430 říjen 26, Norimberk 
Týž slibuje městu Plzni náhradu za škody, které utrpí 200 jezdců, poslaných 
mu na pomoc do boje proti husitům. 
Čes. reg. J. Horák (jako č. 18), s. 54, č. 17. Něm. reg. Rl 11, č. 7903. Čes. ed. 
Jos. Strnad, Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad, 1., Plzeň 
1891, s. 331, č. 308. 

128. 1431 leden 16, Těšín - hrad 
Notářský instrument, v němž opatovický opat Jan jménem svého (rozptýleného) 
konventu stvrzuje nároky Bohunka Bavora z Holovous, který za 128 kop gr. 
vykoupil bohoslužebná roucha (s některými ostatky svatých), zastavená před 
řadou let na obranu proti husitům u pražského kupce Antonína. 
Čes. reg. J. Kalousek, Záští ve východních Čechách (1402-1414) a přepadení 
kláštera Opatovického (1415), ČČM 77, 1903, s. 283, pozn. 1 a s. 288, pozn. 2. 
Sirší čes. reg. E. Nohejlová, Příběhy kláštera opatovického Praha 1925, s. 42. 

129. 1431 únor 22, Niederingelheim 
Matyáš, opat kláštera augustiniánů - kanovníků na Karlově na Novém Městě 
pražském a provizor oratoře sv. Václava a sv. Karla v Niederingelheimu spolu 
s celým konventem tohoto kláštera, nyní všichni žijící v exilu, uzavírají s pro
boštem a konventem kláštera téhož řádu v [Langen- ]Zenn [wiirzburské diecéze) 
modlitební konfraternitu. 
Lat. ed. Fr. Machilek, Datum tempore exiliii nostri in materia fidei, s. 225n. 

130. 1431 duben 2, Kurdějov 
Pertold z Lipé, nejvyšší maršálek Království českého, uděluje právo odúmrti. 
Čes. reg. lat. insertu Iv konfirmaci Václava (Jindřicha ?) z Lipé z 1466, únor 6, 
Moravský Krumlovi F. Nosek ze Sakvic, Selské archivy, s. 234-235. Srov. M. Ze
mek - A. Zimáková (jako č. 50), s. 101. 

131. 1431 duben 22, Innsbruck 
Rakouský vévoda Friedrich IV. vydává výzvu ke zbrojení proti husitům. 
Něm. ed. konceptu Die altesten etc. (jako č. 64), s. 65n. 

132. 1431 duben 27, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht potvrzuje měšťanům v Cáhlově (Freistadt), že za
platili poslední splátku 200 zl. z celkové sumy určené na podporu boje proti 
českým kacfřům. 
Něm. reg. F. Wirmsberger (jako č. 34), s. 314. Čes. reg. J. Záloha (jako č. 34), 
s. 315. 

133. 1431 září 1, Norimberk 
Král Zikmund se přimlouvá za purkmistra, konšely a obyvatele svého města 
Budyšína u míšeňského biskupa Jana Hofmanna, který je dal do klatby za to, 
že neplatili jisté roční platy. 
Něm. ed. H. Knothe, Die Stadt Bautzen im Banne des Bischofs von Meissen 
1431, NASGA S, 1884, s. 309-310. Něm. reg. Rl 11, č. 8829. 

134. 1431 prosinec 15, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht vyhlašuje pohotovost v zemi k boji proti husitům. 

Odevšad přicházejí zprávy. jak se nepřítel v Praze a v jiných místech v Če
chách shromažďuje a je připraven k tažení do Rakouska. Je třeba se připravit 
k odporu. Všechen majetek, zbraně a potraviny se musí ukrýt na hradech, aby 
nepřátelé nenalezli v zemi žádnou potravu. 
Něm. reg. F. Wirmsberger (jako č. 34), s. 315. Čes. reg. J. Záloha (jako č. 34), 
s. 190. 

135. 1431 prosinec 21, České Budějovice 
Rychtář, purkmistr fl přísežní města Českých Budějovic dosvědčují, že jejich 
spoluměšťan Zikmund Prundlin prodal Petrovi z Lindy (von der Linden) svůj 
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dům na budějovickém náměstí za 125 kop. 
Lat. ed. H. Pexa [jako č. 77), s. 50-51. 

136. 1432 leden 11, Toruň 
Mistr pařlžské univerzity a bakalář lékařství Pavel z Kravař, lékař polského 
krále, si stěžuje na zadržení platu 16 hřiven za poslední čtyři roky. Především 
však žádá polského krále Vladislava II. Jagiella o slyšení, při němž chce 
přednést návrhy k dosažení konečného míru mezi třemi sousedními státy 
(Polskem, Litvou a Pruskem), současně má být řešena i otázka kacířství 
v Cechách. 
Lat. ed. F. M. Bartoš, M. Pavel Kravař, Věstník Matice opavské 39, 1934, 
zvl. otisk, s. 8. 

137. 1432 leden 11, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht potvrzuje horno- a dolnorakouským stavům dobro
volnost berně proti českým a moravsl{ým kacířům. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 61, Č. 14601. 

138. 1432 leden 12, Vídeň 
Týž o téže záležitosti (jako v Č. 137). 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 61-62, Č. 14602. 

139. 1432 leden 12, Vídeň 
Týž vydává dolno- a hornorakouským stavům ohledně husitské berně tzv. 
"Schadlosbrief" . 
Něm. orig. v NO LA Wien (jako Č. 30), A-1-6. 

140. 1432 leden 13, Vídeň 
Týž vydává dolno- a hornorakouským stavům v návaznosti na vojenský řád, 
vydaný na Všechny svaté 1431, tzv. "Schadlosbrief". 
Něm. orig. v NOLA Wien (jako Č. 30), A-1-7. 

141. 1432 leden 14, s. 1. 
Bratři Matěj, Šimon a Kubec z Bukvice prodávají Míkovi Crncovi a jeho synu 
Janu z Ceřejova čtvrt v Čeřejově. 
Cásteč. čes. ed. J. Petřík, O jménu kupce Zižkova čeřejovského lánu (Crnec 
či Kreuz ?), JSH 2, 1929, s. 12, pozn. 12 (Beneš - Beránek, Soupis etc., Č. 674). 

142. 1432 srpen 22, s. 1. 
Petr z Chotěmic, sídlem v Jindřichově Hradci, věnuje zdejšímu novému špitálu ves 
Lovětín a další zboží v Horusicích a v Bošilci. 
Ces. ed. opisu R. Tecl. Dvě jihočeská "husitika" z let 1432 a 1435, Táborský 
archiv 4, 1992, s. 33. Čes. reg. F. Teplý, Dějiny města Jindřichova Hradce rl1, 
J. Hradec 1927, s. 208. 

143. 1432 září 13, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht sděluje rychtáři Vilému Toplovi a radě města Krem
že, že podle došlého varování chtějí nepřátelé napadnout zemi a zpustošit ji. 
Nařizuje proto městu být na stráži a postavit se na odpor. 
Něm. reg. Quellen (jako Č. 83), s. 113, Č. 16002. 

144. 1432 prosinec 11, Telč 
Jan z Opatova prodává mlýniště v Bohuslavicích u Telče s lukami aj. panoši 
Libnovcovi z Kletečné za 4 kopy gr. pražských a slibuje ono zboží vložit do 
brněnských desk zemských. 
Ces. reg. J. P[ elikán J. Ves Bohuslavice 1432, CSPS 58, 1950, s. 125. Ces. reg. 
J. Janoušek, Městský archiv v Telči na Moravě, Sborník historický 4, 1886, 
s. 364-365 (Beneš - Beránek, Soupis etc., Č. 705). 

145. 1432, s. 1. 
Král Zikmund dává glejt Pražanům. 
Ces. reg. I. Hlaváček (jako č. 24), s. 151 a pozn. 35. 
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146. 11432, Plavno] 
Purkmistr a radní města Plavna vysílají dva spoluměšt'any do německých zemí 
s prosbou o peněžní příspěvl<y na obnovu kostela v Plavně, zničeného při pře
padení města husity roku 1430. 
Něm. ed. E. Gritzner, Die Einnahme und ZerstOrung der Stadt Plauen i. V. 
durch die Hussiten im Jahre 1430, NASGA 33, 1912, s. 143-144. 

147. 1433 březen 30, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht potvrzuje jako moravský markrabě klášteru premon
strátů v Louce u Znojma privilegia svých předchůdců. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 83-84, Č. 14631. 

148. 1433 duben 2, Olomouc 
Bedřich z Loděnice prodává v Moravské Loděnici SVU] dvůr a další zboží olo
moucké měšťance Kláře Zalcarové za 200 hřiven gr. stříbrných. 
Čes. reg. J. PI elikán], Moravská Loděnice, ŮSPS 55, 1947, s. 142 (Beneš - Be
ránek, Soupis etc., č. 714). 

149. [1433, duben], s. l. 
Husitské poselstvo do Basileje vydává glejt poslům koncilu do Prahy. 
Čes. reg. opisu (?) F. M. Bartoš, Po stopách nezvěstné Husovy rétoriky, JSH 9, 
1936, s. 24, pozn. 22. 

150. 1433 l{věten 27 či srpen 19, [České] Budějovice 
Testament někdejšího vodňanského rychtáře a pozdějšího českobudějovického 
měšťana Jakuba Draka. 
Čes. reg. Z. Šimeček, Rentovní listiny ve středověkých Vodňanech, JSH 29, 
1960, s. 4, pozn. 18. 

151. 1433 srpen 26, Hradec u Opavy 
Opavský vévoda Přemek uděluie Tunkelovi ze Štětína (Sczytyn) povolení, aby 
směl proda t ves Chlebiczow (Klepsch), kterou drží lénem. 
Něm. reg. E. Rzehak, Zur aIten Geschichte (jako č. 7), s. 78. 

152. 1433 srpen 29, Perugia 
Císař Zikmund polepšuje Zhořelci znak odměnou za udatnost prokázanou 
v boji s husitskými Čechami. 
Něm. ed. Th. Heinrich, Die Siegel und Wappen der Stadt GorUtz, NLM 67, 
1891, s. 34-35, tab. II. Něm. reg. Rl 11, Č. 9651. 

153. 1433 září 18, Hradec u Opavy 
Opavský vévoda Přemek čIní poslední pořízení, aby předešel sporům po své 
smrti, a vybízí syny Václava, Viléma a Arnošta, aby nedělili zemi, ale zvolili 
st za svého představitele nejstaršího bratra Václava do doby, dokud budou 
trvat husitské nepokoje. 
Něm. reg. čes. orig. E. Rzehak, Zur alten Geschichte (jako č. 7), s. 78. 

154. 1433 listopad 13, Basilej 
Císař Zikmund oznamuje radním a měšťanllm Šestiměstí, že po císařské koru
novaci dorazil do Basileje, kde má mj. jednat o nových opatřeních proti husi
tům, a zároveň je vyzývá, aby setrvali ve víře. 
Něm. reg. P. Arras, Regestenbeitrage (jako Č. 38), s. 135. Něm. reg. Rl 11, 
Č. 9812. 

155. [cca 1432-1433] s. I. 
Katoličtí exulantští faráři a kněží zasílají představitelům basilejského koncilu 
list, v němž vyjadřují nesouhlas s jednáním koncilu s husity a s případným 
povolením laického kalicha pro ně. Obávají se, že tento akt zemi neuklidni, 
ale spíše způsobí nové zmatky, poškodí církev a věrné kněze. 
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Čes. reg. a lat. ed. opisu J. Kadlec, Katoličtí exulanti češU doby husitské, s. 34 
a 75-79. 

156. 
List broumovské městské rady dvěma vladykům. 
Částeč. čes. reg. P. V. Wintera (jako č. 8). 

157. 
Král (?) Zikmund vydává glejt pro Jana Čapka. 
Čes. reg. I. Hlaváček (jako č. 24), s. 151 a pozn. 35. 

1433 (7), s. 1. 

[před 1434], ~ezno 

158. 1434 červenec 13, Basilej 
Basilejský koncil bere v ochranu klášter v Klosterneuburgu proti porušování 
jeho práv a imunit ze strany různých světských činitelů a určuje k tomuto 
účelu tři rozhodčí, z nichž jedním je biskup olomoucký. 
Lat. ed. F. Schonsteiner, Die kirchlichen Freiheitsbriefe des Stiftes Klosterneu
burg, Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg 7/2, 1916, s. 127-131, Č. 45. 

159. 
Císař Zikmund vydává glejt pro Aleše ze Sternberka. 
Čes. reg. I. Hlaváček (jako č. 24), s. 151 a pozn. 35. 

1434 červenec 24, s. 1. 

160. 1434 srpen 9, Na Dubě (7) 
Jiřík z Dubé na Vízmburku navrací dubskému měšťanu Matěji řeč. Dědek a jeho 
dědicům lán po zemřelém polesném Simonu, rovněž z Dubé. 
Čes. ed. J. V. Šimák (jako č. 13), s. 75, pozn. 11 (Beneš - Beránek, S.oupis 
etc., Č. 755, bez uvedení této edice). 

rad č. 178] 1434 září 2, [Vratislav] 
r chybná datace Winterova] 

161. 1434 září 21, [Louny 1 
Rada města Loun vydává vysvědčení pro klerika Simona, syna Simonova a 
Alžběty, že pochází z řádného manželství. 
Lat. ed. opisu F. Stědrý, Rejstřík svěcenců na kněžství legáta sněmu basilej
ského F1liberta, biskupa kostnického, Sborník Historického kroužku 5, 1904, 
s. 93-94 (se spornou roční datací 1434 neb 1424). 

162. 1434 listopad 11, s. 1. 
Buněk, pelhřimovský měšťan, prodává Šimonovi a ieho dětem za 6 kop a 15 gro
šů pražských svobodné rychtářství se svobodnou krčmou a půl lánu role v Dob
ré Vodě. 
Čes. ed. R. E. Cikhardt, Z minulosti Dobré Vody na Pelhřimovsku, JSH 19, 1950, 
s. 59 (Beneš - Beránek, Soupis etc., č. 767, bez uvedení této edice). 

163. 1434 listopad 17, Liptovská Mara 
Liptovský župan F1lip Perkel de Kerche a hejtmané téže župy vydávají zprávu 
o svědecké výpovědi Petra, syna Mikuláše z Parížovcfl, a Andreje, syna Juraje 
z Liptovského Jána, podle níž Jakub, syn Tomáše z Černové, a Gerhard, manžel 
Alžběty, vdovy po Janovi Besenev, přišli v době vpádu táboritů do kúrie jme
novaného Petra, kde jim sebrali voly. 
Slov. reg. J. Kočiš a kol., Štátny archív v Bytči 1., s. 140, Č. 33. 

164. 1434 prosinec 13, s. 1. 
Jan Pardus z Hrádku na Rychmburce slibuje podrobit se výpovědi, kterou učiní 
správce KrálovstVí českého Aleš Vřešťovský z Rýzmburka, ve všech sporech 
hlavně o zámky Otmuchov, Němčí a Vrno mezi ním a vratislavským biskupem 
Konrádem i ostatními knížaty, pány a městy. 
Čes. reg. J. Horák (jako Č. 18), s. 52, č. 7. 
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165. 1434 prosinec 18, Český Krumlov 
Ctibor ze Zásmuk, purkrabí krumlovský, prosí rychtáře a celou radu města 
Cáhlova (Freistadt J. aby neprodleně propustili tři vozy se solí, jež nutně potře
buje pro rožmberskou kuchyni. 
Něm. ed. A. Wagner (jako č. 121), s. 38. Něm. reg. F. Wirmsberger (jako 
č. 34), s. 316. 

166. 1434 prosinec 21, Horní Hlohov 
Bolek, kníže opolský a pán na Horním Hlohově, potvrzuje Hanuši, mlynáři u Hra
bovské brány v Ostravě, list na mlýn. 
Něm. ed. A. Adamus (jako č. 87), s. 22-23, Č. 13, Čes. reg. K. Jiřík (jako 
Č. 87), s. 48. 

167. 1435 únor 3, [Český] Krum lov 
Oldřich z Rožmberka prezentuje na uprázdněnou faru v Deštné Mikuláše 
z Deštné. 
Čes. reg. a výtah formule F. Tadra, Formulář kanceláře Rožmberské, VKČSpN 
1890, s. 248 a 256, Č. XII. Čes. reg. B. Rynešová, Listář etc. 1., Č. 260. 

168. 1435 únor 4, Vídeň 
Císař Zikmund konfirmuje privilegia udělená klášteru sv. Tomáše v Brně svými 
předchfidci a zvláště privilegium císaře Karla IV. o nabývání movitých i nemo
vitých ne lenních statkfi. 
Čes. reg. V. Vaškfi, Konfirmace privilegií brněnských augustiniánů v 18. stoletl, 
VVM 32, 1980, s. 152, Č. 11. 

169. 1435 únor 10, Vídeň 
Týž potvrzuje městu Luckau v Dolní Lužici všechna práva, zvláště, že nesmf být 
odtrženo od České koruny. 
Něm. reg. G. Hille (jako Č. 5), s. 94. Něm. reg. Rl 11, Č. 11059. 

170. 1435 březen 14, s. 1. 
Jindřich z Hradce vydává listinu pro Bohuslava z Boru. 
Lat. reg. formule J. Weber (jako Č. 96), s. 188. 

171. 1435 březen 28, Bratislava 
Císař Zikmund osvobozuje měšťany města Luckau v Dolní Lužici po tři násle
dující roky od povinnosti platit dluhy a daně, protože byli těžce poškozeni ve 
válkách s husitskými Čechami. 
Něm. reg. G. Hi1le (jako č. 5), s. 94. Něm. reg. Rl 11, Č. 11074. 

172. 1435 duben 23, Hradec u Opavy 
Opavský vévoda Václav potvrzuje prodej jedné kopy pražských grošfi ročního 
úroku farářem Tomášem z Hradce u Opavy Petru Brunerovi v Opavě a oltář
níkovi oltáře sv. Fabiána a Šebestiána ve farním kostele v Opavě za 20 uher
ských zlatých. 
Něm. reg. lat. orig. E. Rzehak, Zur alten Geschichte (jako Č. 7), s. 78. 

173. 1435 duben 28, Basilej 
Basilejský koncil na prosbu probošta a kapituly kostela sv. Stěpána ve Vídni 
pověřuje opata kláštera u Skotfi ve Vídni a představené diecézi Bratislavy (!), 
Pasova, Ostřihomi a Olomouce, aby proti všem, kteří se protiprávně zmocnili 
majetku jmenované kapituly, zakročili církevními tresty. 
Něm. reg. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 1/4, Wien 1901, s. 64-65, 
č. 3778. 

174. 1435 srpen 6, s. 1. 
Opat vilémovského kláštera Václav prodává z dfivodfi nouze opatské insignie 
(infuli aj.) za 44 zl. opatu louckého konventu Přibyslavovi. 
Čes. reg. Č. Sameš, Klášter vilémovský, ČSPS 42, 1934, s. 122, pozn. 89. 
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175. 1435 srpen ID, Brno 
Císař Zikmund na prosby obyvatel města Uherského Ostrohu potvrzuje tomuto 
městu, vzhledem k velkým válečným škodám, privilegia a uděluje právo odúmrti 
i vaření piva. 
Ces. reg. L. Hosák (jako č. 19), s. 29 a pozn. 46. 

176. 1435 srpen 15, s. 1. 
Synové kurfiřta Friedricha Bojovného, kurfiřt Friedrich Mírný (Sanftmiithig) 
a Zikmund, uzavírají se Zikmundem z Vartenberka dohodu na tři roky s urči
tými podmlnkaml, zaměřenými proti Hynkovi z Wildenstelnu. 
Něm. parafr. H. Knothe (jako č. 102), s. 204. 

177. 1435 srpen 15, [Uherský] Ostroh 
Frydrych, knrže ruský, osvobozuje měšťany svého města Uherský Ostroh od 
robot. 
Ces. reg. L. Hosák (jako č. 19), s. 29 a pozn. 47. 

178. 1435 září 2, [Vratislav] 
Konšelé města Vratislavi vynášejí rozsudek ve sporu mezi Petrem Schneiderem 
z Broumova a Zikmundem Slossllem z Glomnice o krám se zařízením. Právo 
přiznávají Petru Schneiderovi. 
Struč. čes. reg. P. V. Wintera [jako č. 8) (s vročením 1434) a E. Bouza a koL, 
Okresní archív v Náchodě - Průvodce po archívních fondech a sbírkách, s. 61 
[širší regest poskytnut laskavostí M. Moravcové, řed. OA Náchod). 

179. 1435 listopad 23, s. I. 
Mikuláš z Hořic a na Šelmberce prodává chrast, jenž se nazývá Dubná, sou
sedům a lidem svým úročním ze Lhoty (na Lejči 7) právem purkrechtním za 
6 kop a 51 grošů pražských a za půl lánu a čtyři jitra s gruntem. Ze zakou
peného chrastu majl Mikulášovi platit dva a půl kopy grošů ročně; na sv. Jiří 
šestnáct (!) a na sv. Havla rovněž šestnáct [!) grošů. 
Ces. ed. opisu R. Tecl (jako č. 142), s. 34. 

180. 1436 leden 17, Brno 
Opat Jan s celým konventem kláštera ve Zďáte vyznává, že v nouzi zastavil 
zlatý kříž Stachovi, plebánovi v Dobřenicích a prokurátoru kláštera v Opato
vicích, v částce 30 kop gr. Nyní, jsouce upomínáni o zaplacení od vykonavatele 
poslední vůle, dávají onen kříž v ceně 26 kop gr. opatu v Opatovicích, který na 
prosby Václava Sundlina, děkana pražského, a Jana, probošta kroměřížského, 
zbývajících 6 kop gr. odpustil. 
Ces. reg. J. P[elikán], Kříž žďárského opata, CSPS 49-50, 1941-42, s. 295-296. 

181. 1436 květen 8, s. 1. 
Jindřich z Drahova prodává lineckému měšťanu Petru z Lindy (von der 
Lynnden) dědičně polovinu poplužního dvora v Hluboké se vším příslušen
stvím za 207 kop grošů pražských. 
Ces. ed. H. Pe'lCa (jako č. 77), s. 51-53 [Beneš Beránek, Soupis etc., č. 801, 
bez citace této ed.). 

182. 1436 květen 31, Olomouc 
Děkan Petr z Račic, probošt Pavel z Prahy a celá kapitula olomouckého kostela 
líčí utrpení olom. kostela a města Olomouce za husitských válek, chválí 
vytrvalost měšťanů a šlechty v boji s nepřítelem a vyzývají k dalšímu odporu, 
slibujíce vzájemnou pomoc v boji. 
Lat. ed. a čes. překlad A. Roubic, Olomouc a basilejský koncil, HT 8, 1985, 
s. 142-143. 

183. 1436 červen 4, s. I. 
Míšeňský biskup Jan prostředkuje mezi Hynkem, Jindřichem a Benešem Berky 
z Dubé na Hohnsteinu, Molsteinu a Wlldensteinu a mezi markrabětem míšeňským 
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smlouvu proti Zikmundu z Vartenberka. 
Něm. parafr. H. Knothe (jako č. 102), s. 205. 

184. 1436 červenec 13, Hradec u Opavy 
Opavský vévoda Václav, purkmistr a radní města Opavy, purkmistr a radní 
s vědomím starších městského řemeslnictva a celé obce města Hlubčice pro
hlašují, že jsou dlužni 100 kop pražských grošů krnovskému měšťanovi Miku
láši Gotiscromerovi a Janu Seidlerovi, kanovníkovi v Ratiboři a oltářníkovi 
v Krnově, které budou splácet ve dvou ročních splátkách po pěti kopách grošel. 
Něm. reg. E. Rzehak, Zur alten Geschichte (jako č. 7), s. 78-79. 

185. 1436 červenec 16, Třeboň 
TreiJoňský hejtman Brus ze Zahrádky, Jan z Kozího, kněz Jakub Chlupač, farář 
štěpánovský, a třeboňský rychtář Kuneš dosvědčují, že třeboňský opat postoupil 
městu jeden lán při rybníce Velfle u Břilic. 
Čes. reg. T. Antl, Příspěvky místopisné I. Třeboň. Regesta listin XV. a XVI. 
věku, uložených v archivu města Třeboně, ČS PSČ 5, 1897, s. 60-61. 

186. 1436 srpen 4, v poli u Děčína 
Saští vévodové a Zikmund z Vartenberl{a prostředkují uzavření příměří mezi 
Hynkem, Jindřichem a Benešem Berky z Dubé, biskupem míšeňským a Horní 
Lužicí na jedné straně a Janem na Blankensteinu, bratrem Zikmunda z Varten' 
iJerka, na straně druhé. 
Něm. parafr. H. Knothe (jako č. 102), s. 205. 

187. 1436 srpen 17, Jihlavn 
Rakouský vévoda Albrecht uděluje městu Telči právo trhu na den sv. Martinn 
(listopad 11). 
Čes. reg. lat. orig. J. Janoušek, Městský archiv v Telči na Moravě, Sborník 
historický 4, 1886, s. 7, č. VI. 

188. 1436 srpen 23, s. 1. 
Děkan Petr z Račic, probošt Pavel z Prahy a Martin z Dobřan s celou olomouc
kou kapitulou vyznávají, že pronajali SVllj dům v Brně Janu z Čimic, plebánu 
v Olbramovicích a oltářníku kostela sv. Petra v Brně za rozl1čné služby. 
Ces. reg. 1- Pl el1kán], Dům olomoucké kapituly v Brně, ČSPS 56, 1948, s. 144-H5. 

189. 1436 říjen 1, Praha 
Císař Zikmund prohlašuje, že nechce vzpomínat nepřátelství s bratry z Mora
vaR, bere je na milost a zaručuje jejich městu Kroměříži nerušené přijímání 
pod obojí na základě kompaktát. 
Čes. ed. (opisu ?) A. Neumann (jako č. 112), s. 146-147, pozn. 2. 

190. 1436 říjen 3, Basilej 
Kardinál Julián, předseda koncilu basilejského, potvrzuje svou pečetí pravost 
dvou inzerovaných instrumentů, z nichž prvý je Konráda, arcibiskupa pražského. 
Čes. reg. J. Horák (jako č. 18), s. 52, č. 8. 

191. 1436 prOSinec 4, Praha 
Císař Zikmund potvrzuje klášteru Grlinhain všechna privilegIa, která mu byla 
zničena při přepadení husity r. 1429. 
Něm. ed. W. Engel, Kaiser Sigismunds Privileg ftir das Kloster Grunhain, 
NASGA 48, 1927, s. 297-301. Něm. reg. Rl 11, č. 11557. 

192. 1437 únor 8, České Budějovice 
Purkmistr a přísežní mčsta Českých Budějovic dosvědčují, že linecký měšťan 
Hans Grill a jeho manželka Markéta, dcera zemřelého budějovického měšťana 
Jana Sparnkese, žalovali v roce 1435 Petra z Lindy (von der Linden), Sparnke
sova bratra, kvůli podílu z otcovského dědictví. 
Něm. ed. H. pexa (jako č. 77), s. 54-55. 
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193. 1437 unor 19. Praha 
Císař Zikmund žádá hejtmana Těmu z Koldic a všechna města Sestiměstí, aby 
potrestali Jana Kolucha, který napadl klášter v Ojvíně. 
Něm. ed. P. Arras, Kaiser Sigismunds Erlass gegen Jan Koluch /19. Februar 1437/, 
NLM 69, 1893, s. 312-313. Něm. reg. Rl 11, Č. 11671. 

[ad č. 65] 1437 únor 23, Budín 
[chybná datace Sedláčkova] 

194. 1437 únor 25, Praha 
Císař Zikmund zastavuje panství hukvaldské Mikuláši Sokolovi z Lamberka. 
Ces. ed. opisu A. Adamus (jako č. 87], s. 23-24, Č. 14. 

195. 1437 březen 21, Praha 
Týž uděluje Machně z Vartenberka právo poNdit poslední vůli o svém ma
jetku. 
Něm. reg. lat. listiny A. Sedláček (jako č. 65], s. 59, Č. 32. Něm. reg. Rl 11, 
Č. 11735. 

196. 1437 duben 12, Praha 
Týž potvrzuje práva a privilegia udělená pražské univerzitě jeho otcem Karlem 
a bratrem Václavem. 
Ces. reg. K. Kučera - M. Truc, Archiv University Karlovy, s. 87, Č. 74. Něm. 
reg. Rl 11, Č. 11756. 

197. 1437 květen 6, [Ceský Krumlov] 
Oldřich z Rožmberka dává svobodný glejt knězi Bedřichu ze Strážnice a jeho 
prí'lvodu od 5 do 30 koní s tolikéž osobami k jednání na Krumlov. 
Ces. ed. formule a čes. reg. F. Tadra (jako č. 167), s. 249 a 268, Č. VI. Ces. 
reg. B. Rynešová, Listář etc. 1., Č. 322. 

198. 1437 srpen 13 (neb září 3), Vídeň 
Rozsudek smírčího soudu ve věci Salzburg proti Rakousku (I) ohledně berně 
proti husitům. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 118-119, č. 14749. Spornost datace vysvětlena 
v pozn. tamtéž. 

199. 1437 srpen 25, Martin 
Laurent de Hedrehvara, palatin, vydává svědectví, v němž se na základě dobro
zdání župy a odložení přísahy přiznávají všechna práva rodiny Folkušovy, 
obsažené v listinách, které se ztratily, když byl Ladislav z Folkušové zajat 
husity v době jejich vpádu do Martina. 
Slov. reg. J. Kočiš (jako č. 163), s. 140, Č. 36. 

[ad Č. 198] 
[sporná datace] 

1437 září 3. Vídeň 

200. 1437 září 16, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht vysvědčuje, že dluží Jindřichu Ambergerovl, měšťanu 
z Perchtolsdorfu, 130 funtů vídeňských feniků, které sl vypůjčil k vyplacení 
některých hradů zastavených za husitských válek. Splatno do tří let od nej
bližšího sv. Martina. 
Něm. reg. Quellen (jako Č. 49), s. 121, Č. 14755. 

201. 1437 září 29, Olomouc 
Vilém z Hlušovic prodává všechno své zboží v Hlušovicích (půl dvora s pří
slušenstvím) svému bratru a jeho manželce Anně ze Smržic za 50 hřiven gr. 
stříbrných. 
Ces. reg. J. P[el1kán], Hlušovice u Olomouce v r. 1437, CSPS 55, 1947, s. 142. 
(Beneš - Beránek, Soupis etc., Č. 905). 

30 



202. 1437 říjen 18, Vídeň 
Rakouský vévoda Albrecht potvrzuje na prosbu převora Vavřince privilegium 
markraběte Jošta z 1398 květen 23, Brno, pro kartouzu v Dolanech a povoluje 
jí koupi statků za 700 marek. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 123-124, č. 14769. 

203. 1437 říjen 22, Vídeň 
TýŽ dluží Hansi Seeberovi. měšťanu ze Steinu, 50 funtů. Vše ostatní jako výše 
č. 200. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 124, č. 14772. 

204. 1437 říjen 22, Vídeň 
Týž dluží Jakubu Weyppoltovi, měšťanu ze Steinu, 100 funtC .. Vše ostatní jako 
výše č. 200. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 124, č. 14773. 

205. 1437 říjen 22, Vídeň 
Týž dluž[ Simonu Walthauserovi, měšťanu ze Steinu, 40 funtů. Vše ostatní jako 
výše č. 200. 
Něm. reg. Quellen (jako č. 49), s. 124, č. 14774. 

206. 1437 říjen 28, Praha 
Císařovna Barbora se přimlouvá u papeže, aby Rehoře, kancléře vévody rakous
kého, voleného biskupa brixenského, potvrdil v této hodnosti. 
Lat. ed. formule a čes. reg. F. Tadra (jako č. 167), s. 247 a 252, č. III. 

207. [ad 1437 říjen 28], s. l. 
Oldřich z Rožmberka píše papeži s přímluvou v téže záležitosti. 
Lat. ed. formule a čes. reg. F. Tadra (jako č. 167), s. 247 a 252-253, č. IV. 
Čes. reg. B. Rynešová, Listář etc. 1., č. 344. 

208. [ad 1437 říjen 28], s. l. 
TýŽ píše kardinálu Jordanovi de Ursinis ("consaguineo suo") s přímluvou v téže 
záležitosti. 
Lat. ed. formule a čes. reg. F. Tadra (jako č. 167], s. 247 a 253, č. V. Čes. 
reg. B. Rynešová, Listář etc. 1., č. 344. 
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DV.E }IHOCESKA "HUSITIKA" z LET 1432 A 1435 

Rudolf Tecl 

Uvozovky v názvu předkládaného materiálového článku blíže 
specifikují oba zveřejňované opisy listin. Nejedná se totiž o písem
nosti, jež se obsahově přímo týkají událostí husitské revoluce, ale 
patří sem povýtce chronologicky, tj. do širokého záběru drama
tických let 1419-1437. Nicméně i jejich tematické zaměření je 
zcela symptomatické, dokládá, jak i během oné bouřlivé doby, bez 
ohledu na "vysokou" politiku, vojenské či ideologické akce, probí
haly v nich, či lépe vedle nich, i jevy a skutečnosti naprosto všední, 
zdánlivě nezajímavé, nicméně charakteristické. Možno sem zařadit 
vedle řady zlistinění nejrůznějších soukromo-právních aktů a úmluv 
i rozličné donace, výpovědi a podobné záležitosti. 

Publikované závěry výzkumů, ba pouhá upozornění posledních let 
názorně dokládají, že naprostou většinu nálezů málo známých, ba 
přímo neznámých, středověkých písemností diplomatického cha
rakteru, lze očekávat při pokračujícím zpracování starých i mlad
ších, prostých či úředně ověřených kopií, tedy souhrnně řečeno 
kopistického materiálu uloženého v našich archivech, popř. knihov
nách.1 ) 

Této premise je věnována i následující část naší práce. 

I. 

Prvá a starší listina (správněji její opis) z roku 1432 je v lite
ratuře poměrně známá, a i faktograficky vytěžená. Využil jí již 
August Sedláček,z) po něm František Teplý,3) upozornění na ní 
nacházíme i v díle Josefa Dobiáše.4

) Všichni uvedení badatelé 
podali její regest (obsáhlejší či kratší), a to podle jakési kopie, 
jež se měla nacházet v nynějším Státním oblastním archivu v Tře
boni, ovšem bez bližších údajů (jejího stáří, uved. fondu či signa
tury ap.). Tak např. lapidárně cituje A. Sedláček ("Kopie v archivu 
Třeboňském".); F. Teplý nečiní ani to; zarážející je i odkaz u jinak 
hyperkritického J. Dobiáše, totožný s citací Sedláčkovou.5 ) Faktem 
zůstává, že opis (kopii) listiny, kterou znal a používal již A. Sedlá
ček v minulém století, se ve fondech a sbírkách SOA v Třeboni 
nepodařilo nalézt; negativní výsledek přinesl i průzkum přísluš
ných fondů Okresního archivu v Jindřichově Hradci. 

Přesto se však posléze objevil strojopisný (!) opis hledané listi
ny z roku 1432 v rozsáhlém, až na několik výjimek, výhradně ru
kopisném regestáři všech základních kmenových fondů a sbírek 
někdejšího schwarzenberského archivu, dnes uloženém ve 2. od
dělení SOA v Třeboni.6 ) Zde, v archivní krabici označené III. (re
gesty z let 1421-1439), je uložen zmíněný moderní opis (resp. 
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přepis J, jenž teoreticky mohl mít v ruce J. Dobiáš, rozhodně však 
ne A. Sedláček. Odkaz na starší kopii, podle níž byl nepochybně 
pořízen, opět zcela chybL Jeho text je transliterován (ovšem bez 
možnosti přesvědčit se, jak důsledně a správně J, což při tištěné 
edici písemnosti z této doby považuji za zbytečné. Ze shora uvede
ných důvodů jsem nicméně musel vzít jeho znění za základ zve
řejněnÍ,1 J 

Fetr z Chotěmic, obydlím v Jindřichově Hradci, odkazuje k potřebě chudým 
du nového špitálu za rybníkem v Jindřichově Hradci, celou ves Lovětín, se dvo
rem, tvrzí a dalšími nemovitostmi, v Horusicích všechno, co tu drží, včetně 
poddaných, rybniku a lesů a v Bošilci, příslušný majetek. Poručníky svému od
kazu činí purkmistra a konšely mě:;ta Jindřichova Hradce, přičemž uvádí, že 
původně (tj. před :i2. srpnem 1432) zboží světU Arnoštovi z Leskovce, Maršovi 
z Vydří, Markvartovi z Vojslavic, purkrabímu v J. Hradci a dalším. 

1432, srpen 22., s. 1. 

Ve jméno božie, amen. Já Petr z Chotěmic, bydlem v Hradci Jindřichově, 
vyznávám tímto listem vuobec před každým, ktož jej uzřie, neb čtúce slyšeti 
budú, že s dobrým rozmyslem a s přátelskú radú, a jsa zdráv, učinil sem rozká
zanie, i mocí listu tohoto rozkazuji Lovětín (Lowetyn) ves celú, 1 s lidmi plat
nými, dvuor i s tvrzí, s rolí oranú i neoranú, s lukami, s lesy, s rybníky, 
s potoky i se všemi vodnými (!) puožitky i jinými puožitky, jakžkolivěk jme
novanými, i s hranicemi, jakžto zbožie v nich záleží (zalezi), s plným panstvím, 
nic nevymiňuje, ani pozostavuje, a tým obyčejem v Horusicích všecko, což já tu 
držím, s lidmi platnými, s rybníkem, s lesy i v Bošilci, což k tomu příslušie, 
také s plným panstvím i se vším, což k tomu příslušie, nic nevymiňuje, ani 
pozostavuje, ta všecka zbožie svrchupsaná dávám a odkazuji chudým do nového 
špitála za rybníkem v Hradci Jindřichově (Gyndrzichowie) na jich potřebu, a ty 
všecky užitky každé léto, aby naloženy byly na ty chudé k jich potřebě podle 
rozumné opatrnosti, a jestliže by které léto co zbylo těch užitkóv, s toho zbožie 
mimo tu potřebu chudých, jakož se svrchu píše, to nemá chováno býti na jiné 
léto, ale aby dáno bylo chudým domovitým i jiným chudým, jakž by se po
ručníkům v dole psaným najlépe zdálo, a tohoto mého svrchupsaného rozkázanie 
činím poručníky mocné purkmistra. konšely (conssely) města Hradce Jindřichova 
nynějšie i budúcie po vše časy, a prosím již menovaných (I) purkmistra a kon
šelóv nyní vších i budúcích, aby to učinili pro Buoh a tu práci naše (I - recte 
na se ?) vzeli, aby na každé léto ty užitky svrchu psaného zbožie ohledajíce, 
jakož svrchupsáno jest, s tiem učinili, jakož by se jim najlépe zdálo. Neb jim 
to mocně poručiem, i činím mocný (!) tiemto listem jako se samého. Item list, 
jakož na to zbožie k rozkázání mému mocnému zapsaný mám, od Arnošta 
z Leskovce, od ~/!arše z Vydří (Widrzle) a od Markavarta z Vojslavic, purgrabě 
v Hradci, i od jiných, jimž sem toho zbožie společně svěřil, svrchupsaným kon
šelóm nynivším (!) i budúcím, mocně poručiem i se vším plným právem dávám 
a oni též plné právo mají k tomu zápisu, jakožto já, podle kterýchžto zápisuóv 
toto rozkázanie i poručenstvie spravedlivé, moc maje učinil jsem. Toho pro 
lepší jistotu svú, jsem vlastní pečeť přivěsil k tomu listu a prosil jsem uro
zených pán6v, pana Menharta z Hradce, pana Petra z Janovic, pana Mikuláše 
z Landštejna, seděním na Borotíně a slovutným panoší Petra z Újezda, Ctibora 
řečeného Hájek z Vlčetína, Artleba z Kostník (Costnik) a Thámy z Vlčetína, že 
jsú své pečeti na svědomie svrchupsaných věcí k mé prosbě přivěsili k tomuto 
listu, jenž jest psán léta od narození syna božieho tisíc čtyřista třidcátého 
druhého léta, ten pátek před svatým Bartolomějem apoštolem božiem. 

Strojopisný text opisu listiny končí letopočtem v arabských číslicích - 1432. 
Pod ním jsou stylizovaně provedené kresby celkem 8 přivěšených pečetí (pře
vzaté z oné původní, dnes nám neznámé kopie ?). 
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II. 

Naproti tomu opis listiny z roku 1435 je naprosto neznámý, 
i pro regionální bádání, což je dáno i skutečností, že byl evidován 
až na přelomu šedesátých a sedmdesátých let našeho století, takže 
v rozmnoženém inventáři Archivu města Soběslavi, zpracovaném 
a vydaném Janem Lintnerem roku 1965, jej ještě nenalézáme.B

) 

Kopista 18. století patrně nepochopením text originálu místy nejen 
formálně, ale i fakticky zkomolil, což platí zvláště pro uvedené fi
nanční částky. 

Mikuláš z Hořic a na Šelmberce prodává chrast, jenž se nazývá Dubná, 
sousedům a lidem svým úročním ze Lhoty (na Lejči - u Soběslavi) právem 
purkrechtním za 6 kop a 51 grošů pražských, a za půl lánu a čtyři jitra k to
mu (?) s gruntem. Ze zakoupeného chrastu mají Mikulášovi platit dva a půl 
kopy grošů ročně; na sv. Jiří šestnáct (!) a na sv. Havla rovněž šestnáct (!) 
grošů. 

1435, listopad 23., s. I. 

Já Mikuláš z Hořic, seděním na Šelmberce, vyznávám tímto listem všem, kdož 
jej uzře neb čtúc slyšeti budú, že sem prodal i mocí listu tohoto prodávám chrast, 
jenž slove Dubná, kterážto chrast, já nadepsaný Mikoláš (!) prodal sem súse
dům a lidem ze Lhoty za sedm kop grošů v bez devíti gr. dobrýCh stříbrných, 
rázu pražského; takútu úmluvu že tu chrast nadepsanou prodávám jim konečně 
za půl lána a čtyři jitra k tomu (?) s gruntem, jim i jich budaucím vůrok (!) 
právem purgrechtním, tu sobě nic nepozastavě, ani svým budúcím; a z tej 
chrastě mají na ně (!) nadepsanému Mikulášovi úrok platit, do roka dva a půl 
kopy grošův, a to rozdielně, na svatý Jiří nejprv příští popsaně (!) listu tohoto 
še~tnáct gr., a na svatého Havla hned potom příštího, také šestnáct gr., a tak 
po jiná všecky léta mají mně již psanému Mikolášovi platiti, i mým budaucím; 
a já často psaný Mikuláš slibuji jim, lidem svým nadepsaným, ten trch (!) 
i to všecko, což na hoře psáno stojí, zdržeti ctně, věrně a křesťansky, a to pod 
svú vierú i ctí čistú a zachovalú jim i jich Ifol. lvi budaucím, a tomu trhu na 
svědomně (!) a pro lepší jistotu, přivěsil sem pečeť svú vlastní k tomuto 
listu svú dobrú volí, svým vědomím i s přiznáním. A prosil sem slovutných 
panoší Petra ze Dvorce, Petra ze Bzové, Ctibora z Pohnáni, aby podle mně a 
semnú své pečetě, bez své škody přivěsili pro dalše (I) svědomně (!) toho 
trhu. Jenž jest dán a psán od narozeně syna buožieho tisícého čtyrstého tři
cátého pátého, tu středu před svatú Kateřinú. 

Pod datačni formulí stylizovaná kresba čtyř kulatých (původně) přivěšených 
pečetí, každá s písmeny L. S. uvnitř kruhu. 

Fol. 2r je nepopsáno, závěrečné fol. 2v obsahuje v horní, pravé části regest 
(indorzát) psaný rukou 18. století, totožnou s vlastním textem opisu: 
List na kaupi ch ras ti lesa Dubné ve Lhotách de A[nn]o 1435 od Mikuláše 
z Hořic, pána na Lhotě na Lejči. 

Je skoro jisté, že ještě kolem poloviny 18. století se originál listi
ny nalézal v soběslavském městském archivu. Vyplývá to jedno
značně z jeho nejstaršího známého inventáře, sepsaném Antonínem 
Lekešem. Zde, pod číslem 17, je evidován i: "List na skoupení 
chrasti Dubná ve Lhotách".9) (Bohužel bez uvedení datace). Na
proti tomu není jasné, co bylo základem zprávy výjimečného so
běslavského kronikáře, zdejšího měšťana a soukenického mistra 
Františka Šifauera (1804-1875), který při roku 1435 zaznamenal: 

"V tomto roce ves Lhota (to jest pustá) v Dubnej kaupená od 
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Mikoláše z Hořic za ... 70 sex. "10) Již A. Sedláček poukázal na sku
tečnost, že rok datace oné případné listiny je nemožný, a zcela 
hypoteticky uvažoval, že by snad mohla patřit do roku 1485,11) 
ale co víme o dějinách Lhoty na Lejči a zvláště o životě jejího 
prvého držitele Mikuláše z Hořic a na Šelmberce nás nutí tuto do
mněnku zcela zamítnout. O počátcích vesnice, podobně jako o její 
lokalizaci máme k dispozici pouze značně mlhavé a nedostatečné 
údaje. Na základě zápisu desk dvorských se R. Cikhart domníval, 
že Lhota na Lejči je totožná s tou, o níž se zde píše, že ji roku 1399 
nebo o málo dříve koupil Jan ze Skopy tec, od něhož ji získal Jan 
Štítný ze Štítného (ten roku 1412 zastával funkci pukrabího právě 
v Soběslav i, což bylo R. Cikhartovi kardinálním důkazem pro svoji 
hypotézu). V době blíže neznámé ji prodal jakémusi Drslavovi a ten 
zase kolem roku 1414 Vernieřovi z Rankova. Autorovi však naprosto 
ušlo, že již roku 1927 zcela přesvědčivě a jednoznačně vyvrátil jeho 
výše citované závěry Josef Dobiáš a všechny zmíněné údaje z desk 
dvorských oprávněně ztotožnil s Lhotou (Vernýřovou) na Pelhři
movsku, ležící mezi obcemi Ústrašínem a Částkovicemi.12 ) 

Zdá se dnes skoro nepochybné, že první nejstarší známou pí
semnou zmínku o lokalitě Lhotě na Lejči obsahuje právě námi zve
řejněný opis listiny z roku 1435 (popř. i onen konfúzní regest Ši
fauerův, též k onomu roku). 

Z "Konceptu životopisu p. Jana z Rožmberka [t 1472] k velké histo
rii Rožmberské", sestaveném rožmberským archivářem a knihovní
kem Václavem Březanem se dovídáme, že asi během 14. a 19. květ
na 1467 byla ves Lhota dvakrát za sebou spálena (resp. vypálena) 
vojenskými oddíly Zdeňka ze Šternberka, při jejich průtahu So
běslavskemY) Obvykle se v literatuře uvádí, že poté, roku 1480 
pustou ves koupila obec města Soběslavi od Bohuslava Ojíře z Oče
dělíc a Zobolta Tetauera z Tetova (z Tetavy !). Ovšem nahlédnutím 
do dvou soudobých opisů o oné koupi vsi, jež se nám docho
valy v druhé nejstarší soběslavské městské knize (trhové, pro léta 
1480-1637) zjišťujeme (v prvém případě): ll ••• koupili jsú ves 
Lhotu na Lajči (Layczi) s platem, s potokem, s chrastinami i s tím 
se vším plným panstvím, co k tomu příslušie ... ", v druhém pak: 
"Lhota kúpena jest. Léta po narození syna božieho, tisícího čtyřsté
ho osmdesátého, f. III. ante traslationem beati (!) Venceslai /únor 
29.1 Albertus Ojíř (Ogierz) de Očedělic, vicecamerarius regni Bohe
mie vendidit magistro civium, consulibus et communitati civitatis 
Sobieslawiensis villam dictam Lhota etc. na Lajči (na Layczy) na 
potoce, s dědinami ornými i s neornými, slukami, ... "15). Třebaže 
nelze zpochybnit údaj o celkové devastaci vesnice roku 1467, zdá 
se podle obou zápisů z roku 1480, že lokalita v té době nebyla s ur
čitostí pustou. To se stalo asi až někdy během prvé třetiny 16. sto
letí, protože kolem roku 1540 rozdělila soběslavská obec pozemky 
na dílce (lůsy), jež si měšťané mezi sebou rozlosovalU6

) 

Ještě několik slov k lokalizaci. Byl to opět R. Cikhart, kdo upo
zornil na pomístní jména (hájovny) "ve Lhotách" a polní trať "nad 
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Lejčí". Bohužel, naprosto zamlčel, kde se mají tato PmJ prImo na 
Soběslavsku (resp. vůči městu Soběslavi) nacházetY) Až František 
Roubík se pokusil polohu zaniklé Lhoty situovat i topograficky, a to 
cca 1 km vzdušnou čarou na sever, od SOběslavi, snad k Lužni
ci (?).lil) Zevrubná revize indikační skici katastru města Soběslavi 
z roku 1828 však přinesla nové skutečnosti. Na uvedené skice se 
skutečně vyskytují pomístní jména tratí typu "Ve Lhotách" (We 
Lhottach), při jejíž východní hranici leží i hájovna "Nad Lejčí" 
(Nad Lejczý), nebo ještě dále k východu, ovšem na skoro zcela 
opačné straně Soběslavi, konkrétněji na jihovýchod od města. 19) 
Možno ještě více zúžit oblast předpokládané ZSV domněnkou, že 
leží mezi Soběslaví a obcí Přehořov, v blízkosti rybníku Nadýmač, 
podle záznamu z roku 1480 na dnešním Dírenském potoce. Řeka 
Lužnice leží od takto vymezeného místa vzdušnou čarou cca 2 km. 
Shrneme-li vše, co bylo shora o zaniklé vesnici Lhotě na Lejči z no
vých i známých pramenů a literatury zjištěno, docházíme k zá
věrům: 

a) Nejstarší, skutečně bezpečný údaj o lokalitě nacházíme v listině 
(jejím opisu) Mikuláše z Hořic z 23. listopadu 1435. 

b) Jmenovaný feudál držel ves minimálně ještě roku 1467 ("Lhota, 
ves Hořického"), možná i ještě roku 1473, kdy se připomíná 
naposledy.zU) 

c) Pravděpodobně mezi těmito lety (1467-1473) jí Mikuláš prodá
vá (postupně a po částech ?) jednomu či několika jiným šlech
ticům, podobného postavení. 

d) Ani po dvojím vyplenění během května 1467 vesnice úplně ne
zaniká. 

e) Roku 1480 přechází koupí ze šlechtických rukou do majetku 
města Soběslavi. 

f) Válečné události z roku 1467 pravděpodobně značně negativně 
ovlivnily další vývoj lokality, takže ta, již během prvé čtvrtiny 
16. století, asi definitivně zaniká. 

g) Přesnější lokalizaci ZSV umožnila kombinace soudobých písem
ných pramenů z 15. století, s kartografickými prameny prvé po
loviny 19. století. Konečné závěry však může potvrdit nebo 
naopak vyvrátit výhradně archeologický výzkum. 

Poznámky 

1) K tomu v obecné i konkrétní poloze srov. studii - R. Tecl. Tři zapomenuté 
listiny k dějinám města Třeboně prvé čtvrtiny 15. století, připravovanou pro 
některá z dalších čísel JSH. 

2) Srov. A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 4. (Vy
sočina táborská), Praha 1885, s. 71 a poz. 4 zde - její regest při popisu a dějinách 
tvrze v Lovětíně. 

3) Fr. Teplý, Dějiny města Jindřichova Hradce, díl Ii1, J. Hradec 1927, s. 208 -
rovněž regest listiny; (název rybníka Syrovec je doplněný jeho vlastní dedukcí). 

4) Jos. Dobiáš. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, díl IV/1, 
Praha 1957, poz. 15 na s. 36. 

5) Srov. práce uvedené v poz. 2) - 4). 
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6) Podrobně o genezi, podobě a hlavně významu onoho regestáře [rkp. sbírky 
regestů) pOjednávám ve studU citov. v poz. 1). Jen rámcově o něm lze napsat, 
že obsahuje několik tisíc regestů (v menším rozsahu i opisů "in extenso") na 
volných listech, které jsou uloženy v celkem 32 speciálních archivních krabicích 
(1 s označením) a ve dvou deskách (či šanonech). Časový rozsah je v případě 
krabiC rok 1000 [ I) až 1611, zmíněné desl{y pak zahrnují léta 1612-1813. 
Oficiální název regestáře zní: "Archivum Trebonense - Regesta". 

7) V edic!ch obou písemností přihlížím k zásadám stanovených Jii'ím Daňhel
kou, Směrnice pro vydávání starších českých textů, Husitský Tábor 8, 1985, 
s. 285-30l. 

8) Srov. Jan Lintner, Archiv města Soběslavi 1371-1945 (1950). Inventář 
B/103, díl 1.-11., vydalo archiv. odd. KS, MV České Budějovice 1985. Opis 
(neověřený) na papírovém dvoulistě z 18. století, byl dodatečně zařazen pod 
sign. I A 4/1a, inv. Č. 198a a uložen v kartonu Č. 6. 

91 Celý Lekešův inventář (soupis) soběslavského městského archivu asi z let 
1760-1770 zveřejnil [ovšem s řadou tiskových chyb J Jan Lintner v práci citov. 
v poz. 8), jako přílohu č. 1., s. 352-359. (Regest naší archiválie - č. 17, uveden 
na s. 352). O jeho osobě a vztahu k mistnímu archivu srov. s. 49-50 a poz. 7) 
na s. 63 a dále Jan Lintner a František Salák, Okresní archiv v Soběslavi. 
Průvodce po fondech a sbírkách, Soběslav 1958, s. 7-8. 

10) Kronika Františka Sifauera (s četnými zajímavými vyobrazeními) je dnes 
uložena ve Sbírce rukopisů OA Tábor, č. 212. Jako rok založení uvádí autor 
rok 1838 (na předním přídeští), následovně i rok 1839 (v tzv. "Omluvě" autora, 
na fol. 3v). Citovaný zápis k roku 1435 se nalézá na fol. 25r. Otiskl jej již 
Roman Cikhart, Příspěvky k soupisu Lhot, JSH 4, 1931, s. 62 [heslo - Lhota 
na Lejči). 

11) Sedláčkovo dobrovzdání srov. v jiném článku [.Romana Cikharta ?], 
Zaniklé osady na Táborsku, Věstníl{ jihočeských muzeí [Příloha soběslavských 
"Zvěstí"), 1912, Č. 7, s. 52. 

12) Domněnku R. Cikharta srov. v článku Příspěvky k soupisu Lhot, 
s. 62. Závěry rozboru 1. Dobiáše v jeho Dějinách královského města Pelhřimova 
a jeho okolí, díl 1, Pelhřimov 1927, s. 422 a poz. 114-118 zde - Lhota (Ver
nýřova). 

13) Otiskl František Mareš jako přílohu své rozpravy Norbert Heerman a Vác
lav Březan, Časopis Musea Království českého 73, 1899, s. 221-243 (příloha 
s. 231-243). "Maii 14 (1467). Zdeněk hnouti se měl z Hradce v 700 koních 
a jel k Soběslavi a tu ves Lhotu nejbližší od Soběslavě spálil a Majnusovi 
z Březnice Záhoří ves jeho také spálil ... Mail 19 .... a pan Zdeněk velmi silně 
se s jízdnými i pěšími táhl k mostu Dráchovskému, chtě na onu stranu k Be
chyni. Zvěděv, že jest most přemetaný, i obrátil se, zase vypálil Lhotu, ves 
Hořického, kterážto jest nejblíže u města, a druhá ves Lžin Malovcovu a odtud 
k Hradci táhl". - Citace ze s. 237. 

14) Takovéto tvrzení se objevuje ve všech příslušných studiích R. Cikharta -
srov. jeho práce cit. v poz. 10) a 111, dále týž, Táborsko, IV. - Historický 
místopis - C) Soběslavsko, Tábor 1922, s. 214-215: z novější literatury např. 
Jan Lintner a František Salák, Okresní archiv v Soběslavi. Průvodce po fondech 
a sbírkách Soběslav 1958, s. 53. Základní bihliografický přehled k této ZSV, 
spolu s výčtem nejdůležitějších historických faktů (pro 15. století však poplat
ných názorům R. Cikharta) a pokusem [nesprávným !) o lokalizaci, přináší 
František Roubík. Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959, s. 52, 
Č. 7 a mapa ZD v Čechách, 2. Kraj českobudějovický (okres Soběslav - Č. 7). 
Srov. i poz. 18). 

15) Oba zápisy, z nichž druhý je patrně chronologicky starší, se nalézají 
v OA Tábor, fond Archiv města Soběslavi, kniha Č. 298 [sign, II B 1/2), fol. 191r 
a 191v. 

16) Uvádí R. Cikhart, Příspěvky k soupisu Lhot, s. 62 (ovšem bez udání prame
ne I). Mimo to R. Cikhart vztahuje [tamtéž) i zjištění Josefa Lintnera, Měšťanstvo 
v Soběslavi za doby jagellonské, Musejní sborník 1901 [Musejní spolek v So
běslavi Č. 4), s. 17 - "TýŽ Petr Slach vyměnil obci svoje pozemky ve Vrbném, 
aby mohla obec jimi odměniti sedláky doňovské, kterým zatopila rybníkem 
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Dubenským grunty, a přijal 8 jiter na Lhotách nad Lužnicí" - (zápis z doby 
někdy před rokem 1495). k naší Lhotě (na Lejči). Tento předpoklad, s ohledem 
na lokalizaci "ve Lhotách nad Lužnicí" (I). nepovažuji za možný (srov. níže). 

17) Srov. R. Cikhart, Příspěvek k soupisu Lhot, s. 62. 
18) Srov. F. Roubík v monografii cit. v poz. 14). Mapka je úplně schématická, 

takže přesněji nelze polohu vůbec určit. 
19) Srov. Státní ústřední archiv v Praze, fond Indikační skici, Kraj budějo

vický, Č. 342 (Soběslav). 
20) Osoba Mikuláše z (Dolních) Hořic, na východ od Tábora (u Chýnova) se 

objevuje v písemných pramenech již od počátku 15. století; ... "et Ntcolai de 
Zwyerzinecz alias de Horzicz ... " (1403, srpen 4.;) - srov. Josef Emler (ed.), 
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, 
liber 6 (1399-1410). Pragae 1883, s. 95. Další jeho životní osudy (včetně získání 
panství hradu Selmberka u Mladé Vožice, hypoteticky v roce 1430, definitivně 
roku 1431) shrnuje A. Sedláček, Hrady, díl 4., s. 223-224 (Selmberk hrad) 
a zvláště s. 298 (Hořice Dole j~!). Poslední zmínky o něm nacházíme v opisech 
dlužních listů Jana (II.) a Jindřicha (V.) z Rožmberka z 11 listopadu 1472 
a 25. února 1473 - srov. Josef Pelikán (ed.), Rožmberské dluhopisy z let 
1457-1481, Praha 1953, s. 176, Č. 503 a s. 178, Č. 511. Zdá se, podle písemných 
pramenů, že Mikuláš (starší) z Hořic se mohl dožít více jak 85 (I) let. 

Seznam zkratek 

PmJ Pomístní jméno 
ZO Zaniklá osada 
ZSV Zaniklá středověká vesnice 
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NEZNÁMÝ PRAMEN K OBLEŽENÍ TÁBORA 
ALBRECHTEM RAKOUSKÝM ROKU 1438 

Zdeněk Uhlíř 

V rušném roce 1438 došlo ve dnech 11. srpna až 15. září k oblé
hání Tábora králem Albrechtem Rakouským, neboť se o něj II Nové 
brány na jihovýchodní straně opevnění opřelo slabší vojsko česko
polské. Vojsko Albrechtovo se položilo na dostřel východně od 
Tábora u vsi Měšice, jsouc podpořeno velkým oddílem Oldřicha 
z Rožmberka. Nedošlo zde ovšem k rozhodné bitvě, nýbrž jen 
k několika drobnějším šarvátkám především při spížování a na
pájení koní; avšak těžší Albrechtovo dělostřelectvo přece způsobilo 
Polákům značné škody. Zároveň zde byl 23. srpna jat a uvězněn 
nespolehlivý Albrechtův straník Zikmund z Vartemberka a na Dě
číně. Všechny tyto údaje jsou sice naší husitské a táborské histo
riografii známy, nicméně nový pohled na tyto události vrhá list 
Hanuše z Reichenau, který dne 23. srpna odeslal radě města Bra
tislavy a který je uložen mezi listinami tamního městského archivu 
pod inv. č. 1472.1 ) Vzhledem k známým nepřesnostem středověkých 
pramenů při uvádění číselných údají není překvapivé, že list za
znamenává jiné počty zničených polských vozů než prameny jiné. 
Zajímavá je však zpráva, jež podává jiné okolnosti internace Zik
munda z Vartenberka a na Děčíně: figuruje tu sice osoba Oldřicha 
z Rožmberka, avšak místem internace není Jindřichův Hradec, 
nýbrž Husinec, a navíc je tu zdůrazněna úloha Bohuše Kostky 
z Postupic. Ačkoli jde o pouhou drobnost, přece jen přispívá 
k plastičtějšímu poznání onoho rušného roku. 

Poznámky 

1) Předkládaný materiálový článek vznikl v souvislosti s excerpcí některých 
tištěných inventářů pro pokračování regestáře Skryté edice a regesty listin 
a listů k dějinám husitské revoluce (1419-1437), II. část, zveřejněném na 
jiném místě tohoto sborníku. 

D. Lehotská, D. Handzová, V. Horváth, Z. Hrabuššay a N. Merglová, Archív 
mesta Bratislavy - Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných 
písemností, Praha 1956, s. 207, Č. [inv.) 1472, zařadili písemnost do doby před 
r. 1437 (!) a rovněž stručný slovenský regest je značně zavádějící, částečně i ne
správný. Naše edice (srov. příloha) byla pořízena na základě fotokopie listu, 
kterou nám ochotně poskytli pracovníci Archivu hlavního mest a SR Bratislavy, 
za což děkujeme. 

K obléhání Tábora roku 1438 (a k celkové situaci u nás toho roku) srov. 
Rudolf Urbánek, Věk poděbradský, České dějiny HI./l., Praha 1915, s. 348-408, 
(k Táboru zvláště s. 353-367, zde i podrobně, na základě řady jiných, důleži
tých zahraničních, především narativních pramenů, o zajetí Zikmunda z Varten
berka, pána na Děčíně, a jeho konci v Jindřichově Hradci v roce 1439, 
s. 362-363. Dále srov. Roman Heck, Tabor a kandydatura Jagiellonsl{a w Cze
chach (1438-1444), Wroclaw 1964, k Táboru konkrétně s. 131-139. Naposledy 
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se tématem zabýval FrantiSek Šmahel, Dějiny Tábora, díl 1./2., České Budějovice 
1990, s. 504-510 [zde shrnuta na s. 551-553, poz. 89-107 základní literatura, 
včetně nejnovějších archeologických poznatků, i pramenná základna]. Nemusí
me zdůrazňovat, že žáéný z citovaných autorů Hanušův list Bratislavským ne
uvádí a jej nezná. 

Příloha 

[1438], srpen 23.; v poli [u Tábora) 
Den erbern weissen hern Richter vnd purgern der stat Prespurg sol der 
prieff. 

Erbern, weissen, liben herrn mein willigen dinst czu allen czeiten. AIs mir 
e 

ewer erberkeit geschriben hat von newng twegen vnsers gnedigen hern kuniges 
vnd der seln, nu las ich ewer erberkeit wissen, das vnser ginediger her der 

e 
kunig mH aIden sein, dij er czu dyser czeit peij ym gihabt hat, den Polaken 
wol acht tag noch gijfolget hat vnd sy sint gewichen czu der stat, dij da 
haysset Thabor. Do haben sy sich vnder geslahen vochen peij der stat mlt 
irer wagen purg vnd dij stat ist ijn oHen, wen sy wellen. So leyt vnser gine di
ger her mit sein heren nicht ferne von vn, das sy mít paxen wol girachen in 
das here vnd wir in ir wagen purg vnd von den gnaden gotes haben sy vns 
kein schaden getan weder an rossen noch an lewten mít Iren puxen vnd wir 
haben ijn mercklichen schaden getan an irer wagen purg. Vnd auch las ich 
ewer erberkeit wissen, das am nechsten dinstag doriten dij Polaken in dlj 
futrung vnd dij vnder komen yn fur vnd schluhen yn ab wil wolckes, das 
man wol hundert gefangen pracht pose vnd gut der derslachen; kun wir der 
czal nicht gewissen. Auch haben sy in woI LX wagen genumen vnd woI 
LX wagen vor prant, dlj mít futer geladen sein gijwest. Vnd des andern tages 
am mitwoch do warn dij Meijssner in dij hut gyriten vor tages vnd dlj 
Polaken woIden aber ln dlj futrung; do traffen dij Meyssner mít Vn. Vnd sluhen 
der Polaken wol XL czu tot vnd namen ijn wol XXLlII gijsatelter pherd. 

e 
Vnd auch las ich ewer erberkeit wissen, das vnser ginediger her der kunig den 
her Sigmund von Taczen hat gefangen vnd hat yn den behemyschen hern 
geantwart. Vnd der vor /sic! - von/ Rosenberg hat yn lassen auf den Hussineck 
furn, do ist der eyn Koska, auch for dar auf gefangen. Auch pit ich ewer 
erberkeit, das ir euch meyn fraw vnd meyn gesind befolen lat sein czu 
Prespurg, das stet mir vmb euch czu vor dinen. Datum in campo in vigil1a 
sancU Bartolomei. 

Hanus von Reichenaw, ewer williger diner. 

Překlad 

[1438], srpen 23.; v poll [u Tábora] 
Počestným moudrým pánům rycháři a měšťanům města Prešpurku má být tento 
dopis. 

Mým počestným, moudrým, milým pánům ochotnou službu po všechny časy. 
Jak mi psala vaše počestnost, abych poslal zprávy o nových počinech našeho 
milostivého pana krále, dávám nyní vaší počestnosti na vědomí, že náš mi
lostivý pan král se svými věrnýmI, které toho času měl při sobě, pronásledoval 
Poláky po osm dní a ti ustoupili k městu, jež se jmenuje Tábor. U města 
se tam položili se svou vozovou hradbou a město se jim otevřelo, kdykoli 
chtěli. Tak se náš milostivý pán se svým vojskem držel nedaleko od nich, že 
oni svými houfnicemi stříleli do vojska a my do vozové hradby a z boží milosti 
jsme z jejich houfnic neměli žádnou škodu ani na koníCh ani na lidech a my 
jsme jim způsobili značnou škodu na jejich vozové hradbě. A také dávám vaší 
počestnosti na vědomí, že příští úterý vyjeli Poláci za zásobováním a královi 
lidé jim vyjeli vstříc a pobili jim mnoho lidí, že se vzdalo dobře sto zajatců 

těžce i lehce raněných; nevíme to číslo přesně. A také jim ukořistili asi šede-
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sát vozů, které byly určeny pro dopravu zásob. A druhého dne ve středu vyjeli 
Ila denní stráž Míšňané, Poláci však chtěli jet pro zásoby; tak se s nimi 
Míšiíané střetli. A zabili jich asi čtyřicet a ukořistili na nich čtyřiadvacet koní. 
A také dávám vaší počestnosti na vědomí, že náš mllostlvý pan král zajal 
pana Zikmunda z Děčína a předal ho českým pánům na zodpovědnost. A pan 
z Rožmberka ho poslal do zajetí do Husince, kde je Kostka. Také prosím vaši 
počestnost, abyste vzali v Prešpurku do ochrany mou ženu a mou čeled, která 
je vám namísto mě k službám. Dáno v poli ve svatvečer svatého Barto
loměje. 

Hanuš (= Jan) z Reichenau, váš ochotný služebník. 
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JEŠTĚ KE KNIHÁM KŠAFTO NOVE:HO MĚSTA PRAŽSK:EHO 
(S OHLEDEM NA TÁBOR A TÁBORSKO) 

Bohdan Zilynskyj 

V úvodním svazku tohoto sborníku byl UClnen pokus o shrnutí 
zpráv o Táboře a jeho obyvatelích, které lze naleznout v nej
starších dvou knihách kšaftů Nového Města pražského.1 ) Dnes 
se k tomuto tématu vracíme znovu, abychom zjištěné skutečnosti 
poněkud doplnili o některé další detaily, získané dodatečně stu
diem novoměstských manuálů.2 ) Zatím zjištěná táboritika přísluš
ných městských knih však při této příležitosti nepublikujeme 
v plném rozsahu. Rozsáhlejší soubor manuálových zpráv bude 
připraven ve vzdálenější budoucnosti, aby tak mohlo být postiženo 
co nejširší časové období, následující po roce 1453.3 ) 

Nejvýznamnější skutečností, kterou lze v tomto příspěvku pre
zentovat, je dodatečná identifikace kšaftu další osoby z Tábora, 
pobývající v závěru svého života na Novém Městě pražském. Z ča
sového hlediska lze toto poslední pořízení zařadit bezprostředně 
za už známý kšaft táborského měšťana Bartoně střelce, pořízený 
v květnu 1453.4

) Mezi oběma dokumenty je ovšem podstatný rozdíl. 
Zmíněný Bartoň podle všeho kšaftoval v průběhu své cesty do 
Prahy resp. krátkodobého pobytu na Novém Městě. Jiný je případ 
Blažka soukeníka z Tábora, který trvale přesídlil z Tábora do no
vého působiště a zároveň přijal novoměstské měšťanství. 

Při původním zpracování zpráv knih kšaftů unikl Blažkův testa
ment pozornosti, protože jeho vztah k Táboru zde není přímo 
naznačen v intitulační partii a nevyplývá ani z dalšího obsahu 
dokumentu. Teprve manuálové zprávy umožnily dílčí upřesnění 
biografie tohoto řemeslníka a zjištění jeho táborského původu. Bez 
ohledu na tuto skutečnost zůstává počet údajů, týkajících se Blaž
ka soukeníka, nevelký. Příznačné je také to, že tyto údaje vymezují 
velmi krátké období let 1454 až 1456. 

Nejsme bohužel schopni upřesnit dobu příchodu Blažka sou
keníka z Tábora na Nové Město; údaj o koupi domu na Poříčí, 
o kterém se později několikrát dovídáme, se nepodařilo v měst
ských knihách objevit.5 ) Není zcela jisté, zda jeho přesídlení do 
Prahy se uskutečnilo až po pádu Tábora do moci zemského správ
ce Jiříka Poděbradského. Záznamy o Blažku soukeníkovi, pochá
zející z let 1416 až 1447, se bezpochyby týkají jiné osoby.5) A tak 
zatím prvním známým dokladem o jeho stálém pobytu v Praze je 
obsažen v kšaftu Petra Vlka, písaře, z 9. 12. 1454. Blažek Tábor, 
soukeník, je zde jmenován jedním z poručníků Petrova posledního 
pořízení.7 ) O dalších 13 měsíců později je pak zmiňován dům 
Blažka z Tábora, sousedící s domem Matěje Špalka, krejčího.5 ) 
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Stál kdesi na Poříčí, v tradiční soukenické čtvrti, přesná lokalizace 
je však s ohledem na současný stav poznání místopisu Nového 
Města zatím nemožná. 

Nejobsáhlejším a zároveň posledním dokumentem, který byl po
řízen ještě za Blažkova života, se stal jeho kšaft, datovaný dnem 
13. dubna 1456.9

) Jeho táborský původ tu ovšem vůbec není zmíněn 
a samotný text není nikterak bohatý na podrobnosti, jež by umož
ňovaly důkladnější poznání této osoby. Jedinou zmínkou, nazna
čující možné vazby Blažka mimo Prahu, je údaj o jednom z poruč
níků jeho kšaftu - blíže neznámém Janovi z Domašína, tedy z pod
blanické oblasti. Žádné podrobnosti k Blažkovu domácímu inven
táři v kšaftu nenalezneme; stejně tak chybí sebemenší zmínka 
o jeho manželce nebo jiných rodinných příslušnících. A tak za
slouží pozornosti snad už jen pasus, týkající se využití Blažkova 
majetku pro spásu "jiných věrných duší křesťanských" - takto 
formulovaný odkaz se v tehdejších kšaftech neobjevuje vždy. 

Blažek zřejmě patřil ke středně majetným novoměstským ře
meslníkům. Jediný doklad, na jehož základě se o tom dohaduje
me, je cena jeho domu, za kterou byl prodán už po Blažkově 
smrti Jakubu písaři ze Starého Města.IO ) 

Tento celkem skromný výčet zpráv o Blažkovi v každém případě 
naznačuje, že přechod táborsl{ých měšťanů do Prahy lze doložit 
už na samém počátku druhé poloviny 15. století. Jestliže v tomto 
případě se osvědčilo dobové příjmení "Tábor" jako takové, které 
má skutečně bezprostřední spojitost s městem Táborem, je situace 
v jiném případě méně jasná. Z nejstarší novoměstské knihy kšaftů 
známe poslední pořízení Kateřiny řečené Táborka, manželky již 
zemřelého Jana Kuklíka, datované 22. květnem 1451.11) Jeho text 
však neposkytuje žádné záchytné body, které by spojitost s měs
tem, tehdy ještě vzdorujícím Jiříku Poděbradskému, jakkoli po
tvrzovaly. Jediné odkazy mimo Prahu jsou v tomto případě nasmě
rovány do blízkých vsí Čakovic a Kojetic. Z uvedeného důvodu 
jsme edici Kateřinina kšaftu do příloh tohoto příspěvku neza
řadili. 

Poslední osobou, kterou je třeba při této příležitosti předsta
vit, je novoměstská měštka Máňa Vožická, která učinila své po
slední pořízení 7. května 1455Y) V tomto případě nemáme k dispo
zici doklad jejích bezprostředních kontaktů s Táborem, avšak její 
téměř třicetiletý pobyt na Novém Městě potvrzuje existenci po
měrně stálých kontaktů na širší Táborsko. Máňa (Margareta) při
šla na Nové Město současně se svým manželem, kožišníkem Václa
vem Vožickým, který se tam zakoupil roku 1426.13) Roku 1435 
a 1436, už jako vdova, sama zakoupila dům a dvě vinice.H ) V po
slední den srpna 1439 byla stanovena nejvyšší poručnicí kšaftu 
svého a Václavova syna Petra kožišníka, který se stal jednou 
z obětí velké morové epidemie. Petrův kšaft žádné trvající vazby 
na Vožici nebo Táborsko nenaznačuje,L5) výrazně však o nich 
hovoří po šestnácti letech poslední pořízení jeho matky. Otisku-

43 



jeme jej zde pro srovnání s kšaftem Blažka soukeníka z Tábora, 
aby tak byly naznačeny různé formy zapojení osob z Tábora a 
Táborska do tehdejšího života Nového Města i migračních proudů, 
které je sem přivedly. V Mánině případu připojujeme navíc ještě 
kvitanční zápisy osob z Táborska, které převzaly část jejího ma
jetku.16

) Právě takovéto zdánlivě druhořadé záznamy umožňují 
v některých případech doplnění a upřesnění zpráv, zachycených 
v textu kšaftů. 

Poznámky 

1) Bohdan Zi1ynsky j, Zprávy o Táboře a jeho obyvatelích v nejstarších kni
hách kšaftů Nového Města pražsl<;ého (1<135-1494), Táborský archiv 1, 1987, 
s. 61-67. 

2) Zkoumány byly větŠí rudní manuály Archivu hl. m. Prahy, zařazené v ar
chivní sbírce rukopisů pod sign. 2084 n 2085; srov. k nim Jaromír Celakovský, 
Soupis rukopisů chovaných v archivu král. hl. města Prahy (Část 1.), Sborník 
příspěvků l{ dějinám hl. m. Prahy 1 /2, Pruha 1920, s. 91-93. 

3) Srov. část autorova příspěvku Tři glosy k Táboru 15. století z pražských 
městských knih, Táborský archiv 2, 1989, zvl. s. 42-43, kde rozebrány zápisy 
manuálů do konce r. 1453. 

4) Archiv český, díl 28, Praha 1912, s. 270-271. 
5) Je možné, že příslušný zápis o koupi domu se nalézal ve shořelém rukopisu 

AMP sign. 2081; srov. J. Celakovský, I. C., s. 84-85. 
G) Jméno Blažka soukeníka je podChyceno v Základech starého místopiSU 

pražského V. V. Tomka, oddíl 2. Prnhn 1870, s. 260, k r. 1447 pak v rukopisu 
/\MP 2096, fol. N 5v (= 161v). 

7) AMP, rkp 2096, fol. V 1r (= 2271'): "Peto etiam discretos viros Johannem 
Owsyk et Blazconem Tabor, pannmces, amicos meos dtlectos, quatenus huius 
mei testamenti volint esse cooperatores, comissares et exequutores in effectum". 

8) "Mathias sartor dictus Sspalko ( ... ) resignavit ( ... ) Margarethe, coniugi 
sue. domum cum aren, sitam in acie penes domum Blazkonis de Tabor ( .... )"; 
AMP, rkp 2085, fol. A 13r (= 17r). 

9) AMP, rkp 2094, fol. A 6v - A 7r (= lOv - 11r); srov. přílohu 1. 
10) "Jacobus scriptor de Antiquu Civitate emit domum cum area r ... ) erga 

Jeronimum pellificem, Swachonem dictum Krziestian, Andream pellif1cem et 
Johannem rotificem, comissarios oHm Blazkonis pannificis oUm de Tabor, 
sitam in Porzieczie inter domos Sspalkonis sartoris et Mathie ollificis f ... ) 
pro undecim sexagenas grossorum ( ... )"; AMP, rkp 2085. for B 21r (= '45r). 
Zápis byl pořízen 9. 8. 1456. 

11) AMP, rkp 2096, fol. Q lv (= 188v); Kateřina je uvedena jako spoluohý
vnjící Nového Města pražského. K používání příjmenf (přízViska] Tábor (Tá
borka] srov. Táborský archiv 2, s. 42. 

1~] AMP, rkp 2096, fol. V 6 [= 232); srov. přílohu 2. 
13] V. V. Tomek. Základy, oddíl 2, s. 91 (k Č. 121 bl. 
1.'~) lb., s. 81 (k Č. 125a), 149 (k Č. 451 c) a 150. 
15) AMP, rkp 2096, fol. D 3v - D 4r (= 69v - 70 r). 
lG) Ponecháváme stranou zápisy, týkající se pouze pražských věcf (AMP, 

rkp 2085, fol. A 12r a F 12v). 

Pf(loha 1 

1456, 13. 4. - kšaft Blažka soukenlka (z Tábora) 

Testamentum Blazkonis pannificis 
Ve jméno Bohžie (!) amen. Já, Blažek súkenník, spoluměštěnín Nového Města 

pražského, ačkoli nemocí tělesnú jsa obtižen. leže na smrtedlné posteli, již 
h:aždú hodinu duše s tělem rozlúčenie očekávaje, však s dobrú pamětí, s plným 
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rozumem a s rozmyslem poručenstvie mé poslednie vuole ze všeho statku 
svého movitého i nemovitého, jímž mě milý Pán Buoh z ~vé štědrosti naděliti 
ráčil, tiemto listem činím, zřezuji a zjednávám. 

Aby o ten jistý statek muoj mezi přáteli mými i jinými všelikterakými lidmi 
sváruov ani súduov se nedálo po mé smrti, toho mého poručenstvle a kšeftu 
činím, zřezuji a zjednávám poručníky opatrné muže Jeronima kožišníka a 
Křesťana, měšťany svrchupsaného Nového Města pražského, přátely mé zv:áště 
milé. A v tom odkazuji a mocně oddávám po své smrti duom muoj s měsiištěm, 
kterýž leží mezi domy Matějovým Špalkovým, krajčířovým, a Matějovým l1rnčie
řovým, i jiný vešken statek muoj movitý i nemovitý, kterýž mám zde v městě 
aneb kdežbykolivel< jinde mohl optán býti, Ondřejovi kožišníku z Starého Města, 
Janovi z Domašína a Jakubovi písařovi, kterýž bydlí u Vavřince mydláře v Sta
ré!ll Městě za Betlémem, tovařišuom mým od staradávna, mně zvláště milým, 
na rovný rozdiel k jmění, k držení a k dědicy.ému vladařstvie plným právem, 
a na tom aby jim žádný nepřekážel z mých ze všech přátel přirozených. 
A aby tíž tovařyši moji společně z mého statku, jim mnú odkázaného, čini!i 
almužny svaté a skutky milosrdné s radú poručnířkov svrchupsaných za mú 
duši, za mé předšie a i za jiné věrné duše ki<esťanské. 
Toho na svědectvle i na potvrzenie pečeti opatrných mužuov Jana Chalupy, 
rychtái<e, Jana pláteníka z Haléřova domu a Jana !wláře, konšeluov svrchu
psaného Nového Města pražského, k mé snažné prosbě přivěšeny jsú k tomuto 
listu, jenž jest dán a psán v úterý po Svátosti unno incarnationis Domini 
MOCCCCCLVlto /= 13. 4. 1456/. 

AMP, rkp 2094, fol. A 6v - A 7r 

Příloha 2 

1455, 7. 5. - kšaft Máni Vcžické 

Ve jméno Božie amen. Já, Máňa Vožická, měštka Nového Města pražského, 
ačkoli nemocí tělesnú etc. A toho mého poručenstvie činím a ustavuji správce 
a poručníky opatrné muže Jana od páteře a Petříka Zachařovic, kožišníky, 
měšťany svrchupsaného Nového Města pražského, přátely mé zvlášce (!) milé, 
jimž douvěřím (!) nad jiné lidi, že oni toto mé zřézenie budú pósobiti vedle 
mé žádosti vespod psané jako věrní poručníci. 

Najprve oznamuji, že Pavel dlužen mi jest za duom, kterýž jest u mne kúpil, 
čtyřidceti kop gr. vedle zápisu knih měsiských a k tomu zvláště jest mi dlužen 
týž Pav.el ještě peněz závdavních za kury a za drva čtyřidceti a jeden gr., 
z kterýchžto peněz i z jiného mého statku odkazuji po mé smrti k kostelu 
svatého Michala do Opalovic deset kop gr. a za těch deset kop gr. aby po
ručníci kúpili k témuž kostelu kopu gr. platu věčného. Pakliby nemohli kúpili, 
ale aby těch deset kop gr. obrátili na dielo, na stavenie aneb na malovánie 
kostela svrchupsaného. Item odkazuji také žákuom k témuž kostelu na drvách 
i na jiných jich potřebách jednu kopu gr. Item odkazuji Brožkovi a Kateřině, 
dětem Hrubého kožišníka, po pěti kopách gr. s nápadem jednoho na druhé 
zuostalé. Pakli by obé dětí umřelo let dospělých nemajíce, tehdy aby poručníci 
těch deset kop gr. obrátili na chudé i na jiné lidi nedostatečné a na žáky, jak 
by se jim nejlépe zdálo. Dále odkazuji Kateřině, svrchupsané dceři Hrubého, 
všecko rúcho mé ložnie i všecky šlojieře, aby jie zachováno bylo do jejích let 
dospělých. 

Item odkazuji Jakubovi a Svatkovi, přáteluom mým z Vožice, po třech kopách 
gr. a na kostel tudiež do Vožice čtyři kopy gr., kdežto mých předších těla 
odpočívají. Item odkazuji ihned po mé smrti Machně, ženě Martinově !wžišní
lwvě, tři kopy gr. a klok šerý a puoldruhé kopy gr. dluhu jie odpúštiem. 
Odkazuji chudým do špitála pod Vyšehrad dvě kopě gr. Item aby poručníci 
kúpili sukna za pět kop gr. a rozdali chudým obecním a také chudým žákuom 
z Uopatovic. Item odkazuji Anně, sestře mé, dvě kopě gr. a sukni šerú. 

Naposledy žádostivě prosím, aby poručníci moji jiný vešken muoj statek 
po mém rozkázání pozuostalý, buď jeho málo nebo mnoho, zpeněžili, ty penieze 
naložili na chudé lidi a zvlášče (!) na žáky z Uopatovic za spasenie duše mé 
i manžela mého i za duše našich předších 1 jiné duše křesťanské. 
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Toho na svědectvie i na potvrzenie pečeti opatrných mužuov Matěje Alba, 
kožišníka, rychtáře; Jíry Majnuškovic a Václava Mrlíka, kožišníka, konšeluov 
již psaného Nového Města pražského k mé prosbě přivěšeny jsú k tomuto 
listu, jenž jest psán a dán tu středu před svatým Stanislavem léta anno etc. 
Lve /= 7. 5. 1455/. 

AMP, rkp 2096, fol. V 6rv 

Kvltačn( zápisy 

Swatko de Wozicz cum fratre suo, amicus olim Manie Woziczka, fassus 
est se percepisse decem sex. gr. pro ipsis Swatkone et fratre suo ac pro 
ecclesia ibidem in Wozicz per dictam Maniam legatas a Johanne a pater noster 
et Petro Zacharie, pellificibus, comissariis eiusdem Manie, de quibus decem 
sex. gr. ldem comlssarii sunt dimissi, liberi et solutL Et super malorl slgnlfi
cantia quittorum Httera sub sigillo huius opldl Wozicz est eisdem presentata. 
Actum ut supra /= 6. 5. 1458/. 

Anna de Borotin, germana soror oHm Manie Woziczka, fassa est se perce
plsse duas sex. gr. sibi legatas per iamdictam Manyam a Johanne a pater 
noster et a Petro Zacharie, pellificibus, comissariis eiusdem domine Manie, 
de quibus ipsos dimisit quittos pariter et solutos. Actum sabbato ante Sophie 

. anno Domini MCCCCcoLVlIIo /13. 5. 1458/, presentibus Johanne de Gradu, ma
gistro civium, Gira Maunusskonis /!/, Johanne linlcida, Johanne Strziebrny, 
Wenceslao Mrlik, pellifice, Petro Peniezek ceterisque consulibus. 
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SOBĚSLAVSK~ KSAFTY Z LET 1455-1523 

Marta Hradilová 

Unikátní zdroj ke správní~ sociální, kulturní, umělecké, ale i eko
nomické a topografické problematice jihočeského středověkého 
města Soběslavi představuje soubor celkem 56 česky psaných 
kšaftů (resp. písemností jim zcela blízkých - srov. následující 
edici - č. 51, 52 a posléze i č. 23, zápis inventáře části pozůsta
losti soběslavského faráře Mikuláše) soběslavských měšťanů, z ob
dobí let 1455-1523,1) které se dochovaly do současnosti.2 ) Tento 
soubor byl dosud zpřístupněn pouze formou krátkých regestů 
v Soupise česky psaných listin a listů3 ) a to ne zcela v úplnosti. 

Kšafty jsou v edici řazeny chronologicky. Největší počet kšaftů 
je uložen ve fondu AM Soběslavi, sign. I B 3/1 až 3/49,4) mezi které 
byly zařazeny dva další kšafty.5) U každé písemnosti je kromě struč
ného popisu uvedena signatura a místo uložení, číslo a stránka 
regestu v Soupise česky psaných listin a listů.3 ) 

Uvedená edice bude výchozí pramennou základnou k připravo
vaným analytickým studiím o městské správě, ekonomické a so
ciální struktuře města pro období druhé poloviny 15. a počátku 
16. století. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

1455, 10. 3. 
1458, 16. 1. 
1458, 12. 11. 
1459, 18. 2. 
1462, 9. 5. 
1465, 14. 10. 
1465, 19. 10. 
1467, 22. 8. 
1468, 15. 10. 
1470, 24. 10. 
1471, 28. 2. 
1471, 2. 6. 
1471, 7. 7. 
1473, 13. 4. 
1473, 14. 8. 
1477, 10. 9. 
1482, 3. 10. 
1482, 15. 10. 
1482, 21. 12. 
1486, 20. 9. 
1487, 25. 3. 
1487, 1. 5. 

Vaněk Moskuotov 
Velíšek Vykapalovic 
Petr řečený Žák 
Štěpán 
Petr Maxant 
Mikuláš řečený Čadek 
Matěj řečený Havrda 
Jan řečený Kušal 
Petr Slach 
Václav řečený Taušek 
Jiřík Ovsík 
Kateřina kuchařka 
Trhlý řečený Prokop 
Martin Hanušů (Trals ?) 
Valeš z předměstí 
Jíra, syn Dominuov 
Mikuláš tkadlec 
Dušek řezník 
Matěj Mráz 
paní Anna 
Kouba Hluchý 
Petr Tlach 
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23. - 1487, 5. 5. 
24. - 1489, 14. 11. 
25. - 1490, 8. 12. 
26. 1490, 24. 6. 
27. 1492, 27. 8. 
28. 1494, 11. 10. 
29. 1495, 10. 7. 
30. 1497, 10. 12. 
31. 1497. 
32. 1499, 31. 5. 
33. 1503 
34. 1504 
35. 1506, 16. 1. 
36. 1506, 21. 1. 
37. 1506, 10. 4. 
38. 1508, 9. 5. 
39. 1510 
40. 1511, 14. 1. 
41. 1511, 5. 3. 
42. - 1513, 30. 6. 
43. 1513, 8. 9. 
44. 1514, 28. 6. 
45. 1515, 2. 3. 
46. 1516, 22. 7. 
47. 1516, 21. 10. 
48. 1518, 4. 6. 
49. 1519, 22. 8. 
50. - 1520, 1. 11. 
51. 1521, 23. 4. 
52. 1521, 31. 10. 

53. - 1522 
54. - 1523. 18. 4. 
55. - 1523, 8. 6. 
56. - 1523, 24. 9. 

pozůstalost faráře Mikuláše 
Mikuláš Kupček 
Hanzl ausknecht Hronů 
Jíra Kupček 
Martin kolář 
Dorota Bozkovcová 
Kyerovský měštěnín 
Jana, manželka Kříže Palečka 
Matěj Trxa 
Tůma Husata 
Václav Rybář 
Barbora, manželka Havlova Touškova 
Martin Hereš 
Martin kramář 
Ondrášek Ujec 
Zítek 
Tomáš Křikava 
Dorota z Hobzí 
Ondra z Krtova 
Hron Račman 
Dorota Vránová 
Dušek Cíp 
Jiřík Sklenička 
Jiřík Škrle 
Jan Špaymichal 
Anna R ýmar ka 
Marta Klečková 
Řehoř kovář 
Dorna Leupoltovic 
smlouva mezi Petrem Račmanem a Do
rotou Hronkovou o pozůstalost Hrona 
Račmana 
Petr Račman 
Volf kuchař 
Hron Čertovic 
Matěj Vocelka 

1. 1455,10.3. - Vaněk Moskuotov 

Léta od narozenie Syna Božieho MOCCCcc'LVo, ten ponděH před 
středopostím, opatrný muž Vaněk Moskuotov, jsa při dobrý paměti, 
učinil jest svuoj kšaft a rozkázánie. 

A najprv což komu dlužen: 
Najprv matce svý dlužen tři zlaté uherské. It. týž dlužen 31f2 sex. 
drobných peněz. It. Veleškovl (Weleskovi) 2 sex. 

Kto jsú jemu co dlužni: 
Najprv Štěpánek z Hradce,6) Iherusalemský zeť, 14 sex. 18 gr., za 
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to rokojmie (!) (LV) Tralsa a Holba súkeník a Marek odtudž na
hotový (!) juš (!) na svatý Jiří příští. Item Hašek súkeník v So
běslavi 21/2 sex. !t. Šíma súkeník 7 sex. It. Vašek 15 gr. It Varmužka 
15 gr. lt. u Smrčky tři slady u jeho sladovníka po 21 čbeřích. !tem 
Mauricí jirchář z Krumlova7

) ••• 10 loket po 3 gr. 1 d. lt. Vaněk 
z Vyhnanic8

) zuostává 20 1/2 gr. 
!tem statek svuoj vešken, movitý i nemovitý, poručie (si) dětem 

svým a ženě své. 
A toho statku mocné poručníky učinil Jakuba, bratra svého, 

R .... a Veleška hrnčieře, aby oni s tiem statkem dětem a ženě 
jeho vy ... e učinili, jim toho jest svěřil. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Cimpa (Cympa) purg
mistr, Absolon rychtář, Ondřej Žižka (Zizka) a Siga Vochnar, 
konšelé, a písař měscký (!) a prosil jest múdrých a opatrných 
pánuov, purgmistra a konšelov města Soběslavie, aby svú pečeť 
měsckú (I) k tomuto jeho kšaftu přitiskli na svědomie věcí (!) 
... s ... sú k jeho žádosti učinili. 

Orig., pap., čes., poškozeno, pod textem nepatrné fragmenty při tištěné pečetě 

ze zeleného vosku. 
Na tergu současný přípis: "Wanyek Moskuot". 
OA Tábor, fond AM Soběslav, sign. I B 3/1, inv. č. 255. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 12, s. 367, Č. 1549. 

2. 1458, 16. 1. - Velílek Vykapalovic 

Léta od narozenie Syna Božieho MOCCCcoL VlIle , ten pondělí před 
svatým Anthonii, opatrný muž Velíšek Vykapalovic, jsa při dobrém, 
svobodném rozumu, učinil jest kšaft a rozkázánie své. 

A najprv což komu dlužen: 
Martinovi, Oškvarkovu zeti, 11 gr. 5 d., Jankovi kovářovi 58 gr. 
Itrn. (!) Hm. za čber ryb 80 gr., Bechyňka za to rukojmle. 

!trn. co jsú jemu dlužni: 
Najprv Janek, Hronov bratr, za koník/aj 44 gr., rok na svatého 
Václava /září 28.A !t. Jíra z Hodětína9 ) 1/2 sex. a čber žita puojče
ného. It. Petřík Krátoše puojčených 1 sex. 

A tak ten statek svuoj vešken, movitý i nemovitý, odkázal jest 
ženě své a dětem svým, kteréhožto statku poručníky učinil jest 
slovutného panoše Petra Maxanta, písaře úřadu chusnického,l°) 
a múdré a opatrné purgmistra a konšely, proše jich, jakož jim 
věří a úfá, aby jim radni a pomocni byli i tudéž (!) s strýcem 
jeho, a oni aby také s jich radú činili, což by jim potřebie bylo. 

Při kterémžto kšaftu byli jsú múdří a opatrní Hron, tehdy purg
mistr, Ondřej Žižka (Zyzka), Štěpán, konšelé, Jindříšek, súsed jeho, 
i s synem, Šimek, bratr jeho, Velíšek hrnčieř. 

Orig., pap., čes., pečeť chybí (nebyla přitištěna). 
Nn tergu současný přípis: "Velfšek z přzedmiestie u • 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/2, inv. Č. 256. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. 397, Č. 1689. 
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3. 1458, 12. 11. - Petr řečený Ž'k 

Léta od narozenie Syna Božieho tisíc čtyřista L VlIlo, tu neděli 
na Pět svatých bratruov. Opatrný muž Petr, řečený Žák, jsa při 
dobrém rozumu a dobré paměti, učinil rozkázanie statku svého, 
movitého i nemovitého, komu má dáno býti co aneb nač ve jméno 
Božie. 

Item na okna, jako na kruchtě jsú, dvě ke škole 14 zlatých 
uherských. Itm. na stvrzenie střechy kostela soběslavského 2 fl. 
Itm. na školu soběslavskú 1 sex. na opravu střechy a co potřebie. 
It. žákuom chudým do školy 1 sex. na maso, dokudž té kopy stává. 
Itm. Bláznicovým ten domek dětem odkazuji a ženě jeho, aby 
Bláznice žádné moci neměl prodati ani v kterých penězích zava
zovati bez v6le mé a poručníkuov, kterýmž bych já poručil. 

(It. jakož mám 3 sex. 15 gr. 1 d. úroka ročního z (!] v 0,0-
niovie,ll) takú sme měli smlúvu s nebožcem Jiříkem z Dráchova,12) 
kdyby měl prodati ten plat, měl sem naň zuosti aneb na jeho syna 
a von též zasie na mě, jestliže by k své ruce chtěl vyplatiti, m.á 
jemu dopuštěno býti. A toho platu poručníka činím Kunšie z Vol
bramovic/3) aby ten plat vybíraje, vydával sestře jeho mé (nade
psáno) Shybalkové do života jie (nadepsáno) jeho.) 

It. jakož jsem měl dědictvie ve ZvěroticíchL4 ) odkazuji Duškově 
manželce, bratraně své, 6 sex., toho jí má vydati pan Kuneš13 ) 
o svatým Havle /říjen 16./ naJprv příštiem, a k tomu jest mi Dušek 
dlužen 10 fl. a 17 gr., to jemu k tomu přidávám a k tomu přidávám 
Duškovi 51/2 sex. a 3 gr., aby bylo 15 sex., a jestliže by Buoh 
neuchoval bratraně mé, tehdy nemá žádné moci Dušek než sirot
kuom, aby bylo dáno těch 15 sex., sirotkuom jejím, mé bratrani. 

It. Pavlíkovi z Hradce6
) odpuštiem 2 sex., aby dvě lázně stopil 

zádušnie. It. kopu, kderúž (!) jest byla dlužna Habartova, tu jí od
púštím a odkazuji Habartovi z Bělé15 ) a Kubíčkovi 5 fl. a Elšce, 
dceři jeho, 1 fl. It. (Chudo) Chuodkovu synu Mikulášovi 2 sex. It. 
8 fl. uherských na domek chudým nuzným malomocným, aby byl 
jim opraven, pokud ty zlatý stačí. 2. strana: lt. 2 sex. na lázni, 
pokud stačí těch dvú kop na zádušní. It. 10 zlatých uherských na 
sukno chudým nuzným. It. Bláznicové sukni, aby poručníci kupili 
po 5 gr. loket. Itm. Shybalkové sukni, aby kupili po 5 gr. loket. 
It. Mikulášovi Plajtléřovi, jakož jest mi dlužen byl 12 fl. uherských, 
to jemu odpuštím. 

It. jakož mám 3 sex. 15 gr. 1 d. úroka ročnieho v Donioviell ) 

k dědictví pravému sobě tu nic nepozuostavujíc, také sme měli 
smlúvu s nebožcem Jiříkem z Dráchova,12) když bych chtěl plat ten 
prodati aneb moji poručníci, měl bych naň najprv znésti a toho 
platu poručníka mocného Kunše z Volbramovic,13) seděním ve 
Dvorce, aby vyběraj ten plat vydával sestře mé Shybalkové do ži
vota jejího. 

It. jakož jest zuostalo 46 zlatých uherských přes rozkázánle mé, 
toho poručníky činím slovutného panoši Kunše z Volbramovic,13) 
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Mikuláše Pajtléře, Kateřinu, manželku svú. Jestliže by kde zchá
zelo [!) komu z rozkázánie mého, mají to opraviti, a což by viec 
bylo, aby to opatřili, jakož by sie jim zdálo. 

A rozkázánie svého mocné poručníky činím slovutného panoše 
Kunše z Volbramovic,13) seděním ve Dvorci, Mikuláše Pajtléře, 
Saláčka. A přitom rozkázanie byli jsú opatrní muži Mikuláš pajtléř, 
té chvíle purgmistr, Absolon, Zika krajčí, Matěj koželuh, té chvíle 
konšelé, léta a dne, jakož sie nahoře pieše. A prosím pánuov 
purgmistra a konšel, aby svú měsckú pečeť přitiskli k rozkázanie 
mému viecí napřed psaných, léta a dne, jakož sie napřed píše. 

Orig. [?] (Je možné, že se jedná pouze o koncept či folio, vytržené z úřední 
knihy.], pečeť chybí, nebyla při tištěna. 
Na tergu pod textem: "kssaft z Sobieslavie Zakuow" SOA Třeboň, fond Velko
statek Třeboň, sign. I B 5AE 42. 

4. 1459, 18. 2. - Stěpán 

Léta od narozenie Božieho tisícého CCCCc padesátého devátého, 
druhú neděli v pustě, Štěpán učinil jest kš aft a roskázání [ I ) 
z statku svého. 

It. najprve komu jest co dlužen, co v poručenstvie jmá [!): 
It. Štěpán jest poručník Ondráškových peněz 3 sex., kteréžto 
jmají [!) obráceny býti na postav saukna, kterýž má rozdáváno 
býti mezi chudý. It. poručník Elščiných peněz z tuchem (?) 2 sex. 
bez dvanácti grošov, kterýžto penieze rozdány býti jmajl (I) mezi 
chudé. 

H. co jsou jemu dlužni: 
Daněk z Daubice'6 ) sto gr. It. Hunt Iz/ Závšie (! )17) 1/2 sex. H. Pavel 
Hersovic 80 gr. It. Hubač zedník za haltéř 50 gr. It. též Hubač za 
piva pany (?) 25 gr. It. Valeš z Třebějovic18 ) 1 sex. 6 gr. It. Ruot 
z Dierného19 J jest dlužen od diela sladuov deset a od puol sladu. 
It. Daněk z Daubice16

) 2 sex. bez dvamescetna /22/ grošuov jest 
dlužen synu nebošce Antonýšovu. It. témuž Antonýšovu Tajnova 
z Třebějovic18 ) 1/2 sex. a 2 gr. za sukni. It. Beneš mlynář za tři 
vepřie bez dvau gr. kopu gr. dlužen.lt. Pulec z Brandlína20

) 10 (?) 
gr. pójčených. It. Marchaluov syn ze Zara21

) 13 gr. a věrtel. It. 
kněz Michal za věrtel piva 15 gr. It. kovář Petr z Mažic22

) 13 gr. 
It. Picule (Pyczule) pastýř 25 gr. It. Jíra pastýř 1/2 sex. It. Kuřimec 
v Borkovicích23

) 20 gr. 
2. strana: Statek svuoj vešken, movitý i nemovitý, poraučí manžel
ce své Kačce. 
Poručníky činí Blahotu, Matěj (!) Pechovic, Havlílka, aby jí radni 
a pomocni byli, v čem by jich potřebovala. 

Přitom kšaftu a rozkázání byli jsau moudří a opatrní v ty časy 
purgmistr Blažek, Kras (Krass) rychtář, Račman, Matěj Pechovic, 
Simek, Sil han, v ty časy konšelé, i prosil múdrých a opatrných 
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purgmistra a rychtáře a konšel (!), aby k svrchupsanému kšaftu 
svú měsckú (!) pečeť přitiskli. 

OrIg., pap., čes., pečeť chybL 
Na tergu současný přípis: "Stiepan" 
OA Tábor, fond AM Soběslav, sign. I B 3/3, inv. Č. 257 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1!2, s. 406, Č. 1737. 

5. 1462, 9. 5. - Petr Maxant, dříve písař na Choustníce24 ) 

Léta od narozenie Syna Božieho tisícího čtyřstého šedesátého 
druhého, tu neděli po svatém Stanislavu, Petr Maxant /Maxanth/, 
někdy písař chustnický, jsa při dobrý paměti a rozumem střízli
vým a jsa sebe svoboden, nechtie zmatku po svý smrti o svém 
statku pozuostaviti, učinil jest kšaft a rozkázánie. 

A tak najprv co mu. kdo dlužen: 
Najprv Štěpán, rychtář lodhéřovský,25) zuostal mu 'na počtu 42 gr. 
Hm. Rynárt od Dubu26

) 15 gr. Hm. Jan Dobronička27 ) 20 gr. za 
Menharta a Menhart sám 8 gr. Hm. Přibík fišmajstr za přikrytie 
sukna na postav hrubého 17 gr. 3 d. Hm. Petr z Dobrohoštie28

) 

ještě zuostává 1/2 sex. 7 gr. Itm. Pachole (pachole), vnuk Vávry 
Kadeřavého, dávnieho úroku 311/2 gr. Rukojmie zaň Skřivanec 
(Sskrzywanecz) a Vávra ze Mlýn (?). Itm. Prokop špitálník z mýta 
zuostal do s. Havla léta etc. LXlc· 17 gr. a potomnie mýto také má 
zpraviti. Itm. Oldřich Měděnec z Ratibořic2.9) puojčených 1/2 sex. 
Rukojmie Jarohněv, hajtman třeboňský.30) Itm. Mašek, rychtář z Me
zimostie,31) dluhu dávnieho 15 gr. Hm. Míka Kmetík,. rychtář v Před
boři,32) 18 gr. 1 d. Itm. Míka starý, rychtář z Vintieřova,33) 22 gr. 
Hm. Janda z Čejnova=4) 11 gr., rukojmie Saláček. Hm. sám Saláček 
jako dal Maxant Šrumalovi (?) za Vítu od Dubu35

) 15 gr. Itm. 
kněz Jan, farář miličínský,36) 6 sex. 12 gr. Itm. Beneš mlynář 
zádušních 1/2 sex. Itm. syn Hlaváčov 45 gr. neprovede-li, že i dal, 
má zaň otec dáti. Itm. nebožčík Beneš z Bělé37 ) i s polukopú (!) 
a dvěma grošema puojčených 3 sex. 53 gr. Itm. Pešta, syn jeho, 
15 gr. Hm. Buškova sestra, bekyně, jako Maxant za ni dal u desk 
40 gr. Itm. Jindra maléř 3 sex. 51/2 gr. Hm. Litvín z Nemyšle38

) 

3 sex. 15 gr. It. sama Litvínová 71 gr. Hm. Olbram ze Štěkře39 ) 
1 sex. Hm. farář veselský40) za lúku dávných 1/2 sex. 5 gr. Itm. 
Mikulášek, písař chustnický,41) starého dluhu 32 gr. Hm. id. úroku 
svatohavelského léta etc. LVllo 88 gr. Hm. id. léta etc. LXlo feria V. 
ante Assumpcionis s. Marie /srpen 11./ kteréž řekl, že Uhřinie (?) 
IPatrně zkomoleno "že dříve"/ puojčil 10 gr. Itm. Erhart, zedník 
na Táboře,42) (Thaborze) 11/2 sex. a na to dělal okno v špižierně. 
Itm. Zbyněk, rychtář z Miličína,36) za Ondřeje z Borku43 ) viny 
1/2 sex. Hm. Bartoň z Předboře32 ) za Vránovú 17 gr. 5 d. Hm. Zbyněk 
sám zuostal na počtu 171/2 gr. Itm. Sítko z Třeboně44 ) 15 gr. Hm. 
Havel z Čeraze45 ) census s. Georgii anno etc. LXlo 15 gr. Hm. fi
deiusores fabri (?) et Reycha. Hm. Machovec za mlýn 11 gr. Hm. 
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Zachař z Nemyšle46
) za sýry 40 gr. !trn. Jíra z Chotovin47

) s [!) luk 
farářských dluhu dávnieho 38 gr. 2 d. !trn. Vavák za viny 55 gr. 
!t, rychtář z Černovic4a ) 21 gr. in halensibus. !trn. zámečník v So
běslavi 40 gr. !trn. Aloisius (?) Ander 4 sex. 

Komu Maxant co dlužen: 
Najprv pánu z Rozmberga49

) na počtu posledniem zuostal 32 sex. 
91/2 gr. !trn. Vavákovi lovčiemu 8 kop 4 gr. 4 d. !t. Filipovi z Koz
mic50

) 78 gr. 1 haléř. !trn. Jakubovi, pacholku svému, 1 sex. !trn. 
Vítovi purgrabí51

) (!) na ztravu (!) dělníkom 78 gr. 4 d. !trn. Janovi 
Rytschavarovi zádušních peněz 2 sex. !trn. Panie Milosti má Ma
xant pečet Itj. početl učiniti z mýta z roku do nynějšího s. Jiří 
Iduben 23./ minulého anno etc. LXII. !trn Vítovi purgrabí51 ) (!) za 
hrnce ku panie potřebie (40 gr.) 47 gr. H. sirotkom Sviňákovým 
do Klenovic52

) 1 sex. 51 gr. Také Maxant věří Pánie Milosti (ze) 
a prosí Jeho Milost, aby s ním ráčil milostivě naložiti na jeho 
zuostání neb jest velikú škodú vzal na černých penězích v úroce 
braných. 

!tem o statku svém, movitém i nemovitém, takto rozkázal: najprv 
jako jest vzal po svý ženě vlec nežli sto kop věna, aby jí od po
ručníkov dolepsaných bylo vydáno 200 sex. Najprv 60 sex. na listu 
na pana Bechyni. !trn. list na 10 sex. na paní Vichnu. !trn. plat 
i listy na Raduňku i na Rosičku,54) ty listy aby vzala u slovutného 
panoše Jana Hrobského55

) v Hradci,6) kterýchž mu svěřili k věrný 
ruce od nich obú. !trn. odkázal jí také hospodářské věci v domu 
všecky i s pivy a prosil jie, (aby) aby do špitála dala dvoje ložnie 
rúcho chudým. !trn. list, jakož má na Bolechovce56 ) na 40 sex., 
ten odkázal knězi Janovi Zmrzlíkovi, aby čtyřikrát do roka zaň 
službu činil se třmi (!) lekcími (!) vigiljí zpievané a sto mší zá
dušní (!). A z toho listu, aby vydal Hruozovi, bratru svému, 5 sex. 
a Silvestrovi, mistru školnímu, také 5 sex., a on aby zjednal 60 
mší čtených za jeho duši. Hm. témuž Silvestrovi odkázal kniežky 
své, kteréž kúpil od Víty z Radimova.57

) !trn. haltéř svuoj za městem 
odkázal Sigovi Vochnarovi s bratrem, aby oni z toho vydali 4 sex. 
na špitál a poručníci, aby 6 sex. přidali, aby chudým kopa platu 
byla zjednána, a pro panie potřebu, aby jedné příhrady v tom 
haltéři nechali. Jt. druhý haltéř u školy po smrti ženy jeho od
kázal do školy žákoffi. A když škole odkázal na domu svému kopu 
platu do roka, aby s Božím Tělem chodili a Ave Maria zpievali 
jako v měsckých knIhách zapsáno. !tem duom svuoj odkázal knězi 
Petru faráři,58) a aby on 40 sex. na pomoc poručníkom vydal na 
dluhy. !trn. Aničce Táborce (Thaborcze), nebožce kněze děkana, 
2 sex. !trn. Aničce Mikové řezníkové, nynie v Miroticích,59) 3 sex. 
!trn. paní Bětě Holasové 1/2 sex. It. babce 1/2 sex. Itm. Jírovi Jaklovi 
sukni černú s kožichem lisým. Itm. knihy práva u Rynárta,60) 
purgrabí chustnickému. Itm. život Adamuov61 ) Kunšovi z Olbra
movicP) !t. panie Anně, dceři purgrabinie, almaří malovanú s po
zlátkú. !trn. píšťaly k městu. Itm. sukni modrú, reverendu, Klikovi. 
!trn. pláštiek šerý Uhrovi. !trn. prosil purgrabie chusnického, aby 
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listy jemu svěřené i na Chusníce i v Soběslavi vrátil každému, 
komuž svědčie i zádušnie i jiné. Itm. o list na sto kop na pana 
Bechyni, aby 50 sex. na špitál v Soběslavi a 50 sex. na špitál v Tře
boni44 ) konšelom nynějším i budúcÍm v moc, aby k témuž záduší 
obnoven byl. 

Poručníky mocné statku svého a ženy své učinil slovutné panoše 
Víthu, purgrabí chustnického,51) Cunše z Olbramovic,13) Jana z Dob
ronic27 )a poctivého kněze Petra, faráře soběslavského,58) věře jim, 
aby oni obránce byli ženy i statku jeho, aby se tak žádost jeho 
naplnila, aby jim žádný v to nevpadal neb žádný k tomu i žádného 
práva nemá. 

A přitom kšaftu byli múdří a opatrní muži Havlík súkeník, tehdy 
purgmistr, Jan Račman rychtář, Jan Vavřincovic, Jan písař, Aloi
sius (?) Ander (?) IAllt Ander/, tehdy konšelé, jichžto i jiných 
konšel prosil jest , aby svú městskú pečeť na potvrzenie k tomuto 
kšaftu přitiskli k žádosti jeho. A také prosil jich i budúcích konše
láv, aby ženě jeho také vedle poručník ov ráčili radni a pomocni 
byli i s tiem statkem, aby se vždy žádost jeho naplnila. Dán a psán 
jakož svrchupsáno stojí. 

Orig., pap., čes., pod textem přitištěná pečeť (o 0 53 mm, z hnědého vosku), 
nyní sloupnuta. 
Na tergu současný přípis: Maxssant". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/4, inv. č. 258. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. 443, č. 1911. 

6. 1465, 14. 10. - Mikulál řečený Cadek 

Léta od narozenie Syna Božieho MOCCCccLXo pátého, ten ponděH 
na svatého Kalixta, opatrný muož Mikuláš, řečený Cadek, učinil 
kšaft a rozkázánie, jsa při dobré paměti a rozumu. 

Itm. najprv komu co dlužen: 
Křistanovi s [!) Záluží,62) testi svému, 4 sex. 15 gr. 

Itm. co jsú jemu dlužni: 
Itm. Ovsík 40 gr. Jtm. pan Vítek z Kalice6l ) 9 gr. 31h d. Itm. Chlaň 
s [!) Hodětína9 ) 11 gr. za čtvrt sukna. Itm. Velek Štětinuov s ovsem 
21 gr. Itm. Vajhová z Řípce64 ) 6 gr. Itm. Jakubova povrazníkova 
7 gr. Itm. Thobiáš s [!) Svákova65 ) 6 gr. Jtm. Jílek [Gylek) v Drá
chově66 ) od krávy 10 gr. a ta kráva jest letos u Zvonče (?), má od 
ní dáti 12 gr. Itm. Janek, Filuov syn, 25 gr. a Bedna jest rukojmie 
za polovici těch 25 gr. 

Itm. hotových peněz 9 sex. a mezi těmi něco starých. Itm duom 
i statek svuoj ženě své odkazujie a ona z toho statku má vydati 
mateři 2 sex. Itm. na zádušie 6 sex. odkazujie, a aby těch 6 sex. 
bratru vydáno bylo, a on aby obrátil v jméno Božie, a to vedle 
rady konšelské a s vědomím jich. Itm. čubu bratru svému odka
zuje. 
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A přitom kšaftu a rozkázánie byli jsú múdří a opatrní Mikuláš 
pajtléř, v té chvíle purgmistr, Jan Račman, v té chvíli rychtář, Ha
vel súkeník, Blažek súkeník, v té chvíle konšelé. 
2. strana: uprostřed listu: It. Sena řezník vyplnil jest pánuom kon
šelom v moc (?) těch 6 sex., které jsú na zádušie odkázány. 

Orig., pap., čes., pod textem pouze v negativu dochován otisk přitištěné pečeti 
r o 0 55 mm J, původně z hnědého (? J vosku. 
Na tergu současný přípis: "Mikulass Czadek". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/5, inv. Č. 259 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. 487, Č. 2109. 

7. 148!S, 19. 10. - Matěj řečený Havrda 

Anno Domini MOCCCCC'LXVto, sabato ante XI milia virginum, 
Matěj, řečený Havrda, jsa při dobré pam'ěti s dobrým rozmyslem, 
učinil kšaft a rozkázánie. 

Najprv komu j1est co dlužen: 
lt. písařovi 17 gr. 5 d. A k tomu za bobra 15 gr. R hosčinku (? 1 
25 gr. Jt. má na to u plsařové 4 gr. It. také písařová má u Havrdy 
54 kožie zaječiech a 4 jirchy a dvě popeličí. It. Maruši dlužen 
32 gr. It. Martinovi knapu 101 gr., má na to čepice a čubu na 
85 gr. I. Petrovi kožišnfku dlužen 1051h gr. It. Blažek řezník má 
11 kožie jehněčích. 

Jt. kto jsú jemu co dlužen: 
It. Čeček (Czeczek) na kozie kožíšek dlužen 18 gr. It. zámečníkuov 
zeť dlužen 10 gr. If. Stanislav, starý rector, za kožíšek 17 gr. Jt. 
Ochmiruov pacholek za kožíšek 18 gr. It. Skákal dlužen 21 gr., 
má na to 4 kožie šerlyky (?). It. Palček pekař 9 gr. Jt. Dušek 
postříhač 57 gr. Jt. Sklenička dlužen 1 sex. 8 gr. Jt. Mikuláš švec 
1 fl. 7 gr. Jt. Kuba Šíleného 4 flor. 7 gr., za zlaté má dáti za každý 
51 gr. Jt. Beneš mlynář 4 flor. 7 gr., za zlaté má dáti za každý 
51 gr. Za to rukojmie za Beneše Vítek švec. It. Pušina (Pušma ?) 
28 gr. It. Kolo povrazník 39 gr. 

Jt. poručníci, kteří jsú při kšaftu byli, že o'dkázal, aby postav 
kúpili a chudým rozkrájeli. It. odkázal 2 kopie mateři jejie ne
božtičky a to mají poručníci vydati. 
2. strana: It. což šatuov má, chodiecích nebo ložních, buďto málo 
nebo mnoho, a to odkázal sestrám svým, mateři i všem dětem, 
sestrám i bratřím. Jt. což jest kožichuov nebo kožie řemesla jeho, 
to aby bylo prodáno Petrovi kožišníku vedle hodnosti. 

Jt. poručníci Jan písař a Mikuláš kožišník a Petr kožišník, (na
depsáno) aby ty věci prodávali Petrovi kožišníku. 

Jt. přitom jsú byli múdří a opatrní muži Michal kovář, tu chvíli 
purgmistr, Jan písař, konšel v ty časy, Mikuláš kožišník a Petr 
kožišník. Jt. prosil jest svrchupsaných purgmistra a rady i kon
šeluov, aby svú pečeť k tomuto listu přitiskli. 
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Orig., pap., čes., pečeť chybí (nebyla přitišlěnaj. 
Na tergu současný přípis: "Hawrda". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/6, inv. č. 260. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. i189, č. 2114. 

8. 1467, 22. 8. - Jan fefený Kulal 

Anno domini etc. LVIF, v tu sobotu před s~ Bartolomějem, opatrný 
muž Jan, řečený Kušák (!), učinil kšaft a rozkázánie statku svého, 
jsa při paměti (dobř) dobré a rozumu. 

Item. najprv co komu dlužen: 
Střelci od samostříla jest dlužen 30 sex. Item Václavovi tesařovi 
dlužen jest 7 gr., ještě jemu má udělati lavici v vizbě (!). 

Itm. co sú jemu dlužni: 
Rozvora z Budějovic68 ) 1/2 sex. Itm. Janek z Hradce,6) švager jeho, 
17 gr. It. Opálka z Holubova69 ) vzal od něho košich (!) za 20 gr. 
a rajnskej zlatý. A Jan Kusal (!) vzal od něho na ten dluh 5 (koší) 
kůži liščí. Itm. Zigovi, synovi jeho, odkazu ji 9 kos a coš (!) k ře
meslu přísluší, to jemu p. (?) napřed odkazuje, k tomu píštěli 

měděnú. 

Itm. starých peněz odkazuje na kostel v Soběslavie, aby to po
ručnici obrátili, kamž by sie jim najlépe zdálo. It. knězu Janovi 
Strážskému odkazuje šubu veveřičí. A ženě své odkazuje (aby jí 
udělali) kůže zaječích, což jich jest málo nebo mnoho, aby sobě 
(dala z) kožich dala udělati. Itm. coš (!) pozuostává mimo toto 
svrchupsaného statku, málo nebo mnoho, i domek, to odkazuje 
ženě své i dietkem (!) svým. 

Itm. poručníky činí mocné Martina rychtáře, Jana Račmana, Mi
chal kováře, Macha súkeníka, takže jim poraučí ženu svú i děti své 
i statku svého tak, aby jim radni i s (!) pomocni byli, v čem (bych) 
by jich potřebovali a o ten statek je právě rozdělili. 

A přitom kšaftu byli múdří a opatrní Václav Herolt (nadepsáno), 

V tu chvíli purgmistr, Martin, té chvíle rychtář, Jan Račman, té 
chvíli konšel, Michal kovář z zuobecních (!). I prosel (!) jest múd
rých a opatrných purgmistra a radu města Soběslavie, aby svú pe
čeť k tomu svrchupsanému kšaftu přitiskli. 
2. strana: Léta od narozenie Božieho MOCCCccLXVllo učinil Ku
šak (?) kšaft z (!) dobrú pamětí, jsa v tu sobotu před Bartolomě
jem před Václavam (!) Heroltem, té chvíle purgmistrem, a Marti
nem rychtářem a před Machem súkeníkú a před Michalem ko
váršem (!). 

Orig., pap., čes., pečeť chybí (nebyla přitištěna). 
Na tergu současný přípis: "Jan Kussal". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/7, inv. č. 26l. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. 517, č. 2249. 
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9. 1468, 15. 10. - Petr řečený Slach 

Anno etc. MOCCCcoLVlIlc
, tu sobotu před svatým Havlem, Petr, ře

čený Slach, jsa při dobré paměti učinil jest kšaft a rozkázanie. 
A najprv komu jest co dlužen: 

lt. Tauskovi z Přehořova70 ) za dr va 34 gr. lt. za oves sedláku z Zi
šova71,) 10 gr. lt. sirotku jménem Káči 30 kop. lt. mateři ženy mé 
za dvě krávy dlužen 2 sex. 

It. Jucek z Benešovce72
) za pivo dlužen 1/2 sex. Jiřík podruh ru

kojmie za 1/2 sex. lt. Břeklo z Hodětína!!) dlužen 101/2 čebra žita 
a za pivo 4 gr. Trmada (?) z Veselé40 ) rukojmie za věrtel piva za 
1/2 sex. It. Martin z Německé Lhoty73) dlužen poujčených peněz 
(1/2 kopy) 40 gr. It. Sklenička dlužen za dědinu 8 sex. 25 gr. a dva 
čebry chmele a on jemu zase za čebr žita. It. Vávra z Samosol74 ) 

dlužen za pivo 1/2 sex. It. Podhradka z Obory75) 1/2 sex. za pivo. It. 
Sviech. lt. Škoda z Tučap76) 11 gr. za pivo. 

It. ten všecken statek a svrchek movitý, nemovitý odkazuji dě
tem a ženě své a toho statku mocné poručníky činím Jana Vavřin
covic, Jana písaře, Jakuba Hradeckého, a jestliže by Pán Buoh ne
uchoval těch sirotkuov, kterého z nich, aby s (!) jednoho na dru
hého spadlo, pakli všech Buoh neuchoval, ale aby to na ženú mú 
spadlo jménem Annu. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní lidé Michal súkeník, ty 
časy purgmistr, Martin, ty časy rychtář, a Olfart (?), tý chvíle 
konšel. A prosím opatrných pánov purgmistra a rady, aby svú 
městckú (!) pečeť k tomuto kšaftu přitiskli. 
2. strana: It. Břeklo z Hodětína9 ) vyplnil dluh svuoj. It. Skleničko
vá všecko vyplnila. 

Orig., pap., čes., pod textem nepatrné fragmenty přitištěné pečeti (o 0 53 mm] 
ze světle hnědého vosku. 
Na tergu současný přípis: "Kssafft Petruow Slachuov". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/8, inv. Č. 262. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1,2, s. 529, Č. 2302. 

10. 1470, 24. 10. - Václav řečený Taulek 

Anno domini etc. LXXo, feria lIlI ante Salus populi. 
Opatrný muž Václav, řečený Taušek, učinil jest kšaft a rozkázánie, 
jsa při dobré paměti a rozumu. 

Najprv komu jest co dlužen: 
Item Petříkovi Rachabskému 5 sex. lte. Jiříkovi Ryšavému 3 sex. 
bez 10 gr. 

Ite. statek svuoj, movitý i nemovitý, odkazuje dětem svým, ze
jména Jiříkovi a Janě a Martě. lte. sirotku Janě odkazuje 6 (ko) 
loket sukna šerého. Ite. má svěřených 52 fl/orénů/ uherských a 
5 sex. od Ondřeje Žižky. 
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Ite. mocné poručníky toho statku činí a dětí svých Tomana 
kosaře a Václava Fauně (Ffaunye )77) a Jiříka krajčího, aby je 
právě o to podělili. 

Ite. přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní muži Havel súkeník, 
toho času purgmistr, Jan písař, Toman kosař, Václav Faun, té 
chvíle konšelé, a Jiřík krajčí. Ite. prosil sem múdrých a opatrných 
pánov purgmistra a rady města Soběslavie, aby svú pečeť k tomuto 
kšaftu přitisknúti kázali. 

Orig., pap., čes., nepatrné fragmenty přitištěné pečeti (o 0 52 mm) z hnědého 
vosku na tergu. 
Na tergu současný pI'ípis: "Kssafft Tausskow". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/9, inv. č. 263. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. 542, č. 2360. 

11. 1471, 28. 2. - Jiřík Ovsík 

Léta od narozenie Syna Božieho MOCCCccLXXlo, ten čtvrtek po 
s. Matěji, opatrný muž Jiřík O/vsí/k78 ) učinil rozkázánie a kšaft, 
jsa při dobré paměti. 

Najprv komu jest co dlužen: 
Mikulášovi Kupečkovi 4 zlaté uherské. It. za ryby 11h zlatého, Pro
kopovi zlatý. It. sirotkuom 9 sex. a 14 gr. Jt. Kosařovi za dvuor 
zlatý uherský. It. jiným sirotkuom 5 (?) sex. a za to jest rukojmie 
Andrle súkeník. 

Jt. co jsú jemu dlužni, o tom jeho žena dobře vie a zvlášť, co 
jest Hanus na Táboře42 ) dlužen, ten jest diel zaplatil a což jest 
nezaplatil, to stojí psáno u Václava na Telecích Horách79

) v raj
strách, (a na tom) a za to by chtěl zpraviti, kdyby mu "(?) milý 
Buoh pomohl, že jinak nenie. 

It. statek svuoj, movitý i nemovitý, odkazuji ženě své a dětem 
mým. A z toho statku odkazuje (!) mateři své 10 sex., a to aby jí 
bylo vydáváno pomalu a jestliže by ji Buoh neuchoval, aby měla 
moc polovici dáti komu chce a polovice, aby při dětech zuostalo. 
It. na chudé nuzné odkazuje postava mateři jeho, aby napřed bylo 
vydáno s rúcho '(?) to/hol . .. It. pakliby Buoh dě/ti! ... záduší 
20 sex. 

Jt. mocné poručníky ... ovic Havlíka súkeníka, Andrly súke
Iníka/ ... 

A přitom kšaftu byl . hota súkeník, v ty časy purgmistr, 
a ... čí keří (?) jsú svrchu psaní i prosil jest múdrých a op/atrných/ 
... lozili ... k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., pošlmzeno, patrně pod textem přitištěná pečeť, ztracená 1 s částí 
kšaftu. 
Na tergu současný přípis: "Owsyk súkenfk". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/10, č. 264. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 1/2, s. 546, č. 2380. 
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12. 1471, 2. 6. - Kateřina kuchařka 

Léta od narození Syna Božieho tisícieho CCCccLXXlo. Tu neděli 
o letnicích poctivá paní Kateřina, kuchařka nebožce kněze Petra,60) 
jsúc při dobrý paměti a rozumu střiezlivého, učinila kšaft a roz
kázánie své. 

A tak najprv kto jsú jí co dlužni: 
Najprv kněz Ondřej, farář malšický,81) dlužen jí kopu a zlatý 
uherský. 

Itm. ty zlaté, kteréž má u Jana Bechyňky, ty odkazuje Martě, 
dceři své, vedle kšaftu, kterýž kněz Petr učinil a zapsal. A z tého 
aby ona dala na zádušie, což jest v témž kšaftu zapsáno. Také i tu 
kopu a zlatý u kněze Ondřeje Martě, dceři své, odkazuje. Item 
statek svuoj vešken, movitý i nemovitý, jakžkoli jmenovaný, od
kázala mocně týž Martě, dceři své, s dětmi Martinými. 

Přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni, pan Jan Bechyňka, 
té chvíle purgmistr, a Martin Trals, rychtář, a Silvester písař. 

A prosila jest múdrých a opatrných pánov purgmistra a rady 
města Soběslavie, aby svú pečeť měsckú (!) k tomuto kšaftu na 
potvrzenie přitiskli. Jenž jest dán léta a dne jako svrchupsáno 
stojí. 

Orig., pap., čes., pod textem dochována [dosti poškozená) přitištěná [znaková) 
pečeť města Soběslavi s latinským opisem z hnědého vosku (o (25 53 mm). 
Na tergu současný přípis: "kucharzka knieze Petrowa". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3í11, inv. č. 265. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 112, s. 548, č. 2385. 

13. 1471, 7. 7. - Trhlý řečený Prokop 

Anno domini MOCCCcoLXXlc'. Tu neděli po svatém Prokopu Trhlý, 
řečený Prokop, udělal kšaft, sa při dobré pamětie a rozkázánie 
statku svého. 

Itm. komu je co dlužen: 
Za tři bobry, za dva mladá a za jeden starý, a což (?) viece dluhu, 
o tom žena dobře vie. 

Itm. co jsú jemu dlušni (!): 
Hm. Zanhayt z Budějovic68 ) dlužen mi 5 sex. 10 gr. Hm. druhý 
jirchář u Svinské brány (5 sex.) zlatý rýnský (at). Itm. Pinc z Tře
boně44 ) dlužen mi 40 gr. a za košich 1/2 sex. Itm. Pecka z Radau
nie,82) Blašků syn, dlužen mi .... Hrůcha v Raduni82 ) dlužen mi 
zlatý. Itm. v Nedvědicích83 ) dlužen mi Jakubů syn 7 zlatých. 

Itm. statek svuoj poručím, movitý i nemovitý, i odkazuji manšel
ce (!) svej paní Machně, s (!) toho statku, aby vydala sirotkům 
po dvaceti kopách. 

A přitom kšaftu byli sú Jan Nedolévka, ty časy purkmistrem sa, 
Martin, v ty časy rychtářem sa, Havlík súkeník. Prosil múdrých 
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a opatrných svrchu psaných, aby jí radni a pomocni byli, v čem by 
jich požádala. Prosil jest múdrých a opatrných purkmistra a pány, 
aby svú měsku [!) pečeť k tomuto kšaftu přitiskli. 

Orig., pap., čes., pod textem dochovány fragmenty přitištěné (znakové) pečeti 
z hnědého vosku (o 0 53 mm). 
Na tergu současný přípis: "Trhli". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/12, inv. Č. 266. 
Regest: Soupis, díl 1., sv. 112, s. 548, Č. 2389. 

14. 1473, 13. 4. - Martin Hanušů (Trals ?) 

Léta od narozenie Syna Božieho etc. LXXlIIo, ten úterý po Květ
nie neděli. Opatrný muž Martin Trals64

) učinil kšaft a rozkázánie, 
jsa při dobrém rozumu a paměti. 

Hm. najprv komu jest co dlužen: 
Habartovi za dom 30 sex. 

Itm. co jsú jemu dlužni: 
Stanislav Pechovic 33 fl. uh. Hm. bratr muoj Linhart 47 fl. (a dva 
zlatá), a má dáti polovice toho, když z Lince55

) přijede a ostatek na 
sv. Jakub, a za to jsú rukojmie Jakeš Černý a Mikuláš kosař z Hrad
ce.5

) Urban 4 sex. 12 gr. Mezenský 2 sex. a já jemu zase 12 vozuov 
kamene. Hm. Kocurek [Koczurek) z So běsla vi 70 gr. za postavy a 
40 gr. bez jednoho, a za pivo 8 gr., dva čbery ovsa. Pan Sádlo zlatý 
uh. Hm. Šuňáková v Leštnici86 ) 4 fl. uh. Hm. Hanusek z Hartma
nic67

) 2 fl. uh. a 40 kop, Vašek z Bukovina86
) 2 kopy, Dvořáková 

z Hlavatec69
) zlatý uh., Fyšl z Valu90 ) zlatý uh., rukojmie Květoň. 

Um. Hošek z Valu90
) 1 sex. Hm. Fyšl a Hošek z Valu90

) za trámy, 
udal sem jim na trámy a na krovy 6 sex. a 10 gr. Kohut 2 fl. uh. 
a za 5 loket sukna, loket po 14 gr. Hm. za 11/2 lokte 15 gr. Hm. 
Huorka 2 sex. bez 15 gr. Hala z Valu90

) 28 gr., Ulyhrách zuostal 
14 gr. 

Hm. chudým a nuzným, aby bylo kúpeno postavuov až do 20 sex., 
a to aby má žena zaplatila. Itm. statek svuoj, movitý i nemovitý, 
což mám málo nebo mnoho, to odkazuji mocně ženě své. Itm. bratr 
muoj Linhart, jakož mi jest dlužen bez tří padesát zlaté, těch po
lovici odkazuji otci svému, kterýž by měl dáti na sv. JakUb a osta
tek, když z Lince85

) přijede, to ať mé ženě dá. 
Hm. mocné poručníky činím ženy své a statku svého Ondráška 

kosaře a Urbana, aby ji radni a pomocni byli, v čem by jich potře
bovala. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní JakUb Pikus, té chvílp 
purgmistr, Jan Nedolévka, té chvíle rychtář, Václav Faun, Mar· 
tin s [!) rohu, té chvíle konšelé, Ondrášek kosař a Urban, léta 
a dne, jakož svrchu stojí. A prosil jest opatrných pánuov, purg
mistra a rady, aby svú městckú [!) pečeť k tomuto kšaftu přitiskli 
na potvrzenie tohoto rozkázánie. 
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Orig., pap., čes., pod textem nepatrný fragment přitištěné pečeti [o 0 cca 
50 mm]. 
Na tergu současný přípis: "kssafft Hanussu". 
nA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/13, inv. č. 267. 
Regest: SoupIs, díl lL, sv. 2/1, s. 571, č. 2462. 

15. 1473.14. 8. - Valel Z předměstí 

Léta od narozenie Syna Božieho MOCCCccLXXlIIo. Tu sobotu před 
Panny Marie nanebevzetí. Opatrný muž Valeš z předměstí učinil 
kšaft a rozkázánie, jsa při dobrý paměti. 

A najprv co jsú jemu dlužni: 
Matauzov syn za kosu 8 gr. Itm. Jan z Klečafl1 ) dva zlatá uherská. 
Rukojmie zaň Jan Poláček odtud. Itm. druhý z Klečat!1l) vedle Jana 
dva zlatá uherská. Rukojmie zaň Siga řezník. 

A tak Vávrovi, zeti svému, odkázal domek, zahradu, lúku a diel 
i s jiným hospodářstvím, a oni aby ženy mé poctivě smrti dochovali 
a z toho, aby také vydali Martinovi, vnuku jeho, jestliže let dojde, 
6 sex 

Itm. jakož jeho Šturm (?) napomínal pro sirotka Frydlova, z těch 
peněz sedm kop 61/2 sex. českých grošov a 20 gr. míšeňských, ty 
lest vziel miličínský3/)) úředník Páně Milosti. A tak Valeš pravil 
pod svú věrú, že od Frýdle k věrný ruce viece nevzel. 

Přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní muži, Václav s (!) Te
lecích, miesto purgmistr tehdy, a Jan, rychtář. A prosil tých pánov 
i jiných konšel, aby svú pečeť měsckú (!) k tomuto listu přitiskli 
na svědomie věcí svrchupsaných. 

Orig., pap., čes., pod textem skoro úplně odloupnutá, přitištěná [znaková 1 
pečeť (o 0 cca 50 mm) ze zeleného vosku. 
Na tergu současný přípis: "Waless z przedmiestie". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3'14, lnv. č. 268. 
Regest: Soupis, díl lL, sv. 2/1, s. 576, č. 2481. 

16. 1477, 10. 9. - Jíra syn Dominuov (někdejší měiťan soběslav
ský) 

Pána Boha všemohúcieho ku pomoci přede všemi věcmi v této 
mé najpilnějšie potřebě žádaje, já Jíra syn Dominuov, někdy spo
lusúsed města Soběslavě a nynie spoluobyvatel tohoto Nového 
Města Pražského, ačkoli z dopuštěnie etc. Kteréhožto kšeftu a po
ručenstvie činím a ustanovuji mocné poručníky opatrné muže Vác
lava Ruoženého a Václava, syna někdy Jírové Bohaté, spolusúsedy 
prvepsaného Nov. M., přátely mé zvláštnie, věře jim nade všecky 
jiné lidi smrtedlné, že oni v tomto mém poručenstvie budú se 
mieti tak, jakož má vuole jest. 

V tom pak najprve oznamuji, že mám dluh pravý a spravedlivý 
na domu v Soběslavi šestmezcietma kop a dvadceti gr., kterýžto 
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duom jest vysazen mezi domy kmotry Maxantové a Jiříkovým 
krajčovým. Item diel dědiny troje hony mezi cestami jdúc od most
ku kamenného až do Lhotské cesty, kteréž kúpil jest syn kmotruov 
Drdáčkuov, koželuh, bez mé vuole a drží, nemaje žádné spravedl
nosti. A já věřím pánuom i všie obci, že to seznají, že jsem toho 
neztratil, než s povolením hajtmanským a jich radú sem učinil, 
což jsú mi rozkázali. Opět oznamuji, že jsem puojčil Jírovi, bratru 
svému, na dědinu Ješikovskú XV k. a XX gr. a na to nenie mi nic 
dáno ani opraveno. Item puojčil sem opět Kubovi, Jírovu synu 
z Vlastiboře,1,02) pět kop a třidcieti a tří dčberuov ovsa, tři strychy 
žita a dčber hrachu, za ten oves rukojmie Chochol, soused odtudž. 
Item dlužen mi Terl z RamlovaHl7 ) z Zabránie II k. za sukno, Pavel 
ze Zelčel88 ) puol kopy a pět gr. 

Opět oznamuji, že Lvík švec jest mi rukojmie za Jana, švagra 
svého z Nedvědic,83) za puol kopy a za tři dčbery žita. Item Janek 
Sralovic dlužen mi dluhu spravedlivého dvanácte kop, kterýžto 
bydlel na Táboře.42 ) It. Šálek krajčí z Domašína189 ) uherský zlatý, 
Chroust z Závšf1) puol kopy a za puol šesta lokte sukno po pěti 
groších, a na to mi přivezl, dokavadž sem tam byl v Soběslavi, tři 
vozy dřev. It. Dorota, sestra má, řečená Řajtna, z Piesku19o

) II gr., 
Purkrábková z Benešova191 ) za žito kopu. 

A z toho svrchupsaného statku anebo z těch dluhuov odkazu 
ji Danyšovi, Šilháčkovu synu, deset kop. - Actum fer. lIlI. post 
festum Nativitatis b. Marie virg., a. - septuagesimo septimo. 

Převzato: J. Teige (ed.), Archiv český, sv. 28, Praha 1912, s. 218-219. 

17. 1482,3.10. - Mlkulál tkadlec 

Léta od narození Syna Božieho tisícího čtyřstého osmdesátého 
druhé (!), ve čtvrtek po svatém Václavě. Opatrný muž Mikuláš 
tkadlec učinil kšaft a rozkázánie, jsa ještě při dobré paměti a rozu
mu střiezlivého. 

Itm. najprve komu sem co dlužen: 
Itm. sirotkom nebožce Hronovic krajčovým 60 sex,. Itm. na to sem 
Markovi sirotku jednomu vydal 18 sex. Itm. Mikulášovi druhému 
sirotku 2 sex. 22 gr. Item co má mně sníti (?) od chovánie téhož 
sirotka, jest zapsáno v listu, kterýž jest v truhlici. Itm. Janovi 
ševcovi, Matějové muži, na Pršín93 ) 6 sex. 

Itm. statek svůj, movitý i nemovitý, odkazuji Anně,94) manželce 
mé milé, mocně. A jestliže by milý Pan Buoh manželky smrti ne
uchoval, aby dáno bylo na zádušie 50 sex. a statek odkazuji brat
řiem svým a sestře. A sukni jilovatú [?) Bartošovi, a druhú sukni 
podšitú Matúšovi. It. mateři jejie odkazuji 2 sex. 

Itm. mocné poručníky činím statku toho a manželky mé, Jana 
Rajdu, Petra Kaši, Matěje Pechovic, aby oni již jí v tom radni a po
mocni byli, v čem by jich potřebovala. 
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Přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni, Václav rychtář, 
Mikuláš Kupček, té chvíle purgmistr, Jetřich /Getrzich/, té chvíle 
konšel, a poručníci svrchupsaný. A prosím múdrých a opatrných 
pánuov, aby k tomuto mému kšaftu pečeť městckú ráčili přitisk
núti. 

Orig., pap., čes., pod textem malé fragmenty přit1štěné pečeti [znakové) ze ze
leného vosku [o 0 50 mm). 
Na tergu současný přípis: "kssafft Mlkulasse tkadlce". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/16, inv. Č. 270. 
Regest: Soupis, dB 11., sv. 2/1, s. 711, Č. 3028. 

18. 1482, 15. 10. - Dulek řezník 

Léta Božieho tlsícého čtyřstého osmdesátého druhého, v úterý 
před svatým Havlem, opatrný muž Dušek řezník učinil kšaft a 
rozkázánie, jsa ještě při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

Itm. najprve co sem komu co dlužen: 
It. Václavovi pekaři z Týna95 ) 31/2 sex. a Hniezdo96

) tolik. It. Marti
novi do Turákova97

) dlužen s Hniezdú 4 sex. bez 15 gr., mám na to 
15 gr. It. Matějovi faráři z předměstie 67 gr. It. do Záhoří98 ) 84 gr. 
It. zeti Šálkovic do Přehořova70 ) 1 sex. 2 gr. It. Lukovskému hajtma
nu99

) 2 zlatá uherské. It. Přeclíkovi 100 gr. bez dvú. It. Kuorkovi 
11/2 sex. 3 gr. Itm. Váchovi Velíškovic z předměstie 77 gr. It. Pavlovi 
ze Zvěrotic14 ) 80 gr. It. Fileti do Zvěrotína100 ) 76 gr. Itm. Matějovi 
do Komárova92 ) 74 gr. It. Adamovi z Tučap76) 67 gr. It. do Dvor
ce (?) jako jest na panském dvořie 11!2 sex. It. do Krtova101 ) rych
táři 100 gr. It. do Vlastiboře102 ) s Hniezdú spolu sme dlužni 100 gr. 
Itm. do BlatcelPl ) dlužni jsme s Hniezdú 5 sex. a já sem na to dal 
80 gr. It. rychtáři do Chusnice104 ) spolu jsme dlužni s Hniezdú 
3 sex., mám na to 8 gr. Itm. do Tučap76) dlužen sem za 6 bravú 
po 8 gr. 4 d. Itm. do (Curakova) Comárova (nadepsáno )92) 46 gr. 
za bravy. It. Chibce dlužen 50 gr. It. pastýřovi z Zářiečí105 ) 15 1/2 gr. 
Itm. do Zá(hořie) Zářiečí105 ) 19 gr. Itm. dlužen sem mateři 30 sex., 
a to ať platí Marek bratr muoj. Itm. Vítovi Jindřichovi zlatý uherský 
8 gr. It. Pavlovi kožišníku za duom, zuostal 7 sex. 50 gr. 

Itm. kto jest jemu dlužen: 
Itm. kněz Hána z Hlavatec89 ) 11/2 sex. Itm. Blažek za stehno 22 gr. 
Itm. Mach Ondrášek 25 gr. Itm. Kuželka 28 gr. Vosrchol 8 gr., 
Hajička 7 gr. 4 d. Itm. Marek, bratr muoj, za duom 65 sex. a má 
dáti 10 sex. na svatého Havla lříjen 16./ bez prodlení, a to ať po
ručníkom dá, ať tiem dluhy platí. A týž Marek má vždy na svatý (!) 
Havel po 10 sex. platiti. It. Husatka 6 gr., Tuoma Hosatú 1 sex., 
Mikuláš Omasta 1 sex. It. Hniezdo 28 gr. It. Klych z DiernéhoUll ) 

za víno 18 gr. It. Zdebor Kozskýl07) 8 gr. It. Hrobský 16 gr. 
Itm. z toho statku odkazuji manželce své Ofce 25 sex. a nádobie, 

což jest v domu, a šaty všecky. Itm. odkazuji na mše 1/2 sex. Itm. 

63 



na vosk 2 sex. Itm. krám, aby poručníci prodali, a tiem dluhy aby 
platili. 

Itm. toho všeho statku činím mocné poručníky Jana Rajdu, Mi
kuláše, aby oni ty věci zpravovali vedle potřeby. 

Přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni, Mikuláš Kupček, té 
chvíle purgmistr, Václav, rychtář, Mikuláš Hlavně, konšel. A pro
sím múdrých a opatrných pánuov, aby svú pečeť městckú k tomuto 
mému kšaftu přitiskli. 

Orig., pnp., čes., pod textem nepatrné fragmenty pritištěné pečeti (znakové) ze 
zeleného vosku (o 0 cca 50 mm). 
Na tergu současný přípis: "Dussku rzeznika". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/17, inv. Č. 271. 
Regest: Soupis, díl 11., sv. 2 1, s. 713, č. 3033. 

19. 1482, 21. 12. - Matěj Mráz 

Léta Božieho tisícího čtyrstého osmdesátého druhého, v sobotu 
den svatého T6my apoštola. Opatrný muž Matěj Mráz učinil kšaft 
a rozkázánie, jsa ještě při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

Itm. najprve co jest komu co dlužen: 
Hm. Květoniové staré 3 sex., a to kdyby jemu dala čtvrt léta na
před věděti. Itm. Holomúckému z předměstí 3 sex., s (!) těch jemu 
úrok dáti má. 

It. co jsú jemu dlužni: 
Itm. zlatníková z Hradce5

) za 5 věrtelů piva bílého po 40 gr. Itm. 
zlatník zdejšie zlatý uherský. It. Jíše z BřezniceUC ) zlatý uherský. 
Itm. na Tuzově (?) rybníce, kterýž sem s Noskem opravoval, mám 
9 sex., než Nosek hotových, na to nic nedal, než což jest tu dělal. 
It. sám Nosek dlužen zvlášť 2 sex. a ten rybník mám držeti (?) od 
nasazenie až do plných čtyř (?) let pořád zběhlých. Itm. Palček 
rybníkář s druhým súsedem za 2 věrtele piva. 

Itm. statek svuoj, movitý i nemovitý, odkazuji manželce své Do
rotě a dietěti svému Barboře. A kdyby Pan Buoh dietěte neuchoval, 
tehdy na záduší, aby (!) toho statku manželka má vydala 20 sex. 

It. mocné poručníky činím ženy své a dietěte svého ze statku toho 
Václava Funie a Jiříka krajčího, aby oni jim v tom radni a pomocni, 
v čem by jich potřebovali. 

Přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni, Valentin, té chvíle 
purgmistr, Václav, rychtář, Faun (?) a Jetřich, té chvíle konšelé. 
A prosím múdrých a opatrných pánuov, aby svú pečeť městckú 
ráčili k tomuto mému kšaftu přitisknúti. 

Orig., pap., čes., pod textem zcela odloupnuta (v negativu zřetelná) pritištěná 
pečeť (znaková) původně ze zeleného vosku (o 0 cca 50 mm). 
Na tergu současný přípis: "kssafft Mrazuov". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/18, lnv. Č. 272. 
Regest: Soupis, díl II., sv. 2/1, s. 716, Č. 3047. 
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20. 1486, 20. 9. - kšaft paní Anny 

Léta od narozenie Syna Božího tisícého štyrstého 86. Tu středu 
p:ed svatým Mataušem evangelistú, moudrá a opatrná vdova, paní 
Anna,g'l) jsúcí při dobré paměti a rozumu střizlivého, udělala kšaft 
a rozkázánie. 

lt. ktož jsú jí co dlužni: 
H. mistr Beneš zedník 1 sex. H. Kaspar z Myskovicllť) 2 sex. a 25 gr. 
H. Martin Bělič z Hradce6

) 50 gr. minus 1 gr. H. duom prodává Po
lákové za 74 kop s pivy i s kádmi, sudmi, stolmi a almarami a 
k tornu jí odkazuje modrú sukni. 

H. statku svého odkazuji 50 sex. na Boží duom, aby kuor byl 
sklenut. It. do špitála 3 sex. na opravu Božího domu a chudým 
1 sex. na polepšenie. It. kostelu k svatému Petru, aby byla kráva 
kaupena. It. bosákom do Hradce6

) 4 sex. It. do cechu krajčím 2 sex. 
na vosk, aby každý rok 20 gr. bylo dáno tak dlúho, dokavadž by 
těch 2 sex. stálo. H. Mazancovi nebožcie mužie jejího bratra 3 sex., 
ty sú páni dali Masancovu (?). It. do špitála Markétie niemkyni 
polštář rušený (?). It. na oltářie k Božímu domu svatému Petru 
stuk bíleného plátna dobrého 30 loket. It. tyto všiecky věci, což 
k řemeslu příslušie, stavy, brda z (!) přiezí, což je kOliviek, to aby 
bylo prodáno a obráceno na vosk k Božímu domu. It. nábytek 
jinej, movitej nebo nemovitej, šaty chodicie, ložné, peníze, kteréž 
by mimo to zuostaly, to odkazuji své sestře, krom z toho tři 
pol/s/táře, aby vydala. It. jeden polštář Dorotie Kandelce z Vese
lé.4G

) H. druhej polštář Martie, Perdyšové dceři, a třietí polštář, 
komuž by se jí zdálo. 

It. mocné poručníky činím statku svého pana hajtmana Lukov
ského a konšely nynějš.ie a budúcie. 

It. přitom kšaftu byli múdří a opatrní páni a končelé, purgmistr 
Jan Pražák, Václav z Telecích Hor, Mikuláš Kupček, Jan Ryba ... a 
Duchek rychtář. Prosila jest múdrých a opatrných pánuov končel, 
aby svú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 
2. strana: (pod přitištěnou městskou pečetí přípis): 

It. pan Gatlin (?) kaupil od pánuov přízi za 2 sex. a 20 gr. a má 
platiti nejprv příštie na vánoce 1 sex., a potom když by potřebie 
bylo ostatek. It. Včelka kaupil od pánuov končiel verstát, stavy, 
brada (! brda) za 31/2 sex. a tak má platiti nejprv příštie na Velikú 
noc 1 sex. a potom na vánoce 1 sex. a potom opět kopu na Veli
kú noc a potom 2 (?) sex. na vánoce poslednie penieze. 
Později přisp.'i.no [rukou 19. století): 

It. dal sem za purgmistrovie svého do cechu krajčím 1 sex. léta 
etc. 89, za purga. Mikuláše Absolona feria 6. in s. Galli (?). Anno 
etc. 89 za purga. Jarolíma přijal sem od Včelky posledních peněz 
1/2 sex. a již jest vyplnil všecko. Anno etc. 90 feria (? J 2. in die 
sanctorum Felicie et Audacte /srpen 30./. Kateřina sestra Purkráb
kové vyzdvihla jest diel svuoj úplně a docela za purgmistra Jakuba 
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Pikúsa, přitom byli páni konšelé Mikuláš Absolon, Václav z Telecích 
Hor, Matúš Machač. 

Opis z 19. století, originál nedochován, pap., čes. 
ANM, sbírka F - Soběslav (c - věci soukromé), karton č. 174. 

21. 1487,25.3. - Kouba Hluchý 

Léta od narozenie Syna Božího tisícého etc. LXXXVllo, tu neděli 
Letare. Moudrý a opatrný muž Kauba Hluchý záměstie (!) udělal 
jest kšaft a rozkázánie, jsa při dobré (roz) paměti a rozumu střízli
vého. 

It. což jsú jemu dlužni: 
It. komu jest co dlužen: 

(18 sex. a 2 gr. panu Mikulášovi Kupečkovi a má dáti k Velcé (!) 
noci). !t. Petrovi, Pražmovi bratru, z Chlebova108

) 3 sex. 15 gr. (!t. 
Antoníškovi hlásnému 1 sex.) It. Martinovi z Radouně82 ) 1 sex. !t. 
Kačce vdově do Zvirotic14 ) 2 sex. za vlnu. 

!t. což jsú jemu dlužni: 
{!t. Dušiek postříhač 71/2 sex. za postavy a 6 gr. (soudobá margi
nálie) a s (!) toho má dáti 6 sex. poručníkom nebožce Adamo
vým (?) a jemu zasie (!) 11/2 sex. nebo ženě jeho.) 

Statek svuj, movitej nebo nemovitej, což po dluziech zůstane, 
mocně odkazuji manželce své Anně. 

It. mocné poručníky toho diela Jana koláře z předměstie a Máci 
soukeníka a Jana Piknu, aby ji radni a pomocni byli, v čem by jich 
potřebovala. 

It. přitom jsú byli maudří a opatrní páni konšelé, Martin Pán (?), 
v ty časy purgmistr, Mikuláš Kupček, Jarolím, končelé, rychtář 

Dušiek. It. prosil siem pánú končel, aby kázali pečeť městckú (!) 
přitisknúti k tomuto kšaftu. 
2. strana: !t. stala sie smlauva mezi rybářem a Kaubú (tak) vo 
stoku, tak žie má voda jíti skrze Kaubův krunt až do plotu, kdež 
jest díra, a když tu přivede, tehdy rybář má ji dále opatřiti jemu 
bez škody, na tu opravu dal Kauba jemu rychtářovi 5 gr. 

Orig., pap., čes., na tergu (v hornl části) pouze m[sto po zcela odloupnuté 
přitištěné pečeti (o 0 cca 50 mm). 
Na tergu současný přípis: "Kauby hluchýho". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/19, inv. č. 273. 
Regest: Soupis, díl II., sv. 2l 1, s. 815, č. 3492. 

22. 1487, 1. 5. - Petr Tlach 

Léta od narozenie Syna Božího 1487, feria 3. in festo Jacobi et 
Philippi. Maudrý a opatrný muž Petr Tlach učinil kšaft a rozká
zánie, jsa při dobré paměti a rozumu střízlivého. 
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lt. což jsú jemu dlužni: 
Nejprv za mlejn Čejnovskej. It. to všiecko odkazujie Jandovi, synu 
svému, kterýž v Dráchovie66

) jest, než s (!) toho, aby vydal man
želce mé a dceři mé, Hoskový, 10 sex. a což svrchupsaném mlejně 
po těch 10 sex., tiem jeho oddělujie. !t. těch 10 sex., které měl 
Janda vydati Tlachové, mateři své, a Hoškový, sestře, ty jsú jemu 
odpuštěny před právem. (Poslední věta dopsána patrně dodatečně). 

!t. COŽ jest von komu dlužen: 
!t. nejprve Jakubovi Pikaušovi za mlejn 40 sex. a na to má Jakub 
vepře za 3 sex. It. kteréž mám penieze zádušnie od pánuov z těch 
siem pánom žádných auro kov nedal. !t. Jandovi z Veselé,40) švagru 
svému, 100 gr. 

!t. Martinovi, synu svému ženatému, odkazuje v Čerazie45 ) lán 
se vším osetím a 2 koně nejlepšie (nadepsáno) a vuoz a plauh (!), 
bránu a dvě krávie a k tomu 5 kop hotových) a s tím jeho oddělujie. 
It. Mašek, kterýž jest v Komárovie,[)2) ten jest oddělen prve. It. 
Sárczie, dcery své vdané, 5 sex., aby bylo vydáno. It. Aničce, dceři 
své, kteráž j'est v Dráchovie66

) za Kaubu, odkazuje 1 sex. na sukni. 
!t. statek svuj, movitaj i nemovitaj, krom statku svrchupsaného 
odkazuji manželce své a třem synom Velkovi, Drahouškovi a Am
brožovi, a Kateřině, kteréž říkají přímě Hošek, aby sie vo to (I) 
právě a věrně rozdělili. 

!t. mocné poručníky činím JakUba Píkauša a Jandu, švagra svého 
z Veselí,~) aby radni a pomocní byli a vo (I) ten statek je věrně 
a právě rozdělili. 

It. přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní konšelé, JakUb Pikauš, 
v ty časy purgmistr, Václav z Telecích Hor, Jerolím, Martin Šem
berskej. 
2. strana: !t. prosil siem nl0udrých a opatrných pánuov končel, 

aby k tomuto kšaftu přitiskli svú pečeť. 

Orig., pap., čes., na tergu nepatrné fragmenty přitištěné pečeti (o 0 53 mm) 
z tmavě hnědého vosku. 
Na tergu současný přípis: "krzaft Tlachu" (!). 
DA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/15, inv. Č. 269 
Regest: Soupis, díl lL, sv. 2/1, s. 682, Č. 2916. 

23. 1487, 5. 5. - Pozůstalost faráře Mikuláie67
) 

Annorum Domini 1487 dominico post festum Jacobi et Philipi. 
Iste remanserunt in dote post mortem domini Nicolai plebani: It. 
mis cínových věčích 10 a 2 malé šalešné. It. dvě konvie pynetnie. 
It. jedna třížejdHková a žejdlíkuov 6. It. 12 talířuov cínových. It. 
12 lžic nových německých s olovem. It. lžic jiných prostých vidlič
ných patnácte. It. kotlík měděný. It. moždýř s paličkú. It. měděnič
ka měděná. lt. lopata železná. It. sekyra kladnie vel rubačka. lt. 
dvě truhle větčie a dvě menšie. It. dvě stolice zajdle. It. tři almary. 
lt. dva stoly dobrá a dva lechčejšie. It. vuoz okovaný. It. čtyři 
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prostěradla dobrá. It. dva polštáře kožená. It. polštář prachový. 
It. peřina, duchna prachová. 11. dvě podušce zlými (!) cíchami. 

OA Tábor AM Soběslav, sign. II B 1/1, inv. Č. 637, lmiha Č. 297, zápis v nej
starší dochované městské knize, fol. 241 v. 

24. 1489, 14. 11. - Mikuláš Kupěek 

Léta od narozenie Syna Božího 1489. Tu sobotu po svatém Marti
ně udělal kšaft a rozkázánie, jsa při dobré paměti a rozumu střízli
vého, pan Mikuláš Kupček.109 ) 

It. kterýž jsú jemu co dlužni: 
It. komuž jest co dlužen: 

panu Smrčkovi za tři žbery ryb a pan Smrčka jest j!emu zase 
dlužen 3 sex. a 12 gr. za sukno. 

It. což jsú jemu dlužni: 
It. Michal ze Štýrskall1

) 17 1/2 zlatých uh., odkázal nám na to 2 zlatá 
rejnská u jircháře, dal mi jeden zlatej a druhý mi dlužen. It. Blanz 
z Budějovic68 ) 41/2 kopy. It. Hanuš, mísař z Kunžaku,112) 4]/2 sex. 
It. Kepihušuov syn 2 sex. It. Pikauš, forman z Rychnova,113) 11/2 sex. 
It. Mertl z Vyšňového (!) Brodu114

) 1 sex. pojčeného. It. Šlavec s (!) 
Kaplice115

) 1 sex. It. Merek (!) Krašovic (?) za 5 čtvrti sukna 22 gr. 
Šimákuov syn Vaněk z Hlavatec69

) za kuonig (!) 4 sex. a 10 gr. It. 
paní Markvartové člověk Dušiek z Austrašic1l6 J 11h sex. za sukno. 
It. Rochlavcová z Jistebnice117 ) 51/2 sex. a 8 gr., ten pondělí po 
Všech svatých /listopad LI It. paní hajtmanová116

) 21/2 kopy za blá
ny a za svú mikačku (?) 1/2 sex. Též za sud piva starého 100 gr., 
jakož vzala panu Jarohněvovi do Valu119

). It. Pikauš pekař odsud 
za 51/2 lokte sukna per 1/2 sex. minus 1 gr. It. za tři štvrti sukna 
modrého 21 gr., dal na to 2 sex. It. Tomeš Iz/ Záhořie98 ) 1/2 sex .... 
It. Sláma z Lomnice120

) 20 gr. za sukno, ještě slíbil za mistra. H. 
Holček 80 gr. a 2 gr. a pojčeného 1/2 sex. a jestliže by mě Buoh 
neuchoval, aby při Holečkovi zuostalo. It. Vomašta 2 sex. H. Janek 
Kotníkuov z Rýbce04

) (!) 100 gr. a s (!) toho, aby dal 1 kopu, 
jestliže by mě Buoh neuchoval. It. rychářka stará z Černovic46 ) 
1 kopu za sukno kropené. It. Šemberka 20 sex. minus 1 sex. za 
krámské věci feria 2. ante Nativitatis s. Marie Virginis a s (!) toho, 
jestliže by mě Buoh ... Item ... 26 sex. za krámské věci i s tiem, 
jakož jest dlužna nebožka stará Hájková a s (!) toho, jestliže by 
mě Buoh neuchoval, aby dal 20 sex. It. Budáková za krámské věci 
6 sex. feria 6. post Frantisci (!) a s toho, ať dá 4 sex. It. Faun 
(Pfaun) za vlnu 3 sex. minus 8 gr. It. Raubík z Třebonie44 ) 3 1h sex. 
8 gr. It. Elška z Třebonie,44) kramářka, 1 kopu. (It. Chamra /z/ Zá
I užieG2

) 85 gr., též Chamra za loket sukna 17 gr.) It. Eliášuov syn 
z Bechynie53

) za červené sukno. It. bednář Matěj Bechynie53
) za 

železo 2 sex. It. Všierek z Bechynie53
) za železo 40 gr. It. Jiřík švec 

z předměstie za sukno za 5 loket po 16 gr. It. pan Budák za sukno 
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42 gr., jakož devětze (!) Itj. děvečce! Vo jarmarce bral. It. paní 
Důra Smrčková za krámské věci 4 sex. 10 gr. s (!) toho ať dá 
2 sex 1t. Hanušová z Táboru (! )42) 22 1/2 sex. 1 gr. Též Hanušová 
za 1/2 lb. llibry/ šefránu 100 gr., dala mi ten dluh 3 sex. minus 
17 d. sabato post festum Galii (po říjnu 16./, když jest z (!) brat
rem mým počet udělala. It. Vacel< z Miličína36 ) 80 gr. minus 2 gr. 
(1t. Hanus z Bechynie53

) 5 sex.) It. z (!) Skleničkuov votec z Mi
ličínaJ6 ) 20 gr. 1t. cantorová odsud 3 kopy minus 20 gr. za modré 
plátna. 1t. Novák z předměstie za sukno 11/2 sex. It. Košařík za 
sukno 2 sex. minus 20 gr. minus 1 gr. It. cantor z Miličína36 j. 
10 sex.20 gr. vo jarmarce in festo Mathie /únor 24./ It. Ondráček kovář 
1/2 sex. minus 3 gr. za železo. 1t. Slach prvního dluhu 2 sex., též 
1 sex., jakož siem zeď dělal k pivovaru. 1t. též Slach 2 sex. 20 gr., 
ješto siem jemu prodal 1/2 sladu pšeničného. It. pan Václav S (!) 
Telecích Hor 50 gr. Též Václav za sukno kropené 21/2 sex. po
druhé. 1t. Petr kožišník 34 gr. 1t. Lacinka 13 gr. za bavlnu a za 
sukno. It. Jiřík kožišník 15 gr. za sukno. It. Mikeš s (!) Pohořie121i ) 
75 gr. It. Václavovi odkazuju 50 sex. minus 3 sex., těch odkazuji 
Václavovi, kterýž jsú v Počátkách122 ) dlužni, a v rejstřících stojí 
dluhové. Též což sie dotajče suken, též jemu odkazuji Václavovi 
s bratrem mým, aby rozprodali a o to sie rozdělili. It. rychtář 
z Vydřie123 ) 1/2 sex. minus 1 gr. It. Hronovi krajčímu 31/2 sex. pojče
ného dluhu, rok má do Hromnic /únor 2.1. It. Ježek z Kamenicel24 ) 

21 gr. It. Jiřík bednář za sukno 50 gr. feria 2. post festum Procopii 
/červenec 5/. 

It. ten statek všecken, movitaj nebo nemovitaj, odkazuju bratru 
svému a s (!) toho statku, aby vydal paní 100 sex., a to aby jí dával 
každý rok po 15 sex. a jestliže by jie Buoh neuchoval, aby to obrá
til na Boží duom ... grošie klejnotnie s malým pytlíkem, to aby 
Jiřík bratr paní dal, jakož při nich jest stříbro s (!) pásu. It. tři sta 
kop, aby bratr vydal na Boží duom na kaplu, kdež budú dělati 
k svatému Mikuláši, kdež jest stará (kapla) zvonice (nadepsáno) 
byl a koštnice, aby zespod byla, (a dokavadž by kněz nebyl, aby tři 
mše slouženy byly zádušnie, a to když by kněz slaužil, aby dva 
byla gr. bylo jemu dáno od té mše a mezi tiem, aby knězi budaucí
mu zjednal, což budú motci (!) nejspíše), ponievadž by kněz nemohl 
zjednán býti na 200 kop, aby za to zvon kúpili (dodatečný přípiS). 

!t. mocné poručníky dělám pana Budáka,125) Martina Šemberské
ho a Slacha a bratra svého, prosím a věřím, žie to pro mne udělají 
a to opatřie (a tomu do), aby sie tomu dosti stalo, jakož nahořie 
psáno stojí k Božiemu domu, aby za nás byla věčná památka (od
slova "k Božiemu" do konce - dodatečný přípisek). 

2. strana: 1t. pan Víta 50 gr. minus 2 gr. za sukno, za to slíbil 
valacha (wallacha). !t. paní Jarohněvová 1/2 sex. za květ. !t. pan 
Vepřek 1/2 sex. 5 gr. 1t. pan Zbyněk 50 gr. 1t. paní Alena 1 flor. 
uher. It. pan Sádlo s (!) Chotěmic126 ) 2 sex. 4 gr. 1t. pan Ruot za 
5 loket sukna po 15 gr. modrého. It. pan Hauška po počtu za sukno 
1 sex. 1t. pan Víta mladý 100 gr. za kment ante Assensionis /Do-
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mini/o Též pan Víta 2 V2 sex. za kment, jakož brala Arlamová. 
Léta Božieho etc. 89 ve stvrtek před Božím vstúpením /květen 

21. ? / stal sie jest počet o všecken dluh pana Petra Jeho Milosti 
s Jakubem písařem a zůstává pán Jeho Milosti všeho dluhu podle 
mých register V2 sex. míšo a sám Jakub písař 1 sex. It. Dobro
hošký [I) starý 1/2 kopy. It. Černej z Neplachoval28

) 15 gr. It. 
Krška 1 sex. pójčeného dluhu. It. Kříž pójčeného dluhu 1/2 kopy. 

It. pójčil sem panu Jindřichovi Vajcovil29
) 100 zlatých uh. a on 

jich pójčil panu Zdeslavovi, ale paní (I) Jindřich slíbil mi položiti 
v moji moc nebo neuchoval-li by mě Buoh, tehda dal bratru mému, 
a přitom jsú byli Jan Račman a Stanislav měštěné (I) odtudš. 

It. což sie dotajče šatuov domových ložních těch dvú postelí, 
kteréž jsú na dvořie, a třetie, kdež pacholek lehá, ty odkazuju 
bratru, aby zústali při tom domu a což se viece dostane a zůstane 
šatuov ložních, ty aby zůstali při paní. It. což se dotajče chodících 
šatuov, čubu sylhýřovú /hedvábná látka! Václavovi a sukni kamná
rovú, v kterýž jezdím a ostatek bratru, což jich jest. It. děvetče (!) 
paní bratraně, kteráž jest u mne saukna sukni, kteréž sie jí líbiti 
bude, barveného. 

It. jestliže by panie Buoh neuchoval, to všiecko odkazuju na tu 
kaplu mé panie po její smrti, a také jestliže by mne Pan Buoh ne
uchoval, aby bratr paní opatřil pokojem po jejie smrti. It. Holeč
kovi sukni modrú z (!) kožichem, (kterúž) v kteréž každý den cho
dím. It. perníkář Šimon zázvor 40 gr. It. rychtář z Ribce64

) 1h sex. 
Svátek z Neplachova128

) za sukno 1 kopu minus 1 gr. feria 2. ante 
festum s. Martini /listopad 10./. It. Stanislav za ... uška svého 
zeti 3 (?) sex. 20 gr. 
v dolní části stránky připsáno: Léta od narozenie Syna Božího etc. 89, 
tu sobotu po s. Martině /listopad 14./ dluhové pana Mikuláše Ku
pečka, kterýž jsú jemu dlužni. 

Orig .. pap., čes., [v ohybech nečitelné), na tergu pod textem malé fragmenty 
pritištěně pečeti [znakové) z velmi tmavého [hnědého ?) vosku [o 0 cca 
50 mm). 
Na tergu současný přípis: "Mikulasse Kupczeka". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/19a, inv. č. 3352; dříve ANM Praha, 
sbírka F - Soběslav (c - věci soukromé), karton č. 17'1. 
Regest: Soupis, díl II., sv. 2/1, s. 856, č. 3653. 

25. 1490, 8. 12.130
) - Hanzl ausknecht Hronů 

Léta Páně tisícího CCCcoLXXXXo, na den Pany Marije, Hanzl aus
knecht Hronů udělal rozkázánie, sa při rozumu a při dobré paměti 
o statečku svym, kterýž ... 

Itm. najprve co jsú jemu dlužni: 
Itm. Šemberska 3 sex. Itm. Dorota Balhoňova 1 sex. It. Pořínský 
zlatý uherský. Itm. Vávra Libra 20 gr. Itm. Petrevská 20 gr. Itm. 
Zinduš s (I) Klenovic52

) ••• gr. 
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A ten dluh všecken odkazuje na ossk (!) k svatému Petru zde 
v Soběslavě. Itm. a co se tkne d!1uhů/ jest jich 7 sex. všech i zla
tými, a šaty kderý (I) měl chodicí, ty jsú pohromadě všiecko spolu. 

A mocné poručníky udělal (pana) purgmistra Hrona Račmano
vic, Jana Rajdu a Martina Šemberského. A prosil jest pana purg
mistra a pány konšel, aby svú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., silně poškozeo, pod textem drobný fragmenť z přitištěně malé 
pečeti [znakové) [o 0 cca 30 mm). 
Na tergu současný přípis "Hanzlu kssafft aussknecht Hronka". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/20, inv. Č. 274. 
Regest: Soupis, díl lL, sv. 2/2, s. 876, Č. 3739. 

26. 1490, 24. 6. - Jíra Kupček 

Léta od narozenie Syna Božieho MOCCCCoXCo, na den s. Jana 
Křštitele (!). Opatrný muž Jíra Kupček131 ) učinil jest kšaft a rozká
zánie, jsa při dobré paměti a rozumu střízlivého. 

It. z statku svého nejprv odkazuji na kaplu Icaplu/, kerú jest 
měl úmysl bratr muoj stavěti, tři sta kop i těch sto kop, aby k tomu 
také bylo vydáno, které jsem ještě za sebú měl nebožtíka bratra 
svého. It. do hroby (!) k Matce Božie, aby byl udělán kalich ze 
dvú hřiven a kuoflík, aby byl pozlacený, a od diela i víc i co 
k tomu třeba. It. na kyrchov odkazuji k mřežím železa ke třem 
dveřuovím, co bude třeba, aby dali bez nedostatku i ke kapli (I) 
železa, co by třeba bylo. 

It. paní Anně, manželce své, věno, které jsem určil dobrými 
lidmi, na to ji odkazuji ten dluh, který mám u Kerovce 206 zlatých 
vrch (?) [nadepsáno) rýnských a 10 sex. k tomu, aby bylo přidáno 
na těch 80 kop, keré jsem měl po ní vzieti. 

It. duom svuoj s sudy, kádmi i jiným hospodářstvím, ten odka
zuji bratru svému Martinovi i s pivem i šaty ložními a z toho domu, 
aby vydal Martin synu mému Janovi 40 sex., a také, aby manželka 
nebožtíka bratra mého byla v tomto domu až do své smrti. It. 
Václavovi, aby bylo přidáno 15 sex. k tomu, což mu nebožtík bratr 
odkázal, aby jim pomohl dluhuov dobýti a ten statek rozprodati. 
It. sladovníkom do cechu na sviece 4 sex. 

It. kto jsú jemu co dlužni: 
It. Johannes Hájek 40 sex. It. Mikuláš Omasta 20 sex. It. Šemberská 
121/2 sex. It. mladý Víta 15 sex., jakož naň list nám. It. Tuoma la
zebník slíbil za svého bratra za 31 sex. 20 gr. i dal na to 5 sex., 
a což jest viece, to jest v rajstrách psáno, to jest dluh spravedlivý. 
2. strana: It. což jest mýdla a pepře, kmentuov i železa, když sie 
to všechno naplní, což jsem rozkázal, to všechno odkazuji bratru 
svému Martinovi. It. Jankovi synu svému čubu liščí. H. kámen, váp
no, to vše odkazuji na tu kaplu. H. k tomu zvonu, na kerý bratr 
odkázal 200 sex., aby bylo přidáno 50 sex. H. hotových peněz 
400 kop. 
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It. prosil jest pánuov konšel a mocne pm to poruclm, aby oni 
radni a pomocni byli poručníkuom, kerýž jest bratr muoj učinil. 
It. mocné poručníky činím Budáka,132) Šemberského a Slacha. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Mikuláš Absolon, té 
chvíle purgmistr, a Hron Vavřincovic, Václav, Jarolím, Slach, Matúš 
Machovic, Matěj Bernart, té chvíle konšelé. A prosil jest pánuov 
purgmistra a konšel, aby svú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 
4. strana: Dominica post Lamperti anno 90 [nadepsáno) /září 19./ 
Martin s [!) domu Kupečkova zuostal pánuom všech zádušních 
peněz 36 sex. a 10 gr. It. Matúšek z splnil [!) jest těch 62 sex. 
(It, páni přijeli jsú na Matúška kramáře 62 sex.) It. (na Há}jkovi 
40 sex. It. vydali jsÚ páni poručníkuom Budákovi, Šemberskému 
a Slachovi na těch 100 kop, na které mají kaplu /caplu! stavěti 
52 kop. 

Orig., pap., čes., na 2. straně [dvoulistu J pod textem malé fragmenty přitištěné 
pečetě [znalwvé) z tmavě (zeleného) vosku [o 0 51 mm). 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/21, inv. Č. 275. 
Regest: Soupis, díl 11., sv. 2/2, s. 869, Č. 3707. 

27. 1492, 27.8. - Martin kolář 

Léta od narozenie Syna Božího tisícího čtyrystého devadesátého 
druhého. Ten pondělí před svatým Jiljím ctihodný muž Martin kolář 
udělal kšaft a rozkázánie, jsa při dobré paměti a rozumu střízli
vého. 

It. komuž jest co dlužen: 
It, Syrůčkovi do Chlebova108

) šest kop a slad ječmene a má na 
to deset kol. 

It. Jankovi synu svému odkazuji čubu napřed. 
It. což jsú jemu dlužni: 

It. Petr jakož jest na jeho dvořie 10 sex. It. Janek kozoluh (!) za 
stvrt zuostal 9 sex. 

It. Jiříkovi, synu svému, jakož jest v Hradci,6) odkazuji 10 sex. 
pro tu dobr/ú/ ... oly, kterúž jest s ním udělal. It. Markétě, man
želce své, odkazuji napřed statku toho 15 sex. a z [!) dětmi, aby 
diel všecken měla. It. šaty ložnie poraučím ženě, aby se o ně právě 
a věrně rozdělila z [!) dětmi svými. It. Martě, dcery [!) své, jakož 
má koláře Jana, aby jí sukni kaupili za 2 sex. s [!) toho statku. 
It. statek svůj, movitý i nemovitý, odkazuji manželce své Markétě 
a dětem svým jakož nahoře psáno stojí, aby sie o to právě a věrně 
rozdělili. 

It. mocné poručníky činím statku svého JakUba Pikauša a Vávru 
Šyručka zaměstie, (aby) a prosím jich za to, aby jim radni a po
mocni byli [nadepsáno) V čem by jich žádali a o ten statek, aby je 
rozdělili. It. přitom kšaftu byli jsú moudří a opatrní končelé, Ja
rolím, v ty časy purgmistr, Duchek, rychtář, Matěj Bernartovic, 
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Jiří soukeník, Petr Slach, končelé. It. prosil pánuov purgmistra 
a radní, aby ráčili městckú pečeť přitisknúti k tomu kšaftu. 

Orig., pup" čes., poškozeno, pod textem fragment přitištěné pečetě (znukové) 
z tl1luvo-zeleného vosku (o 0 cca 50 mm). 
Na tergu so,lčasný přlpis: "kssaft (Jana) Martina kolarzie". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3 22, Č. 276. 
Regest: Soupis, díl II., sv. 2/2, s. 921, Č. 3919. 

28. 1494, 11. 10. - Dorota Bozkovcová 

Anno domini millesimo etc. nonagesimo quarto, feria 5. ante 
festum s. Galli. 
Poctivá vdova Dorota Bozkovcová učinila kšaft a rozkázánie, jsúc 
při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

It. z statku svého najprv odkazuji knapuom do cechu 2 sex. 
It. na tabuli k Matce Boží 1 sex. a na vosk 1 sex. a na víno k službě 
Boží sex. It. Alžbětě děvce modrú sukni a klok černý a tři rauchy 
a dvuje rukávy a s (!) postelí šatuov, duchnu, peřinu, polštář ko
ženný a podušku. It. knězi Janovi dva páteře korálová, 7 lžic s 
střiebrem, konve ... mísy cínové všecky a k tomu s (!) lože 
šatuov, duchnu, podušk/ul ... vie, peřinu, dva polštáře rušna (?) 
a kožený. It .... zuostane statku mého po tomto rozkázání, to 
všechno pruč ... čnie, knězi Janovi a Jakubovi Pikušovi toho času 
... ři, aby oni to rozdělili vedle rozkázánie mého, komuž ... co 
rozkázala, a jakož jim toho dobře věřím jako svým Ivěrnýml přá
telom. A ... kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni, JakUb Pikous .,. 
Ich/víle rychtář, a Václav z Telecích Hor, conšel. A p/rosilal jest 
múdrých pánuov, purgmistra a rady, aby svú pečeť městskú k to
muto kšaftu přitiskl1. 

Orig., pap., čes., poškozeno, pod textem přitištěna (poměrně zachovalá) pečeť 
[znaková) z tmavě zeleného vosku (o 0 31 mm). 
OA Tábor, AM Spběslav, sign. I B 3'23, inv. Č. 277. 
Regest: Soupis, díl 11., sv. 212, s. 959, Č. 4066. 

29. 1495,10. 7. - Kyerovský měltěnín 

Léta od narozenie Syna Božieho tisícého čtyrstého devadesáté
ho pátého, ten pátek před svatú Markétú, Kyerovský měštěnín 
v Soběslavi učinil jest kšaft a rozkázánie, jsa při dobré paměti a ro
zumu střízlivého. 

It. najprve co jest komu dlužen: 
It. najprve zuostal v Linci85

) pětmezcietma 1251 zlatých rýnských. 
A pakliby bylo co viece, že chce rád zaplatiti. It. Švábovi puol 
dvanácta funtu /libra/. It. hospodáři V Cáchlověl33 ) Purknarovi bez 
tří šilinkuov čtyři funty. It. za rychtáře z Králové Hradce134

) Tunk-
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lovi za šest zlatých uherských a mám na to tři rejnský zlaté a ort 
/drobný peníz/o 

Jt. co jsú mně dlužni lidé, tu jse mají napřed, žena má i tudiež 
děti lejstry zpravovati. 

Jt. napřed co se statku mého dotýče, mocně poručiem manželce 
své a duom jí napřed odkazuji. A najvyšším poručníkem ji činím. 
A dále což se toho statku dotýče, málo nebo mnoho, aby se o to 
právě a věrně z (!) dětmi rozdělila. 

A prosím švagra svého Augustina a Bernarta Matěje, jestliže by 
jich manželka má p()třebovala, aby jí radni a pomocni byli. 

It. odkazu ji zde na Boží duom třidcet liber osku (!). Jt. šamlat 
/tkanina z velbloudí srsti! odkazuji k oltáři k Matce Boží zde v So
běslavi se všemi přípravami (poslední třl slova dodatečně připsána). Jt. 
a jestliže by Pan Buoh ženy mé neuchoval a dětí mých, z toho 
statku odkazuji dvě stě kop na Boží duom, tu v Soběslavi, k svaté
mu Petru. 

!t. a přitom kšaftu byli múdří a opatrní konšelé, pan Matúš 
purgmistr, Ryba, Rajda, té chvíle konšelé. !t. a prosil jest pana 
purgmistra a pánuov konšel, aby svú městskú pečeť přitiskli k to
muto kšaftu. 

Orig., pap., čes., poškozeno, pod textem nepatrný fragment z přitištěné pečeti 
ze (zeleného?) vosku (o 0 cca 50 mm). 
Na tergu soudobý přípis: "kerowczu kssaft". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/24, inv. Č. 278. 
Regest: Soupis, díl lL, sv. 2'2, s. 975, č. 4126. 

30. 1497, 10. 12. - Jana manželka Klíže Palečka 

Anno Domini MOCCCcoXCVllo, feria 5. post festum s. Nicolai. 
Poctivá žena, paní Jana, manželka Kříže Palečka,135) učinila jest 
kšaft a rozkázánie z statku svého, kerýž jest měla na dvoře svém, 
kerýž jsú prodali Martinovi Heršovic, jakož ještě zuostal dlužen 
36 sex., keréž to má plniti vedle rokuov při trhu smluvených, i tak
to jest rozkázala, aby z těch peněz najprv kúpeno bylo do hroby 
k Matce Boží za 3 sex. (?), co by sie zdálo poručníkom. A potom 
aby byla kúpena dva postavy ona chudé, aby je poručníci rozkrá
jeli, a Vítkovi synu svému odkázala 5 sex. A co jsem byla dlužna 
nějaké děvce, aby jí bylo zaplaceno 10 gr. A cožkoli zostane těch 
36 sex. mimo toto mé rozkázánie, to všechno aby bylo dáno vnú
čatom mým, Vítkovým dětem. 

Mocné poručníky činím Václava z Telecích Hor a starého rychtá
ře, aby oni toto mé rozkázánie vedle vuole mé naplnili, jakož jim 
toho úplně věřím. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a /opatrní/ ... Václav s (!) Hor, 
purgmistr, a Jan, starý rychtář, a ... , té chvíle konšelé. A prosím 
ještě múdrých a opatrných purgmistra a konšel, aby svú městzkú 
(podepsáno) pečeť k tomuto kšaftu přitiskli. (PřípIsek pod pečetí -
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v dolní části aversu): Anno Domini etc. quinquagesimo 3° vydal 
jest Václav Iz Telecích Hor 7/ Vítkově dceři Martě do Týna95 ) 

12 sex. 

Orig., pap., čes., silně poškozeno, pod textem přitištěna pečeť (znaková) ze 
zeleného vosku (o 0 cca 30 mm). 
Na tergu současný pl'fpis: "Jany Paleczkove". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. 1 B 3/25, inv. Č. 279. 
Regest: Soupis, díl 11., sv. 2 /2, s. 1027, Č. 4323 (s chybným datem 7. 12.). 

31. 1497,136) - Matěj Trxa 

Anno Domini millessimo CCCcogcVIIo, Matěj Trxa učinil jest kšaft 
a rozkázánie, jsa při dobré paměti a střiezlivém rozumu. 

Hm. najprve co komu jest dlužen: 
Červenkovi tesaři 3 sex. H. pánuom za šruotku 1 kopu. 

lt. kdo sú jemu co dlužni: 
Zpěváček 21J2 sex. H. Šitra 18 sex., keréž jest odkázal Chamtík na 
kruntu, tu má platiti po 4 sex. na sv. Jiří /duben 23./ a ještě jemu 
zuostává Chamtík 13 sex. za ten duom a má dáti po 3 sex. na každý 
s. Jiří. Hm. Šíma z Řípce64 ) 44 gr., rukojmie Slach. Hm. Kauba ze 
Zvěrotic14 ) 1/2 sex. Hm. Vaněk Klepa z Klenovic52

) 1/2 sex. Hm. jest 
kop 20 hotových. 

Hm. svého statku odkazuji manželce své Anně 24 sex., krom 
jejieho všieho. Hm. bosákuom do Hradce6

) na knihy 4. sex. Hm. 
za lázni odkazuji 6 sex., aby se topila vždy po s. Jiří každý rok 
do 6 let. Hm. sladovníkuom do cechu /chechu!l 1 sex. Hm. soukení
kom do cechu 1 sex. Hm. knapuom do cechu 1 sex. Hm. ševcuom 
do cechu 1 kopu. Hm. knězi Janovi do špitále, aby slúžil 30 mší, 
1 sex. Hm. Radové duchnu, peřinu, dvě podušce, dvě prostěradle, 
kožich zaječí a slojieř nový. 

Hm. mocné poručníky činím statku svého a manželky své Petra 
Slacha a Matěje Bernarta, aby jí radni a pomocni byli. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Vávra Librovic, té chvíle 
purgmistr, Jakub, té chvíle rychtářem, Václav z Stele cích (!) Hor, 
Petr Slach, té chvíle konšelé. Hm. prosil jest múdrých a opatrných 
pánuov konšel, aby svú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., na tergu (uprostl'ed) část přitištěné pečeti [znakové) ze ze
leného vosku [o 0 cca 30 mm). 
Na tergu současný přípisek: "Trkssu" 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. 1 B 3/26, inv. Č. 280. 
Regest: Soupis, díl 11., sv. 2/2, s. 1023, Č. 4329. 

32. 1499, 31. 5. - Tůma Husata 

Léta od narozenie Syna Božieho etc. (?) MOCCCcoXCVIIIIc
.• Ten 

pátek po Božím Těle opatrný muž Tůma Husatú učinil jest kš aft 
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a rozkázánie, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 
Item co jest komu dlužen: 

Najprv k záduší jest dlužen 5 sex. Item za krám 2 sex. Item za 
ryby 31/2 sex. za obecní. H. Czypovi 44 gr. Item Kupečkovi 40 sex. 
minus 3 gr. 

Item co jsú jemu dlužni: 
Item v ŘečicP37) má u rychtáře 3 sex. minus 20 gr. 

Item statek svuoj odkazuje dětem svým a s (!) statku, aby bylo 
vydáno manželce mé 35 sex. a krám mastný, který jest nejlacnější. 
Item odkazuje k Božiemu domu na vosk 2 sex. Item do cechu řez
nického 1 sex. A jestliže by Pan Buoh dětí neuchoval do let do
šlých, aby polovici bylo obráceno ve jméno Boží k záduší na Boží 
duom a o druhú polovici, aby jeho přietelé se rozdělili. Pakli by 
ona z (!) dietkami pěkně nakládala, aby jí poručníci přidali ně
kterú kopu, co by se jim zdálo. Item šaty starý Husatky ložní s (!) 
postel raucha, aby dáno bylo Aničce dceři jeho. 

Item mocný poručníky činím Jakuba Hniezdu a Matěje kožišníka, 
jestliže mne Pan Buoh neuchová, aby mé ženě a dětem mým radni 
a pomocni byli. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni Jakub Mráz, té 
chvíle purgmistr, Jakub Pikaus, té chvíle rychtář, Václav, Jakub 
jako na Kašovie, Kříž švec, té chvíle konšel. A prosil jest múdrých 
a opatrných pánů, aby svú pečeť městskú přitiskli k tomuto kšaftu. 
2. strana: Itm. stal se jest počet mezi poručník (! ) a mezi manželků 
Tůmovu, že jsú jí vydali 25 sex. 20 gr. a ještě jí pozůstávají 10 sex. 
bez 20 gr. a krám ten najlacnější zúplna a docela zaplaceno (?) 
i těch 10 sex. bez 20 gr. Itm. léta etc. pětistého třináctého /1513/ 
páni dali Aničce (!) 10 sex., to již má 26 sex. a tu jest zúplna 
svuoj diel vyvzala. 

Orig., pap., čes., pod textem nepatrný fragment př1tištěné pečeti (znakové) ze 
zeleného vosku (o 0 cca 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Thuoma Husatuow" (2 X nad sebou). 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/27, inv. č. 281. 
Regest: Soupis, díl II., sv. 2/2, s. 1060, č. 4455. 

33. 1503138
) - Václav RybAř 

Léta Páně tisícího pětistého třetieho, opatrný muž Václav Rybář, 
syn Mnichkú mlynářuov, rodilej z města Raudnice,139) učinil jest 
kšaft a zřiezení, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

It. najprve, že má strany své odkázané po svém otci v Roudni
Ci1:59) 86 sex. na vinici (počet kop a slova "za" a "vlnici" nadepsá-

no). Jakož mu jest propustil pan Švihovský Jeho /Milos/t skze 
přímluvu pana Petra z Rožmberka144 ) Jeho /Milost/i a svrchupsané
ho Václava propustil jest pan Švihovský Jeho ~Milos/t ze vší pod
danosti i s tím statkem svrchupsaným panu Petrovi z Rožmber
kal44

) Jeho /Milostfi. A to že jemu má být vydáno od pana purg-
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mistra a od rady města Raudnice139
) najprve 40 sex. na svatého 

Jiří naprv přieštieho. A potom od toho svatého Jiří v roce 10 sex. 
a to vždycky po 10 sex. na každý s. Jiří (marginálie) až do vyplnění 
summy svrchupsaný 86 sex. A tu zase na těch posledniech peně
zích 10 sex. má snieti na svrchupsaný summě. Jakož jest Mnichek 
odkázal, otec svrchupsaného Václava, na Boží duom k Matce Boží 
tu v Raudnici.139

) It. odkazuje těch 6 sex. poručníkuom, aby dobý
vali toho statku v Raudnici.139

) 

Itm. s (!) toho svrchupsaného statku odkazuje dětem svým, Anič
ce 25 sex. míšo a Důře 25 kop míšo Itm. Anně manželce své odka
zuje 20 sex. 

Itm. najprv co jsú jemu dlužni, ta věc se v rajstřiech najde, a 
on co jest komu dlužen. Itm. jestliže by Pan Buoh neuchoval dětí 
mých letuov došlých i odkazuje na záduší do Soběslavie k svatému 
Petru polovici, co se na děti má dostati. 

Itm. mocné poručníky činím statku svého Jakuba Mráza, té chvíle 
rychtáře, a Jiříka Hamerníka a Jakuba Hniezdo. 

It. přitom kš aftu byli jsú urozený panoše Václav z Třebomyslic,14D) 
té chvíle hejtman na Soběslavie, Matěj Bernart, té chvíle purgmistr, 
a Jakub Mráz, té chvíle rychtář, Jakub Hniezdo, do té chvíle konšel. 
A prosil jest múdrých a opatrných pánuov, purgmistra a konšel, 
aby svú městskú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., pod te:<..tem dochována (z větší části) přitištěná (znaková) 
pečeť z tmavě zeleného vosku (o 0 31 mm). 
Na tergu přípis: "Waňkuov kssaft". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/28, inv. č. 282. 
Regest: Soupl~, díl JIL, sv. 3 1, s. 1156, č. 4803. 

34. 1504141
) - Barbora manželka Havlova Touškova 

Léta Páně tisícího pětistého čtvrtého, učinila jest kšaft a roz
kázání Barbora, manželka Havlova Tauškova, jsa při dobré paměti 
a rozumu střiezlivého. 

Hm. najprve, že odkazuje synu svému Vaňkovi těch 15 sex., 
kteréž jest sobě vymluvila na smlúvách. A ty, aby pozuostaly při 
Havlovi muži mým, aby on jich užíval i s tiem oddielem, kterýž 
má po otci svým neb jest on mně slíbil, že jej miení při sobě 
chovati a jeho do smrti neopúštěti (!). 

Hm. z těch 20 sex. odkazu ji mateři své 5 sex. a těch pět kop 
o vánocích najprv přieštiech, aby jí vydali 1 sex. a potom na 
každý vánoce 1 sex. až do vyplnění těch 5 sex. 

lt. odkazuji sirotku Aleně, Kubikově dceři, s jedno (!) lože ša
tuov, polštář prachový, dvě podušce, dvě prostěradle, jedno kmen
tový, druhý frejberkový a dva šlojieře a rúšku hedvábnú, druhá 
bavlněná, a k tomu jest muž muoj Havel vuoli přidal. A pakli by 
jí Buoh neuchoval prve než by let došla, to všecko aby (nadepsané) 

zuostalo při Havlovi muži mým. 
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1t. mocné poručníky činí Jana Rybu a Jana Rajdu. 
A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Jakub Hniezdo, té chví

le purgmistr, Jakub Mráz, rychtář, Vavřinec saukeník, Tomášek 
řezník, té chvíle konšelé. A prosila jsem pana purgmistra a konšel, 
aby svú městskú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., pod textem mírně poškozená př1tištěná pečeť [znaková) 
z tmavě zeleného vosku (o 0 30 mm J. 
Na tergu současný přípis: "kssaft Tausskowe". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/29, inv. Č. 283. 
Regest: Soupis, díl III., sv. 3/3, s. 1177, Č. 4889. 

35. 1506, 16. 1 - Martin Hereš 

Léta Páně tisicíeho pětistého šestého, opatrný muž Martin Hereš 
učinil jest kšaft a rozkázání ten pátek před s. Fabiánem, jsa při 
dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

rt. co jest komu dlužen: 
rt. Červenkovi 5 sex. H. Palečkovi za dvuor 5 sex. 1t. Lukovští (? J 
3 sex. 

rt. manželce své odkazuji 42 sex. a krávu jednu, čtyři vovce a 
vepříka. rt. synu svému Duškovi odkazuji 30 sex., který jsem mu 
na smlúvách řekl, dáti. rt. Kašparovi též 30 sex. rt. Janovi též 
30 sex. 1t. jestliže by Pan Buoh neuchoval Kašpara a Jana, nežli by 
k městu přišli, aby s (I J jednoho na druhého spadlo. 1t. Kateřině, 
dceři své, kteráž jest za Matěje Petrovic, odkazuje 2 sex., jestliže 
co pozuostane po tomto rozkázání, co zbylo, o to aby se synové 
rozdělili všickni tři, Jan a Kašpar i Dušek. 

rt. mocné poručníky činím Jiříka saukeníka . . . Říhu kováře. 
A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Jiřík soukeník, té chvíle 
purgmistr, Jakub Mráz, té chvíle rychtář, Říha kovář, Matúš kra
mář, Jan Tábor (Thabor J, Ambrož soukeník, Vavřinec soukeník, té 
chvíle konšelé. A prosil jest pana purgmistra a konšel, aby svú 
městskú pečeť přitiskli k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., poškozeno, přit1štěna pečeť pod textem (o 0 cca 30 mm), 
zcela odloupnuta. 
Na tergu současný přípis: "Martin Heress". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3:30, inv. Č. 284. 
Regest: Soupis, díl lIL, sv. 3/1, s. 1197, Č. 4973. 

36. 1506, 21. 1. - Martin kramál' 

Léta od narozenie Syna Božieho tisícieho pětistý ho šestého. 
Opatrný muž Martin kramář učinil jest kšaft a rozkázání, tu středu 
po s. Fabiánu, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

rt. statek svuoj, movitej i nemovitej, odkazuji Barboře, manželce 
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své, a ona z toho statku má vydati dětem každému 60 sex. H. 
Václavovi 60 sex. H. Mikulášovi 60 sex. lt. Lidmile dceři 60 sex. 
lt. Kateřině vnučce své 10 sex. !t. jestliže by co viece se nalezlo přes 
toto mé rozkázání, tehdy věřím Barboře, manželce své, a poruč ní
kuom, že by děti mé o to věrně, právě podělili. A pakli by Barbora, 
manželka má, svuoj stav proměnila, tehdy aby jí s (!) toho statku 
bylo vydáno 70 sex. míšo lt. jestliže by Pan Buoh neuchoval, kterého 
z těch dětí, prve než by do let došly, tehdy aby s (!) jednoho na 
druhého spadlo. !t. jestliže by Pan Buoh neuchoval mých všech 
dětí, tehdy aby spadlo na mateř a na Kačku a na záduší. 

lt. mocné poručníky činím Petra Račmanovic a Matúše kramáře. 
A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Jiřík soukeník, té chvíle 
purgmistr, JakUb Mráz, té chvíle rychtář, Jan Ryba, Matúš kramář, 
Ríha kovář, Vavřinec Sochor a Kříž švec, té chvíle konšelé. A prosil 
jest pana purgmistra a konšel, aby svú městskú pečeť přitiskli k to
muto kšaftu. 

Orig., pap., čes., pod textem pěkně dochovaná přitgtěná pečeť (znaková) 
z hnědého vosku (o 0 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Cantor Martin" (!). 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3,/31, inv. Č. 285. 
Regest: Soupis, díl III., sv. 3/1, s. 1198, Č. 4977. 

37. 1506, 10. 4. - Ondrálek Ujec 

Léta od narození Syna Božieho tisícieho pětistého šestého. Opatr
ný muž Ondrášek Ujec učinil jest kšaft a rozkázánie v Veliký pá
tek, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

!t. kto jsú jemu dlužni: 
lt. Diviš 11 sex. 21 gr., a to všecko jemu odkazuje. !t. Skleničková 
3 sex., ty také jí odkazuju. !t. Neustupovský 5 sex. minus 10 gr., 
ty odkazuji k zádušní sem k s. Petru 3 sex. (nadepsáno) a dvě 

kopě minus 10 gr. odkazuju Vaňkovi písaři z těch 5 sex. It. Anička 
Skleničková, sestra v Miličíně,36) 1 sex. It. Dorota sestra její též 
1 sex., a to aby při nich zuostalo. It. 3 sex., který v truhlici jsú, 
ty odkazuj u Skleničkové, aby se rozdělila o ně s Káčí (!) Divi
šovú. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Ambrož saukeník, té 
chvíle purgmistr, JakUb Mráz, té chvíle rychtář, Hron Račmanův 
syn, Jiřík saukeník, Kříž švec, Vavřinec saukeník, Tomášek Rýmar. 
A prosil jest pana purgmistra a konšel, aby svú městskú pečeť 
přitiskli k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., pod textem malý fragment přitištěné pečeti [znakové) z hně
dého vosku [o 0 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "kssafth neboztika Ondrasska ugce." 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3,'32, inv. č. 286. 
Re,~est: Soupis, díl III., sv. 3/1, s. 1204, Č. 4999. 

79 



38. 1508, 9. 5. - Zitek 

Léta od narození Syna Božího tisícieho pětistého osmého. Opatrný 
muž Zítek učinil jest kšaft a rozkázánie v úterý po s. Stanislavu, 
jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

rtm. clal jsem Velkovi schovati 21 sex. a s (!) těch peněz, aby bylo 
placeno. !trn. odkazuji na dvě lázně topenie. Hm. jestliže by mne 
Pan Buoh neuchoval, aby z těch peněz kněžím a žákuom zaplaceno 
bylo. Hm. kúpil jsem Havlovi kuoň, toho při něm nechám. 

Hm. mocné poručníky činím pana purgmistra a konšely, aby oni 
spravovali a řídilo to, dokudž těch peněz svrchu psaných stává 
na záduší. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní páni, Ondrášek Blahota, 
té chvíle purgmistr, Říha kovář, Tomášek řezník, té chvíle konšelé, 
Jakub Mráz, té chvíle rychtář. 

Orig., pap., čes., pod textem místo zcela odloupnuté přitištěné pečeti, původně 
S11iHl ze ze ,eného vosku (o 0 30 f.lm). 
OA Tábor, AM S,oběslav, sign. I tl 3 33, inv. č. 287. 
Rcgest: ~oupis, díl IIL, sv. 3./1, s. 12 ~4, č. 5170. 

39. 1510142
) - Tomáš Křikava 

Ve jméno Boží amen. Léta od narozenie Syna Božieho tisície 
pětistého desátého. Já Tom.áš Křikava, znamenav nedostatek zdravie 
svého i činím kšaft a rozkázánie o svuoj statek, jsa při dobré pa
měti a rozumu střiezlivého. 

Hm. najprv komu jsem co dlužen: 
Hm. pánuom za ryby 4 sex. 12 gr. Hm. Šimkovi podbranému 2 sex. 
Hm. Mikulášovi na Pršín93

) za obuv 1/2 kopy 1 gr. Hm. Michalovi 
Klenovickému 3 sex. minus 9 gr. Matějovi do Sodoměřic143 ) (!) 2 sex. 
minus 2 gr. Hm. do Čečkova,127) sedlákovu zeti, 3 sex. 

Hm. co jsú mně dlužni: 
Hm. Šíma z Dráchova66

) za 6 věrteluov piva po 27 gr. a za maso 
20 gr. Hm. Mach z Záhořie93 ) za pivo 1/2 sex. Hm. Proškova z Ple
Š1145

) za pivo 1/2 sex. Hm. Bárta řezník 1 sex. 6 gr. 
A dále o svuoj statek movitý, nemovitý, rozk~zuji a Anně, man

želce své, poručiem, aby se o to s dietkami věrně a právě rozdělila, 
jestliže by mě Pan Buoh neuchoval a jestliže by Pan Buoh (ktehu) 
kterého z dětí neuchoval prve, nežli by let došlo, aby s (!) jednoho 
na druhého diel jeho spadl. 

A z toho statku, aby vydali Ondráškovi, bratru mému, 5 sex. 
A prosím pana purgmistra a pánuov všech, aby jej s tiem přijeli (!) 
do špitála, jestliže by mně Pan Buoh neuchoval a jestliže by Pan 
Buoh všech dětí neuchoval, tedy manželka má, aby vydala z toho 
statku Matúšovi a Janovi, bratránkuom mým, po 10 sex. 

It. poručníky mocné činím .. .146
). 
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A přitom sú byli Jan Tábor, tý chvíle purgmistr, Jakub Mráz, 
tý chvíle rychtář, Jan Rajda, Matúš kramář, Václav Chustnický, 
Mikuláš súkeník, konšelé, a jestliže by mně Pan Buoh neuchoval, 
prosím pana purgmistra i všech pánuov, aby svú pečeť dal při
tisknúti k tomuto kšaftu. 

Orig., pap., čes., pod texte;:n zcela odloupnuta při tištěná pečeť původně ze ze
leného vosku (o 0 30 mm). 
Na tergu současný prípis: "Krzyknva - 10". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/34, inv. Č. 288. 
Regest: Soupis, díl II!., sv. 3/1, s. 129B, Č. 5387. 

40. 1511, 14. 1. - Dorota z Hobzí 

Léta od narozenie Syna Božieho tisícieho pětistého jedenáctého, 
v druhý úterý po Třech králích. Urozená vladyka, paní Dorota 
7. HobzV~7) pozuostalá vdova po urozeném vladyce Jindřichovi 
z Vranieho, majíc čas nebezpečný v tomto světie, učinila kšaft a 
rozkázánie, jsouce při dobré paměti a rozumu střízlivého o všecky 
krunty, kteréž má mezi námi. 

Itm. urozená paní Elšce z Myslína,14S) někdy manželce nebožtíka 
pana Mikuláše z Kola,149] jestliže by mě Pan Buoh neuchoval, že jí 
mocně odkazuji duom, na kterémž jsem sama bydlila, 3 krávy a 
jiné krávy, které na nájmu jsú, i všecko hospodářstvie, které k do
mu příleží a zahradu, kteráž leží k hamru vedle zahrady Ješkové 
strany jedné a vedle zahrady Beránkovy strany druhé a trávník, 
kterýž leží k velikému mlýnu vedle Velkova trávníku strany jedné 
a vedle Kuorkova trávníku strany druhé. 

It. dvuor, kterýž mám za městem, ten odkazuji faráři nynějšímu 
i budúcemu s tiem právem, jakž jsem sama držela, a prosím fará
řuov nynějších i budúCích, kterýž toho dvoru budú v držení, aby 
při každých suchých dnech tři mše slúženy byly, jedna zpievaná 
a dvě čtené zádušnie a vedle toho, aby památku prosbu na kázání 
každú neděli činili za pana Hynka z Dúbravic,15o) za pana Mark
varta z Kraselova15L

) a pana Jindřicha z Vranieho, za manžele mé 
milé, a za paní Dorotu z Hobzí, manželku jich, i za jich vešken rod. 

A jestliže by mě Pan Buoh neuchoval, prosím pana purgmistra 
a pánuov konšel, aby svú pečeť městskú přitiskli k tomuto mému 
rozkázánie a zřiezení. 

Itm. poručníky mocné činím tohoto mého rozkázánie Jana Rybu 
a Jakuba Mráza, kmotry mé milé, jestliže by mě Pan Buoh neucho
val, že jich za to prosím, aby svrchupsané paní Elšce radni a po
mocni byli. 

A přitom jsú byli kšaftu Ondřej Blahota, tý chvíle purgmistr, 
Jakub Mráz, tý chvíle rychtář, Hron Račmanovic, Matúš kramář, 
Václav Knieže, Jan Tábor, Matěj Tintěra, Jiřík saukenlk a Mikuláš 
saukenlk, tý chvíle konšelé. 
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Orig., pap., čes., pod textem přitištěná pečeť (znaková) z tmavého (zeleného 7) 
vosku (o 0 30 mm). 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/35, inv. Č. 289. 
Regest: Soupis, díl lIL, sv. 3/1, s. 1301, Č. 5398. 

41. 1511, 5. 3. - Ondra z Krtoval01
) 

Ve jméno Božie amen. Léta od narozenie Syna Božieho tisícieho 
pětistého jedenáctého v druhú sobotu v puostie. Já Ondra z Krto
va,lDl) znamenav nedostatek zdravie svého, činím kšaft a rozkázá
nie o svuoj statek, movitý i nemovitý, jsa při dobré paměti a rozu
mu střiezlivého. 

Itm. najprv co jsú mi dlužni: 
Václav zeť muoj dlužen mi za krunt 18 sex. a 12 gr. míšo .(?) a za 
herku 21f2 sex. 

Hm. statek svuoj, movitý i nemovitý, Marky tě manželce své od
kazuji (nadepsáno) (poraučím), a jestliže by jie Pan Buoh neucho
val, tehdy aby na Diviše spadlo polovici toho statku a druhú polo
vici, aby manželka má měla vuoli o (!) obrátiti, kdež by se jí zdálo. 

Itm. z toho statku odkazuji k záduší zdejšiemu k s. Petru 2 zlatá 
uherské. Itm. co se dotýče včel, o ty rozkazuji, aby zeti polovici 
jich bylo a manželce mé s Divišem polovici, a to takovým obyče
jem, abych (!) jich zespolka užívali neroztrhajíc. Itm. o žito jako 
sem s zetěm učinil smlúvu (nadepsáno) má dáti 12 /strychů ?/, to 
odkazu ji ženě své s Divišem. 
Poručníky činím Diviše a manželku svú. A jestliže by mě Pan 

Buoh neuchoval, prosím pana purgmistra a pánuov, že svú pečeť 
městkú (!) dadie přitisknúti k tomuto kšaftu. 

A přitom jsú kšaftu byli múdří a opatrní Hron Račman, tý chví
le purgmistr, Jakub Mráz, tý chvíle rychtář, Jan Ryba, Jiřík sau
keník, Jan Tábor, Václav Knieže, Matěj Tintěra, Václav Chustnický, 
tý chvíle konšelé. 
2. strana: Léta od narozenie Syna Božieho tisícieho pětistého jede
náctého v sobotu před s. Urbanem /květen 24.1 stala jse jest smlú
va dobrovolná mezi Divišem strany jedné a mezi manželkú Markétú 
nebožtíka Ondry z Krtoval»l) strany druhé. Jakož týž Ondra strany 
odkázal svého statku Divišovi i tu jest Markéta svrchupsaná Di
višovi jeho diel zúplna a docela zaplatila. A Diviš jie nemá z ničehož 
vzpomínati ani budúcí jeko krom včel společných. A k tomu jsú 
se dobrovolně s obú stranú seznali přede pány na rathúze. 

Itm. týž Ondra, jakož odkázal k záduší zdejšímu 2 zlatá uherské, 
ty jest také svrchupsaná Markéta pánuom vyplnila za úřadu Matě
jova Tintěrova, téhož léta svrchupsaného. 

Orig., pap., čes., pod textem přitištěná (znaková) pečeť z hnědého vosku 
(dosti setřelá) s porušeným okrajem, (o 0 31 mm). 
Na tergu současný přípis: "Ondra z Krtova". 
OA Tábor, AM Soběslav, slgn. I B 3/36, inv. Č. 290. 
Regest: Soupis, díl 111., sv. 3/1, s. 1305, Č. 5416. 
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42. 1513, 30. 6. - Hron Račman 

Léta etc. 513°, ve čtvrtek po sv. Petru a Pavlu, múdrý a opatrný 
Hron Račmanovic učinil jest kšaft a rozkázánie o svuoj statek, mo
vitý i nemovitý, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

Hm. kdo jsú co dlužni: 
Hm. J irkl [?) z Klatov132

) 4 sex. 4 gr. !trn. Hradský 3 sex. Hm. Pro
keš z Řečice1S7 ) 80 gr. Itm. Kouba z Brandlína20

) 1 sex. Hm. Vávra 
z Brandlína20

) 41 gr. 
Itm. zlatých hotových uherských sto, 41 gr. Itm. grošuov starých 

80 sex. Itm. nových grošuov 70 sex. Itm. jestliže by mě Pan Buoh 
smrti neuchoval, odkazuji Dorotě, sestři své, z toho 10 sex. A 
jestliže by na ni přišel jaký nedostatek, aby jí dali druhých 10 sex. 
Itm. páteře korálová 2, ty odkazuji Apoleně, dceři Petrové. Itm. 
perlový věnec odkazuji dcerám Škarydkovým. Itm. trávník, který 
mám podle saukenického trávníku k velikému mlýnu, ten sauke
níkuom odkazuji do cechu. Itm. z této sumy svrchupsané odkazuji 
Kalixtovi, synu svému, napřed sto zlatých uherských a střiebrnici, 
25 lžic s střiebrem a trávník, který mám s bratrem. Itm. statek 
svuoj, již dále movitý nebo nemovitý, odkazuji Dorotě, manželce 
své, a Kalixtovi, synu svému, aby je poručníci o to věrně a právě 
rozdělili. Itm. jestliže by Pan Buoh Kalixta smrti neuchoval, prve 
nežli by let došel, aby z toho jeho dielu bylo vydáno Škarydkovým 
dětem 30 sex. a cožbykoli viec ostalo, to odkazuji Petrovi bratru 
svému a dětem (svým) jeho. 

Itm. poručníky mocné činím Petra, bratra svého, a Matúše kra
máře. Itm. jestliže by mne Pan Buoh neuchoval smrti, prosím pana 
purgmistra a pánuov všech, aby dali pečeť svú městskú přitisknúti 
k tomuto mému rozkázání. Itm. přitom kšaftu byli jsú múdří a 
opatrní Ondřej Blahota, ty chvíle purgmistr, JakUb Mráz, ty chvíle 
rychtář, Matúš kramář a Staněk řezník, ty chvíle konšelé. 

Orig., pap., čes., pod textem přitištěna [mírně poškozená) pečeť (znaková) 
z tmavě zeleného vosku [o 0 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Hron Raczman". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3,37, inv. č. 29l. 
Regest: Soupis, díl lIL, sv. 3/1, s. 1374, č. 5717. 

43. 1513, 8. 9. - Dorota Vránová 

Léta od narozenie Syna Božieho tisícieho pětistého třináctého, 
ve čtvrtek den Matky Božie narozenie, učinila jest kšaft Dorota 
Vránová o svuoj stateček, movitý i nemovitý, jsúc při dobré paměti 
a rozumu střiezlivého. 

Itm. dlužna jsem Matúšovi, rychtáři strážskému,t53) 15 gr. 
Itm. co jsú jí dlužni: 

Itm. u Kauby v Strážiil53
) za duom 8 sex. Hm. Kelka v Strážii1SS

) 

dlužen mi 21/2 sex. (ltm. Hluský mlynář 1 sex.) Itm. Vlachová 
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v Strážii153 ) dlužna mi 1 sex. i byla jsem u nie na to v podruží tři 
léta. It. Marta kovářka vdova, též v Stráži/53

) 1/2 sex. 
Hm. statek svuoj, movitý i nemovitý, odkazuji Ondrovi saukení

kovi a manželce jeho, sestřenici své. A je toho mocné činím po 
mé smrti. 

A jestliže by mě Pan Buoh smrti neuchoval, prosím pana purg
mistra a pánuov, aby svú pečeť městskú dali přitisknúti k tomuto 
kšaftu. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Šimek řezník, ty chvíle 
purgmistr, Jakub Mráz, ty chvíle rychtář, Petr Račman (Jan), Matúš 
Škarydka, Mikuláš Rychlík, Jan Smrčkuov, ty chvíle konšelé. 

Orig., pap., čes., pod textem malé fragmenty přitištěné pečeti (znakové) ze 
zeleného vosku (o 0 30 mm J. 
Na tergu současný přípis: "Dorota Wranowa z Straze". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/38, č. 292. 
Regest: Soupis, díl lIL, sv. 3/1, s. 1376, Č. 5728. 

44. 1514, 28. 6. - Dušek Cip 

Léta etc. XVcXIIII, v středu před s. Prokopem, učinil kšaft a roz
kázánie Dušek Cíp, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého 
o svuoj statek, movitý i nemovitý. 

Hm. co jest komu dlužen: 
!trn. za obecnie ryby 8 sex~ Itm. za duom k záduší 5 sex. Hm. do 
dvorce 5 sex. Hm. Petrovi Račmanovi 4 sex. minus 20 gr. Hm. Laslo
vi 1 sex. Hm. Mikulášovi sladovníkovi 3 sex'. Hm. do Budějovic68 ) 
za kosy 6 sex. 19 gr. Hm. Matějovi Litochlebovi za pivo 4 sex. Hm. 
sládkovi Chmelnému 80 gr. Hm. Ješkové z předměstie 11/2 minus 
4 gr. Hm. Šilhavý saukeník dlužen mi 80 gr. 

Hm. cožkoli přes tyto dluhy mé pozuostalo statečku mého, o to 
manželka má, aby se s dietkami mými rozdělila. 

Hm. poručníky mocné činím Václava postřihače, Jiříka Shybala. 
Hm. jestliže by mě Pan Buoh neuchoval, prosím pana purgmistra 
a pánuov, aby svú pečeť městkú (!) dali přitisknúti k tomuto 
kšaftu. 

A přitom kšaftu bylijsú múdří a opatrní Václav postříhač, ty 
chvíle purgmistr, Jan Škopek, ty chvíle rychtář, Matúš kramář, 
Ondřej Blahota. Martin Hradský, Jiřík krajčí, ty chvíle konšelé. 

Orig., pap., čes., pod textem malé fragmenty přitištěné pečeti (znakové J ze 
zeleného vosku r o 0 30 mm 1. 
Na tergu současný přípis: "Dussek Czyp". 
OA Tábor, AM Soběslav, slgn. I B 3/39, lnv. Č. 293. 
Regest: Soupis, díl 111., sv. 3/1, s. 1400, Č. 5830. 

45. 1515, 2. 3. - Jiřík Sklenička 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVCXV, v pátek před svatým 
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Václavem přenesenie. Jiřík Sklenička učinil kšaft a rozkázánie 
o svuoj statek, movitý i nemovitý, o ovšem, jsa při dobré paměti 
a rozumu střiezlivého. 

Itm. najprv co jest komu dlužen: 
Hm. Šteflovi Nastřelcovic (!) 14 sex., které puojčil na lauku i platí 
mu zase Sklenička za trávu 2 sex. Itm. zádušních peněz 5 sex. 

rtm. (na ryby obecnie 2) sex. 8 gr. Petrovi bratru 20 sex. (rtm. 
páně Rybovi 4 112 sex. 6 gr.) i udělal jsem mu na to 4 slady a vlnu, 
vzal také na to, již on vie, zač jest stála. rtm. panu Komařickému 
20 sex. Itm. za dvuor 6 sex. o svatém Jiří !duben 23./ mám dáti 
4 sex. a V roce 2 sex:. poslední verunko Itm. za cihly panu Ondřejovi 
Blahotovi, on dobře vi8 co. 

Itm. co jsú jemu dlužni: 
It. Tlach z Tučap/6) co sem mu hotových puojčoval, a za pivo, za 
žito, když chleba neměli a za krávu. Suma toho činí 12 sex. minus 
20 gr. rtm. Hrnček z Tučap76) 50 gr. Itm. Král v Budislavi1S4 ) 3 kopy 
minus 14 gr., rukojmie na to pan Tučap, hejtman toho času.155 ) 
Itm. Hřiedel z Předboře32 ) 112 seX'. Itm. Jan Kusú v Chotěmicíchl~) 
34 gr. rtm. Vít v Deštném1S6

) 20 gr. Itm. Troštova v Deštném156 ) za 
prostici soli 40 gr. Itm. Šárka z BořeÍína157 ) též za suol 40 gr. Itm. 
Mareš z Březiny1.58) za pivo 34 gr. Itm. Markvart tesař též za pivo 
34 gr. Itm. Kopidlenský ze Zara21

) za pivo 34 gr. Itm. Klaud odtud 
za pivo 33 gr. Itm. Tieza ze Zarazť ) za 4 věrtele piva po 34 gr. i dal 
mi na to 21 gr. Itm. (Čížků (?) syn z) Čížkovi z Pohoře121 ] puojčil 
sem 28 gr. To jest Tiezovi ze Zara21

) svědomo. Itm. Jíra Češkuov 
ze Lhotkyl.59] 40 gr., desátku za kněze Michala Řečického,137] který 
mi odkázal za muoj dluh. Itm. Klauček a Kulhánek z Řečice1,37] 
30 gr. Itm. Maruše z Radenína1G1 ] za nebožku Buzkovú 20 gr. Itm. 
Duch z Nietovic162

] 2 sex. za pivo a za 2e polau (!) věrteli piva 
1/2 sex. Itm. Kauba Petrášuov z Pleši145 ] za 2 věrtele piva po 34 gr. 
a puojčených 20 gr. Itm. Havel Padielkuov z Plešíl45 ) 40 gr. za pivo 
stal mi. Itm. Marsa odtudž prvnějšieho dluhu 40 gr. Itm. Vlček 
odtudž 20 gr. Itm Mach z Záhořie98 ) 2 seX'. 18 gr. za pivo. Itm. 
Klufa odtudž 33 gr. za věrtel piva. Itm. Pšeničný z Újezdce163 ) za 
věrtel piva 34 gr. Itm. Zika z Doniovall

) za věrtel piva 34 gr. Itm. 
Jiradka (!] z Doniovau ) za pivo a za strych sladu 12 gr. Suma 
toho 46 gr. Itm. Štěpán odtudž za pivo 1 sex. minus 4 gr. Itm. 
Kotník z Řípce64 ] 5 sex. 10 gr. za pivo a za žito. Itm. Ješek z Lu
kova164

) 50 gr. za pivo. Itm. Matějíček odtudž 27 gr. za pivo. Itm. 
Mlčková 6gr. Itm. Šíma z Dráchova66

) prvnieho dluhu 3112 sex. a 
pOSledních dluhov, o ty jse (!) musí SČísti, dal něco ryb na to. Itm. 
Vovsuov Matěj z Dráchova66

) 8 gr. Itm. Jíra Hartlů 40 gr. za obilí 
i puojčených. It. Miknuov Havel z Svinuovl65

] za 5 strychů sladů 
po 12 gr. 1 sex. Itm. Vávra odtudž za 2 strychy sladu 24 gr. Itm. 
Štyrsa Zálšiel66

) 34 gr. i dal na to čtvrt hub (?). Itm. Kuba odtudž 
12 gr. za obilí. Itm. Štrych (?] z Komárova92 ] 40 gr. (gr.) za pivo. 
Itm. Šváb odtudž za 2 strychy žita a za 1 strych sladu, vše po 
12 gr. 
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2. strana: Itm. Hron, kuchař z Komárova,92) 26 gr. za oves k semeni 
a za bratra slíbených 12 (15?) gr. Hm. Smolín z Vlastiboře102 ) za 
pivo 34 gr. Hm. Valkéř z Vesce167

) za semena a puojčených sto gr. 
Hm. Pecha z Radimova57

) pojčené 1 sex. Hm. Daniek z Skalice168
) 

puojčených sto gr. !trn. Vaniek Dryjuov z Skalice168
) 9 gr. i za 

věrtel. !trn. Jakubec odtudž 2 sex. minus 12 gr. za pivo. !trn. též 
Jakubec za věrtel piva 34 gr. Hm. pan Bradáč za pivo 32 gr. !trn. 
Šafrata z Čelkovic169 ) 1 sex., Bartoň v Raudném170

) za semena 1 (?) 
sex. minus 2 gr. !trn. Plaček z Rudnéhol70 1 za Mráza 40 gr. za žito. 
!trn. Prokop z K ... c 15 gr. !trn. Bartoňka odtudž 14 gr. !trn. pan 
Dvořecký za 6 strychú sladu po 12 gr. 72 gr. !trn. Mackuov Bárta 
z Chlebova108

) (nadepsáno) 2 sex. minus 10 gr. za semena a za pivo 
34 gr. !t. Šimek z Zářičie1pS) 26 gr. !trn. Vítek odtudž 28 gr. za piva. 
!trn. Šimákuov Vondra odtudž 34 gr. za pivo a puojčených 2 gr. 
It. Kalinka odtudž 21/2 sex. i dal na to 3 strychy ječmena po 15 gr. 
!trn. u mlynáře v Dierném~) propil ( ... aných (?) peněz od mlyná
ře) 15 gr., ty jsem také na něm přejal (celá věta dopsána dodateč

ně). !trn. mlynář v Dierném106
) 13 gr.!t. Pechová z Zářičí105 ) 10 (?) 

sex. 20 gr. za obilí k ch .. .i k semeni. !trn. kovář z Dierného1p6) (!) 
za pivo 34 gr. Itm. za dvuor v Doniověll ) u Volka (?) 60 sex. minus 
4 sex. !trn. Václav bratr Zálšie,166) co sem mu puojčoval hotových, 
za slady, za piva 15 sex. !trn. Prokop krajčí a Jan Vajšpielek slíbili 
mi nerozdielnú rukú za nebožtíka Jehni řezníka (nadepsáno) za 
2 sex. i dali mi oba spolu na to 50 gr. Hm. Matěj, švec z Černiejic,48 J 
70 sex. za sukni. !trn. Jíjek z Jaromínuov171 ) zuostal mi 2 sex. Hm. 
Michal z Višniového Brodu114

) za kuoň zuostal mi 2 sex. !trn. Vezan 
forman zuostal mi 40 gr. Jtm. Tobiáš z Chotěboře172 ) zuostal mi za 
suol 40 gr. 

Hm. manzelce své Marky tě odkazuji z svého statku 60 sex. míš., 
aby jí Matúš, syn muoj, vydával rozděleně každý rok po 6 sex., 
když by mne Pan Buoh smrti neuchoval, a oni jse nemohli spolu 
býti. !trn. statek všecek svuoj, movitý i nemovitý, což přes toto 
mé rozkázánie pozuostane, to vše odkazuji Matúšovi, synu svému. 

!trn. poručníky mocné činím Diviše saukeníka a Václava písaře, 
švakry své. A jestliže by mě Pan Buoh (sp) smrti neuchoval, prosím 
pana purgmistra a pánuov, aby svú pečeť městskú dali přitisknúti 
k tomuto mému rozkázání. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Matúš Andrluov, tý 
chvíle purgmistr, Matúš Škarydka, rychtář, Matúš kramář, Petr 
Račman, Řehoř s (!) Telecích Hor, Jiřík Bechyňský, tý chvíle 
konšelé. 

Orig., pap., čes., část textu značně narušena, na tergu pod textem část při
tištěné (znakové) pečeti ze zeleného vosku (o 0 30 mm). 
Na tergu současný marginální přípis: "Kssafft Skleniczkuow." 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3,'40, inv. Č. 294. 
Regest: Soupis, díl 111., sv. 3/2, s. 1420, Č. 5915. 
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46. 1516, 22. 7. - Jiřík Skrle 

Ve jméno Božie amen (opatrný muž). Léta etc. XVcXVI, v úterý 
dne s. Máří Magdaleny, opatrný muž Jiřík Škrle učinil jest kšaft 
a rozkázánie o svuoj statek, movitý i nemovitý, svuoj statek, movitý 
i nemovitý (!), o všem jsa při dobré paměti a rozumu střiezli
vého. 

Co jest komu dlužen: 
Itm. Petrovi Zykovic 13 neb 14 gr. 

Co jsú jemu dlužni: 
Itm. řezník za krunt 24 sex. a při každém s. Havle /říjen 16./ platí 
po 2 sex., z toho mi spuštie dvě kopy na posledních penězích, 
jestliže by ho Pan Buoh neuchoval. Itm. najal 8 liber loje, ty od
kazuje řezníkuom do cechu a slíbených 10 gr., za kteréž slíbil za 
učedlníka ... z veruňkuov z kruntu řezníkuom do cechu 1 sex. 

Itm. z toho odkazuji Káči, sestře své, 5 sex., z těch kruntových 
peněz, aby jí dány byly při verunciech svrchupsaných. A s tiem 
prosím pánuov, jestliže by mne Pan Buoh neuchoval, aby ji do 
špitála přijali. Itm. cožkoli šatuov ložních a chodících jest, ty od
kazu ji Káči sestři své a Martě Kotrčové (?) (Kotečová ?), aby se 
o to věrně a právě rozdělily. !:trn. což se majdla dotýče, z toho od
kazuji Martě, hospodyni své, kámen mýdla a ostatek cožhokoli 
zuostane, odkazuji Martě Kotrčové. Itm. cožkoli viec statku mého, 
movitého neb nemovitého, zuostane přes toto mé rozkázánie, to 
vše odkazuji chudým na lázni topenie, aby každý rok jednu (!) 
topena byla. 

Poručníky mocné činím pana purgmistra a pány nynějšie i bu
dúcie. A jestliže by mě Pan Buoh neuchoval, prosím jich, aby svú 
pečeť městskú dali přitisknúti k tomuto kšaftu. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Jan Smrčkuov, try 
časy purgmistr, Matúš Škarydka, ty časy rychtář, Jan Ryba, Matúš 
kramář, Petr Račman, Řehoř z Telecích Hor, Matěj Třeboňský, ty 
časy konšelé. 

Orig., pap., čes., pod textem fragment přitištěné pečetě ze zeleného vosku 
[o 0 cca 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Girzyk Sskrle". 
OA Tábor, i\M Soběslav. slgn. I B 3 141, lnv. Č. 295. 
Regest: Soupis. díl lIL, sv. 3/2, s. 1453, Č. 6042. 

47. 1516,21. 10. - Jan Špaymichal 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVcXVI, v úterý po s. Havle, 
opatrný muž Jan Špaymichal učinil jest kšaft a rozkázánie o svuoj 
statek, movitý i nemovitý, o všem při dobré paměti a rozumu 
střiezlivého. 

Itm. najprv dlužen sem Hustolesce 7 sex. 
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Itm. Mandaleně, manželce své, odkazuji z statku svého 25 sex. 
a polovici šatuov i nádobie cínového též polovici, jestliže by se 
vdala, aby jí vydáno bylo podvakrát neb potřikrát, pakli by se ne
vdala, aby ve všem s dietkami pravý diel měla. A jestliže by Pan 
Buoh dětem mých smrti neuchoval prve nežli by let, aby došly 
z jich (strany polovice spadla toho statku na Maršovy děti a pakli 
by Pan Buoh Maršových dietek smrti neuchoval, prve nežli by let 
došly,) aby zase na manželkú mú to připadlo strany po 5 sex. 
dietkám Maršovy připadl všecek jich diel, vydáno bylo, pakli by 
kterého dietek neb všech Maršových Pan Buoh neuchoval, aby diel 
jich spadl zase na manželku mú. [od slov "strany po" až do "man
želky mú" - dodatečná vsuvka). 

Itm. poručníky mocné činím Řehoře z Telecích Hor a Vondru 
pivovarníka, švagra svého, ... mě Pan Buoh smrti ... [celý konec 
psemnosti odstrižen). 

Orig., pap., čes., poškozeno, [přitištěná pečeť odstrižena i s částí písemnosti ?) 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/42, inv. Č. 296. 
Regest: Soupis, díl lIL, sv. 3/2, s. 1455, Č. 6051. 

48. 1518, 4. 6. - Anna Rýmarka 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVGXVIII, v pátek po slavné (!) 
hodu Těla Božieho, poctivá vdova Anna Rýmarka učinila kšaft 
a rozkázánie o svuoj statček, movitý i nemovitý, o všem, jsúc 
při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

Itm. co jest komu dlužna: 
It. pánuom k obci (?) dvadceti let zaseděla úrok s (!) krámce. 
It. Němci do Veselí40

) 2 sex. i dávali jsme (I) mu na to několik 
saudků piva. 

It. z statečku mého, což po obecniem dluhu zuostane, odkazuji 
Barboře mydlářce 1 sex. It. do ševcovského cechu 1 sex. It. Janovi 
Rajdovu synu tři sex., jestliže by knězem byl a pakli by nebyl 
knězem, aby na vosk k svatému Petru obráceny byly. It. též Janovi 
Rajdovu duchnu, polštář, podušku, byl-li by knězem a pakli by 
nebyl, aby též na vosk k svatému Petru obráceno bylo. It. Marky tě, 
kteráž u mne jest, 5 sex. odkazuji, duchnu, peřinu, 2 podušky, 
prostěradla 3, v truhle blány. It. sestře do Kájovéhol73 ) čubku, klok. 
Itm. což viec statečku mého viec zuostane přes toto mé rozkázánie, 
(do) to odkazuji vše na vosk a na láznie topenie. 

Poručníky mocné činím Václava Chustnického a Marky tu. A jest
liže by mě Pan Buoh smrti neuchoval, prosím pana purgmistra a 
pánuov, aby svú pečeť městskú dali přitisknúti k tomuto kš aftu. 

A přitom kš aftu byli jsú múdří a opatrní Ondřej Blahota, ty časy 
purgmistr, Matúš Škarydka, ty časy rychtář, JakUb Mráz, ty časy 
konšel. 
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Orig., pap., čes., pocl textem přitištěna pečeť (znaková) pod papírovým krytem 
(o 0 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Anna Rymarova". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/43, inv. č. 297. 
Regest: Soupis, díl 111., sv. 3/2, s. 1481, č. 6156. 

49. 1519, 22. 8. - Marta Klečková 

Ve jménu Božie amen. Léta etc. XVcXVIIII, v ponděH před s. Bar
tolomějem. Poctivá vdova Marta Klečková učinila kšaft a rozkázá
nie o svuoj statček, movitý i nemovitý, o všem, jsúc při dobré pa
měti a rozumu střiezllvého. 

!t. co jsú jí dlužni: 
It. na kruntku (!) u Staňka na předměstí 13 sex. a plati při s. Havle 
po 4 sex. 

!t. z statečku svého najprv odkazuji, aby ubrus kaupen byl 
k oltáři Matky Bož1e do kostela s. Petra v Soběslavi. It. též odkazuji 
patnáctkrát lázni zádušní topiti kdyžkolivěk. !t. též odkazujJ pat
náctkrát chudé krmiti. Též když by se poručnlkom zdálo. Jt. pat
náct mší zádušních, proslm, aby dali slúžiti, čtených, též když by 
se poručníkuom zdálo. !t. do cechu ševcovského odkazuji 5 sex. 
It. přes toto mé rozkázánie, jestliže by co ze statečku mého zuosta-
10, odkazuji Janovi, Hálovu synu z Řečice,137) který jest na Tábo
ře,42) 2 sex. A pacholeti Vaňkovi 1 sex. a Stěpánovi, pústevníku k Bu
dislavi,154) 1 sex. 

It. poručníky mocné činím Jana Petrovského a Mikuláše ševce 
s (!) Pršína.9l

) A jestliže by mě Pan Buoh smrti neuchoval, prosím 
pánuov, aby svú pečeť městskú dali přitisknúti k tomuto kšaftu. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrnl, Matúš kramář, ty časy 
purgmistr, Matúš Škarydka, ty časy rychtář, Jan Petrovský, ty 
časy konšel. 
Pod pečetí o málo mladší přípis: 

Léta etc. XvoXXV v středu den s. o Mikuláše Iprosinec 6./ poručníci 
svrchupsaní kšaftu tohoto učinili počet a seznánie před pány na 
rathauze, že jest tomu všemu dosti se, tak jakž tento kšaft podle 
poručenstvie jim svědčí a v sobie zavierá. 

Orig., pap., čes., pod textem zcela odloupnuta přitištěná pečeť (o 0 cca 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Martha Kleczkowa". 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/44, inv. č. 298. 
Regest: Soupis, díl III., sv. 3/2, s. 1500, č. 6229. 

50. 1520, 1. 11. - Řehoř kovář 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVCXX, ve čtvrtek den slavný 
Všech svatých. Opatrný muž Řehoř kovář učinil kšaft a zřiezenie 
aneb rozkázánie o svuoj statek, movitý i nemovitý, o všem, jsa při 
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dobré paměti a rozumu střezlivého. 
Hm. co jest komu dlužen: 

Hm. Laslovi Mikulášovi za otep železa, o tu se má smluveno 
býti. 

Hm. co jsú jemu dlužni: 
Hm. Jíra Svojšuov 78 gr. Hm. v Deštnéml50

) na tom kruntu jako 
Petr švec byl 2 sex. minus 9 gr. A z toho dluhu odkazuji tu do 
Deštného156

) na vosk k Božiemu domu 50 gr. a knězi děkanovi 
faráři tu taky v Deštnéml56

) 1/2 sex. Té ženě, kteráž toho dluhu 
plátce býti má, odpuštiem 29 gr. Hm. Hlaušek dlužen mi za Svá
kovce slíbených 70 gr. !t. Svákovec 41/2 strychu žita. Hm. Tomeš 
Zindusuov z Klenovic52

) 2 strychy žita. Též Tomeš 1 sex. Hm. Havlo
va Bonušovic za prvnieho mužie 1/2 sex. 

Hm. statek svuoj, movitý i nemovitý, ten odkazuji manželce své. 
To jest dáno a knapuom do cechu odkazuji 1 sex. a na vosk k sva
tém u Petru 3 sex. 

Hm. poručníky mocné činím napřed kněze Jana, faráře sudomě
řického,t43) a Václava, syna manželky své, s (!) Tábora.42 ) 

A jestliže by mě Pan Buoh smrti neuchoval, prosím pana purg
mistra a pánuov, aby pečeť svú městskú dali přitisknúti k tomuto 
kšaftu. 

A přitom l{šaftu byli jsú múdří a opatrní Jiřík Bechyňský, ty časy 
purgmistr, Matúš Škarydka, ty časy rychtář, Jakub Mráz, Tomeš 
KUbíkuov, Matěj Třeboňský, Mikuláš saukeník, Mach Moskuotů, 
ty časy konšelé. 

Orig., pap., čes., spodní část písemnosti odstřižena, patrně i s přitištěnou 
pečetí. 
Na tergu současný přípis: "Rzieha kowarz". 
OA Tábor. AM Soběslav, sign. I B 3/44a, inv. Č. 3353; dříve ANM Praha, sbírka 
F - Sohěslav, (c - věci soukromé), karton Č. 174. 
Regest: Soupis neuvádí. 

51. 1521, 23. 4. - Dorna Leupoltovic 

Léta Pánie tisícího pětistého jedenadvacátého na den s.o JiřL 
Najeli (!) sme duom Lekšovský nebožky Dorny Leupoltovic Šimkovi 
postříhači do roka se tří kop. A s (!) toho mu má zas zjíti, což 
by na hlásky, na brány, na roboty naložil. 

H. prodali sme krámský její věci do Slavonic174 ) kramáři za jednu 
a za šedesát kop (a za jednu) a na to jest týž zavdal dvacet kop 
o s. Jiří léta nahoře psaného, a tak v/židy o s. Jiří dvadceti kop 
a poslední jeden a dvacet až do vyplnění té sumy m'á dáti. 
Vpis provedený jinou rukou: 

Annorum etc. XXllo kramář z Slavonic174
) in die s. Georgii /du

ben 23./ krámské prvnieho verunku (poslední dvě slova marinálie) 
věci svrchupsaného 20 sex. míšeňských. Hm. (z těch peněz) dáno 
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Michalovi ješto za nebožku Dornu dal v Linec85
) (71/2 sex.). Hm. 

když z těch peněz dali sme trze . . .? zlatníkovi ješto na nebožku 
(17 gr. 1 d.) Dornu slíbili Urkovi (Girgovi ?) Pramnpekovi 11 sex. 
25 gr. (5 d.). Hm. z druhého verunku dáno Michalovi ješto týž 
Jírovi (?) dal za nebožku Dornu 7 sex. 2 gr. (2 d.) 4 d. 

It. více sme Ondrovi pekařovi prodali vozík za tři kopy a ten 
jest zaplatil. 
Jiná, mladší ruka: 

It. Kaslar mi dal 14 sex. za ten dluh, kteréž jest dlužen nebožce 
Dorně Leupoltovic byl. A ty sem položil u paní Vítkovej in die 
conversionis Pauli /leden 25./ annorum et. 1525. 
Jiná ruka: 

Annorum etc. 1526 Martalous položil mi 6 sex., ty Vítková k sobě 
přijala. 
Annorum etc. 1527 Martalous položil 5 sex., ty a Vaněk k sobě 
přijal. 
Na 2. straně zápis provedený hnědou rudkou: 

Léta etc. 28 Martalous dal u pana rychtáře 5 sex. a ty Vaněk 
přijal. 
Na 3. straně: 

!t. dal sem od pohřeb u (! J nebožky Dorny mnichom do kláštera 
40 gr. !t. od dcery její, puol kopy 8 gr. 
Jiná, mladší ruka: 

Annorum etc. 22° feria 5a
• in die Philippi et Jacobi appostolorum 

dal sem hlásky zadržalé za nebožku Dornu Muškátlovi (?) 42 gr. 

Orig. pap., čes., dvoulist, nepochybně koncept smlouvy. 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/45, inv. č. 299. 
Regest: Soupis neuvádí. 

52. 1521, 31. 10. - Smlouva mezi Petrem Račmanem a Dorotou 
Hronkovou o pozůstalost Hronkovu175

) 

Léta Páně Vykupitele našeho XVcoXXlo, ve čtvrtek u vigiljí Všech 
svatých, stala se jest smlúva dobrovolná a dokonalá skrze urozené 
vladyky pana Adama Rauzyma ze Bzie,176) pana Voldřicha Mezen
ského z Mezného~77) a skrze múdré a opatrné pana Matúše, Andrlo
va syna, a pana Jana Škopka, měšťany v SOběslavi, mezi opatrným 
panem Petrem Račmanem měštěnínem s [!) jedné a paní Dorotú 
Hronkovú nevěstou jeho Itj. švakrovouJ S (! ) strany druhé z So
běslavie. A to taková, jakož jest někdy opatrný Hronek, bratr na
depsaného Petra a ma/n/žel též nadepsané Doroty, učinil kšaft 
a zřiezenie o statku svém, aby z statku pozuostalého po něm, jestli
že by Pan Buoh smrti neuchoval syna jeho, napřed vydáno bylo 
výše dotčenému Petrovi, bratru jeho, sto zlatých uherských a 
pětmezcietma /25/ lžic s střiebrnými třenky a koflíček střiebrný 
a trávník veliký u města. A k tomu polovici všeho statku, svrch
kuov [!), hotových peněz i nábytkuov, jakož týž kšaft to všecko 
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v sobě šíře ukazuje a zavierá, i poněvadž se jest přihodilo, že jest 
nadepsané paní Dorotě krádežem vzata summa zlatých peněz a 
o tom puovod dosti jistý jest, protož nadepsaný Petr Račman svolil 
jest, aby svrchudotčených těch sto zlatých, takové shověnie učinil, 
jestliže by již jmenovaná Dorota k strátě (!) své, výše dotčené 
přišla, aby témuž Petrovi Račmanovi těch sto zlatých dala a vyplni
la. A což viece té ztráty dosáhla by a dobyla nad těch sto zlatých, 
to aby při ní zuostalo, pakli by jie, Doroty svrchupsané, prve smrti 
Pan Buoh neuchoval, než by k ztrátě výše dotčené přišla" aby ona 
Dorota z statku (je) svého jemu Petrovi Račmanovi a dědicuom 
jeho odkázala a podle práva zapsala sto zlatých uherských a co 
se lžic tkne, těch pětmezcietme a medenice, kteréž jest děda je
jieho byla, a jedné mísy cínové nové a truhly jejie i šatuov v truhle 
jejích ženských, to všecko aby nadepsané Dorotě bylo a zuostalo. 
Než což se domu, peněz jiných a svrchkuov (!), nábytkuov i všeho 
statku mimo to, což napřed vymieněno dotýče, to všecko aby tak 
mezi stranami napřed jmenovanými zuostaveno a rozděleno bylo, 
vedle kšaftu a zřiezenie nebožtíka Hronka Račmana napřed dotče
ného. !t. také postav sukna hotový a druhý ještě nedospělý na 
chudé a vobilé na sladovně [poslední čtyři slova nadepsána jinou rukOU) 

a pivo v pivnici, kteréž jest, to aby 
2. strana: nadepsané Dorotě bylo a v moci jejie zuostalo napřed. 
A co se domu dotýče, kdyby pošacován byl, tu aby v tom pošaco
vání vuoli měla napřed jmenovaná Dorota, ten duom ujieti neb ne
chati při tom neb polovici zaň bráti v tom pošacovánL Tato smlúva 
a zedule (!) řezané smlúvy této stvrzeny a pečetěny jsú pečeťmi 
smlúvci dvú napřed jmenovaných býti mají kněhami města So
běsla vie [posledních pět slov dopsáno jinou rukou). 

Orig., pap., čes., řezaná cedule, bez pečeti. 
0/\ Tábor, A M Soběslav. sign. I B 3/46, Č. 300. 
Regest: Soupis, díl liL, sv. 3 '2, s. 1543, Č. 6409. 

53. 1522 - Petr Račman178 ) 

ln Christi no mine amen et anno eiusdem 1522. 
!trn. Mathúšovi, synu svému, odkazuji dědiny dílec proti VlnICI 

a díl veliký u hamru až do hranic, dílec u šibenice, dílec za jámami 
vedle Matěje a díl vedle cesty k Chlebovu103

) a dílec s lukami mezi 
cestami k Račí Hdrce, 2 dílce v hráze potočné, díl jako leží k šlaj
fernie ( ... nivu pod cestů 24 záhonov). !trn. trávníky, ten k veli
kému mlýnu za valchářem a z druhé strany cesty co záhonov šíři. 
!trn. trávník mezi cestami daucz hamru i s těmi varhany. Itm. tráv
níček podle farářský lúky a s (!) toho odkazuji každý rok, aby 
vydával vždycky, kdož by jej koli držel 20 gr., aby to šlo na 
kruchtu na světlo v adventu do života Matúšova (poslední tři slova 
dopsána s poznámkou pod textem). !trn. lúku jako od Ulpacha a 
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druhú podle te podle Holuba. Itm. koflíček stříbrný menší, 12 (lzi) 
lžic s stříbrem. Itm. dluhy což jsú mně povinovati. 

Itm. mísy cínové 3 najvětší a 8 prostředních, 3 misky horčičné, 
konev i dvaupinetní, 1 pintu, 3 žejtlíkové, 3 konve, žejtlíkuov 12, 
haltéř před městem, druhý v městie pod školú. Itm. 3 konve po
laupinetní. 
2. strana: Itm. Jakubovi, synu svému, odkazuji. Itm. najprv veliký 
trávník všecken. Itm. nivu za šibenicí. Itm. nivu daucz k hamru pod 
cestú na pravý ruce. Itm. v Tobolkách 2 niva daucz k brodu Če
razskému po pravé ruce. Bližší 30 záhonov a druhú k tomu větší. 
Hm. koflíček větší a 12 lžic s stříbrem. Itm. rám ten, aby spolu 
drželi, pakli by Mathúš chtěl co búřiti tehdy, aby jej Kubíček sám 
držel. Itm. dvuor s stodolú, ten odkazuji Kubíčkovi a dokud by 
sobě Mathúš stodoly nezjednal, aby měl svobodu do puol stodoly 
klásti na tu stranu k Matějovi. Itm. s (!) lože šatuov jako v druhém 
sklepie. Itm. cožkoli jest v váčku zlatých a nebo jiné mince to 
Kubíčkovi. Itm. grošuov nových 100 sex. počítajíc 28 gr. za 1 sex. 
lt. jakož mám s Hronkovú175

) v smlúvie (!) (smúvie). cedule řezané 
před panem (od) Oldřichem Mezenským177 ) a před panem purg
mistrem a pány konšely těch 100 zlatých uherských, kteréž mi 
nebožtík bratr odkázal, jestliže by Buoh neuchoval syna jako strý
ce mé, že to mé mně dáno býti i těch 100 fl. uh. odkazuji ke Ku
bíčkovi, synu svému, dížku /dyczku/ mám v zástavie od jednoho 
člověka v 2 sex., tu též Kubíčkovi. ltm. v černém míšci (missczy) 
regen sspugar179

) (?) a vídeňských a tak rozličné mi ce (?) /patrně 
mince/ muž býti za 10 sex., to též. 

Itm. Kubíčkovi 2 kožichy liščí podbříšková odkazuji. Itm. což sem 
dětem svým summu svrchupsanú odkázal, jestliže by se ta summa 
hotova nenašla, tehdy aby poručníci s manželkú (s) obilé, kteréž 
na sladovnie i v stodole jest, i slady, železo, suol zprodali a k tomu 
dluhy za Sádla i jiné, kteréž sem sobie pozuostavil, vyvpomínali (!) 
a tím summu dětem, aby doplnili. A jestliže by co přes to přebylo, 
aby ještie manželce mé 10 kop přidáno bylo a Škarydkové 10 kop 
a jestliže by pak přes to přese všecko co víc zuostalo, to odkazuji 
Kubíčkovi a Makušce, dětem svým, a co se dotýče těch 10 fl. uher
ských, které jsem sobie u pána Ruotha zuostavil a vymienil, ty od
kazuji Kubíčkovi, synu svému. 

Hm. Markétie, dceři své, odkazuji najlepší lože šatuov v světnici 
a druhé v komůrce jako na rynk vokno. Itm. dva pásky pozlacená, 
věnček perlový, páteř korálový veliký a druhý malý, stříbro kle
notnie v pytlíčku všecko, lžic 12 s stříbrem. It. jakož mám ještie 
od Hronkové vzíti za duom 100 sex. 5 sex., to odkazuji též Markétie. 
Hm. v pytlíku 51 sex. starých gr. počítaje 22 gr. za 1 sex.. 

Itm. vuoz nový, fasunk, odkazuji Kubíčkovi, synu svému, a pak 
li by ho Pan Buoh smrti neuchoval, aby při Matúšovi ostaI. Itm. 
druhý vuoz a 2 konie, jestliže by manželka chtěla hospodařiti, aby 
je v penězích vzala krunthu těch, které sem sobie pozuostavil, aby 
s dietkaml do leth jich užívala. A pakli by Pan Buoh těch dvú 
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dietek neuchoval smrti prve, nežli by let došli, tehdy diel jich, 
aby na Matúše připadl a Matúš, aby z toho 100 kop na varhany 
vydal a manželce mé 30 sex. 

Hm. Mandie, ma/n/želce své, odkazuji, což se dotýče vorkapfu, 
vlny a vší příze, a pakli by se jí nezdálo příčiti tehdy, aby jí dali 
100 sex. 10 sex. hotových, vovece (!) (polovici a dětem malým po
lovici) všecky dietkám malým, lože šatu jako na nich leháme a 
druhé čelední, přihodné vo ubrusy a ručníky, ať děti podělí a sobie 
ať taky něco vezme. Hm. manželce své kožich višňový, druhý plát
nem pošitý, odkazuji. 

A pakli by se manželce nedálo vorkapfu přijieti, ještie jí přidá
vám 15 sex. těch, které jsem na Bohuslavú duom zavdal k tým 
100 sex. a 10 sex. svrchupsaným. 

A co se těch 100 sex. dotýče, které sem sobie pozuostavil na 
domu, z těch odkazuji 30 sex. Markytie, sestře své, do Hradce,6) 
aby jí každý rok po 10 sex. vydávali a ostatek, aby při Matú
šovi zllOstalo. 

Hm. 3 štůčky plátna, ten ať jest jeden Matúšovi, Makušce druhý, 
třetí Kubíčkovi. 

H. jestliže by pak Pan Buoh Matúše neuchoval prve, nežli Ku
bíčka a Makušky a potom také kdyby oni zemřeli, nežli by let 
došli. Tehdy odkazuji 200 kop, aby zádušnie penieze kněžské s (!) 
chudších soused splaceny byly a na matural odkazuji 50 sex. a 
sestrám po 30 kopách a jestliže by které sestry Buoh neuchoval, 
spadne diel její na živé zústalé, tak až do poslední a tak tím zpuo
sobem, jestliže by všickni děti zemřeli i sestry, a co víc přes toto 
mé rozkázání statku zuostalo, to všecko odkazuji na varhany, aby 
tiem duokladněji udělány byly. 

Pap., čes., patrně se jedná o koncept, chybí pečeť, přesnější datace, jméno 
l{šaftujícího i jména svědků. 
Ol\. Tábor, AM Soběslav, sign. III F 1, inv. č. 1060, [karton č. 52). 
Regest: Soupis neuvádí. 

54. 1523, 18. 4. - Volf kuchař 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVcXXIII, v sobotu před s. Jiřím, 
opatrný muž Volf (Wolff) kuchař učinil kšaft a rozkázání o svuo i 
statček, movitý i nemovitý, o všem jse při dobré paměti a rozumu 
střiezlivého. 

Hm. co jest komu dlužen: 
H. za krunt (za) 30 sex. i zavdal 5 sex. a při každém s. Jiří platí 
jse po 2 sex. Hm. panu Španuovskému za 2 th (?) ryb sex. 

Itm. co sú jemu dlužni: 
Hm. Diviš soukeník 10 sex. 

Itm. Tomanovi, bratru svému, odkazuji 5 kop. Hm. testi svému 
Kupečkovi odkazuji 1 sex. Hm. kuchtíkovi, kterýž se mnú byl, od
kazuji kožich, tesák kuchařský, nový nuož. Hm. co viec statku 
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mého pozuostane přes mé rozkázání, to vše odkazuji Anně malI
želce své. 

Poručníky mocné činím ... 146) 

A jestliže by mě Pan Buoh neuchoval, prosím pana purgmistra 
(aby svú) a pánuov, aby pečeť svú městskú dali přitisknúti k tomuto 
kšaftu. A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Volfgang bakalář, 
ty časy purgmistr, Jakub Mráz, ty časy rychtář, Ondřej Blahota, 
Řehoř saukeník, Jiřík Hasil, ty časy konšelé. 

Orig., pap., čes., poškozeno, pod textem přitištěna (znnlwvá) pečeť po papí
rovým krytem (o 0 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Wolff kucharz." 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/47, inv. č. 30l. 
Regest: Soupis, dí lIL, sv. 3/2, s. 1574, č. 6537. 

55. 1523, 8. 6. - Hron Certovic 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVcXXIII, v pondělí po Božiem 
těle, Hron Čertovic učinil kšaft a rozkázánie o svuoj (statku) statek, 
movitý i nemovitý, jsa při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

!trn. z statku svého odkazuji 2 sex. na jistbu do špitálu. !trn. dielec 
k Potočniemu rybníku podle Svákovcova a vovčákova, ten odkazuji 
Janovi pekaři, zeti svému, a on Jan má každý rok při Božiem těle 
11/2 libry vosku dáti na světlo do cechu krajčovského, aby při tom 
času pálili. Týž druhý dielec, kterýž mám v zástavě od Duška 
Heršovic ve 3 sex., ten odkazuji Janovi pekaři a on z toho má světlo 
zpravovati, na svieci kováčskú (?), dokudžby Dušek nevyplatil a 
jestliže by Dušek ten dielec vyplatil, aby Jan ty penieze vždy obrátil 
na tu svíci světlem páliti (?), pokudž jich stává. !trn. luávu, kterúž 
mám u Tomana tu v Čerazi,45) tu odkazuji do špitála k s. (Vítovi) 
Vítu. !trn. Kateřině, manželce své, odkazuji 20 sex. a duom, ten aby 
z statku mého (jí) doplacen byl, a 4 krávy a dielec k mostu veli
kému nad Vondrovú zahradú jí odkazuji (poslední dvě slova na
depsána). Duom, aby manželka měla spolu s Janem pacholetem, 
který u mne jest. !trn. též Janovi pacholeti odkazuji puol zahrady 
k hamru i (laukyu) s lukau. !trn. dvuor za městem, ten odkazuji 
manželce a Janovi pacholeti, a z toho aby vydali Janovi pekaři 
10 sex. !trn. Zikovi Chamtíkovi odkazuji dluh (nadepsáno) všecken 
v Komárovie92

) a kožich vlčatý liščí a krávu u Mládka. Hm. druhú 
polovici zahrady k hamru i s lúkú odkazuji dietkám Pieseckého. 
A on, Piesecký, aby toho s manželkú svú užíval do let jejich, 
pakli by jich Pán Buoh neuchoval do let došlých, připadne to na 
Pieseckého s manželkú jeho a krávú u Vajspieka (Wayspiekka) 
v Čerazi.45 ) Hm. Žemličkové krávu, tu kterúž u nie mám, odkazuji. 
2. strana: Hm. Vítovi, synu Jana pekaře, odkazuji dielec proti vinici 
podle Jíry farářovic a vyhánějí naň sausedé. A k tomu 10 sex. 
na domu u brány jako pekař Martin. Hm. z statku svého odkazuji 
Alžbětě a Marky tě, dětem Jana pekaře, 4 sex. Hm. na zádušie 
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k s. Petru odkazuji 4 sex. a na zádušie na 2 lázni, což se od nich 
platí. Itm. nivku odkazuji v Tobolkách Janovi pekaři a z toho má 
dávati vosk napřed psaný. A jestliže by co víc statku mého po
zuostalo po dluziech a přes toto mé rozkázánie, to odkazuji, aby 
duom na to opravován byl. Itm. vovce v Košicíchl60

) odkazuji Janovi 
pekaři. A co víc krav pozuostane, ty aby najímány byly a z toho, 
aby poručníci činili skutky milosrdné za mú duši buď voskem neb 
jinú almužnú jakúžkoli. 

Itm. poručníky mocné činím Václava Honsu, Jana pekaře, Matěje 
(pekaře) krajčího. A jestliže by mě Pan Buoh smrti neuchoval, 
prosím pánuov, aby pečeť svú městskú dali přitisknúti k tomuto 
kšaftu i k registrám, v kterých sem dluhy postavil. 

A přitom kšaftu byli jsú múdří a opatrní Volfgang bakalář, ty 
časy purgmistr, Jakub Mráz, ty časy rychtář, Jiřík Hasil, na miestě 
rychtáře, Řehoř saukeník, Matúš Račman, Martin Hradský, ty časy 
konšelé. 
Vložený dvoulist 1. strana: Léta etc. XvcXXIII - Dluhové Hrona Čerto
vic kruntovnie sepsání, co jest mu kto dlužen: 

Itm. mám dielec od Duška Heršovic v zástavě ve 3 sex. Itm. 
Siml<:ova řezníkova dlužna mi za dědinu 13 sex., platí po 3 sex. 
při s. Bartoloměji /srpen 24./. (It. Piesecký saukeník dlužen mi 
5 sex. 23 gr., platiti má po 2 sex. na s. Jakuba /červenec 25. 7/, 
rukojmie Vojtek z předměstí.) Itm. Vít Bonušuov pojčených 2 sex. 
13 gr. a má dáti vovesné z ní. Itm. Piesecký mydlář za kožich 80 gr. 
Itm. Jíra Květoňuov za slad 3 sex. 10 gr. Itm. pekař Martin, co jest 
mi dlužen, to se zpraví knihami rychtářskými. Itm. Vandrka 13 sex., 
platí po 6 sex. při vánocích. It. Beneš řezník 1 1/2 sex., nemá žád
ného roku. Itm. Jíra řezník (za pivo) 5 sex. za slad ječný a za pivo 
100 gr. 
2. strana: Itm. Škarydka 10 sex. 12 gr. za pšenici a má dáti o vá
nocích najprv příští (I). Itm. (pan Diviš Lhotský 3 kopy minus 
20 gr. za sukno.) It. rychtář v JižnílBl) 2 sex. minus 1 gr. Itm. Chlupatý 
v Dierném106

) za sukni 44 gr. It. kovář odtudž 17 gr. It. Vít Novák 
z Bukovštie132

) 4 kopy minus 8 gr." má platiti po 1 sex. při každém 
s. Bartoloměji /srpen 24./, rukojmie Řieha Zubatý odtudž. Itm. FrancI 
Tobolář 10 sex. a má platiti 1 sex. při sv. Jakubovi /červenec 25. 7/, 
1 sex. při vánocich a tak až do vyplněnie, rukojmie Holý mydlář 
a Jíra řezník. Itm. Holý vážný v Svinechl65

) za sukno 1 sex. 2 gr. 
Itm. Tůma Díra odtudž za sukno 1 sex. 8 gr. a pivních (7) 40 gr. 
Itm. Křišťan z Kundratic 1J63 ) 1 seK. Itm. Petr z Borkovic23

) 50 gr. 
Itm. Petr hajného syn odtudž 1/2 sex. Itm. Pešta z Vlastiboře102 ) 
66 gr. 
3. strana: Itm. Čermukov syn z Svinkuov160

) za sukni 40 gr. Itm. 
Klikú Matěj v Třebišti184 ) za nohavice 24 gr. a za sukni 1/2 sex. a za 
Řituška 40 gr. a za Húskovú 40 gr. a sám strych žita. Itm. Kauba 
Bickú z Komárova(2

) 2 sex. minus 10 gr. Itm. Plocek (Plaček 7) 
Čábu odtudž 5 sex. 14 gr. Itm. sám Čába 1 sex. Itm. Strychů syn 
odtudž 21 gr. Itm. Salava z Donioval1

) 1 kopu pojčenú, krávy ná-
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jemnie u Fencle na předměstí, jedna na 22 gr., u Mládka jedna na 
20 gr., u Žemličky jedna. Itm. Markú syn lvi Vesci l &7) za krávu 
76 gr. Hm. kráva jedna u Tomana v Čerazi!l.5) na 22 gr. Hm. u Molo
tova syna jedna zuostala, od nie 11 gr. Hm. Vajspielkové (?) jedna 
na 20 gr. 
4. strana: Hm. u Šímova zetě v Řípci64 ) 2 krávě, každá na 22 gr. Hm. 
u Chlupatého též v Řípci64 ) jedna na 10 gr. Hm. u Křišťana odtudž 
jedna na 16 g1'. Hm. u Janečka ve Zvěroticích14 ) jedna kráva na 
16 gr. Hm. u Bubníka v Přehořovie70 ) jedna 20 gr. Hm. Zárubú syn 
v Žišovie1l.) 1 sex. a některý gr. Hm. v Záluží62

) za Budislavll54
) 

Havlové syn 45 gr. za sukno. Hm. Maršú syn odtudž 15 gr. Vondra 
Michalú 21/2 sex. má dáti na s. Jiří najprv příštt Hm. Naužilú (?) 
syn Jíra ze Skopytec185

) 50 gr. a za votce 76 (?) gr. Hm. Vít jako 
u Račmanú byl z Krtova101

) 2 sex. za šaty. H. Miestecký ze Zkopy
tec1SS ) 70 gr. Hm. Šimek starý rychtář ve Zvěroticích14 ) 106 gr. Hm. 
valchář z Kvasejovicl86

) 50 gr. It. Jírovi Holbovi uvážil (?) sem 
3 loty sukna za 27 gr. Hm. Šimek Vandrka za duom na předměstí 
62 sex. a platí po 2 sex .. při sv. Jakubu. 

Orig,. pap., čes., celkem dva dvoulisty: na prvém vlastní kšaft, na druhém, 
popsaném ve sloupcích, soupis dluhů. Pečeť patrně přitištěna na poslední straně, 
zcela odloupnuta (o 0 ccn 30 mm). 
Na tergu současný přípis: "Hron krayczii Czertovic." 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/48, inv. Č. 302. 
Regest: Soupis, díl III., sv. 3/2, s. 1581, Č. 6564. 

58. 1523,24. 9. - Matěj Vocelka 

Ve jméno Božie amen. Léta etc. XVcXXIII, ve čtvrtek po s. Matúši 
apoštolu a evangelistu božím, opatrný muž Matěj Vocielka učinil 
kšaft a rozkázánie o svůj statek, movitý 1 nemovitý, o všem, jsa 
při dobré paměti a rozumu střiezlivého. 

Hm. statek svuoj, movitý i nemovitý, ten všecken odkazuji Anně, 
manželce své. Hm. z toho statku odkazuji Vítovi, Rychtaříkovu synu, 
který u mně jest 10 sex. míš., aby mu manželka má vydala. Itm. 
peněz nebožtíka Rychtaříka za sebú mám. kteréž jsem přijal od 
saukeníka Píseckého 2 sex. a od Kotrčka 2 sex. a od Michla zedníka 
1 sex. a od Linharta řezníka 1 sex. Hm. víc mám za sebú, což po
zuostalo po nebožtíkovi Rychtaříkovi 3 sex. 

It. poručníky mocné činím Šimka truhláře a Mikuláše ševce. 
A jestliže by mě Pan Buoh smrti neuchoval, prosím pana purg
mistra a pánuov, aby svú pečeť dali přitisknúti k tomuto kšaftu. 
A přitom kšaftu byli múdří a opatrní muži Matiej Litochleb, ty časy 
purgmlstr, JakUb Mráz, ty časy rychtář, Ondřej Blahota a Řehoř 
saukeník, ty časy konšelé. 

Orig., pap., dvoulist, čes., pečet na poslední straně (pfivodně přlt1štěna) Je 
zcela odloupnuta (o 0 30 mm). 
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Na tergu (tj. na 4. straně) současný přípis: "Matlej Wocelka 23." 
OA Tábor, AM Soběslav, sign. I B 3/49, inv. č. 303. 
Regest: Soupis, díl III., sv. 3/2, s. 1591, č. 6606. 

Poznámky 

1) Jedná se o 51 originálních kšaft11, uložených dnes v OA Tábor, fond AM 
Soběslav, sign. 1 B 3/1 až I B 3/49 (karton 11), z let 1455-1523. Ve stejném 
archivu a fondu je pod sign. III F 1 uložen kšaft č. 53 Petra Račmana. Pod 
č. 23 je zařazena poz11stalost soběslavského faráře Mikuláše, která je zapsána 
v městské knize OA Tábor, fond AM Soběslavi, sign. II B 1/1, inv. Č. 631, kniha 
č. 297, fol. 241V. Kšafty č. 24 Mikuláše Kupečka a č. 50 ~ehoře kováře byly 
dříve uloženy v ANM v Praze, sbírka F - Soběslav (c - věci soukromé), 
karton 174. Srov. Miloslav Volf, Jihočeské archiválie v archivu Národního 
muzea v Praze, JSH 41, 1972, s. 215. Pod Č. 20 jsem zařadila kšaft Anny Pur
krábkové, který je uchován v opise z 19. stoleU a dosud je uložen v ANM 
v Praze, sbírka F - Soběslav, opět v kartonu 174. Kšaft č. 3 je dochován v SOA 
Třeboň, fond Velkostatek Třeboň, sign. I B 5AE 42. Z Archivu českého, dll 
28, s. 218-219 (vydal J. Teige), jsem převzala kšaft Jíry Dominova, který po
cházel ze Soběslavi, a ve svém kšaftu se o Soběslavi a jejích obyvatelích hojně 
zmiňuje. 

2) Martin Kolář se roku 1868 ve svém přehledu soběslavských archiválii zmi
ňuje o kšaftech z let: 1453 - jakéhosi Pavla, 1455 - Markéty Stranovské, 
1460 - Kuneše mlynáře, kterou jsou dnes deperdlta. Srov. Martin Kolář, Archiv 
soběslavský, PAM 8, 1868-1869, sl. 158. 

3) František Beneš, Karel Beránek a kol., Soupis česky psaných listin a llst11 
do roku 1526; díl I, sv. 1/2 (1437-1471), Archivní správa MV CSR, Praha 1974, 
sv. 2/1 (1471-1490), sv. 2/2 (1490-1500), Praha 1975, sv. 3/1 (1501-1514), 
sv. 3/2 (1514-1526), Praha 1980. V regestáři nejsou uvedeny písemnosti č. 3 -
Žák11v, č. 20 - Anny, č. 23 - Mikuláše faráře, č. 50 - ~ehoře kováře, č. 51 -
Dorny Leupoltovic, č. 53 - Petra Račmana. 

4) Srov. rozmnožený inventář Jana Lintnera, Archiv města Soběslavi, 1371-1945 
(1950), díl 1., Archivní odd. KS MV Ceské Budějovice 1965, s. 94-98, J. Lintner se 
dopustil dvou omyl11, kšaft č. 22 Petra Tlacha datuje chybně do roku 1481 
místo správného roku 1487. U kšaftu č. 51 uvádí Dornu jako Keupoltovic mlsto 
Leupoltovic. 

5) Srov. po zn. 1 místo uložení jednotlivých kšaftit 
6) Jindřichův Hradec, okresní město. 
7) Český Krumlov, okresní město. 
8) Vyhnanice, dno o. Tábor. 
9) Hodětín, dno o. Tábor. 
10) Srov. kšaft č. 5 - Petr Maxant a pozn. č. 24). 
111) Doňov, dno o. Jindřichův Hradec. 
12) Jiřík z Vyhnanic, seděním na Dráchově, připomínán v letech 1428-1447, 

A. Sedláček, Hrady 4, s. 340. 
13) Kuneš z Olbramovic, seděním na Dvorce, z rodu Dvořeckých z Olbramovic, 

A. Sedláček, Hrady 4, s. 94. 
14) Zvěrotice, dno o. Tábor. 
15) Bělá, a) zan. obec, dno o. Jindřich11v Hradec, b) osada, dno o. Pelhřimov. 
16) Doubí, dno o. Tábor. 
17) Závsí, dno o. Tábor. 
18) Třebějice, dno o. Tábor. 
19) Dírná, dno o. Tábor. 
20) Brandlín, dno o. Tábor. 
21) Žďár, je obtížné určit, o kterou lokalitu se jedná: Žďár u Vyhnanic, dno o. 

Tábor, b) Horní či Dolnl Žďár, dno o. Jindřichův Hradec, c) Pluh11v Žďár, dno o. 
Jindřichův Hradec. 

22) Mažice, dno o. Tábor. 
23) Borkovice, dno o. Tábor. 
24) Pet Maxant (z Deštné), p11vodně rožmberský úředník a d11chodní písař na 
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ehoustnickém hradě v letech cca 1435-1459. Poté, v letech 1459-1462, zastával 
funkci rožmberského úředníka v Soběslavi. Srov. Blažena Rynešová (a Josef 
Pelikán) ed., Listát a lislinář Oldřicha z Rožmberka. sv. 2, Praha 1932 (dle 
rejstřílm) až sv. 4, Praha 1954, s. 427-428, č. 618; dále Archiv český, díl 14., 
Praha 1895, s. 95, Č. 1701. K Soběslavi konečně srov. A. Sedláček, Hrady 3, 
s. 159. Zajímavou osobností P. Maxanta se zabýval (v nedokončené) studii Jan 
Lintner, Petr Maxant a jeho doba, Staré a nové zvěsti ze Soběslavě a o!wU, 
1933, s. 56-58, 67-69, 82-85, 103-104; 1934, s. 4-5, 55-56, 86-87. 

2.3) Lodhéřov, dno O. Jindřichův Hradec. 
26) Rynárt od Dubu, seděním na Dobronicích, zmiňován v letech 1443--1455, 

po tomto roce na Bernarticích. Srov. A. Sedláček, Hrady 4, S. 294. 
27) Jan z Dobronice, zvaný DObronička, hejtman v Soběslavi v letech 1457-1-467, 

srov. A. Sedláček, Hrady 3, S. 159. 
28) Dobrohošt, dno O. Jindřichův Hradec. 
29) Oldřich Měděnec z Ratibořic, roku 1451 zmiňován jako purkrabí na Ve-

lešíně, A. Sedláček, Hrady 3, S. 228. 
30) Jarohněv z Úsuší, hejtman na Třeboni v letech 1456-1474, Hrady 3, S. 130. 
31) Mezimostí, dno O. Tábor. 
32) Před boř, dno O. Tábor. 
33) patrně Vintířov, dno O. Pelhřimov. 
34) CeJnov, mlýn u vsi Čeraze, dno O. Tábor. 
35) Vít [Víta) od Dubu, připomínán k roku 1452, A. Sedláček, Hrady 4, S. 294. 
36) Miličín, dno O. Benešov. 
37) Beneš z Bělé, připomínán k roku 1452, A. S,edláček, Hrady 4, S. 229, 

pozn. 34). 
38) Litvín z Nemyšle, purkrabí na Choustníce v letech 1432 a 1439, A. Sedlá

ček, Hrady 4, S. 79. 
39) Olbram ze Stěkře, druhý purkrabí na Choustníce při Vítovi ze Rzavého 

[po roce 1457) A. Sedláček, Hrady 4, S. 80. 
40) Veselí nad Lužnicí, dno O. Tábor. 
41) Osobu se nepodařilo identifikovat. 
42) Tábor, okresní město. 
43) Borek, původně Bor, dno O. Tábor. 
44) Třeboň, město, dno O. Jindřichův Hradec. 
45) Čeraz, dno O. Tábor. 
46) Zachař z Nemyšle, purkrabí na Velešíně v letech 1438-1439, poté na 

Krumlově v období let 1449-1459, A. Sedláček, Hrady 3, S. 227 a 29. 
47) Chotoviny, dno O. Tábor. 
43) Černovice, městečko, dno O. Pelhřimov. 
49) Jan lL, rožmberský vladař v letech 1457-1472, srov. Jaroslav Pánek, Posled

ní Rožmberkové, Velmoži české renesance, Praha 1989. 
50) Kozmice, dno O. Tábor. 
~) Vít (Víta) ze Rzavého. purkrabí na Choustníce v letech 1457-1463 (7) 

a poté 1470-1472, A. Sedláček, Hrady 4, S. 80-81 a 85. 
52) Klenovice, dno O. Tábor. 
53) Bechyně, město, dno o. Tábor. 
54) Radouňka a Rosička, dno O. Jindřichův Hradec. 
55) patrně Jan Hrobský ze Sedlce, připomínaný v letech 1428-1463, A. Sedlá

ček, Hrady 4, S. 332. 
56) Jan Bolechovec ze Satavy, hejtman na Soběslavi v letech 1438-1444, srov. 

B. Rynešová, Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, sv. 2, např. S. 14-15, 
č. 17; S. 308, č. 364. Poté roku 1467 hejtmanem (purkrabím) na Choustníku, 
A. Sedláček, Hrady 4, S. 81. 

57) Radimov, dno O. Tábor (m. O. Rybova Lhota). 
58) Petr z Miličína, soběslavský farář, zmiňován k roku 1462, Roman Cikhart, 

Město Soběslav, S,oběslav (1907), S. 27. Roku 1467 (ll. 5.) odkazuje Petr z Mi
ličína společně s Annou z Úděšic, vdovou po Petru Maxantovi, odkazuje třináct 
kop ročního platu na Rosičce a Lhotě, který společně drží. Srov. SDA Třeboň, 
Vs Třeboň, sign. I A 3K alfa, č. 45. 

59) Mirotice, dno O. Písek. 
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60) Patrně Rynárt od Dubu, viz pozn. 26). 
61) Život Adamův "knihy o pohřbu, životu a pokání i smrti Adamově" - J. Ji

reček, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, Praha 1875, 
s. 4. 

62) Záluží - a) u Budislavi, b) u Vlastlboře. c) u Tábora, všechny dnešní okres 
Tábor. 

63) patrně Kaliště, dno O. Pelhřimov. 
64) Řípec, dno O. Tábor. 
65) Svá kov, dno O. Tábor. 
6G) Dráchov, dno O. Tábor. 
67) Velmi stručný (ne vždy úplný) přehled soběslavských duchovních správců 

od roku 1359 do počátku 20. století podal Roman Clkhart, Město Soběslav, 
Soběslav (1907), S. 25-28, k 15. a 16. století, S. 27. Přimo ke kšaftu kněze 
Mikuláše pak i s edicí J. Lintner, Obraz z církevních dějin Soběslavi, ln Národo
pisná, školní, průmyslová a včelařská výstava v Soběslavi. Tábor 1898, S. 16l. 

68) Ceské Budějovice, okresní město. 
69) Holubov, dno O. Ceský Krumlov. 
70) Přehořov, dno o. Tábor. 
71) Žíšov, dno o. Tábor. 
72) Benešovec, a) zan. osada, dno O. Tábor, b) u Kamenice nad Lipou, dno o. 

Pelhřimov. 
73) Německá Lhota, a) zan. osada, dno O. Tábor, b) u Kamenice nad Lipou, 

dno O. Pelhl'imov. 
74) Samosoly, dno o. Jindřichův Hradec 
75) Obora, dno o. Tábor. 
76) Tučapy, dno o. Tábor. 
77) Způsob psaní tohoto jména je téměř připad od případu různý - Faunie, 

Funie, Pfan. 
76) Na tergu listiny poznamenáno celé jméno neporušené. 
79) Patrně se jedná o přídomek, lokalitu podobného názvu se nepodařilO 

nalézt. 
60) Jde patrně n koěze Petra z Milič[na, srov. pozn. 58). 
61) Malšice, dno o. Tábor. 
62) Radouň, a) zan. osada u Tábora, dno o. Tábor, b) toto jméno má s různými 

přívlastky několik vesnic, táhnoucích se podle stejnojmenného přítoku Nežárky. 
na sever od Jindřichova Hradce, dno o. Jindřichův Hradec. 

63) Nedvědice, dno o. Tábor. 
64) Na tergu kšaftu zaznamenán přídomek Hanuštl. 
65) Linz, město v Rakousku. 
86) Leština - a) dno o. Tábor, b) dno o. Jindřichův Hradec. 
87) Hartmanice, dno o. Ceské Budějovice. 
68) Bukovina, patrně dnešní Buková, dno o. Tábor. 
89) Hlavatce, dno O. Tábor. 
90) Val, dno o. Tábor. 
!!1) Klečaty, dno O. Tábor. 
92) Komárov, dno O. Tábor. 
93) Pršín, místní jméno, dodnes v Soběslavi používané. K uvedené poloze srov. 

Jan Lintner, Soběslav 1390-1940, Pětsetpadesát let města Soběslavě, Soběslav 
1941, s. 10. 

94) Srov. kšaft č. 20, panl Anna kšaftovala 20. 9. 1486. 
e5) Týn nad Vltavou, město, dno o. Ceské Budějovice. 
96) Roku 1477 prodal Vok z Rožmberka Jakubu Hnizdovi a jeho ženě Markétě 

masný krám v Soběslavi za osm kop, srov. SQA Tf'eboň, Vs Třeboň, sign. I A 
1 A alfa č. 46 b. 

97) Turákov - 10kal1tu se nepodařilo identifikovat. 
98) Záhoří, a) Cervené. dno o. Tábor, b) u Vesel, dno o. Jindřichtlv Hradec. 
99) Jan Lukavský z Truženic, hejtman na Soběslavi v letech 1476-1491, A. S,ed

láček, Hrady 3, S. 162. 
100) Zvěrotín - patrně Zvěrotlce, dno O. Tábor. 
101) Krtov, dno O. Tábor. 
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102) Vlastiboř, dno O. Tábor. 
10;)) Blatec, dno O. Tábor. 
104) Choustník, vesnice v podhradí hradu Choustnfka, dno O. Tábor. 
105) Záříčí, dno o. Tábor. 
106) Dfrná, dno o. Tábor. 
107) Zdebor z Kozího (Kozský) zastával funkci hejtmana na Třeboni v letech 

1469-1471, A. Sedláček, Hrady 3, s. 131; týž, Hrady 4, s. 145 (vývod vladyk 
z Kozího). však uvádí (s určitosti chybně), že Zdebor byl třeboňským hejtmanem 
v dlouhém období let 1468-1483 (?). 

108) Chlebov, dno O. Tábor. 
109) K osobě Mikuláše Kupčeka a jeho bratra Jíry (kšaft č. 26) srov. Zdeněk 

Šimeček, Obchod jižních Cech s Rakousy v 2. polovině 15 a na počátku 16. sto
letí, CsCH 19, 1971, S. 694. 

110) Březnice, dno O. Tábor. 
111) Lokalitu se nepodařilo identifikovat. 
llZ) Kunžak, městys, dno O. Jindřichův Hradec. 
113) patrně Nový Rychnov, dno O. Pelhřimov. 
114) Vyšší Brod, dno O. Ceský Krumlov. 
115) Kaplice, dno O. Ceský Krumlov. 
11(0) Ústrašice, dno O. Tábor. 
117) Jistebnice, dno O. Tábor. 
118) Myslkovice, dno O. Tábor. 
119) Val, dno O. Tábor; jedná se o Jarohněva z Úsuší, srov. pozn. 30). 
120) Lomnice nad Lužnicí, dno O. Jindřichův Hradec. 
12L) Pohoří, dno O. Tábor. 
122) Počátky, dno O. Pelhřimov. 
123) Vydří, dno O. Jindřichův Hradec. 
124) Kamenice nad Lipou, dno O. Pelhřimov. 
125) Albrecht Budák z Budákova, vlastnlk domu v S,oběslavi. 
126) Chotěmlce, dno O. Tábor. 
127) Cečkov, dvůr, dno O. Ceské Budějovice. 
128) Neplachov, dno O. Ceský Krumlov. 
129) Jindřich Vejce z Vraního, manžel Doroty z Hobzí, viz kšaft č. 40. 
130) Hron Račman, který je v kšaftu uveden, byl purkmistrem k 26. 12., srov. 

OA Tábor, AMS, purkmistrovský rejstřík IV A 12/1, inv. č. 2523, fol. 84r • 
131) Bratr Mikuláše Kupčeka, srov. pozn. 109). 
132) Jíra Kupček uvádí u svého kšaftu stejné poručníky jako bratr, srov. 

kšaft č. 24. 
133) Freistadt, město v Rakousku. 
134) Hradec Králové, okresnf město. 
135) Roku 1477 prodal Vok z Rožmberka Kříži PaleČkovi a jeho ženě Janě 

masný krám v Soběslavi za devět kop, srov. SDA Třeboň, Vs Třeboň, sign. I A 
1 A alfa č. 46 b. 

136) Vávra Librovic, který je v kšaftu uveden, byl purkmistrem k 11. 6., srov. 
OA Tábor, AMS, purkmistrovský rejstřík IV a 12/1, inv. č. 1165, fol. 150V • 

137) itečice, a) Cervená, dno O. Pelhřimov, b) Kardašova, dno O. Jindřichův 
Hradec. 

138) Matěj Bernát, který je v kšaftu uveden, byl purkmistrem v březnu roku 
1503, srov. OA Tábor, AMS, purkmistrovský rejstřík IV A 12/1, inv. č. fol. 194V • 

139) Roudnice nad Labem, dno O. Litoměřice. 
HAl) Václav z Třebomyslic, hejtman v Soběslavi v letech 1493-1499, A. Sedlá

ček, Hrady 3, S. 163. 
141) Jan Hnízdo, který je v kšaftu zmiňován, byl purkmistrem k 5. 5., srov. 

OA Tábor, AMS, purkmistrovský rejstřík IV A 12/1, inv. č. 1165, fol. 211r . 
142) Jan Tábor, který je v kšaftu zmiňován, byl purkmistrem k 25. 5., srov. 

OA Tábor, AMS, purkmistrovský rejstřík IV A 4/2, inv. č. 1165, fol. 31 v. 
143) S,udoměřice u Bechyně, dno O. Tábor. 
144) K osobě Petra (IV.) z Rožmberka (nar. 1462 - zem. 1523), 6. rožmberského 

vladaře (v letech 1493-1523), sro vn. naposledy přehledně a populárně Jaroslav 
Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989, [dle 
rejstříku) . 
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145) Pleše, dno o. JindřIchův Hradec. 
146) Poručnici nebyli dopsáni. 
147) Dorota z Hobzí, dcera Mikuláše z Hobzí a Elšky. Poprvé provdána za 

Markvarta Kraselovského, se kterým měla sedm synů a dceru. Po smrti Markar
tově se provdala ještě dvakrát, za Hynka Zuba z Doubravice a Jindřicha Vajce 
z Vraního, srov. A. Sedláček, Hrady 3, s. 197. Dále pak četné materIály JSou 
v OA Tábor, AMS, sign. I A 5/18, I A 5/15, I A 6/6, I A 6/7. 

143) Osobu se nepodařilo identifikovat. 
149) Osobu se nepodařilO identifikovat. 
150) Hynek Zub z Doubravice, hejtman na Soběslavi 1451, 1468 a 1469, srov. 

A. Sedláček, Hrady 3, s. 159-161. 
151) Markvart z Kraselova, úředník na Choustníku 1472-1475, v době někoH

kaletého postoupení Choustníka Zdeňkovi ze Šternberka, A. Sedláček, Hrady 4, 
s. 85. 

152) Klatovy, okresní město. 
153) patrně Stráž nad Nežárkou, dno o. Jindřichův Hradec. 
154) Budislav, dno o. Tábor. 
155) Václav z Tučap, hejtman na Soběslavi v letech 1515-1517, A. Sedláček, 

Hrady 3, s. 163. 
156) Deštná, dno o. Jindřichův Hradec. 
157) Bořetín, dno o. Pelhřimov. 
156) Březina, dno o. Pelhřimov. 
159) Lhotka, snad vesnice u Hlavatec, dno o. Tábor. 
160) Svinky, dno o. Tábor. 
161) Radenín, dno o. Tábor. 
162) Nětovice, dn o. Tábor. 
163) Újezdec, dno o. Jindřichův Hradec. 
164) patrně Loukov, dno o. Pelhřimov. 
165) Sviny - a) dno o. Tábor, b) Trhové Sviny, dno o. České Budějovjce. 
166) Zálší, dno o. Tábor. 
167) Vesce, dno o. Tábor. 
166) Skalice, dno o. Tábor. 
169) Čelkovice, dno o. Tábor. 
170) Roudná, dno o. Tábor. 
171) patrně Jaroměř, dno o. Český Krumlov. 
172) Chotěboř, dno o. Havlíčkův Brod. 
173) Kájov, dno o. České Budějovite. 
174) Slavonice, město, dno o. Jindřichův Hradec. 
175) Dorota Hronková, žena Hrona Račmana, srov. kšaft č. 42. 
176) Adam Rouzim ze Bzí, poslední mužský potomek svého rodu, zemřel roku 

1538, srov. A. Sedláček, Hrady 3, s. 194. 
177) Oldřich Mezenský z Mezného, připomínán v letech 1505-1534, A. Sedláček, 

Hrady 4, s. 270. 
178) Jedná se o kšaft Petra Račmana, bratra Hronka Račmana (kšaft č. 42). 

Pod č. 52 je pak zanesena jeho smlouva s Dorotou Hronkovou, vdovou po Jeho 
bratru Hronovi, o dědictví po Hronovi. 

179) Patrně zkomoleno "řezenských" - Regensburg. 
160) Košice, dno o. Tábor. 
181) Jižná, dno o. Jindřichův Hradec. 
182) patrně Dolní Bukovsko, dno o. České Budějovice. 
183) Kundratice, dno o. Tábor. 
184) Třebiště, dno o. Tábor. 
185) Skopytce, dno o. Tábor. 
186) Kvasejovice, dno o. Tábor. 
187) Lokalitu se nepodařilo identifikovat. 
188) Želeč, dno o. Tábor. 
189) Domašín, dno o. Jindřichův Hradec. 
190) Písek, okresní město. 
191) Benešov, okresní město. 
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Komentář k edii!nim zásadám 

Při přípravě edice bylo za základ použito návrhu edičních norem J. Daňhelky, 
Směrnice pro vydávání starších českých textů, HT 8, 1985, s. 285-301. (Je třeba 
však zdůraznit, že Směrnice jsou spíše zaměřeny na problematiku zpřístupňování 
literárních než diplomatických pramenů). Při přepisu přídomků jsem používala 
velká písmena, pouze v případě, kdy se přídomek shodoval s názvem řemesla 
např. Martin kolář, jsem používala malé písmeno, protože ve většině případů 
se jedná pouhé zaměstnání. 
... (tečky - označují vypadlá. porušená, setřelá či jinak nečitelná místa textu. 
j / (rovné závorky) - jsou užity v případě logického doplnění textu, popř. 

věcných vysvětlivek provedených editorem. 
) (kUlaté závorky) upozorňují na některé filologické odlišnosti či nejas-

nosti. 
( ) (špičaté závorky) - označují soudobé škrty či mřežování části zápisu. 

SezDam zkratek (použittch vedici) 

AMS Archiv města Soběslavi 
ANM - Archiv Národního muzea v Praze 
ČsČH - Československý časopis historický 
HT - Husitský Tábor 
]SH - Jihočeský sborník historický 
PAM - Památky archeologické a místopisné 
A. Sedláček, Hrady 3, 4 - A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého, 

díl 3, Praha 1884; díl 4, Praha 1885. 
Soupis - celou citaci srov. v pozn. 3). 

Na závěr bych chtěla poděkovat za odborné rady PhDr. Františku Hoffmannovi, 
CSc. a PhDr. Rudolfu Teclovi, kterému děkuji i za neobyčejnou ochotu při zpří
stupňování archivního materiálu. 
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Rejstřfky 

Místní reJstřlk zachycuje všechny lokality v edici obsažené. U menších lokaUt 
Je uvedena 1 zkratka okresu, ve kterém se nacházejL [Benešov - BN, Ceské 
Budějovice - ČB, Český Krumlov - ČK, Havlíčkův Brod - HB, Jindřichův Hra
dec - JH, Pelhřimov - PE, Písek - PI, Tábor - TA). U lokalit, jejichž určenI 
je sporné, jsem uvedla číslo poznámky. 

Rejstřík osob je pouze výběrový. Obsahuje jména kšaftujících osob, členů 
městské rady v Soběslavi, vrchnostenských úi'edníků a šlechtických osob. 

U obou rejstříků se udává číslo stránky. 

Místní rejstřík 

Bechyně [TA) 
Bělá [viz. pozn. 15) 
Benešov 

68 

Benešovec [viz. pozn. 72) 
Blatec [TA) 

50, 52 
62 
57 
63 
52 Borek [TA) 

Borkovice [TA) 
Bořetín [PE) 
Brandlín [TA) 
Březina [PE) 
Březnice [TA) 

51, 83, 96 
85 

51, 83 
85 
64 

Budějovice viz. České Budějovice 
Budislav [TA) 85, 89 

60 
96 
73 
52 
80 
86 

Buková [TA) 
Bukovsko [ČB) 
Cáchlov 
Cejnov [TA) 
Čečkov [ČB) 
Čelkovice [TA) 
Čeraz [TA) 
Černovice [PE) 
České Budějovice 
Český Krumlov 
Deštná [JH) 
Dírná [TA) 
Dobrohošť [JH) 
Domašín [JH) 
Doňov (JH) 
Doubl [TA) 
Dráchov [TA) 
Dvorec [TA) 
Hartmanice [ČB) 
Hlavatce (TA) 
HOdětín [TA) 
Holubov [ČK) 

52, 67, 95, 97 
53, 68, 86 

56, 59, 68, 84 
49 

85, 90 
51, 63, 86, 96 

52 
62 

50, 85, 86, 96, 97 
51 

50, 54, 67, 80, 85 
51 
60 

60, 63, 68 
49, 54, 57 

56 
Hradec Jindřichův viz. 
Hradec 

Jindřichův 

Hradec Králové 
Ch!ebov (TA) 
Chotěboř [HB) 
Chotěmice [TA) 
Chotovlny (TA) 

104 

73 
66, 72, 86, 92 

86 
69, 85 

53 

Choustník [ TA) 49, 53, 63 
Jaroměř [ČK) 86 
Jindřichův Hradec 48, 50, 53, 56, 

60, 64, 65, 72, 75, 94 
]istebnice [TA) 
Jižná (JH) 
Kájov [éB) 
Kamenice nad Lipou (PE) 
Kaliště [PE) 
Kaplice (ČK) 
Klatovy 

68 
96 
88 
69 
54 
68 
83 
61 Klečaty [TA) 

Klenovice [TA) 
Komárov [TA) 
Košice [TA) 
Kozmice [TA) 

53, 70, 75, 90 
63, 67, 86, 96 

96 

Krtov [TA) 63, 
Krumlov viz. Český Krumlov 
Kundratice [TA) 
Kunžak (JH) 
Kvasejovice (TA) 
Leština [viz. pozn. 86) 
Lhota Německá viz. Německá 
Lhota 

53 
82, 97 

98 
68 
97 
60 

85 Lhotka [TA) 
Linec 
Lodhéřov (JH) 

60, 73, 91 

Lomnice nad Lužnicí [JH) 
Loukov [PE) 
Malšice [TA) 
Mažice [TA) 

52 
68 
85 
59 
51 
52 Mezimostf [TA) 

MlIič[n [BN) 
Mirotice [PI) 
Myslkovice [TA) 

52, 61, 69, 79 
53 
65 

Nedvědice (TA) 
Nemyšl [TA) 
Neplachov [ČK) 
Německá Lhota [viz. pozn. 73) 
Nětovice [TA) 
Nové Město Pražské 
Obora [TA) 

59, 62 
52 
70 
57 
85 
61 
57 



Plsek B2 
Pleše (JH) 80, 85 
Počátky (PE) r9 
Pohoří [TA) 69, 85 
Pršfn, mlstní jméno 62, 80, 89 
Předboř (TA) 52, 85 
Přehořov (TA) 57, 63, 97 
Račí Hůrka, místní název 92 
Radenín (TA) 85 
Radimov (TA) 53, 86 
Radouň (viz. pozn. 82) 59, 64 
Radouňka (JH) 53 
Ramlov (?) 62 
Ratibořice (TA) 52 
Rosička (JH) 53 
Roudná (TA) 86 
Roudnice nad Labem (o. Litoměři-
ce) 76, 77 
Rychnov Nový (PE) 68 
Řečice (viz. pozn. 37) 76, 83, 85, 90 
Řípec ( TA) 54, 68, 70, 75, '85, 97 
Samosoly (JH) 57 
Skalice (TA) 86 
Skopytce (TA) 97 
Slavonice (JH) 90 
Soběslav (TA) 49, 50, 53, 56, 58 

59, 60, 61, 62, 71, 73, 77, 89, 91, 92 
Stráž nad Nežárkou (JH) 83, 84 
Sudoměřice u Bechyně (TA) 80, 91 
Svá kov (TA) 54 
Svinky (TA) 96 

Sviny (viz. pozn. 165) 
Štýrsko (?) 
Tábor 52, 58, 62, 68, 

85, 96 
68 

69, 89, 90 
92, 96 

51 
96 

52, 59, 68 
57, 63, 85 

63 

Tobolky, místnl jméno 
Třebějice (TA) 
Třebiště (TA) 
Třeboň (JH) 
Tučapy [TA) 
Turákov (?) 
Týn nad Vltavou (CB) 
tj jezdec (JH) 
Ústrašice (TA) 
Val (TA) 
Vesce (TA) 
Veselí nad Lužnicí (TA) 
Vintířov (PE) 
Vlasttboř (TA) 
Vydří (JH) 
Vyhnanice (TA) 
Vyšší Brod (CK) 
Záhoří (viz. pozn. 98) 
Zálší (TA) 
Záluží (TA) 

63, 75 
85 
68 

60, 68 
86, 96 
52. 57. 

52 
62, 63, 86, 96 

69 
49 

68, 86 
63, 68, 80, 85 

85, 86 
54, 68 

97 Záluží u Budislavi (TA) 
Zářičí (TA) 63, 86 

51, 62 
50, 63, 64, 75, 97 

62 
57, 97 
51, 85 

Závsí (TA) 
Zvěrotice (TA) 
Želeč [TA) 
Žišov [TA) 
Žďár [viz. pozn. 21) 

Osobn' rejstffk 

Absolon Mikuláš 
Absolon rychtář v S. 

65, 66, 72 
49, 51 

Adam Rouzim ze Dzí 
Albrecht Budák z Dudákova 
Ambrož soukeník 78, 79 

86, 91 l\ndrlů Matouš 
Anna, manželka Mikuláše 

tkadlece 
Anna Rýmarka 
Barbora, manželka Havlova 

Touškova 
Bechyňka 
Bechyňský Jiřík 
Bernart Matěj 
Blahota Ondřej 

Blahota soukeník 

80, 81, 

Blažek soukenlk 
Bolechovec Jan ze Satavy 
Bozkovcová Dorota 

62, 65, 66 

77, 78 
59 

86, 90 
72, 75, 77 

83-85, 88 
95, 97 

58 
51, 55 

73 
z Budákova Albrecht Budák 69, 72 

91 
49 
84 

ze Bzí Adam Rouzim 
Cimpa 
Cíp Dušek 

Cadek Mikuláš 54, 55 
Certovic Hron 95-97 
z Dobronice Jan, hejtman v S. 52, 54 
Dorna Leupoltovic 
Dorota Dozkovcová, z Hobzl, Hronková, 

Vránová 
z Doubravice Hynek 

v S. 
od Dubu Rynárt 
od Dubu Vit 

Zub, hejtman 
81 
52 
53 

Duchek [Dušek) rychtář 
Dušek Cíp 
Dušek řeznfk 
Elška z Myslína 
Fauně [Faun, Funie) Václav 
Hána, kněz v Hlavatcích 
Hanušů Martin [Trals ?) 
Hanzl ausknecht Hronů 
Hasil Jiří 

65, 66, 72 

63, 64 

58,60,64 
63 

59-61 
70-71 
95, 96 

Havel [Havlík) soukeník 
Havrda Martin 

51, 54, 58, 59 

Hereš Martin 
Herolt Václav 
Hlavně Mikuláš 

55, 56 
78 
56 
64 
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Hluchý Kouba 
Hnfzdo Jakub 
z Hobzí Dorota 
Hradský Martin 
Hrobský Jan ze Sedlce 
Hron Certovic, Račman, 
Hron purgmistr 
Hronková Dorota 
Husatů Tůma 
Hynek Zub z Doubravice 

66 
76-78 

81 
84, 96 

Vavřincovic 
49 

83, 91-93 
32-33 

Choustnický Václav 81, 82, 88 
Jakub Hnízdo, Mráz, Pikous 
Jakub písař 70 

rychtář 75 
Jan z Dobronic, Kušal, Nedolévka, 

Petrovský, Pražák, Račman, Rajda, 
z Rožmberka, Ryba, Hrobský ze 
Sedlce, Smrčka, Bolechovec ze Sa
tavy, Skopek, Spaymichal, Tábor, 
Lukovský z Truženic, Vavřincovic, 
Vejce z Vraního, Zmrzlík 

Jan farář v Miličíně 
farář v Sudoměřicích 
kněz 

kněz ve Stráži 
písař 
starý rychtář 

52 
90 

73, 75 
56 

54, 55, 57, 58 

Jana, manželka Kříže Palečka 
74 
74 

Jarohněv z Úsuší 
Jarolím (Jerolím) 
Jetřich 
Jíra, syn Dominů 
Kupček 

65-67, 72 
63, 64 
61-62 

Jiří (Jiřík) Bechyňský, Hasil, Ovsík, 
Sklenička, Slule, z Vyhnanic 

Jiří krajčí 58, 62 
soukeník 73, 78, 79, 81, 82 

Kateřina kuchařka 59 
Klečková Marta 90 
Kmetík Míka, rychtář v Předboři 52 
Kníže Václav 81, 82 
z Kola Mikuláš 63 
Kouba Hluchý 
z Kozího Zdebor, hejtman v Třeboni 
Kras rychtář 

63 
51 
81 
82 

z Kraselova Markvart 
z Krtova Ondra 
Křikava Tomáš 
Kříž švec 
Kublků Tomeš 
Kuneš z Olbramovic 

80-81 
76, 79 

91 

Kupček Jíra 69, 71-72 
Mikuláš 58, 63-65, 66, 68-70 

Kušal (Kusal) Jan 56 
Leupoltovic Dorna 90-91 
Libra Vávra 70, 75 
Litochleb Matěj 84, 97 
Litvín z Nemyšle 
Lukovský Jan z Truženic 
Mach Moskuotů 

soukeník 56 
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Machů Matouš 
Markvart z Kraselova 
Marta Klečková 

72, 74 

Martin Hanušů, Havrda, Hereš, Hrad
ský, Semberský 

Martin kolář 72, 73 
kramář 78, 79 
z rohu 60 
rychtář 56, 57, 59 

Mašek rychtář z MezimosU 52 
Matěj Bernart, Litochleb, Mráz, Pe

chovic, Tintěra, Trxa, Třeboňský, 
Vocelka 

Matěj farář v S. 63 
koželuh 51 

Matouš Andrlů, Machů, Račman, Ska
rydka 

Matouš kramář 72, 78-79, 81, 83, 
84, 87, 89 

rychtář ve Stráži 83 
Maxant Petr, pfsař na Choustnfce 49, 

z Mezného Oldřich Mezenský 
Měděnec Oldřich z Ratibořic 
Michal kněz 

kněz v ttečici 
kovář 
soukeník 

Míka KmeUk 

52-54 
91, 93 

51 
85 

55, 56 
57 

Mika rychtář ve Vintířově 52 
Mikuláš Absolon, Cadek, Hlavně, 

z Kola, Kupček, Pajtléř, Rychlík 
Mikuláš farář v Soběslavi 67 

soukeník 81, 90 
tkadlec 62, 63 

Mikulášek písař na Choustníku 52 
Moskuotů Vaněk 48, 49 
Mráz Jakub 76-84, 88, 90, 95, 97 
Mráz Matěj 64 
z MysHna Elška 81 
Nedolévka Jan 59 
z Nemyšle Litvfn, purkrabf na Choust-

níku 52 
z Nemyšle Zachař, purkrabf na Ve-

lešíně 53 
Olbram ze Stěkře 
z Olbramovic Kuneš 50, 51, 53, 54 
Oldřich Měděnec z Ratibořic 
Oldřich Mezenský z Mezného 
Olfart 
Ondra z Krtova 
Ondrášek kosař 
Ondrášek Vjec 

57 

60 

Ondřej Dlahota, Zižka 
Ondřej farář v Malšic(ch 
Ovsík Jiřík 

59 
58 

51, 55 
51 

z Rožmberka, 

Pajtléř Mikuláš 
Pechovic Matěj 
Petr Maxant, Račman, 

Slach, Tlach, Zák 
Petr Miličínský, farář v S. 54, 59 



Petrovský Jan 
Pikous Jakub 
Pražák Jan 
Prokop Trhlý 

89 
60, 66, 67, 72, 73, 76 

65 

Prokop špitálník 52 
Přibík fišmajstr 52 
Račman Hron 71, 79, 81-83, 91 

Jan 51, 54-56, 70 
Matouš 92-94, 96 
Petr 79, 83-87, 91-93 

Rajda Jan 62, 64, 71, 74, 78, 81, 88 
z Ratibořic Oldřich Měděnec 52 
z Rožmberka Jan II. 53 

Petr IV. 70, 76 
Ryba Jan 65, 74, 78, 79, 81, 82, 87 
Rybář Václav 76-77 
Rychlík Mikuláš 84 
Rýmar Tomášek 79 
Rýmarka Anna 88-89 
Rynárt od Dubu 
ze Rzavého Vít, purkrabí na Choust-

níce 53, 54 
Řehoř z Telecích Hor 
Řehoř kovář 89, 90 

78-80 
53 

Říha kovář 
7e Sedlce Jan Hrobský 
Siga Vochnar 
Siga krajčí 
Silvestr mistr školní 53 

59 
84-85 

57/ 69, 72, 73, 75 
84, 87 

83 
Bolechovec, hejtman 

písař 
S,klenička Jiřík 
Slach Petr 
Smrčka Jan 
Staněk řezník 
ze Satavy Jan 

na S. 
Šemberský Martin 
Silhan 

53 
67, 69, 71 

51 
51 

řezník 84, 96 
'Simek 

starý rychtář ve Zvěroticích 97 
Skarydka Matouš 84, 86-90 
Škopek Jan 84, 91 
~krle Jiřík 87 
Spaymichal Jan 87 
ze Stěkře Olbram, purkrabí na Choust-

níce 52 
Stěpán 49, 51-52 

poustevník u Budislavi 89 
rychtář v Lodhéřově 52 

Tábor Jan 78, 81, 82 
Taušek Václav 57, 58 
z Telecích Hor Řehoř 86-88 
z Telecích Hor Václav 58, 61, 66, 

Tintěra Matěj 
Tlach Petr 
Toman kosař 
Tomáš Křikava, Rýmar 
Tomáš řezník 
Tomeš Kubíků 
Trals Martin 
Trhlý Prokop 

67, 69, 73, 75 
81, 82 
66, 67 

58 

78, 80 

59, 60 
59, 60 

z Truženic Jan Lukovský, 
hejtman v S. 63, 65 

Trxa Matěj 75 
z Třebomyslic Václav, hejtman v S. 77 
Třeboňský Matěj 87, 90 
z Tučap Václav, hejtman v S. 85 
Tůma Husata 
U jec Ondrášek 79 
Urb~n 60 
z Úsuší Jarohněv, hejtman v Tře-

boni 52, 68 
Václav Fauně, Herolt, Choustnický, 

Kníže, Rybář, Taušek, z Telecích 
Hor, z Třebomyslic, z Tučap 

Václav písař 
postřihač 
rychtář 

Valentin 
Valeš z předměstí 
Vaněk Moskuotů 
Vaněk písař 
Vavák lovčí 
Václav Libra 
Vavřincovic Hron 
Vavřincovic Jan 
Vavřinec soukeník 
Vejce Jindřich z Vraního 
Velíšek Vykapalovic 
Vít od Dubu, ze Rzavého 
Vocelka Matěj 
Vochnar Siga 
Volf lmchař 
Volfgang bakalář 
Vránová Dorota 
z Vraního Jindřich Vejce 
z Vyhnanic Jiřík 
Vykapalovic Velíšek 
Zachař z Nemyšle 
Zbyněk rychtář v Miličíně 
Zdebor z Kozího 
Zítel~ 

Zmrzlík Jan kněz 
Zub Hynek z Doubravic 
Žák Petr 
Žižka Ondřej 

86 
84 

63, 64 
64 
61 

79 
53 

72 
54, 57 
78, 79 

97 
49, 53 
94, 95 
95, 96 
83, 84 
70, 81 

50 
49 

52 

80 
53 

50, 51 
49, 57 
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SOCIALNí STRUKTURA 21DOVSKgHO OBYVATELSTVA V TABORE 
ROKU 1900 

Jiřf Kořalka 

Na hospodářském a společenském vzestupu města Tábora po celé 
19. století se významně podíleli spoluobčané židovského vyznání, 
i když teprve revoluční rok 1848 přinesl jejich úplnou emancipaci 
a zrovnoprávnění s ostatními obyvateli města.1 ) Rakouská sčítání 
lidu z let 1880-1910 nezjišťovala národnostní složení obyvatelstva, 
nýbrž tzv. obcovací řeč (Umgangssprache), to znamená jazyk pra
videlného dorozumívání v rodině, v zaměstnání i ve veřejném ži
votě. Toto ustanovení znevýhodňovalo národnostní a jazykové men
šiny, a pokud se týká židovského obyvatelstva, neuznávalo židov
skou národnost ani jazyk; všichni židé v Čechách se museli přihlá
sit k české nebo německé obcovací řeči.2 ) Teprve sčítání lidu v Čes
koslovenské republice z 15. února 1921 umožňovalo zjišťování ži
dovské národnosti vedle běžných údajů o židovském náboženském 
vyznání, ale v Čechách se jen necelých 15 % obyvatel židovského 
vyznání přihlásilo také k židovské národnosti. V městě Táboře byl 
tento podíl ještě mnohem nižší: z 345 obyvatel židovského vyznání 
se pouze 13 osob, tj. 3,77 %, označilo při sčítání roku 1921 jako 
občané židovské národnosti.3

) 

Tabulka 1 

Počet a podíl obyvatel židovského vyznání v Táboře 1880-19214) 

Město Tábor Sčítání lidu z roku 

Celkový počet obyvatel 
Počet obyvatel 
židovsll:ého vyznání 
Podíl obyvatel 
židovského vyznání v % 

1880 1890 1900 1910 1921 

7 413 8 440 10 703 11 926 12 561 

495 446 459 425 345 

6,67 5,28 4,29 3,56 2,75 

Podíl osob židovského vyznání na celkovém počtu obyvatel města 
Tábora se za sledovaných čtyřicet let snížil více než o polovinu. 
Byl sice podstatně vyšší než v průměru celých Čech, kde bylo za
znamenáno snížení z 1,7 % roku 1880 na 1,46 % roku 1900 a 
1,27 % roku 1910,5) ale zároveň mnohem nižší než v Praze (9,67 0/O 

roku 1900) nebo ve Vídni (10,06 0/O roku 1880, po připojení před
městských obcí 8,77 0/O roku 1900).6) Pokles počtu židovského oby
vatelstva v Táboře byl nejen relativní, ve vztahu ke značnému ná-
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růstu celkového počtu obyvatel téměř o 70 010 v průběhu čtyřiceti 
let, ale i absolutní: s výjimkou nepatrného vzestupu v desetiletí 
1890-1900 se počet osob židovského vyznání v Táboře od sčítání 
ke sčítání snižoval, roku 1921 na pouhých 69,7 010 výchozího počtu 
z roku 1880. Bylo to způsobeno na jedné straně zvýšeným stěho
váním židovských obchodníků a intelektuálů z Tábora do velkých 
měst, zejména do Prahy a Vídně, zčásti však také do Německa, na 
druhé straně nižší porodností v táborských židovských rodinách.7 ] 

V důsledku tradiční výchovy a širokých obchodních styků, které 
se neomezovaly na oblast Táborska, byla značná část židovského 
obyvatelstva v Táboře dvojjazyčná, se stále sílícím příklonem k čes
kému národu. Ve sčítání lidu z roku 1880 se v Táboře přihlásilo 
72 osob, tj. méně než 1 010, k německé obcovací řeči, ale v naprosté 
většině to byli státní úředníci a soukromníci římskokatolického vy
znání, nikoli židé. V letech 1883-1884 měli židovští obchodníci 
z Tábora, především Guttmannové, velkou zásluhu na prosazení 
české většiny v obchodní a živnostenské komoře v Českých Budě
jovicích.B

] Starší generace táborských židů aktivně působila v tá
borském městském zastupitelstvu, nastupující generace se aspoň 
několika svými zástupci cílevědomě přikláněla k českožidovskému 
hnutí.9 ] Ve sčítání z 31. prosince 1900 byla v Táboře zaznamenána 
jediná osoba, která - přes morální nátlak sčítacích komisařů1p ] -
prosadila do sčítacího archu údaj o německé obcovací řeči. Byl 
to sedmadvacetiletý úředník c. k. státní dráhy, rodák z Prahy, svo
bodný, židovského vyznání, kterému zřejmě vůbec nezáleželo na 
stycích s táborskou lokální společností.ll ] Jinak se všichni táborští 
židé bez výjimky přihlásili k české obcovací řeči, a tím i k české 
národní společnosti. Nezaujatý historický úsudek musí dát za prav
du provolání představenstva židovské náboženské obce v Táboře 
z 6. prosince 1897, které reagovalo na antisemitské demonstrace po 
zrušení jazykových nařízení pro Čechy a Moravu vídeňskou vlá
dOU:12 ) 

HOd dávných let, drazí spoluobčané, žil1 jsme s Vámi v míru a shodě, česká 

vlast byla i naší vlastí, náš domov, staroslavný Tábor, stejně jako Vám i nám 
je mllý. Kdykoli zaklepali jste u našich dveří pro jakýkoliv účel národní, rádi 
a ochotně jsme přispěli, vždyť tužby naše v ničem od Vašich se nelišily. Volal-li 
národ do boje české šiky, my jsme v nich nikdy nescházeli a hlas svůj ochotně, 
bez váhání, pro českou věc jsme položili. Co jedině v poslední době vytýkalo 
se nám, byla naše konfesijní škola. Tvrdilo se, že to ústav německý. avšak 
mylně. Nikoliv na němčině nám záleželo, ale jedině na tom, aby naše mládež 
víru svou poznala, do duše si ji vštípila a po celý život svůj ji v úctě měla, 

neboť jen ten, kdo Boha cU, také vlast svou miluje. Než i tu oběť přinesU jsme 
pro přátelskou shodu, že dnešního dne z usnesení výboru náboženské obce ži
dovské zrušil1 jsme tuto školu, ten snad poslední již kámen úrazu. 

Drazi spoluobčanél Jestli byly někdy z národního důvodu nějaké rozmíšky 
mezi námi - ač sl jIch nejsme vědomi a také nikdy zúmyslně jsme se jich 
nedopust1l1 - zapomeňme na vše, co nás dělilo, a žijice spolu ve svornosti 
a lásce, pomáhejme ze všech sil ku rozkvětu obce, ku zdaru Vám i nám stejně 
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drahého národa. Apelujeme dnes nejen k Vašemu srdci, ale i k Vašemu svědomL 
Víra naše i našich otců nemůže přec býti překážkou opětné shody, a tak 
jdouce Vám s nejlepší vůlí vstříc, nabízíme Vám pravici ke smíru, jenž stane 
se bohdá základem obnoveného nerušeného a pevného přátelství! Bůh žehnej 
Táboru a jeho obyvatelstvu!" 

Schůze obecního zastupitelstva města Tábora 3. prosince 1897, 
která po vzoru pražské radnice rozhodně protestovala proti útlaku 
českých menšin v pohraničních oblastech Čech, a to za účasti člena 
městské rady, advokáta židovského vyznání Bedřicha Guttmannap) 
byla pouhým podnětem k demonstracím proti židovským obchod
níkům a řemeslníkům v Táboře. Skutečnou příčinou byla konku
renční zášť proti pokračující převaze a podnikatelské úspěšnosti 
živnostníků židovského vyznání, kteří v některých oborech činnosti 
měli v Táboře bezmála výlučné postavení a vyznačovali se v prů
měru větší zámožností a vyšší společenskou úrovní. Výsledky sčí
tání lidu, které se konalo 31. prosince 1900, pouhé tři roky po tá
borských protižidovských demonstracích,14) umožňují poněkud hlou
běji nahlédnout do sociální a demografické struktury židovského 
obyvatelstva v Táboře na přelomu 19. a 20. století. 

Celkem bylo v Táboře zjištěno 107 obydlených bytů, jejichž 
držitelé byli židovského vyznání, další dvě židovské osoby bydlely 
jako podnájemníci křesťanského majitele bytu a dva židovští vězni 
byli zaznamenáni v táborské věznici. Ze sčítacích operátů z roku 
1900 nelze přímo usuzovat na velikost a kvalitu jednotlivých bytů, 
ale jako pomocné hledisko může sloužit počet služek, které v době 
sčítání bydlely v rodinách. Kolem přelomu 19. a 20. století, kdy 
rozvoj veřejně přístupných služeb pro domácnost byl ještě ne
patrný a kdy na trhu práce byla vysoká nabídka levných pracov
ních sil, ochotných pracovat jako služky, bylo zaměstnávání služeb
ných osob v domácnostech projevem dobré životní úrovně, ale 
nebylo jen výsadou bohatých.15

) Ze zmíněných 107 samostatných 
židovských domácností v Táboře nezaměstnávalo žádnou služku 8 
jednočlenných domácností, kde vedle držitele bytu nebydlela žád
ná jiná osoba, a 12 dvoučlenných domácností, z nichž v 10 přípa
dech žily v bytě vždy dospělé osoby, ve 2 případech jedna dospělá 
žena a jedno dítě. Ve zbývajících 87 židovských domácnostech 
v Táboře bylo při sčítání přítomno 81 služek, z toho 80 žen a dívek 
římskokatolického vyznání a pouze jedna třicetiletá služka židov
ského vyznání, pocházející z Pořína. Celkem 19 služek bylo ve věku 
od 14 do 18 let, 39 ve věku od 19 do 26 let a 23 služek starších; 
většina z nich pocházela z blízkého okolí a širší spádové oblasti 
města Tábora.16

) Částečné poznatky o sociálním rozvrstvení židov
ského obyvatelstva v Táboře je možné získat ze srovnání počtu 
nezletilých dětí a počtu služek v jednotlivých židovských do
mácnostech. 
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Tabulka 2 

Počet nezletllých dětí a služek v židovských domácnostech v Táboře roku 1900 

Počet nezletilých Počet služek v domácnosti Celkový 
děti v rodině počet 

3 2 1 bez služky domácností 

bez děti17 ) 20 10 30 
1 4 13 2 19 
2 1 4 9 4 18 
3 1 3 3 7 
4 1 1 2 
5 2 5 2 9 
6 1 1 
8 1 1 

Úhrnem 2 11 52 22 87 

I když je třeba počítat s tím, že některé židovské rodiny v Tá
boře měly odrostlé děti, které již nebydlely se svými rodiči, je 
počet rodin bez nezletilých dětí až překvapivě vysoký: připočte
me-li 10 dvoučlenných bezdětných domácností a 8 jednočlenných 
domácností, je to 45 % všech židovských domácností v Táboře roku 
1900. Zaměstnávání služek nebylo závislé na počtu nezletilých dětí 
v rodině, ale řídilo se zřejmě podle zámožnosti a společenského 
postavení jednotlivých rodin. Tři služky byly zaznamenány pouze 
v rodinách dvou obchodníků, kteří vedle těchto služek zaměstnávali 
každý jednoho až dva příručí a jednoho učně. Dvě služky nebyly 
výjimkou v rodinách s jedním až dvěma dětmi, zatímco se vyskyto
vala rodina obchodníka kůžemi a peřím s pěti nezletilými (cel
kem sedmi) dětmi a rodina řezníka s osmi nezletilými (celkem 
deseti) dětmi, které neměly služku; domácí práce zde zpravidla 
vykonávaly dospělé neprovdané dcery. Celkem však byly služky 
v 75 % více než dvoučlenných židovských domácností, což bylo 
mnohem více než v pražských rodinách té doby; vycházíme-li 
z celkového počtu 107 domácností táborských židů, bylo to stále 
více než 60 %, což se blížllo podílu domácího služebnictva v ně
meckých rodinách v Praze.lB ) 

Mezi samostatné průmyslové podnikatele lze pravděpodobně za
řadit jen čtyři přednosty táborských židovských domácností, spo
lumajitele sladovny Isidora WOdičku, majitele továrny na perleťo
vé knoflíky Filipa Taussiga, z nichž každý měl jen jednu služku, 
samostatného zemědělce, který vlastnil výrobu a výčep lihovin a 
zaměstnával vedle křesťanské služky také sklepnici židovského vy
znání, a konečně výrobce sodové vody, který měl dvě služky, židov
skou krámskou a křesťanského učně. To byla spíše výjimka: na
prostá většina příručích, pomocníků a učňů v židovských živ
nostech a obchodech v Táboře se na rozdíl od služek v domácnosti 
hlásila k židovskému náboženskému vyznání. Naproti tomu byl mi
mořádně silný podíl židovských obchodníků v Táboře. Sedm ob-
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chodníkll obilím, čtyři obchodníci kůží a peřím, po jednom obchod
níku koňmi a drůbeží a sedm řezníků si ještě kolem roku 1900 
udržovalo značný vliv na výkup zemědělských produktů na Tá
borsku. Početné zastoupení měli táborští obchodníci v oboru střiž
ního a galanterního zboží a v módních obchodech pro dámy; cel
kem dvanáct samostatných obchodů tohoto druhu představovalo 
tvrdou konkurenci pro tradiční řemeslnicko-obchodnickou vrstvu 
táborského měšťanstva. Z deseti židovských obchodů smíšeným 
zbožím byly dva spojeny s výčepem lihovin, další samostatné sklady 
a výčepy lihovin nebo piva, v jednom případě také vinárnu, pro
vozovali čtyři další židovští majitelé. Obchodníci židovského vy
znání byli zastoupeni v oborech papírnictví (dva), sklenářství a 
skleněném zboží (čtyři), železářství (jeden), stejně jako v obchodu 
stroji a hudebními nástroji. Dvě zasílatelské živnosti, jedno povoz
nictví, dva obchody surovinami, jedna vyvařovna pokrmů a jedna 
sběrna loterie v rukou majitelů židovského vyznání doplňovaly 
celkový obraz. 

Mnohem menší podíl měli obyvatelé židovského vyznání v řadách 
státních úředníků, kde sčítání z roku 1900 zaznamenalo pouze jed
noho c. k. zemského radu a jednoho úředníka státní dráhy. Svobodná 
povolání zastupovali vlivný 47letý advokát a 33letý lékař, s čin
ností židovské náboženské obce byli spojeni rabín, kostelník a 
pomocný učitel. V oblasti peněžnictví působili jen jeden pojišťo
vací inspektor a jeden výběrčí mýta. Zaměstnanci mimotáborských 
soukromých podnikatelů byli dílovedoucí, prokurista a účetní ko
želužny L. S. Fischela a čtyři obchodní cestující v oborech dříví, 
rolet, umělých květin a mýdla. V řadě případů byli synové příru
čími nebo pomocníky v obchodech a řemeslných provozech svých 
otců, jindy byli přednostové domácnosti příručími v obchodech 
svých manželek. Celkem 13 žen a 6 mužů byli ve sčítacích operá
tech v rubrice povolání označeni jako soukromníci; jen čtyři z nich 
měli v bytě služky, zato početněji byli v této skupině zastoupeni 
nocleháři z řad studentů a učňů, až na malé výjimky všichni ži
dovského vyznání. Smíšená židovsko-křesťanská manželství se v Tá
boře ještě roku 1900 vůbec nevyskytovala, jen v jednom případě 
byl jako host v rodině svobodné židovské matky zaznamenán mladý 
truhlářský pomocník římskokatolického vyznání.19 ) 

Bohaté údaje sčítacích operátů z roku 1900, případně i z dalších 
sčítání lidu, by si jistě zasloužily podrobnější rozbor, který by 
se mohl zaměřit na věkovou strukturu, migrační pohyb, sňatkové 
poměry a jiné důležité demografické údaje o židovském obyva
telstvu v Táboře. Dílčí zpracování však může již nyní upozornit 
na poměrně vysoký počet dospělých neprovdaných dcer a na ne
patrný podíl dělnických profesí mezi židovskými obyvateli města 
Tábora. Překvapivě malý je podíl svobodných povolání a jiných 
intelektuálních profesí, kde se projevuje skutečnost, že vysoko
školsky vzdělaní synové z tradičních židovských rodin v Táboře 
se snadněji uplatnili v Praze nebo ve Vídni než ve svém rodném 
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městě. Rovněž aktivita neprovdaných dcer a vůbec ženské části 
židovské populace v Táboře, snad s výjimkou tří majitelek obchodll 
textilním zbožím, jedné švadleny a jedné majitelky vyvařovny po
krmll, byla mnohem nižší než u ostatních táborských mladých žen 
a dívek. Dlouholeté tradice židovských rodin se v tomto směru jen 
obtížně a zvolna prolamovaly. 
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ČESKOSLOVENSKO, BOŽE, CHRAŇ! 
(Mapa Masarykova Československa v klokotském kostele) 

Květa Kořalková 

V poutním kostele Panny Marie v Klokotech u Tábora je na jižní 
straně umístěna boční kaple sv. Václava, která byla vybudována 
roku 1712 nákladem knížete Adama Schwarzenberga; jeho znak je 
také umístěn v horní části kaple. "Jižní kaple (z r. 1712), sv. 
Václavu zasvěcená, má mramorový oltář (asi z let 1710-20) s ob
razem sv. Václava a sochami sv. Ludmily, Vojtěcha, Prokopa a 
Anežky," popsala tento oltář v roce 1940 Ema Sedláčková.1 ) V Umě
leckých památkách Čech z roku 1978 se pouze dozvídáme, že na 
oltáři sv. Václava je "obraz novodobý", bez dalších podrobností 
o celkové výzdobě oltáře, zejména o stojících sochách.2 ) 

Přesnější popis oltáře poskytuje letáček - bez autora a bez 
data vydání - Dějiny poutního místa Klokot u Tábora, když uvádí: 
"V této kapli jest oltář sv. Václava, na němž jsou sochy: na evang. 
straně sv. Ludmily a sv. Methoděje, na epišt. straně sv. Cyrila a 
Blah. Anežky. "3) Žádný ze známých uměleckých a topografických 
popisů se však nezmiňuje o pozoruhodných doplňcích sochařsko
řezbářské výzdoby oltáře sv. Václava, které mají mimořádný histo
ricko-politický v.ýznam. 

1. Pam á t n é š tít Y n a o I t á ř i k a pie s v. V á c I a v a 

Dnes - v roce 1991 - má oltář kaple sv. Václava v klokotském 
kostele stejnou podobu, jakou uváděly popisy před více než pade
sáti lety. Na mramorové desce před obrazem sv. Václava stojí čtyři 
nevelké sochy - sv. Ludmila a sv. Metoděj na straně levé, sv. 
Cyril a sv. Anežka na straně pravé (z pohledu návštěvníka). Sochy 
sv. Ludmily a sv. Anežky jsou však ozdobeny dvěma štíty. V nohách 
sv. Ludmily v bílém rouše je dřevěný štít ve formě šlechtického 
erbu, vysoký 34 centimetrů a široký 19,5 centimetru. Tento štít je 
zlatě orámován a na červeném podkladě je namalován zlatý kříž, 
dole zdobený z každé strany větvičkou s třemi lipovými listy. 
Uprostřed tohoto štítu-erbu je umístěna dřevěná obdélníková deska, 
přesahující na každé straně štít o sedm centimentrů a vysoká 16,5 
centimetru. Deska je zlatě rámovaná a na modrém vroubkovaném 
podkladě je znázorněna bílá mapa Československé republiky podle 
stavu před 30. zářím 1938, tedy včetně Podkarpatské Rusi. Na mapě 
jsou malými kolečky a názvy označena města Praha, Brno, Bra
tislava, Košice a Užhorod. Nad východním koncem republiky je 
zlatý nápis velkými písmeny: "Československo Bože chraňl" 

Socha sv. Ludmily stojí na temně modrém podstavci bez jaké
hokoli označení a v pravém rohu nahoře uvedeného štítu Ludmi-
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lino bílé roucho malounko přesahuje na štít. Vedle stojící sv. Me
toděj, který má v levé ruce berlu a v pravé ruce ikonu, je umístěn 
na obdobném podstavci jako socha sv. Ludmily. 

Na pravé straně oltáře sv. Václava jsou sochy sv. Anežky 1 sv. 
Cyrila umístěny na stejných soklech. Sv. Anežka, která v levé ruce 
drží model kláštera a berlu, má pravou ruku otevřenou a v no
hách má štít s výsostným znakem Československé republiky. Čer
vené svrchní roucho přesahuje v pravém rohu nahoře na tento 
znak. Velikost štítu se znakem je téměř stejná jako šUt s křížem 
a mapou Československé republiky v nohách sv. Ludmily. ŠUt-znak 
má zlatý okraj a červený vroubkovaný podklad. Dvouocasý lev 
umístěný na znaku je stříbrný se zlatou korunou, zlatým jazykem 
a zlatými drápy, na prsou má znak Slovenska se zlatou ořízkou. 
Na slovenském znaku na tmavomodrém podkladě jsou temné tři 
pahorky a zlatý dvojitý kříž. Nad znakem - jako kdyby ho chrá
nila - jde dolní část berly, která je postříbřena. 

Není obvyklé nacházet v katolických kostelích umělecká díla 
nebo jiné doklady, které by se bezprostředně dotýkaly nejnověj
ších dějin Československa. Do dneška existující výzdoba v klokot
ském kostele na oltáři sv. Václava však přímo vybízí k tomu, aby
chom pátrali po tomto zvláštním jevu, a to tím spíše, že se v Táboře 
vytvořila ústní legenda, podle níž štít s mapou Masarykova Česko
slovenska přetrval v kostele i během druhé světové války za na
cistické okupace díky tomu, že byl vhodně zakryt vzrostlými kvě
tinami. 

2. Z a b a ven 1 š tít u s map o uČe s k o s loven s k a 
v roce 1940 

Osud této desky v období protektorátu však byl prozaičtější. Zdá 
se, že tak jako jinde v českých zemích, vyskytli se i v Táboře lidé, 
kteří iniciativně upozorňovali příslušné české a zejména německé 
úřady nejen na některé zdánlivé nebo skutečné protiněmecké činy, 
ale také na věci, které nebyly "v zájmu říše". Tím se i deska s ma
pou Československa v klokotském kostele dostala do pozornosti 
německého a poté i českého mocenského aparátu v Táboře. 

Ve Státním ústředním archivu v Praze se ve fondu prezídia zem
ského úřadu zachovaly dva dokumenty, které blíže objasňují, že 
uvedený šUt s nápisem "Československo Bože chraňl" byl v srpnu 
1940 zabaven. Prllvodní dopis z okresního hejtmanství v Táboře 
zněl: 4 ) 

"Císlo 960 pres. Dne 12. VIII. 1940 
Presidiu Zemského úřadu v Praze 
Závadný štít v klášteře v Klokotech. Zajištěni. 
Příloha: 1 

Podávám zprávu, že pan vrchní zemský rada v TábořeS ) upozornil mne te· 
lefonicky dne 10. t. m., že v klášteře klokotském se prý nacházl závadný štít, 
fl žádal, aby tato nepřístojnost byla odstraněna. 

Výsledek bezodkladného zákroku četnické stanice v Táboře předkládám k na-
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hlédnutí s tím, že originál štítu byl zaslán úřadu Oberlandrátu. 
Okresní hejtman vrchní rada politické správy 

J. Šebesta." 

PřHohou k tomuto sdělení byl obšírnější dopis četnické stanice 
v Táboře s tímto textem: 

"Četnická stanice Tábor, okres Tábor 
Čís. jedn.: 5615/1940 Tábor, 10. srpna 1940 
Věc: Závadný štít v klášteře v Klokotech 

- zajištění 
Přílohy: 1 štít 
An das Oberlandratsamt 
Tábor 

Na příkaz p. Oberlandrát a v Táboře a na telefonický příkaz p. Okresního 
hejtmana v Táboře byl dne 10. 8. 1940 zajištěn četnickou stanicí v Táboře 
připojený štít znázorňující bývalou Čsl. republiku s nadpisem "Československo 
Bože Chraň". 

Štít byl umístěn před 3 měsíci na pobočném oltáři v klášteře v Klokotech, 
odkud byl jako závadný odstraněn bývalým představeným kláštera Superiorem 
Páterem Aloisem Matulíkem. 

Tento štít byl uložen v kanceláři nynějšího představeného kláštera Superiora 
Mlejnského, který udal, že štít mu byl předán předchůdcem, Páterem Aloisem 
Matulíkem. 

Obraz nebyl tudíž veřejně vyvěšen, nýbrž byl uložen v kanceláři představe
ného kláštera, kam nikdo nemá přístup, a štít pak byl určen pro archiv kláštera 
v Klokotech. 

Velitel stanice: vz. prap. Slanec." 
Razítko: Okresní úřad v Táboře 11. VIII. 1940, číslo 960. 

Uveřejněný dokument svědčí o tom, že na štít "Československo 
Bože chraň" byly české úřady v Táboře upozorněny až na základě 
přímého dotazu z německého oberlandrátu v Táboře, kam byl štít 
nakonec také předán. I když máme nyní úřední informaci, že štít 
během druhé světové války nebyl umístěn v kostele, ale byl uložen 
na německém úřadě, zůstala řada otázek. Ze skutečnosti, že štít je 
v celém období po druhé světové válce umístěn v klokotském koste
le na bočním oltáři sv. Václava ve stejné podobě jako do roku 
1940 (včetně Podkarpatské Rusi), vyplývá závěr, že štít nebyl za 
války zničen, ale byl pravděpodobně hned po osvobození v květnu 
1945 znovu vrácen na sochu sv. Ludmily. Dosud známý pramenný 
materiál nedovoluje odpovědět na otázku, jak to bylo s druhým 
štítem, který je umístěn v nohách sochy sv. Anežky a zobrazuje 
československý státní znak předválečného a osvobozeného Česko
slovenska. Není tento štít se státním znakem spojen až s prvním 
poválečným obdobím po květnu 19457 Na první pohled se totiž 
zdá, že nelze tento znak bez poškození roucha oddělat. 

3. O k o 1 n o s t i v z n i k u v Ý z dob Y olt á ř e s v. V á c I a v a 
Je nesporné, že výzdoba tohoto charakteru, jako byl štít "Česko

slovensko Bože chraň!" v klokotském kostele, je spojena až s ob
dobím činnosti kongregace Těšitelů Božského srdce z Getseman, 
která byla na Klokoty uvedena 8. července 1934.6

) Příchod tohoto 
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mnišského řádu na Klokoty se nesetkal s příznivým ohlasem v části 
táborské veřejnosti ani v místním tisku. 

Kongregace Těšitelů Božského srdce byla "nejmladší řeholní 
družina českého původu, ačkoli vznikla ve Vídni". Jejím zakladate
lem v roce 1922 se stal generální superior páter Josef Jan Lito
miský, který v ní zúročil své kněžské zkušenosti z doby války, 
kdy poskytoval duchovní i hmotnou pomoc zejména českým vojá
kům ve vídeňských nemocnicích.7

) Tato kongregace se starala pře
devším o chudé, nemocné a potřebné. Generální superior P. Lito
miský také Klokoty navštívil 12. února 1938, což dokazuje jeho 
vlastnoruční podpis do pamětní knihy klokotského kláštera, kam 
se zapsal jako "otec kongregace".8) 

Činnost nových řeholních obyvatel klokotského kláštera od jejich 
nástupu v roce 1934 se projevila ve dvou zásadních směrech. Na
venek vůči Táborsku a jeho obyvatelstvu zesílili Těšitelé cílevě
domě aktivitu katolické církve, především silným zdůrazněním Klo
kot jako mariánského poutního místa. S tím byl bezprostředně spo
jen druhý směr činnosti této kongregace, vnější i vnitřní úprava 
klokotského kláštera i kostela. Během poměrně krátké doby dvou 
až tří let se klášter i kostel ukázaly v nové kráse.9

) Horlivá činnost 
Těšitelů Božského srdce nezůstala bez ohlasu. Obnovené poutě na 
Klokoty byly pořádány třikrát do roka: na Svatodušní pondělí, 
18. června v den korunovace Panny Marie a poté 15. srpna v den 
Nanebevzetí Panny Marie. 

Domnívám se, že úprava a oprava oltáře sv. Václava v klokot
ském kostele je právě z této doby, z druhé poloviny třicátých let 
a nejspíše až z roku 1938. Nelze přisuzovat příliš věrohodnosti slo
vům dokumentu, že deska byla umístěna před třemi měsíci. Je 
nepředstavitelné, že by se tak mohlo stát až za protektorátu, a je 
nemožné, aby někdo po 15. březnu 1939 umísťoval na veřejné místo 
štít, kde byla zobrazena Československá republika včetně Podkar
patské Rusi. Je pravděpodobné, že mapa Československé republiky 
s heslem "Československo Bože chráň!" vyjadřovala ovzduší bez
prostředního ohrožení Československa nacistickým Německem. 
Odpověď na otázku, proč byl oltář sv. Václava v klokotském 

kostele takto neobvyklým způsobem dotvořen, lze snad nalézt 
v tom, že kongregace Těšitelů vznikla jako výsledek z utrpení 
českých vojáki't ve válce, takže k národní myšlence měla tato 
kongregace od počátku blízko. Dalším důvodem může být skuteč
nost, že část táborské veřejnosti byla proti činnosti Těšitelů ostře 
naladěna. 

Obviňování Těšiteli't Božského srdce v Klokotech mezi tábor
ským obyvatelstvem a zejména v místním tisku zesílilo zvláště 
v září 1935 v souvislosti s táborským sjezdem Sdružení katolické 
mládeže, "na němž způsobem vrchovaně urážlivým a poctivého 
českého člověka až do hloubi duše se dotýkajícím zhanobena byla 
památka největšího syna našeho národa, mistra Jana Husa, i sa
mého zakladatele města Tábora Jana Žižky". Tato slova otevřené-
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ho dopisu patnácti politických, společenských a církevních orga
nizací v Táboře, adresovaného městské radě, byla doprovázena 
i několika dotazy, z nichž jeden zněl: "Z jakých prostředků se 
hradí obnova klokotského kostela a residence?"lO) Články kriti
zující činnost Těšitelů Božského srdce se objevovaly nejen v so
ciálně demokratické Jiskře - v květnu 1936 ("Nad Táborem se 
stmívá ... " J, v září 1936 ("Co se to v Klokotech děje?") ,11) ale 
i v Novém směru v září ("Co je to na Klokotech?") a v dalších 
táborských týdenících.12

) 

Proto také sama kongregace Těšitelů Božského srdce považovala 
za nutné se vyslovit k těmto často nevybíravým útokům, zejména 
pokud jde o národní a státní smýšlení. Z počátku září 1936 se 
zachoval v archivu tužkou psaný text, ve kterém jsou uvedeny listy, 
kam měl být zaslán s žádostí o otištěnÍ. Byly to Český jih, Tábor, 
Jihočeský kraj, Náš kraj, Nový směr a Jiskra. Text prohlášení 
zněl: 13 ) 

"Kongregace a klášter Těšitelů Božsk [ého 1 srdce na Klokotech u Tábora žádá 
vás o uveřejněni následující informace: 

Vzhledem na různé publikace o naší činnosti a naší státní příslušnosti v roz
ličných časopisech - prohlašujeme dle pravdy a skutečnosti: 

Všichni řeholníci této kongregace, jak v mateřském klášteře ve Vídni, na 
Rennwegu č. 63, tak i v Unter-Tullnerbachu, Mariatáli, Nepomuku, Klokotech 
a Jerusalémě, jsou příslušníci státu československého. 

Generální představený Vldp. P. Josef Jan Litomiský je rodákem z Plané nad 
Lužnicí14 ) a klášter ve Vídni na Rennwegu je kostelem českým. 

Kongregace stará se o Čechy i Slováky, o vystěhovalce žijící v zahraničí, 
řeholníci vyučují na školách Komenského a dalším jejím účelem, mimo činnosti 
misionářské, je též propagace a uskutečňování unionismu. 

Pobyt v klášteřích je vzhledem na přísnou klausuru dovolen výhradně oso
bám stavu duchovního." 

Kongregace Těšitelů Božského srdce považovala za nutné veřejně 
proklamovat své smýšleRí i na poli národním a státním. Možná 
proto volila i tento veřejný způsob obhajoby integrity tehdy již 
značně ohrožené Československé republiky. Zatím neznáme odpo
věď, kdo byl tvůrcem této jedinečné památky. Určitý náznak obsa
huje zápis v pamětní knize klokotského kláštera z 15. dubna 1940:15

) 

"V milou upomfnku s projevem díkl."t za další práci pro památný kostel Panny 
Marie Klokotské 15. 4. 1940. Bohumil Bek, sochař a řezbář z Kutné Hory." 
Můžeme předpokládat, že se Bohumil Bek významnějším způso

bem podílel na výzdobě oltáře v klokotské kapli sv. Václava?16 

4. P o I i t i k a pro s a z o v á n í čes k é s véb Y t n o s tip o 
1 5. b řez nul 9 3 9 

Bezprostředně po 15. březnu 1939 se česká společnost jednak 
spontánně, jednak uvědoměle přihlašovala k myšlence národní své
bytnosti. Podporovala to zčásti i politika protektorátní vlády Aloise 
Eliáše, projevy prezidenta Emila Háchy i jiných politických činite
lů, přispíval k tomu legální český tisk, který ještě značně dlouhou 
dobu zdůrazňoval v nejrůznějších formách češství a prosazoval 
silně českou národní svébytnost v rovnoprávné spolupráci s ně-

119 



meckým národem, zejména v kultuře, školství a všeobecné vzděla
nosUY) Česká národní myšlenka získala významnou podporu v křes
ťanských kruzích. Plně se tomuto cíli v nejrůznějších formách vě
novala zejména československá církev, stejně jako další neka
tolické církve. Mimořádně silně se tyto národní tendence projevily 
v oslavách památky mistra Jana Husa 6. července 1939, i v pou
tích k významným místům - do Trocnova nebo na LipanyY) 

S cílevědomou podporou myšlenky české národní svébytnosti se 
podle dostupných pramenů setkáváme v tomto období také v řím
skokatolické církvi, a to nejen při církevních oslavách 5. července 
na svátek Cyrila a Metoděje, ale v desítkách poutí v létě 1939, 
z nichž vrcholem se stala pouť ke sv. Vavřinečku u Domažlic, které 
se zúčastnilo na sto tisíc lidU9

) V národním duchu byly i poutě 
jiné. Po řadě let byla opět oživena pouť k hrobům posledních Pře
myslovců na Zbraslav. Lidové listy pouť komentovaly: "Pražská 
katolická mládež vzkřísila a obnovila národní pouť na Zbraslav." 
Na dopolední mši v zámeckém kostele "po svátostním požehnání 
zazpívali poutníci státní hymnu" a na odpoledním průvodu ke 
kostelu sv. Havla, v jehož čele šel zbraslavský děkan Al. Sandholc 
a břevnovský převor P. Anastazius Opasek, se zúčastnilo na pět 
tisíc osob. Sdělení v tisku znělo: "Dojemně působila modlitba za 
vlast, jíž byla národní pouť zakončena. Ještě nedozněla slova mod
litby, když romantickým hřbitovem k modrému nebi nesl se vroucí 
zpěv svatováclavského chorálu a státní hymny."20) 

Do širokého rámce národních poutí můžeme zařadit také velkou 
činorodost náboženské aktivity řádu Těšitelů na Klokotech. Dozví
dáme se o ní i z celostránkové reportáže deníku Venkov 9. čer
vence 1939, uveřejněné pod názvem "Klokoty - perla Lužnice". 
Úvodem reportáž připomněla, že v roce 1934 přišli na Klokoty 
"kněží slovanské kongregace Těšitelé Božského srdce", vysoko vy
zvedla jejich zásluhu na vnějších i vnitřních úpravách kostela a 
kláštera. V textu článku byla otištěna kresba Klokot a publikována 
fotografie superiora P. Aloise MatuIíka. V době, kdy byla reportáž 
napsána, měl klokotský klášter jedenáct obyvatel, z toho tři byli 
kněží, pět bohoslovců-studujících a tři páteři-laici (klíčník, kostel
ník, kuchař). 

V reportáži nechyběla i stručná historie vzniku kostela se zná
mou legendou o zjevení Panny Marie klokotským pasáčkům, po 
němž byla nejprve vystavěna kaple a později kostel, zasvěcený 
Panně Marii Klokotské. V podrobném popisu vzácných sakrálních 
památek klokotského kostela není jmenovitě uveden oltář sv. Vác
lava, ale je charakterizován jako "oltář českých patronů s památ
kami po českých vojínech". Je pravděpodobné, že mohla být v této 
době na oltáři ještě deska s mapou Československa upevněná na 
štítě, ale možná na ni autor nechtěl zvlášť upozorňovat. Jinak 
ještě v souvislosti s rozšířením věhlasu samotného obrazu Panny 
Marie Klokotské uvedl autor, že obraz klokotské Panny Marie je 
umístěn i v chrámu sv. Antonína v Holešovicích, v loretánském 
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kostele na Hradčanech a také jako nástěnná malba Klokot a obra
zu Panny Marie Klokotské v jednom z kostelii v Mnichově. 

Autor reportáže se také zabýval historií poutí na Klokoty a 
vzpomněl zejména jedné z největších poutí v roce 1936, kdy se při
pomínalo třísté výročí znovunalezení obrazu Panny Marie Klokot
ské. Některé zprávy uváděly až třicet tisíc poutníkii nejen z Čech, 
ale i z riizných částí Moravy. Autor obsáhlého článku ve Venkovu 
sám byl přítomen v červnu 1939 jedné nedělní mši a sdělil svým 
čtenářům, že kostel byl zcela zaplněn věřícími a stovky dalších 
stály v ambitech kláštera. "A když poslední slova kněze dozněla 
u oltáře, po tklivé předehře varhan rozlehl se kostelem vroucí 
zpěv, ozvala se naše nejkrásnější píseň, nejdražší každému z nás: 
Kde domov miij? a po ní následoval mohutný chorál Svatý Vác
lave. "21) 

Obdobnou - i když co do rozsahu skromnější reportáž - při
nesly v srpnu 1939 Lidové listy pod názvem "Slavné poutní místo 
Klokoty stalo se letos cílem tisíce poutníků." Autor označil Klokoty 
jako "jedno z nejkrásnějších poutních míst jihočeských", kam 
"denně přicházejí z riizných míst davy poutníků". V létě 1939 
účastí na církevních poutích vyjadřoval český národ nejen příchyl
nost k církvi, ke které se v těžké době okupace velká část obyvatel 
utíkala, ale masově vyjadřoval především svou příchylnost k české 
církvi a tímto prostřednictvím se hlásil ke svému národu. Proto 
nebylo překvapením, že srpnová pouť na Klokoty byla mohutná: 

"Nejvyšší počet poutníků byl na svátek 15. srpna 1939. Od rána až do pozdního 
večera pf'icházeli návštěvníci z Cech a Moravy. Již pf'ed šestou hodinou ranní 
bylo slyšet krásný a dojemný zpěv mariánských písní. Přišli poutníci z Ber
nardic, Zhof'e, Milevska, Benešova, Písku, Soběslavě, Lukavce, Pacova, Vysoké 
Lhoty Svatého Jana, Deštné, z praŽSkého okolí a z Prahy-Strašnic, z Votic, 
BeChyně a Budějovic, Roudnice. z Brna, z Batelova, Židenic na Moravě, nepo
čítaje v to rozličné blízké i vzdálené dědiny. [ ... ] Vlastenecké, nábožensky pro
cftěné slavnostní kázání J. M. ndp. Msgre prof. dr. Fencla posflilo tisíce pout
níků u milé Matičky Klokotské. V pozdních odpoledních hodinách po sv. po
žehnání rozloučili se poutníci po zapění svatováclavského chorálu a hymny 
Kde domov můj." 

V neděli 20. srpna 1939 přišlo na Klokoty opět mnoho poutníkii 
z Brna, Humpolce, Benešova, Říčan, Jindřichova Hradce, Veselí nad 
Lužnicí, Mezimostí, Chyšky a mnoha okolních osad táborských 
"k Matičce Klokotské načerpat síly" .22) A tak - obdobně jako 
při poutích katolické církve i církví nekatolických v létě roku 
1939 - i při poutích na Klokoty ozvývaly se silně národní tóny ve 
vlasteneckých kázáních v kostele a v pravidelném závěru mší sva
továclavským chorálem a národní hymnou Kde domov můj.23) 

Význam klokotského kláštera a kostela jako určitého střediska 
podpory české národní myšlenky lze vyčíst i ze strohých, často 
jednořádkových zápisů v pamětní knize z let 1939-1940. Stavitel 
varhan v Klokotech, jehož podpis je nečitelný, pozdravil 2. června 
1940 Klokoty a klokotské varhany: "Tyto varhany posvěcené tvůrčí 
láskou, nechť znějí do šťastných věků českému národu." Odborný 
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učitel ze Slušovic u Zlína napsal 20. července 1940: "Na půdě 
posvěcené prací vlasteneckého kněze Kamarýta vzpomínají Mora
vané velkého díla restaurace Klokot O. O. Těšiteli Božského Srdce." 
Hned příští den, 21. července 1940, podepsal se do pamětní knihy 
vyšehradský kanovník Alexander Titl: "Klol{oty, požehnaná du
chovní oáza, nechť [ ... ] vzkvétá obětavým působením Otců Těši
telů pro potěchu Božského Srdce, blaho českého lidu." Ještě v roce 
1943 je v pamětní knize zajímavý zápis: "Královno míru, slavná 
nebes Paní, Čechové Tobě věrni zůstanou. 2. 5. 1943, fra Damián 
Mlýnský."24) 

5. Z á věr 

Z pamětní knihy se ještě 22. července 1945 dozvídáme, že za
městnanci firmy Pán v Táboře zavěsili znova zvony na věž klokot
ského kostela, což stvrdili svými podpisy. Zřejmě bez dalšího ozná
mení byla znovu zasazena mapa Masarykovy Československé re
publiky s označenými městy Prahou, Brnem, Bratislavou, Košicemi 
a Užhorodem na štítu a naproti pak štít s československým státním 
znakem. Tato pozoruhodná památka zdobí sochy sv. Ludmily a sv. 
Anežky dodnes a je vlastně připomínkou na působení kongregace 
Těšitelů Božského srdce v klokotském klášteře. Nápis "Českoslo
vensko, Bože, chraň" byl v době ohrožení Československé republi
ky voláním, které znělo z katolického kostela v Klokotech u Tá
bora. A tento nápis zní aktuálně i dnes. 
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7) Ctitelé Božského srdce. Lidové listy (Praha), roč. 18 (20), Č. 158, 14. 7. 

1939, s. 4. 
8) Státní oblastní archiv (SOA) Třeboň, Kongregace Těšitelů v Klokotech 

u Tábora (KT) Klokoty], knihy 1, Pamětní kniha 1936-1949. 
!ll "Klášter Klokoty byl několil{rát opravován a posléze po r. 1934 zastkvěl 

se v novém lesku zásluhou dobrodinců, zemřelého táborského děkana dp. Frant. 
Fridricha éJ. příchodem kněží Kongregace Těšitelů B. S. z Getseman, v roce 
1934." L. Franěk, Klokoty. 15. Vnl. 1945. Tábor 1945, s. 15-16 (exemplář bro
žury uložen v okresním archivu Tábor, A-184). 
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10) Otevt'ený list městské radě v Táboře. Jiskra (Tábor), roč. 11, č. 38, 
20. 9. 1935, s. 1. Otevt'ený list podepsaly jednota Československé obce legionář
ské v Tábot'e, náboženská obec církve československé v Táboře, sbor Jednoty 
českobratrské v Táboi;e, Československý evangelický sbor Husův v Táboře, místní 
organizace Československé sociálně demokratické strany dělnické v Táboře, 
organizace Československé strany národně socialistické v Táboře, Českoslo
venská obec střelecká, župa Žižkova v Táboře, Československá obec střelecká, 
jednota v Tábore, Spolek československých vysloužilých vojínů v Táboře, od·· 
bočka Svazu československé domobrany z Itáiie v Táboře, Učitelská jednota 
"Komenský" v Táboře, Svaz národního osvobození, jednota v Táboře, Dělnická 
akademie v Táboře, Svaz socialistických bezvěrců v Táboře a sdružení Volné 
myšlenky v Táboře. Městská rada se několikrát zabývala činností řeholníků 
v Klokotech; 16. října 1936 odeslala městská rada obsáhlý přípis oluesnímu 
út'adu v Táboře se žádostí o zásah státních orgánů - 28 stránek, z toho 9 
stránek příloha (referát náměstka starosty dr. Kotrbelce). Okresní archiv Tábor. 
fond Okresní úřad Tábor, kart. 1351. 

ll) Iislua (Tábor), roč. 12. Č. 22, 29. 5. 1936, s. 1; Č. 37. 18. 9. 1936, s. 2. 
II J Nový směr (Tábor). roč. 17, Č. 33, 4. 9. 1936. s. 2; Tábor, roč. 70. Č. 32, 

4. 9. 1936, s. 3. 
13) SOA Třeboň, KT Klokoty, kart. 1. 11:1. Správní záležitosti 1927-1937. 

Stížnosti na uvet'ejřlOvání nepravdivých zpráv o klášteře v novinách. 
14). Josef Jan Litomiský se ve skutečnosti narodil 2. 3. 1888 v Hoříněvsi 

u Hradce Králové. Lidové listy. Č. 158, 14. 7. 1939, s. 4 (k 25. výročl kněžské 
činnosti J. J. Litomiského). V Plané nad Lužnicí strávil své mládí. Franěk. 
Klokoty, s. 44. 

15) SOA Třeboň, KT Klokoty, Pamětní kniha 1936-1949. 
16) Bohumil Bek se jako řezbát' podílel roku 1929, 1931 a 1936 na opravě 

vnitřního zařízení oltát'ů a kruchty v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Zprávy 
památkové péče, roč. 1, Č. 2, únor 1937, s. 8; Prokop Toman - Prokop H. Toman, 
Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1955, s. 24. 
Za poskytnutí informace o Bohumilu Bekovi děkuji ředitelce Okresního archivu 
v Kutné Hoře PhDr. Marii Bisingerové. 

17) Srov. Jan Tesat', Protiněmecká opoziční jednota na pOČátku okupace, ve 
sborníku Z počátků odboje, Praha 1969, s. 449-517; Tomáš Pasák, Český perio
dický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatrení. Acta Univer
sitatis Carolinae 1975, Philosophica et Historica 1. s. 147-178. 

18) Květa Kořalková, Husovy oslavy pt'ed padesáti lety. 2. Obhajoba české 
svébytnosti po 15. březnu 1939. Český zápas, roč. 69, Č. 24, 11. 6. 1989, s. 1; 
3. Český tisk před 6. červencem 1939. Český zápas, Č. 25, 18. 6. 1989, s. 1; 
4. Oslavy 5. a 6. července 1939 mimo Prahu. Český zápas, č. 26, 25. 6. 1989, 
s. 1; 5. Oslavy 5. a 6. července 1939 v Praze. Český zápas, č. 27, 2. 7. 1989, 
s.1-2. 

Hl) Květa Kořalková, Poutě jako manifestace české národní myšlenky roku 
1939. Český zápas, roč. 69, Č. 35-36, 3. 9. 1989, s. 1 n 4. 

20) Lidové listy (Praha), roč. 18 (20), Č. 173, 1. 8. 1939, s. 3. 
Zl) Venkov (Praha), roč. 34, Č. 158, 9. 7. 1939, s. 5. 
22) Lidové listy, roč. 18 (20). Č. 191, 23. 8. 1939, s. 4. 
23) "Na všech místech byly slavné poutě." Český jih, roč. 67, Č. 38, 30. 9. 1939. 

s. 1. 
24) SOA Třeboň, KT Klokoty, Pamětní kniha 1936-1949. 
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