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Václav L e d v i n k a 

ZASTOUPE!d KS~ V OBECNt SAJ40SPRÁ~ HLAVNtHO dsTA 

PRAHY V OBDOBt 1923 - 1939 

Od svého vzniku v r. 1921 Komunistická strana českoslo

venska aktivně zasahovala do pražské obecní politiky. Získala 

a po celou dobu existence buržoasně demokratické republiky si 

udržela ·silné zastoupení v samosprávných orgánech hlavního 

města státu a jeho jednotlivých obvodd. Stejně jako v ostat

ních sférách politického života zaujala i v oblasti komunální 

politiky zásadní marxistické revolučně opoziční stanovisko 

vůči buržoasní veřejné a státní moci. Z něho vycházela při 

obhajování zájmů dělnické třídy a ostatních pracujících 

vrstev v Praze, při organizování jednotné a lidové fronty 

proti politické reakci a fašismu, při získávání a mobilizová

ní mas do boje za nový, spravedlivý společenský řád. l/ 

Základem politické pozice KSČ v Praze bylo její sepětí 

s revoluční částí dělnické třidy v průmyslových předměstích. 

Především zde nacházela strana pevnou bázi členstva, sympa

tizujících a voličd, jež jí umožňovala překonat bariéry bur

žoasního politicko mocenského systému a výrazně se prosadit 

v zastupitelských sborech obecní a státní správy. 21 

Souvislost mezi třídně sociální strukturou /početností 

dělnické třídy/ a silou a vlivem organizací KSČ v jednotli

vých čtvrtích a obvodech však nebyla přímá a bezprostřední, 
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ani neměmlá. Strana měla četné stoupence _i v neproletářakých 

vrstvách. niv na její pozici měla celková hospodářská a po

litická situace, specifické místní podmínky v rdzuich částech 

města, roli hrály rovněž subjektivní faktory. lJepominutelntm 

prvkem byla značná obmina členstva a stoupencd do sklonku 

dvacátých let, související s vývojem a vyhraňováním politické 

linie strany, ale též s generační výměnou ve stranických řa

dách. Velikost zastoupení KS~ v orgánech mistaké samosprávy 

pak byla bezprostředně ovlivňována i platným volebním systé

mem buržoasní ~SR. 

Obecní volby v P.raze probíhal;y podle řádu volení 

v obcích z r. 1919 (zákon č. 75/1919 Sb.) a zákond č. 115 a 

116/1920 Sb. o organizaci městské správy a zpdsobu volení 

městských orgánd v Praze • které bezprostředně navazovaly 

na zákon č. 114/1920 Sb. o Velké Praze. T;yto právní nor:!Q' 

zakotvovaly volební systém poměrného zastoupení politických 

stran s rozdělováním mandátd formou skrutinií, se soustavou 

volených náhradníkd, s kaucemi kandidujících stran, s voleb

ními censy věkovým a pobytovým a s možností vytvářet volební 

koalice (sdružené kandidátky). Poměrně složitá volební sou

stava dávala státnímu aparátu a politickým seskupením vlád

noucí buržoasie možnost nepřímo ovlivňovat výsledky voleb. 

Tendence k třídně podmíněnému usměrňování účasti na volbách 

a tím i jejich výsledkd, k disproporčnímu rozdělování mandá

td podle koalic a zejména tendence k omezení pravomoci vole-

I 
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.. 

.. 

7 

ných zastupitelských orgánd skutečně prdběhem doby sílily • 

Výrazem toho byla volební praxe i celá řada normativních 

úprav: tzv. finanční novela z r. 1921, omezující hospodář

skou a potažmo i politickou pravomoc místních samospráv, 

zákon o organizaci politická správy z r. 1927, podřizující 

samosprávu de facto státnímu exekutivnímu aparátu, zákon 

o volebním právu příslušníkd branná moci a četnictva z r. 

1927, zbavující příslušníky ozbrojených složek volebního 

práva, a novela volebního řádu pro obce z r. l9JJ, jež pro

dlužovala volební období obecních zastupitelstev z dosavad

ních čtyř na šest let, zaváděla potvrzování starostd obcí 

zemským úřadem resp. ministerstvem vnitra a dávala okresním 

a zemským úřaddm právo zakázat realizaci usnesení zastupi

telských orgánd, sesazovat volená fUnkcionáře a zastupitel

stva a jmenovat místo nich do obcí vládní komisaře a správ

ní komise. 

V podmínkách takto ohraničená buržoasní demokracie by

lo voleno a vykonávalo svou pravomoc v hlavním městě Praze 

stočlenné ústřední zastupitelstvo a třináct místních výbord. 

Jl V čele ústředního zastupitelstva stál primátor, který spo

lu se třemi náměstky primátora a čtyřiadvacetičlennou městskou 

radou byl jeho řídícím a operativním orgánem. V čele místních 

výbord byli místní starostové a místní rady. Tito funkcionáři 

a orgány byli voleni volebními skupinami jednotlivých politic

kých stran a koalic podle principu poměrného zastoupení. 
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První obecni volby za účasti KS~ 8 zároveň první obec

ní volby ve Velk' Praze se konaly 16.9.1923 (volba ústřední

ho zastupitelstva) a 23.9.1923. (volby místních výborů). Sta

ly se důležitým politickým střetnutím, která ukázalo skuteč

nou sílu a vliv nedávno vzniklá komunistické strany, ale ta

ké celkové rozdileni pOlitických sil po překonání vrcholu re

voluční vlny a nejostřejšÍho náporu poválečné hospodářské 

krize. Ukončily období provizorní správy hlavního města a ns

atol!ly řádně volené samosprávné orgány v duchu buržoasně de

mokratické .tátn! koncepce. 4/ KS~ kandidovala v koalici 

8 enarchokomun1st1ckým Socialistickým sjednocením. Získala 

ve volbách do ústředního zastupitelstva 67 609 hlasů 

(18,18 %) a 19 mandátů, ve volbách do místních výbord 10 202 

hlasy (19,17 %) a 73 mandáty. Stala se třetí nejsilnější po

litickou stranou v Praze. Obsadila křeslo II. náměstka pri

mátora, 3 člen~ městské rady a 5 prvních náměstkd mistních 

starostů. 5/ Socialistick' sjednocení ziskalo 3 752 hlasy 

(1,01 ~) 1 mandát v ústředním zastupitelstvu. Ve volbách 

do místních výborů S9 neprosadilo. 6/ 

Přes relativní stabilizaci kapitalismu, hospOdářskou 

konjunkturu a upevnění burzoasní státní moci, umožn!vší čás

tečn' omezení demokratických výdobytkd z počátku dvacátýCh 

let, neznamenaly ani druhé obecní volby ve Velké Praze, ko

nané 16. a 23.10.1927, pOdstatnější oslabení pozic Komunis

tické strany Československa. KSČ ~eěi1a v obdobi 1923 - 1921 
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některé závažné vnitřní problémy a to se odráželo i v její 

komunální politice a v osobním složení komunistické frakce 

ústředního zastupitelstva. 7/ Neztratila však kontakt s pra

cujícími masami. Ve volbách do ústředního zastupitelstva 

(16.10.1927) obdržela 70 416 hlasů (16,73 %) a 17 DISJldátů, 

ve volbách do místních výborů (23.10.) 69 000 hlasů (16,61 %) 

a 62 mandáty. Uhájila pozici třetí nejsilnější politické 

strany v hlavním městě. Obsadila 4 místa v městské radě a 7 

míst I. a II. náměstků starostů v obvodech. Bl 

Třetí obecní volby ve Velké Praze se uskutečnily 27.9. 

1931 (volby do ústředního zastupitelstva) a 4.10.1931 (volby 

do místních výborů). Proběhly v podmínkách prohlubující se 

hospod~řské kriz~riezaměstnanosti, za zostřených represiv

nich opatření státní moci, zaměřených především proti radi

kálním levicovým silám v čele s KSČ. P.ro komunistickou stra

nu představovaly důležitou etapu v zápase za získání většiny 

proletariátu a ostatních pracujících vrstev pro nový, důsled

ně revoluční program, prosazený na v. sjezdu strany v r.l929. 

Byly v tomto směru bezprostředním naplněním zásad VI. sjezdu 

KSČ, který v březnu 1931 uzavřel období přerodu strany a 

orientoval ji na přípravu širokých mas k revglučnímu boji 

za přeměnu kapitalistické společnosti. 9/ Os.trý vni trostra~ 
nický boj s pravou opozicí, jílkovskými oportunisty a likvi

dátory, který v pražské organizaci dozníval do r. 1930, zna

menal určité početní oslabení stranických řad i odliv ideově 
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kolísavýCh stoupencd. lO/ Obecní volby věak potvrdily, !e 

KSČ si v hlavním městi udr!ela masový Charakter, . h ztráty 

:tunkcionářd dokázala ryChle nahradit mladými sChopnfmi kádry, 

ie zahájila. období nov4ho vzestupu. pfi volbách do ústředního 

zastupitelstva získala 58 731 hlasd (12,58 ~) a 13 mandátd. 

Obsadila 3 místa V · městsk4 radě. Při volbáCh místníCh výbo

rd obdriela 55 329 hlaed (11,95 ~) a 48 mandátd. ll/ 

Poslední obecní volby v předmnichovská republice se 

konaly 22.5. - 12.6.1938. V hlavním městě Praze stejně jako 

v daliíCh ddleiitých prdm1slových centrech ěeských zemí při

nesly výrazDf úspěch Komunistick4 straně Československa a 

její politice jednotná a lidová fronty proti faiismu, 

sa záchranu demokracie a míru. KSČ, která od poloviey tři

cátfch let věnovala zvfienou pozornost otázkám obecní samo

správy, její demokratizace a postavení do slu!eb pracující

ho lidu, 121 nominovala na svou kandidátku v Praze významná 

osobnosti politiky a kultury vedle dlouholetých ělend obec

ních zastupitelstev, dělníky vedle představiteld pokroková 

ěáeti německá meniiny, !ivnostníky a úředníky vedle žen 

z domácnosti, kandidovala do městská samosprávy řadu mladých 

stranických a odborovýCh tunkcionářd. Ve volbách do ústřed

ního zastupitelstva získala 90 471 hl~sd (16,62 ~). Se 17 

mandáty se stala druhou nejsilnějií stranou na . pra!ská rad

nici. V souboji s koalicemi bur!oasních a reformistických 

stran jí připadla funkce III. náměstka primátora a 3 místa 
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w v městské radě. Volby do místních vfbord přinesly dalií pří

rdstek hlas~ pro KSČ. Hlasovalo pro ni 99 897 voliě~ 

(18,42 •>· Znamenalo to 69 míst v místních výborech, zisk 

fUnkce I. náměstka místního starosty v Praze XVII a funkcí 

II. náměst~ v Praze VIII a .Praze II. l3/ 

86 zástupe~ KSČ zvolených do ústředního zastupitelstva 

hlavního města Prahy a do místních výbord v obecních volbách 

na jaře 1938 vzhledem k politickému vfvoji následujících mě

síc~ jil namohlo nilelitě uplatnit sv~j vliv ve správě města. 

20.10.1938 byla úředně zastavena ěinnost strany. 27.12.1938 

byla nařízením ministerstva vnitra xSČ rozpuětěna a její pří

sluěníci zbaveni mandát~ v zastupitelských sborech. Provádě

cí~ výnosem Zemského úřadu ěj. 8819/2/1938 1 cdd.l ze dne 

7.1.1939, vzatým na vědomí sch~zí městské rady dne 13.1. 

1939, bylo zbaveno funkcí 17 komunistických ělen~ ústředního 

zastupitelstva včetně primátorova náměstka dr. Vrbenského a 

3 ělen~ městské rady, dále 83 náhradník~ ústředního zastupi-, 
telstva za KSČ a 36 komunistických ělen~ komisí a sbord při 

ústředním zastupitelstvu, správních rad obecních podni~ a 

výbor~ městských peněžních ústav~. Byla to součást celé řady 

faěizačních opatření, jež záhy vyústila v úplné zruiení vole

né samosprávy v hlavním městě a v její nahrazení správní ko~ 

misí a vládními komisaři. l4/ 

Výsledek obecních voleb 1938 v Praze byl předznamená

ním počínajícího významného přesunu politických sil. Komu-
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nistická strana, přesto!e vedla svdj třídní zápas za socia

lismus v podmínkách odliv~ revoluční vlny a dočasná stabili

zace kapitalismu, v podmínkách vlastního vnitfního formování 

a pferodu, v období totalitních a fa~izujících tendencí části 

vládnoucí bur!oasie, v umělá izolaci, již kolem ní vytvářely 

mi~~ácká a socialistická straD7, a posláze v podmínkách 

otevřená nacistická diktatury a okupace, dokázala postupně 

získat na svou stranu podstatnou část pracujícího lidu Prahy 

i venkova. V národně osvobozeneckém boji a v národní a demo

kratické revoluci prosadila komunistický program. Zvítězila 

v prvních poválečných volbách v r. 1946. Od nich vedla přímá 

cesta k vítězství socialistické revoluce v únoru 1948. 

Záměrem tohoto rozsahem i pramennou bází limitovanáho 

materiálového příspěvku není, jak již bylo poznamenáno, zkou

mání problematiky cíld, obsahu a proměn komunální politiky 

KSČ v hlavním městě Praze v létech buržoasní předmnichovské 

republiky, ani hlub~í analýza rozložení politických sil a 

vývoje . pozic KSČ v samosprávných orgánech města v tomto ob

dobí. Sezn~ komunistických člend ústředního zastupitel

stva a místních výbord, doplněné údaji o změnách v prdběhu 

volebních období a přehledy volebních výsledkd KSČ v obec

ních volbách, nicméně vtmluvně informují o síle zastoupení 

a kádrech strany v pražské místní samosprávě v létech 1923 

- 1939. Sestavení a publikování těchto seznamd má přispět 
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k ~ytvofení základníCh předpoklad~ pro řeiení ~fie naznaěe

fl;fOh otázek, která majÍ podstatný ~fznam pro dějiny Prah;f i 

pražské organizace KSČ. 

Sezn&JII1 i připojená tabulky a Charakteristiky byly se

stsveny na základě pramend uložených ~ Jrohi~u hla~ního měs

ta Prahy. Podkladem seznamd byly úřední ~yhlálky o ~ýsledcích 

~oleb a jejich znění z~eřejněné ~e Věstníku hla~ního města 

Pr&bJ, spisy o výsledcích voleb ~• fondu Presidium městská 

rady a magistrátu, podrobná výsledky publikovaná ve Věstníku, 

zbytky osobních dotaznikd, sesnamd a daliích materiáld o ěle

nech zastupitelských sbord ve fondu Presidium a protokoly 

sch~í ústředního zastupitelstva a městská rady z příslui

eych údobí. l5/ 

Poznatky z těchto pramend byly konfrontovány s infor

macemi publikovanými ve dnech voleb v denním tisku. 16/ Osob

ní údaje o členech ústředního zastupitelstva a místních výbo

rd, pokud nebyly obsaženy ve volebních materiálech, nebo byly 

neúplná ěi sporná (jde zejmána o deta narození), byly ověřeny 

a doplněny podle Jlmanachd hlavního města Prahy, archd eviden

ce domoYských přisluinikd bývaláho popisniho referátu ma

gistrátu, kartotáky vydaných osvědčeni o státním občanství a 

tzv. kmenových listd magistrátního odboru cen a zásobováni. 

V několika označených případech se nepodařilo data narozeni 

doplnit popřípadě vel'ifikovat. l7/ 

Jako identifikační znak vedle příjmení a jmána bylo 
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~oleno datum narozeni a povolání. B,rdli~tě osob v době voleb 

neni " seznamech U'9áděno z úapornlch d6vodd. Je '9ěak, narozdíl 

od dat narozeni, dostupů " publikmaných '9fhl~kách o výsled

cích voleb a v seznamech ~lend zastupitelstev a výbord. 

Změ~ ve složeni zastupitelských sbord v prdběbu voleb

ního období byly rekonstruov~ podle materiál\\ ve fondu Pre

sidium1 podle protokol\\ schdzí ústředního zastupitelstva a 

městské rady a podle (nepravidelných) sdělení ve Věstniku. lB/ 

Poznámky a 

1/ Otázka fUnkce, dosahu a třídně politického významu sféry 

místní samosprávy a tzv. komunální (obecní) politiky 

" předmnichovské ČSR nebyla dosud ddkladněji zkoumána, 

stejně jako otázka pdsobení a cíld KSČ v této sféře. Jak

koli tuto mocenskou oblast, v prdběhu dvacátých a třicá

tých let postupně podřízenou byrokratické státní exekuti

vě, nelze co do politického významu přeceňovat, pro ději

ny hlavního města a pražské organizace KSČ má značnou 

specifickou váhu. Přítomný skromný materiálový příspěvek 

v~ek mdže přispět k jejímu probádání jen nepatrně. 

2/ Počátkem dvacátých let činil podíl dělnikd a nádeníkd· 

na počtu obyvatelstva Velké Prahy 66,01 % (úředníkd a 

zřízencd bylo 12,20 %, zbytek tvořili samostatní výrob

ci, vlastníci, nájemci apod.) Srv. Věstník hl. města 
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Prah7, XXX, 192), str. 155. Trvale nejsilnljií pozice 

měla KS~ v části tzv. pra.yslová oblasti pražakáho kraje 

XS~, zejm. v Praze VIII a IX, a v nuselsko-smíchovská 

oblasti pražakáho kraje KS~, zejm. v Praze XIV a XVII. 

Ve třicátých létech se p:o ně a pro přilehlá venkovská 

obce užívalo označení "rudf pás". 

)/ Byl to místní výbor spojená Prahy I - VII a místní výbo

r.r v jednotlivých obvodech VIII - XIX. Počet člend míst

ních vfbord byl stanoven podle počtu voliM (obyvatel) 

pfísluěného obvodu a pohyboval se od 12 (Praha XV) 

do 42 (Praha I - VII). Od voleb 19)1 byl počet člend 

nikter.fch místních výbord zv;fien v souladu s přírdstkem 

počtu obyvatelstva a voličd. Konkrétní číselné údaje 

viz níže v tabulce č. 2, ). Na 1) obvodd byla Velká Pra

ha rozdělena vládním nařízením č. 7/192) Sb. • 11.1.192) 

s účinností od 1.1.192). Viz informativní tabulku č. 4. 

4/ Do voleb byla Velká Praha spravována jmenovanou ústřední 

správní komisí, jednotlivá obce pak p~odními místními 

zastupitelstvy, vzeilfmi z obecních voleb r. 1919. XS~ 

nebyla v ústfední správní komisi zastoupena, v zastupi-· 

telatvech obcí viak měla 221 místo, což byl tfetí nej

větií počet po čs. socialistech ()85) a čs. sociální de-
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mokrecii (270). Celkový počet člend zastupitelstev činil 

1178. 

5/ Srv. níže tabulky ě. 1 - 3 a Sezn~ ělend ústředního 

zastupitelstva (dále ďz) a místních výbord (dále MV) . 

6/ Ze Socialistick4 sjednocení, jež jako Nezávislá strana 

socialistická splynulo v r. 1925 s KSČ, kandidovali dr. 

Bohuslav Vrbenský, Luise Lendová-!tychová, dr. Teodor 

Bartošek, Vlastimil Borek ad. Při volbách do místních 

výbord získala teto strana ~em pouze 1 325 hleed. 

Srv, Věstník hl. měst~ Prahy (dále Věstník), XXX, 1923, 

str. 215 - 226 a příl., 268- 272: 

7/ Vedle zásadních otázek (levá úchylka, bubnikiáda, závodní 

buňky, bolševizace) šlo i o specifický problém komunilní 

politiky KSČ. Byla mu věnována konference komunistických 

člend místních zastupitelstev v r. 1924. Pojetí komunální 

politiky proklamované na této konferenci kritizoval ne 

II. sjezdu KSČ vedoucí delegace EKl D. z. Kanuilskij. 

Protokol II. řádného sjezdu KSČ, Praha 1924, str. 15 u. 

K osobním změnám v komunistické frakci, dílem politicky 

motivovaným, viz níže Sezn~ člen~ ďz a MV a též AMP, 

fond Presidium městské rady a magistrátu (dále Pres.), 

1914-1937, Sign. 8/25 (k. 574). 

8/ arv. níže tab. ě. 1 - 3 a Sezn~ člen~ ďz a MV. 

9/ J. Pučík, Sjezd fronty, Praha 1931; 

Rudé právo 7. - 11.3.1931. 
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10/ Viz v této souvislosti např. rezignace člen~ ústř. za

stupitelstva, J. !ebesty, M. Zajícové, A. Benáka, ná

bradnice úetř. zastupitelstva H. Zemanové-Malířové či . 
odvolání člena úetř. zastupitelstva dr. P. Poláka. AMP, 

Pres. 1914-1937sign. 8/25 (k. 575). Někteří členové 

zastupitelstva a výbo~ naopak r. 1929 přešli do vyšších 

stranických tunkcí, stali se poslanci a senátory (A. 

Hodinová, J. Krosnař, J. Svoboda, M. Stejskalová ad.). 

ll/ Místo náměstka starosty získala KSČ proti spojenfm 

buržoasně-reformistickým koalicím pouze v Praze IX. Srv. 

tabulky č. 1 - 3 a Seznamy člen~ dz a MV. 

12/ Programovou formou vyjádřil požadavky KSČ ve sféře místní 

samosprávy VII. sjezd strany v dubnu 1936. K. Gottwald, 

Spisy, VII, Praha 1953, str. 91 - 151. 

13/ Srv. tabulky č. 1 - 3 a Seznamy člen~ ďz a MV. 

14/ Stalo se tak ještě před nacistickou okupací, dne 24. 2. 

1939. Věstník, XLVI, 1939, str. 21; Dějiny Prahy, Praha 

1964, str. 609 - 612. 

15/ AMP, sb •. dokumentace, sign. B2, Cl; Pres. 1914-1937, 

sign. 7174 (k.571), 8/7 (k. 571-2(, 9/3-21 (k.584), 9/57 

(k.591), lOa/7-37 (k.599-605); Pres. 1938-1950, sign. 

6/6 (k.924), 7/19 (k.942), 7/40 (k.945), 8/1 (k.951~2), 

9/13-23 (k.977-981); Protokoly sch~zí ústř. zastupi

telstva, 1923 říjen - 1938 červen; Protokoly sch~zí 

městské rady, 1923 říjen- 1939 leden; Věstník, XXX, 
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192), atr. 215-226 a přÍ1., 245, 267-2721 IIliV, 1927, 

str. 846-848 a pMl., 868-870, 889-894, 912-914 • · pfíl., 

954-955, 961-962, 9761 IXXVIII, 19)11 str. 856-858, 87)

-875, 888-897, 925, 96la XIXIl, 19)2, str. 148-1521 XLV, 

19)8, str. 466-469, 485-496, 542-54) 1 615-618; atd. 

16/ Porovúno a Rudtm pdvem, Pdum lidu a lléodD!mi liaty 

se 16.-)0.9.192), 16.-)0.10.1927, 27.9.-11.10.19)1 a 

22.5.-19.6.19)8. AMP, eb. novin. 

17/ .Al•nach hl. mleta Prabl, ll%, Praha 1924, str. 7.-)0; 

IX, Praha 1929, str. 5-29; XXII, Praha 19)2, atr. 7-35; 

XXIII, Praha 19)5, str. 27-52; AMP, Yagietral't - popien! 

ref., tn. nová konekripce; kartot4ka k oniděením 

o státním oběensní; Kagietr't - odb. cen. a d.eob., Pra

ha I-XIX, líeU:~ pro domácnost. Vshledem k tOJDU, ie u 't0-

1ebních mater1á1d i zde jde o ěerpání oaobních ~ajd 

z druhotných pramend, n~ze 'ty1ouěit jednoUid 0111,1ly a 

nesprávnosti u det pře'tzatých do Seznamd. 

18/ JKP, Pree. 1914-19)7, sign. 10a/)7 (k.605), 8/25 (k.57)

-575), 8/41 (k.577-580); Pree. 19)8-1950, aign. 6/14 

(k.9)2); Protokoly achdzí mietsk4 rady, 192) proainec -

- 1938 květen, pase. a Věstník, XIX, 192)- XLV, 19)8, 

pase. (heslo Změny, Rezignace " obsahu). 

Vedle pra~end citovaných v poznámkách 4'1e pouiitoa 

Sbírka zákond a nařízení republiky Čeekoa1ovenek4 1919, 
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1920, 1922, 1923, 1927, 1933 (vis ódaje v ~extu), 

K. Vacková - v. Vacek, Vspcaínlq, Prahá 1964, 

V. H1avaa, Za novou a 1epií Prahu, Praha 1957. 



'l'abulka č. 1 
Výsledky voleb do ústředního zastupitelstva hl. města Prahy v letech 192J, 1927 

16.9.192J I 16.1o.1927 
Strana: · !-h1a81l ~~ !mand.T hlasll 1 % imand. 

~- ! 1 KSČ (sekce III. interna- 67 609 18,18 : 19 ! 70 416 16,7J 17 
I CJ.Oná1y) --- - --+---·- -+ . 

Socialistické sjednocení J 752 1,01 i 1 i - I 
Ca. sociálně demokratická 9 

I str~a dělnická 
Pokrokoví socialisté 1 

Čs • . straru;. ~odně I 81 770 j 21,99 : 22 ! socJ.alistJ.cka · 
čs. strana lidová I 22 958 I 6,17 i 6 ! 
Nepolit. hosp. sku~ina nájem
níků a neodv. vo1iců 
(poplat. a prac.) 

1 
Ho~p. skupina gážistů 

5 J2J 

7 JlJ 

1,4J 1 I 

i 
1,97 2 

47 10J 11,19 

96 5J8 ; 22,94 
I 

25 5J2 j 6,07 

9 773 : 2,J2 

12 

! -

2J 

6 

2 

Čs. živnost. obchod. strana 
~~tavovská _ _ . . . . • - . --~4 J251 6,54 7 ' 26 6J4 : ' 

Strana čs. Domova JDaJJ.te1uJ 4 875 1. 1 Jl 1 ' 7 Jl6 l 1 74 !' 2 

6,JJ 6 

domů a domků • ! • 

I !e~-~~~t~fd~tran~~J. ~16J ... .. ~~~~ . _j 2 .... ~-~~-~ _1~_6_1 _ _.1 __ 

~árodní _strana vráce . ~---:... i - - 12 561 2,99 i ) 

Národní občanskl\ blok I - i - 1 - 9 47J 2,25 2 

2 

čs. ná;od.~--d~mokracie I 86 761) i 2J,JJ i 2J 71 04) 16,88 17 

- - -- j I 

~ 

' 



Tabulka č. l (dokončení) 

I 16.9.1923 Strana: 
hlasů 'Ío 

Strana slovanských národních 
socialistd - -
Strana židovská a žid. soc. 8 551 2,30 dem • . Poale Zion 

t----- - · - ---·-- -
Deutsche sozialdemokr. - -Arbeiterpartei I 

! Deutsch-Demokratische - -Preiheitspartei ; : 

Deutschpolitischer 
' 13 543 3,64 Arbeitsblock .-

Deutsche Nationalpartei a ! 
! Deutsche Nationalsozialis- - -

tische Arbeiterpartei : 

C e l k e m : 371 847 100 
I 
l 

~-~-- ----- __ _j 

mand. hlasů 

- ll 158 
; 
l 

2 : 8 205 
' 

i 

- ! l 982 

- 10 404 
' 

4 -
i 

i 3 631 - i 
! 
I 

I 
I 

100 1420 793 

16.10.1927 
% mand. 

2,65 2 

1,95 I 2 

0,41 -
. 

2,47 J 

- -
I 

0,86 l I 
I 
i 
; 

100 100 : 

i 
I 

,..., 

1\) ... 



Tabulka č. 2 
Výsledky voleb do ústředního zastupitelstva hl.města Prahy v letech 1931, 1538 

27.9.1931 22.5.1938 ' Strana: 
hla ad ]~ mand. hlasd , . 

'mand. i• - 1 
KSC (sekce III. interna- 58 731 12,58 13 90 471 : 16,62 17 cionály) 

1 Ca. sociálně demokratická 66 922 14,34 14 77 535 l 14,25 14 strana dělnická 
~·- · - ·· ~ - -... 

Ca. strana národně 107 146 i 22,96 23 142 430 l 26,17 26 socialistická ··- ·- " ... Ca. strana lidová 27 214 5,83 6 37 542 6,90 7 

Nepolit. hosp. sku~ina nájem-
1 458 1,60 2 2 016 0,37 -níků a neodv. voli ů 

(pcplat. a prac.) · 

Ca. živnost. obchod. strana 23 843 5,11 5 35 734 6,57 7 středostavovská 

' Strana čs. Domova majitelů 
doiiŮ a domků 15 006 3,21 2 8 212 1,51 1 

Republikánská strana země!. 8 289 1,78 2 19 567 3,59 4 a malorol. lidu 

Ca. národní demokracie 70 203 15,04 15 1 655 0,30 -
Národní sjednocení - - - 64 784 11,90 12 

i 
---- - - - --- ---

., 

fl) 
fl) 



' 

Tabullca č. 2 (dokončení) 

Strana: 
27.9.1931 

hlasů ~~ 

Národní liga (Liga ~roti 
vázatlim kandidátkám 48 425 10,37 

--- ---:-
Národní obec fašistická 5 358 1,15 . 

w - - - - · - - · 

Strana židovská a žid. soc. 8 708 1,87 dem. Poale Zion 
-- ·--··- -· -·--- ------

Deutsche sozialdemokr. 3917 0,85 Arbeiterpartei 

'.Vahlblock der demokratisohen 
Deutschen - -
Deutsohe Arbeits- und 10 440 2,24 Wirtschaftsgemeinschaft 

Deutsche Nationalpartei a 
Deutsohe Nationalsozialis- 5 150 1,10 
tisohe Arbeiterpartei 

Sudetendeutsohe Partei - -
Celk-em 466 761 100 

mand. hlaad 

ll 29 270 
--- -- . ··· - ---

l 8 035 

2 9 006 

l -

- 4 849 

2 -
l -
- 15 423 

100 544 256 

22.5.1938 
.;_ 

5,38 

1,48 

1,65 

-
0,89 

-

-
2,83 

100 

~-
6 

l 

2 

-
-
-

-
3 

100 

N 
\ol 



Tabulka č. J 
Výsledky KSČ ve volbách do místních výbol"d v Praze I - XIX 
v letech 192J, 1927, 19Jl, 19J8 

2J. 9. 192J 2J. 10. 1927 I 
Obvod výsledek KSČ ce kem v'sledek KSČ celkem I 

hlas'll % mend. hlas 'll mend. hlas'll ~ mand. hles'll mand.l 

I I-VII lJ 607 12,21 6 lll 4J2 42 12 OJ8 10,60 5 llJ 556 42 

VIII 7 852 J6,80 9 21 JJ9 24 7 llO 29,10 7 24 431 24: 

i IX 2 782 J6,JO 6 7 664 18 J 731 Jl,94 6 ll 682 18. 

X 1 547 ll,J9 J lJ 586 24 1 181 8,8J 2 lJ J80 24 

XI 9 08J .25,25 8 J5 977 JO . 9 659 20,88 7 46 26J JO 

XII J 591 7,84 J 45 806 JO J 427 6,76 2 50 72J JO 

XIII . 6 060 26,01 7 2J 297 24 5 9JO 21,06 5 28 152 24 

XIV 7 J78 28,66 7 25 742 24 7 919 25,J9 6 Jl 187 24 

n 805 14,JO 1 5 6J1 12 1 281 17 ,6J 2 7268 12 

XYI 7 066 18,87 6 J7 442 JO 6 654 16,04 5 41 486 JO 

XYII J 108 J7,15 7 8 J67 18 J 161 Jl,J4 6 10 087 18 

XVIII J 292 29,88 5 ll 017 18 J J22 24,42 5 1J 606 18 

l XIX 4 OJl 21,28 5 18 946 24 J 587 15,21 4 2J 577 24 

[celkem_ 70 202 19,17 7J J66 246 J18 69 000 16,61 62 415 J98 J18 
---- - - - -- - - --- - -- - -- - --- --- --------- --

.. 

N 
~ 



.. " 

Tabulka č. ) (dokončení) 

4. 10. 19)1 
Obvod a Vý8lee1ek IUiC celkem 

hla ad ~ mand. hla ad 
I-VII 7 725 7.19 ) 107 41) 

VIII 6 201 20.59 6 )0 119 

IX ) 584 24.39 6 14 69) 

X 890 7.05 1 12 619 

n 7 4)8 14.09 4 52 792 

XII 2 784 5.23 2 53 242 

XIII 5 484 14.49 4 37 849 

XIV 6 949 17.32 5 40 123 

XV 1 033 10.89 2 9 484 

XVI 4 762 111 70 4 40 698 

XVII 2 792 21.57 5 12 943 

XVIII 2 488 14.60 ) 17 0)8 

nx .) 194 9,55 .) )) 451 

Celk• 55 329 11,95 48 462 87.) 

mand. 
42 

)0 

24 

24 

)0 

)0 

)0 

30 

18 

)0 

24 

24 

.)0 

.)66 

29. ~- - 12. 6. 19)8 
výsledek ltSC celkem 

hla ad ~ ~d. hlasd 111811d. 
14 245 13.04 5 109 202 42 

10 477 28.20 8 )7 156 )O 

4 899 26.84 6 18 252 24 

1 67) 13.64 J 12 269 24 

1) 242 21.32 6 62 119 )O 

5 779 10.06 ) 57 460 )0 

ll 271 21.43 6 52 591 30 

14 704 25.39 8 57 919 30 

2 451 15.95 ) 15 362 18 

7 2)2 16.20 5 44 646 )0 

4 249 28.50 7 14 907 24 

4 0.)6 19,05 5 21 188 24 

5 6.)9 1.),50 4 41 759 .)0 

99 897 18,42 69 542 435 366 

1\) 
Ul 
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Tabulka (!, 4 

lfehled obvod'd hlnp.ího mleta Prahy od 1, 1. 1923 

(podle vládního nařísen! (!, 7/1923 Sb. s 11. 1. 1923 1 jím! 

byl proveden § 11 odst. 2 zik. (!. 114/1920 Sb. 1920 z 6.2.1920 

-a§ 21 1 odst. 2 sák. (!, 116/1920 Sb. s 6. 2. 1920.) 

.-----;--·--··--·--·-----------------------~ 

Obvod 

I- VII 

i VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

:XVIII 

XIX 

Oboe 

(apojen4 vnitfní mlato) Star4 Mleto, lov4 Klato 1 

Malá Strana, Bradě~, Joaetov, Vyiehrad1 Hole

iovice-Bub~ 

Libeň, Stfílkov 1 Kobyliay 1 TrÓja, Bohnice 

Vyaoěany, Prosek, Hloubitín 

X ar lín 

!iikov 1 Hrdlořesy, Maleiice 

Xrálovak4 Vinohrad,y 

Vriovice, Záběhlice, Hostivař, Strainice 

Buale 1 Michle, Pankrác, Xr(! 

Bran!k, Podolí, Hodkovičky, Zátiií 

Smíchov, Radlice, Hluboěepy 1 Jlalá Chuchle 

Xoiíře, Motol 1 Jinonice 

Břevnov, Střeiovice, Liboc 

Dejvice, Bubeneě, Sedlec, Vokovice, Velealnín 
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Se1pamr ělepd ústfedního zaatupiteletva hlavního mleta Prahl a 

Setn!ch v:fbord v Praze I-m uolen:fch za K(\mnni etickou stranu 

Českoalovenaka (eetci III, internacionálz> ve volb#.ch do obec

n!Cb 1iatupitelstev rokq 1923, 1927, 1931, 1938 

I, Obecní volby 16.9. - 23.9.1923 

Sdru!ená kandid#.tka Komun1et1ck4 strany Čeekoelovenska ~ 

Socialistick&ho sjednocen! 

a/ ě1enov& dstfedníh9 1astupite1stva (celkem 100 ělend, KSČ 

a Soc. sjednocen! 20 man4#.td) 

- za KSČ1 

dr, Benák Prantiiek, nar. 7.2.1886, profesor 

BOUiek Josef, nar. 6,8,1883, úředník 

Čí!ek Jan, nar. 7.2.1879, typograf 

Douda Gustav, nar, 1,8,1869, úěetní 

Dra!ilová Augusta, nar. 28.8.1887, v domácnosti 

dr, Hecht Hugo, nar. 2).8,1883, soukr, docent 

Hemr VladimÍr, nar. 13.5.188), úř. sluha 

Houser Prantiěek, nar. 28.3.1864, ředitel ěkoly -

ělen městská ra4J 

Chremosta Prantihk, nar. 9.7.1894, mag. doručovatel 

Junek Josef, nar. 2.11.1884, úředník 

Lacina Jan, nar. 21.10.1872, úředník, člen měst, rady 
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lle4d4 l'raDUiek, nar. 6.9.1876, 11ře4ník -

ělen miatak' ra4J, 

pfe4ae4a trakce KS~ ~ ústř. zastup. 

Bkila Jan, nar. 5.3.1883, redaktor -

II. nimiatek primátora 

!patz Václa~, nar. 4.9.1882, 4ilnik 

!ture Václav, nar. 21.8.1858, kontrolor nemocnic 

!ubert Josef, nar. 1.3.1875, knihaf 

Touiil Prantiiek, nar. 2.11.1886, ófe4ník 

ar. Vacek Václa~, nar. 11.9.1877, redaktor-

ělen městek' ra41 

Vildman Aloia, nar. 8.9.1878, řidič tramvaJe l/ 

- za Soc. aJednocenia 

ar. Vrbenský Bohuslav, nar. 30.).1882, prak:t. a zubni 

Ukaf 21 

b/ ělenod Jll!stnich vib~ (zvoleni pouze zástupci KSl!) 

Praha I - VII (celkem 42 ělend, ES~ 6 mandátd) 

Bouěk~á Věnceala~a, 28.9.1894, lcrealiěka 

Hornla Ladislav, 28.).1881, obu~nik 

Kolář Oldřich, 19.12.1878, zednický polír 

Mrázek Antonin, 26.1.1873, kotlář 

Tinl Karel, 8.10.1885, aluha 

Zmrhal Emanuel, 19.11.1878, mag. pod11ředník 
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Prahl VIII (celkem 24 Uend, KSČ 9 manMtd) 

Červenka Josef, 14.).1886, diln!k 

Hejna Josef, 15.4.1889, •'-e~n!k 

Bru!ka Čenik, 17.1.1889, diln!k 

Kocourek Jan, 27.9.1882, nástrojař 

Luakacz Rudolf, 24.6.1874, áfedn!k 

Mach lrantišek, ).12.1887, soustružník 

Pech Anton!n, 6.6.1871, barviř kol! 

~tipánková !rantiška, 6.11.1882, v domácnosti 

Trousil Antonín, 2) .10.1881, typograf -

I. ~istek starosty 

Praha U (celkem 18 ělend, KSČ 6 mandátd) 

Čihák František, 26.8.1876, oficiál stát. drah -

náměstek starosty 

Janouiek František, 29.5.1884, zedn!k 

Klečák František, 8.9.189), mont6r 

Bič Karel, 21.).1888, diln!k 

Pekař Frantiiek, 20.10.1872, trejči 

Svojitka Prantiiek, 21.1.1878, sl6vač 

Praha X (celkem 24 ~lend, KSČ ) mandáty) 

Barnisch Josef, 6.2.1864, rukavičkář 

Pilař Prantišek, 24.11.1867, kovosoustružník 

Vránková Marie, 29.5.1888, v domácnosti 
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Praha XI (celkem )0 člen\\, KSČ 8 mandát\\) 

Kořínek Alois, 27.7.1871, skladník 

Linka Jan, 16.10.1875, kontrolor 

Manda P.rantišek, 28.12.1887, ielezniční zřísenec 

Mládek P.rantiš~k, 8.4.1876, vzorkař · 

Wimec Josef, 17.11.1875, zřízenec Rud,ho práva 

Slavík Václav, 19.4.1891, úředník 

!patina Jan, 10.9.1866, dělník 

Volejníková Marie, 7.8.1875, v domácnosti 

Praha XII (celkem )0 člen\\, KSČ 3 mandáty) 

dr. Gorlich Ladislav, 29.5.1892, l'kař 

Havelka Karel, 7.9.1884, úředník 

Lehečka Karel, 14.1.1875, malíř pokoj\\ 

Praha XIII (celkem 24 člend, KSČ 7 llla!lUt\\) 

Hanzl Václav, 16.10.1870, pekař 

Hudlík Bedřich, 10.4.1880, fidič trBDNaje 

Matějovský Josef, 26.10.1882, zedník 

Mattanelli Josef, 16.3.1889, dělník 

Musil Karel, 4.11.1887, zámečník 

Schneider Karel, 4.10.1885, úředník 

Stejskal Václav, 4.5.1872, typograf -

I. náměstek starosty 
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Praha II! (celkem 24 ělend, KSČ 7 mandátd) 

Hubáěková Klementina, 4.).1873, v domácnosti 

Jílek Antonín, 21.6.1887, pekař 

Kadlec P.rantiiek, 19.10.1861, knihař 

Kramoail Jaroslav, 17.1.1895, truhlář. dělník 

Mikei Josef, 2.1.1860, tajemník -I. náměstek starosty 

Soukup Prantiiek, 22.12.1894, tesař 

Sdsa llikulái, )0.11.1871, brusiě mramoru 

Prfha XV (celkem 12 ělend, KSČ 1 mandát) 

~peěek Antonín, 25 • .3.1890, dělník 

Praha XVI (celkem JO ělend, KSČ 6 mandátd) 

Černý Alois, 11.7.1865, úředník 

Čermák Antonín, 11.1.1886, obuvník 

Dudová Anna, 15.4.1889, uěitelka 

Harus Jan, 12.7.1892, sklář 

Hatina Jindřich, 8.4.1883, zámeěník 

Fišer Josef, 17.2.1879, dělník 

Praha XVII (celkem 18 ělend, KSČ 7 mandátd) 

Klouěek Vojtěch, 9.6.1880, kontrolor 

Máša Karel, 4.7.1866, vzorkař- I. náměstek starosty 

Novák Josef, 25.10.1873, dělník 

Somr Prantišek, 28.11.1878, zedník 
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Strnad Jrantiěek, 26.6.1871, sfízenec el. podnik~ 

Svačina V'c1av, 16.11.1890, dělník 

!lábek Vil,m, 28.11.1891, pilniktř 

Praha XVIII (celkem 18 člen~, xse 5 mandát~) 

Glaser Prantišek, 28.1.1879, n'strojař 

Krděek Josef, 1.3.1868, dělník 

Nedvěd Josef, 9.2.1886, zámečník 

!orm Josef, 10.7.1868, dělník 

Zajíček Josef, 14.1.1878, dělník 

Praha Jl! (celkem 24 člen~. KSČ 5 mand't~) 

Doláková Marie, 14.5.1873, správcová domu 

Dvofék Antonín, 21.2.1876, pekař 

:Parket Jrantišek, 7 .10.1888, truhlář 

Pekárek Václav, 21.5.1892, nástrojaf · 

Rohan Prantišek, 20.10.1876, pokrývač 
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II, Obecní ~olbY 16,10, - 23,10,1927 

a/ ělenov4 ústředJúho sutupiteletn (KSČ 17 IIWldi.td) 

dr, Bartoiek Teodor, 4.11.1877, ad~oki.t 

Baba Bedřich, ·n,4.1884, fidiě tra~~~Yaje 

dr. Heoht Huso, 23.8.1883, eoulcr. docent 

Hodinová Aneika, 13.1.1895, utl!seěka-

ělenka městek4 rady do r. 1929 

Hrušák Antonín, 23.11,1870, podúfedn!k -

ělen městsk4 rady od r. 1929 

Janda Josef, 17,8.1880, s14vaě -

člen městsk4 rady od r. 1929 

Jel!nek Rudolf, 19.9.1891, sahradník 

Mattanelli Karel, 16.6.1890, dělník 

dr, Polák Prantiiek, 27.12.1889, advokát 

Svoboda Josef, 1.12.1882, s14vaě -

člen městsk4 rady do r. 1929 

Šebesta Jan, 22.1.1878, stroj. s'-ečník -

ělen městsk4 rady do r, 1929 

Š!dlo Jaroslav, l6.9.18e9, dělník 

Šimková Marie, 22.12,1873, iena lelesniěářa 

Urbánek l'ranUiiek, 29. 8. 1882 , truhlář. dilník 

dr. Vacek Václav, 11.9.1877, redaktor-

člen městsk4 rady 1927-1932, 

dmrěrník trakce KSČ v úetř. sestup. 

Váňa Bohumil, 4.9.1888, textilní dělník 
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Zajícová Marie, 11.8.18881 v domácnosti .3/ 

b/ lSleDOd míatzdch vtbord 

Praha I - VII (celkem 42 lSlend, KSČ 5 mandátd) 

Hejl Karel, 27.10.1892 1 kanalizalS. dělník 

Holenda Prantiiek, 24 • .).1867, dělzdk 

B7kl !těpán1 26.12.1864 1 vedoucí doprav. dru!stva 

Stfíi Prantilek, 8 • .).1888 1 architekt nábytku 

ZelnílSek Prantiiek, 25.8.1875 1 stavitel 

Praha VIII (celkem 24 lSlend, KSČ 7 mandátd) 

Balík Jindřich, 8.9.187.3 1 jirchář 

Červeni Augustin, 10.12.1891 1 oaetfovate1 

Dohnal Josef, 17.10.18941 zámelSník 

Kroanaf Joaef, 19.10.1891 1 aouatružník 

Stejakalová Marie, 7.12.1879, iehlířka 

Trousil Antonín, 2.).10.1881 1 typograf-

II. náměf!tek starost7 

Zahrádka Vá'clav, 2.5.1870, hostinský 4/ 

Praha IX (celkem 18 lSlend, KSČ 6 mandátd) 

Brettová Marie, 10.4.1878, v domácnosti 

Č1hálc Prantiiek, 26.8.1876, oficiál stát. drah -

náměstek starost7 

Janouiek Prantišek, 29.5.1884 1 zedník 

,• 
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Klečák Prantiiek, 8.9.1893, kovodělník 

Král Václav, 5.9.1887, zednický polír 

Turek Alois, 22.6.1879, dilník 

Pr!ha X (celkem 24 člend, KSČ 2 lllallUty) 

Provazník Jrantiiek, 4.6.1880, stro~. zimečník 

Vránková Marie, 29.5.1888, v domácnosti 

Pr!ha n (celkem )O člend, KSČ 7 mandátd) 

Baborská Prantiika, 17.3.1897, dělnice 

Piala Ladislav, 3.6.1893, čalounťk 

Hodina Antonín, 5.1.1893, zfízenec 

Kalina Josef, 4.11.1886, fidič tramva~e 

Kratochvíl Jindřich, 15.8.1892, truhlář. dllník 

Stach Bohumil, 23.7.1894, dělník 

aedivec Jiří, 4.4.1900, obchod. pfíručí 

Praha ni (celkem 30 člend, KSČ 2 mandáty) 

.Havelka Karel, 7.9.1884, úředník 

Lehečka Karel, 14.1.1875, malíř pokojd 

Praha nii (celkem 24 člend, KSČ 5 mandát'df 

Matijovský Josef, 26.10.1882, zedník 

Handlíf Jaroslav, 26.11.1888, redaktor 

Piitěk Čenik, 7.8.1871, typograf 
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' Skála Prantiiek, 11.8.1897, zámečník 

Soukup Václav, /?/ , zaměstnanec Vče~ 5/ 

Praha m (celkem. 24 člend, KS~ 6 mandátd) 

Klein lmanuel, 16.10.1879, truhlář. dilník 

ltfenová Anna, 19.7 .1874, liřednioe aekretariátu KS~ 

Mikei Josef, 2.1.1860, tajemník - I. námlatek starosty 

Picka Josef, )0.1.1896, truhlář. dilník 

Sdaa llikulái, )0.11.1871, brusič kamene 

Zábojníková Rdiena, 12.).1896, v domácnosti 

. Praha XV (celkem 12 člend, KS~ 2 mandáty) 

Koukal P.rantiiek, 27.10.1868, zedník 

!peček Antonín, 25.).1890, zemidileo 

Praha XVI (celkem )O člend, KS~ 5 mandátd) 

Beneš Antonín, 14.8.1883, topič 

Bouček Josef, 11.2.1882, kovář 

Po~orný Josef, )1.12.1882, slévač 

Roubíček Emanuel, 5.6.1866, obchod. zástupce -

II. námiatek starosty 

Zemanová Marie, 4.2.1877, v domácnosti 

Praha XVII (celkem 18 člend, KS~ 6 mandátd) 

Doležalová Anna, 4.4.1889, . v domácnosti 
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Karel lrantifiek, 4.10.1889, dilník 

Klouček VojtiCh, 9.6.188.0, pokladník -

I. námistek starosty 

Novik Josef, 16.9.1873, obec. mřízenec 

Aíha Václav, 22.9.1892, dilník 

Svaěina Václav, 16.11.1890, dilník 

fraha XVIII (celkem 18 ělend, KSČ 5 mandátd) 

Ekstein Prantiiek, 26.12.1866, medník 

Glaser Prantiiek, 28.1.1879, nástrojař 

Jelínková Rdžena, 27.8.1878, v domácnosti 

Pohunek Antonín, 11.9.1889, obchodník 

Oberlaker Antonín, 22.8.1886, sluha -

II. námistek starosty 

Praha XIX (celkem 24 ě1end, KSČ 4 mandáty) 

Čermák Václav, 18.8.1876, medník 

Dvořák Antonín, 21.2.1876, pekař. di1ník 

Pekárek Václav, 21.5.1892, nástrojař -

II. náměstek starot·ty 

šiastna Josef, 11.).1863, zřízenec G/ 
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III. Obecní volbY 27.9.- 4.10.1931 

a/ členová ústředního sastupitelstva (KSČ 13 mandát~) 

Baika Bedřich, 11.4.1884, řidič tram.aje 

Černohorskt Václav, 29.10.1900, kovodělník 

Drahozalová Anna, 8.12.1897, v domácnosti 

Baru& Jan, 12.7.1892, sklářský dělník 

Jab~ková Josefa, 16.4.1896, redaktorka -

členka městská rady 1932-1933, 1935-1938 

Janda Josef 17.8.1880, slávač -

člen městská rady 1932-1935 

Jelínek Rudolf, 19.9.1891, zahradník 

Jonáš Josef, 26.2.1888, předseda Včely 

Xroanař Josef, 19.10.1891, kovodělník -

člen městská rady do 1933, 

předseda trakce KSČ v ústř. zastup. 

Lutovský Jiří, 19.3.1893, uzenář. dělník -

člen městská rady od 1933 

Rollová R~žena, 4.3.1901, v' domácnosti 

Tinl Karel, 8.10.1885, tajemník Svazu domovník~ 

dr. Vacek Václav, 11.9.1877, redaktor -

člen městská rady, 

d~věrník trakce KSČ v úatř. zastup. 7/. 
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b/ ělenod místn!ch vtbord 
I 

Praha I - VII (celkem 42 ělend, ISČ 3 mandát;r) 

Kodet Antonín, 27.4.1688, ko!ešnický dilník 

Novák H;rnek, 19.2.1899, zřízenec e1. podnikd 

Sekyrková Anna, )1.12.1897, poaluhovaěka 81 

Pr!ha VIII (celkem JO ělend, ISČ 6 mandátd) 

Červenka Josef, 14.).1886, dilník 

.Dohnal Josef, 17.10.1894, zámeěník 

K;rjovakt Augustin, 20.12.1892, zámeěník 

Matějko Josef, 20.9.1900, dělník 

Rozkovcová Marie, 4.9.1896, v domácnosti 

Troueil Antonín, 23.10.1881, t;rpograf 

Praha IX (celkem 24 ělend, ISČ 6 mandátd) 

Čihák František, 26.8.1876, oficiál st. drah-

II. Dámistek atarost;r 

Dvořáková Bo!ena, 6.11.1887, dělnice 

Hulík František, )1.1.1896, zedník 

Kleěák František, 8.9.1893, inatalatár 

Král Václav, 5.9.1887, zednický polír 

Tuháěek Jan, 1.5.1879, slévaě 9/ 
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Prah! X (celkem 24 CSlen~, ESČ 1 mandát) 

Jizba Karel, 2.11.1891, kovoděln!k 

Praha XI (celkem JO ělen~, KSČ 4 mandáty) 

Kozelka Bedfich, 6.J.l902, fr&sař 

Kratochvíl Jindfich, 15.8. 1892, truhláf·• di ln!k 

~ípková Krista, J.7.1900, dělnice 

~lebuber ivan, 2.J.l888, závozník lO/ 

Praha XII (celkem JO CSlen~, KSČ 2 mandáty) 

Hofman Prantiiek, 4.6.1888, zedník 

Musil Alois, 29.4.188J, !elezniěář 

Praha XIII (celkem JO ělen~, KSČ 4 mandáty) 

~anta František, 26.J.l900, dělník 

Merat Josef, JO.l.l876, manipulant st. drah 

Med Václav, 2J.J.l900, plynáren. dělník 

Tauš Josef, 24.2.1881, zámečník ll/ 

Praha XIV (celkem JO člen~, KSČ 5 mandát~) 

Houfek Josef, 10.5.1897, truhlář 

Losos Václav, 28.11.1885, soustru!ník 

Nejed1o Antonín, J.1.1892, řezbář 

Nováková Marie, 29.6.1879, v domácnosti 

Trnka Antonín, 16.5.189J, svrškař 
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Praha XV (celkem lB 6lend, xsl:! 2 1118DdátJ) 

Kuklíková Jana, 24.4.1894, v domicno•ti 

Ryisvt Matij, 17.11.1887, truhlář 121 

Praha m (celkem 30 <Slend, Dl:! 4 mandáty) 

Harueov á Anna, 12.12.1892, v doúcnoeti 

Novot~ Jan, 13.6.1896, kolifeký dilník 

Pricl :Perdinand, 22.2.1900, sklářský dUník 

Strejček Josef, 22.3.1896, klempífeký dilník 

Praha mi (celkem 24 č~end, xse 5 mandátd) 

. Hrušik Antonín, 23.11.1870, podáředník 

Klement Ladislav Josef, 10.6.1884, eoukr. učitel l3/ 

Roskot Josef, 31.12.1884, kopáč 

Tu<Sková Rdžena, 12.3.1891, penzistka 

~Eduard, 27.4.1892, záme<Sník 

Praha XVIII (celkem 24 člend, XSI:! 3 mandáty) 

Glaser :Prantišek, 28.1.1879, náetrojaf 

Pohunek Antonín, 11.9.1889, obchodník 

líha Karel, 4.7.1903, zámečník l4/ · 

Praha XIX (celkem 30 člend, KSI:! J mandáty) 

Mácháček František, 18.12.1890, brusič litograf. kamend 

Svoboda Adolf, 16.6.1900, zámečník 
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Zdrdbecký JrantiAek, 30.10.1891, obuvn!k 

IV. Obe~ •olbl 22,5, - 29.5.1938 

a/ ~leno•' úatfedního ... tupitelstva (KSČ 17 mandátd) 

Dldič Josef, 27.1.1900, odborový ta3emník 

Hrěe1 Bmil, )0.1.1901, ta3emník PDTJ 

Jab~ková Josefa, 16.4,1896, redaktorka -

členka městské rad1 

Janda Josef, 17,8.1880, nezaměstnaný sl,vač 

Jelínek Rudolf, 19.9.1891, zahradník 

Kisch Egon .Erwin, 29.4.1885, spisovatel a žurnalista 

Krosnař Josef, 19,10.1891, kovodělník -

předseda klubu KSČ v ústř. zastup. 

Lukavský Karel, 8.1.1896, zřízenec el. podnikd 

Lutovský Jiří, 19.).1893, uzenář. dělník 

Orálek Jaroslav, 27.4.1897, t ·ajemník Svazu nájemnílcO. -

člen městské rad1 

Papa! Oldřich, 11.12.1911, rukavičkář, tajemník Svazu 

mladých 

Schneider Willy, 19.2.1896, bankovní úředník 

Stejskalová Marie, 7.12.1879, penzistka 

Štástka Jranti.šek, 10,3.1900, obchod. příručí 

Tinl Karel, 8.10.1885, tajemník Svazu domovníkd 

dr, Vacek Václav, 11.9.1877, redaktor v.v. -

člen městské rady 
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dr. Vrbenaký Bohuslav, 30.3.1882, Ukař -

III. náměstek primátora l5/ 

b/ ělenové IIIÍstJÚch vtbord 

Praha I - VII (celkem 42 ělend, xsl! 5 manUtd) 

BrcUová-Kurelová EDIDa, 11.3.1892, 

tajemnice Svazu služeb. d:!velc 

Bocelc Václav, 13.9.1901, fidiě 

Klika Prantiiek, 15.9.1900, truhlář 

Kodet jntoJÚn, 27.4.1888, lcožein!k 

!lapálcová lva, 21.11.1896, ulclizeěka 

Praha VIII (celkem 30 ělend, xsl! 8 mandátd) 

Dohnal Josef, 17.10.1894, zámeěJÚk 

Kaiparov~,tký lPrantiiek, 5.3.1664, zámeěJÚk 

Kriitof Otto, 13.3.1897, živnostník 

KJjovský August, 20.12.1892, zámeěJÚk 

Rozkovcová Marie, 4.9.1896, lcanceláf. po~ocnice 

Trousil AntoJÚn, 23.10.1881, typograf -

II. náměstek starqsty 

Ventov~ :rrantiika, 12.12.1902, dělnice 

Vlasák Bohumil, 11.9.1899, opatrovník 

Praha IX (celkem 24 ě1end, xsl! 6 mandátd) 

l!ihák lPrantiiek, 26.8.1876,, železniěář v.v. -
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II. námiatek starosty 

Dvořáková. Bolena, 6.11.1887, dUnioe 

Pisehmeietrová Marie, 2.10.1895, úfednice 

~át Prentiiek, 4.9.1904, tamen:!t 

Xleěit Pranti~ek, 8.9.1893, mont4r 

Kariilek Prantiiet, 11.1.1897, potrjvaě 

Praha :X ( celt• 24 ělend, KSČ 3 mandáty) 

Jizba Karel, 2.11.1891, kovodilník 

Orálek Josef, 8.8.1900 /?/, odborový tajemník 

Polák Václav, 27.9.1904, m~dikovec 16/ 

Prah! JI (celkem )O ělend, KSČ 6 mandátd) 

Beranová Karie, 21.11.1904, v domácnosti 

Hořeji Pavel, 29.6.1888, tovodilmt 

Kratochvíl Jindřich, 15.8.1892, odborový tajemník 

Michálek Prantišek, 16.4.1911, knihař. dělník 

ptitová Marie, 26.4.1904, v domácnosti 

Zavadil Prantišek, 26.10.1900 /?/, zřízenec 

Praha XII (celkem )O člend, KSČ 3 mandáty) 

Prent Josef, 31.).1879, úředník 

Hanoušek Rudolf, 1.10.1891, děln:!k 

Hršelová Hermína, 21.12.1902, v domácnosti 
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Praha XIII (celkem )O ělend, KSe 6 mandátd) 

Boháě Jose~, 10.).1906, staveb. dělník 

Černohorský Václav, 29.10.1900, dělník 

Havel Ladislav, 28.4.1902, montár 

Kar~iátová Ada, 8.11.1898, v domácnosti 

Pařík Stanislav, /?/ , dilník 

Soukup Joae~, 15.10.1900, zedník 

Praha XIV (celkem )0 ělend, KSČ 8 mandátd) 

Bohuslav Jose~. 19.).1898, krejěí 

Hou~ek Jose~, 10.5.1897, !ivnostník 

Janoud Jose~, 1.4.1900, zfízenec 

Kněžková Anna, 25.7.1891, v domácnosti 

Maňas Václav, 15.).1909, truhláf 

Mesteková Emilie, 2.9.1895, v domácnosti 

Petr Karel, 7.9.1890, obuvník 

Vyskoěil Jan, 5.12.1901, kováf 

Praha XV (celkem 18 člend, KSČ ) mandáty) 

Kuklíková Jana, 24.4.1894, v domácnosti 

Leden Josef, 1.11.1884, typograf 

Šlechta Alois, 20.6.1907, zámečník 

Praha XVI (celkem )O člend, KSČ 5 mandátd) 

Bláha Antonín, 18.4.1877, železničář v.v. 
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Harueová Anna, 12.12.1892, ~ domácnosti 

Hovotný Jan, 1).6.1896, kolář. diln!t 

Prokopová-!krabálková Julie, 18.4.1890, úřednice 

Strejěek Josef, 22.).1896, ko~odiln!k 

Praha XVII (celkem 24 lSlenll, KBe 7 mandát\l) 

Dobiášovský Jan, 27.11.1888, krejlS:í 

Hrušák Antonín, 23.11.1670, podúředník v.v. 

Jiras Václav, )1.12.1696, řidiě tramvaje 

Staiko Ondřej, 14.11.1900, uzenář. dilník 

~ternová Karla, 26.12.1689, di1n1ce 

Tuěková R\lžena, 12.).1691, v domácnosti -

I. náměstek starosty 

Vacek Václav, 21.1.1900, dělník 

Praha XVIIl (celkem 24 člen\l, KSČ 5 mandát\l) 

Buhrová Anna, 2.7.1696, v domácnosti 

Haniger Václav, 20.7.1906, krejčovský dělník 

Urban Emil, 26.6.1903, typograf 

Valenta Karel, 2.10.1892, staveb. dělník 

Volek Antonín, 29.5.1903, staveb. dělník 

Praha XII (celkem JO čiend, KSČ 4 mandáty) 

Bláha Josef, 16.5.1897, obec. zaměstnanec 

Havránek Jan, 17.5.1900, fidiě tramvaje 
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Svoboda Adol~. 16.6.19001 zámeěnik 

Zavadil Karel, 25.12.19061 typogra~ 

Poznámky k edicia 

1/ V prdběh~ volebniho období 1923-1927 rezignovali a zvole

ntmi Ubradn!lcy byli vystfídáni následující členov.S komu

nistické h'akcea 

To~!il Prantišek (1925) - Kdrkovo~ Anno~, 29.12.188) 1 

v domácnosti 

Chramosta Prantišek (1926)- dr. Steinem Zikmundem, 27.1. 

1888 1 advokátem 

~patz Václav (1926) 

Vildmann Alois (1926) 

- ftehtáčkem Jrantiškem1 27.i2. 

188), zřízencem 

- ~paěkovo~ Anno~. 20.8.18901 

v domácnosti 

Čížek Jan (1926) - dr. Polákem Prantiškem, 

27.12.1881, koncipientem 

Dražilov á Augusta ( 1926) - Štěrbo~ Prantiškem, 27 .u. .. 

Kdrková Anna (1926) 

187), obec. zřízencem 

- Horo~ Josefem. ~.7.1891, 

redaktorem 

Ho~ser Prantišek (1927) - Šimkovou Marií, 22.12.187), 

v domácnosti 



Nedvěd Prantiiek (1927) . - !vábem Martinem, 10.11.1873, 

tajemníkem 

2/ Dr. B •. Vrbenský rezignoval 1923 (3.12.) a byl vystřídán 

náhradnicí Landovou-!tychovou Luisou, nar. 31.1.1885, 

furnalistkou. L. Landovou-!tychovou nahradil r. 1925 

v ústřed. zastupitelstvu dr. Bartoiek Teodor, 4.11.1877, 

advokát. 

3/ V prdběhu volebního ob4obí byli z komunistických ělend 

ústředního zastupitelstva vystřídáni náhradníky• 

Váňa Bohumil - Beranem Ladislavem,21.8.1894, 

(rezign.l927) 

Šídlo Jaroslav 

(rezign.l927) 

Urbánek Prantiiek 

(rez1gn.l928) 

Šebesta Jan 

(rezign.l929) 

Zajícová Marie 

(rezign.l930) 

Benák .Antonín 

(rezign.l930) 

dr. Polák Prantiiek 

(odvolán 1930) 

tajemníkem Mezinár.děl.pomoci 

- Benákem .Antonínem,lO.ll.l868, 

!ivnostníkem 

- !abatovou-Kaiparovou Frantii

kou, 27.11.1896, dělnicí 

- Lacinou Jaroslavem, 21.10.1872, 

úředníkem 

- Vetiikou Rudolfem, 25;12.1895, 

soustružníkem kovd 

- Meratem Josefem, 7.2.1876, . 

steveb. dozorcem 

- Koubou .Antonínem, 31.7.1895, 

dělníkem 
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Před 5.11.1928 rezignoval náhradník ústř. zastupitelstva 

Zoubek Josef, kterj byl od 7.11.1927 do dubna 1928 jednate

lem komunistick' frakce. 

Beran Ladislav se stal 1929 ělenem městek' rady. 

4/ V prdběhu volebního období byli ělenod místního výboru 

Krosnař Josef, Stejskalová Marie a Zahrádka Václav vystří

dáni náhradníky. 

Byli jimil 

Hladký Bohumil, 8.5.1885, zámeěník 

Procházková Anna, 7.8.1897, v domácnosti 

Šuma Tomái, 25.1.189), zámečník 

5/ V prdběhu volebního období vystřídali Handlíře Jaroslava a 

Soukupa Václava náhradníci Míěek Emil, 10.12.1897, úředník, 

a Mlejnecký Josef, 1.6.1880, stroj. zámeěník. 

6/ V prdběhu volebního období byl Štastna Josef vystřídán 

náhradníkem Macháčkem Prantiěkem, 18.12.1890, bruaiěem ke-

mene. 

1i Volba Jana Haruse prohlášena za nepletnou, byl nahrazen 

Liškou Jaroslavem, 9.4.1897, fasádníke~ 

V prdběhu volebního období pak rezignovali a byli vystří

dáni náhradníky s 



Liika Jaroeln 

(rellisn.l932) 

Rollová Rdhna 

(resisn.l932) 

Jonft Josef 

(rezisn.l934) 

Kohn Pelix 

(rellisn.l934) 

Ko~dera Prantiiek 

(rellisn.l934) 
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- Kohnem Pelixem, 6.8.1897 /?/, 

baDkov. ~Sfednítem 

- Kosderou Prantiikem, )0.1. 

1898 /?/, dfevodilníkem 

- Jandou Josefem, 21.1.1894, 

truhUfem 

- Hsnouikem Rudolfem, 1.10.1891, 

dělníkem 

- Dostále• Jaroslavem, 8.9.1900, 

tajemn!tem 

8/ V prdbihu volebního období vystřídal Nováka Hynka náhrad

ník Benda Robert, 15.12.1884, úředník, a toho pak nihrad

nice .!lapáková Eva, 21.11.1896, dělnice. 

9/ Hulík Prantiiet byl v prdbihu volebního období vystřídán 

náhradník .. Kastinou Karlem, 14.4.1901, skladníkem. 

10/ V prdbihu volebního období byli !íptová Krista a !lehuber 

I'Van vystřídáni náhradníky Dvořákem .lloiaem, 1. 7.1900, 

malířem pokojd, a Hofejiam Pavlem, 29.6.1888, kovodělní-

kam. 

ll/ Marat Josef, Med Václav a Teui Josef byli v prdbihu vo

lebního období nahrazeni Havlem Ladislavem, 28.4.1902, 
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110nUrem, Pařikem Stanislavem, diln:!kem, a !midrkalem 

lrantiikem, 30.12.1894, dlln:!kem. 

12/ V prdblbu volebn:!ho období byl Iqiný llatij 'YJI!Itfídé 

úhraduíkem Kapi téem lrantiikem, 30.10.1894 ,lifeduíkem. 

13/ Klement Lad. J. vyatfídán v prdbihu volebního období 

Karlem hantiikem, 4.10.1889, děln:!kem. 

14/ Pohunek .Anton:!n byl po volbáCh nahrazen Kellerem Jose

fem, 30.9.1881, zedníkem. V prdbihu volebn:!ho období 

b)"li pak Keller Josef a Aíha Karel vystřídáni náhradní

ky Pospíiilem Josefem, 17.3.1900, zámečníkem, a Urbanem 

Emilem, 26.8.1903, typografem. 

15/ Příslušníci Komunistické strany eeskoslovenska (sekce 

Komunistické internacionály) byli zbaveni funkcí 

v obecn:! samosprávě počátkem roku 1939. 

16/ Zvolený Orálek Josef byl nahrazen Wedvědovou Marií, 

4.1.1881, v domácnosti. 
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l'rantiiet H o 1 • o 

PRAMEBY E DIJINlJI SPOLE~O liOJE I:CJlUNISTICÓ 

STIUHY CzsKOSLOVENSU .A l:<lltlliiSTICÓ ST!WlY 

ĎMEOI:A V LM'ECH 1919 - 1945 

V roce 1973 z~111 pracovmci .lrchiw hl. mb-ta Pr~ 

awstavZJi pl"Ozltull tondd SUtD!ho archiw v Drii!anech v llime

cké demokratické republice, z nich! nikterá mají zcela aimo

fádný vtznam nejen pro česká dijiny, ale taká pro dijiny hl. 

_.ata Prah1 v 17.-19. stol. Prctole pozorDOat drál!anaktch 

archiváfd se v posledních deaetiletích zamifila pfedevi!a Da 

zpracovÚIÍ archiválií z 20. atol., 110hli jllllle probádat tak4 

nikolik ddlelitých tondd pro dljiny pralaká straDiok4 org&Di• 

zace KSČ z let 1939-1945, zajmána vlzeňaká apiay naoiaticktcb 

kúnic ve CVikově a 1faldheilllu. Kroal toho nú fedihlatví 

Státního archivu v Drál!anech umoinilo prostudovat a ezoerpo

vat taká Speciálu! iuventář ke apolečnámu boji Komunistické 
' stranr Německa a l:omuniatické .strany Českoalovenska v letech 

1917-1945, ·který zachycuje velké mno!ství pramend z mnoha 

tondd drál!anskáho státmho archivu, vztahujících se k tomu

to Umetu. Jsou to např. tond7 auké ministerstvo zahraničí, 

saské ministerstvo vnitra, káznice Cvikov a dal~í. Pro omeze

né časové možnosti jsme se zaměřili výlučně na prameny, kte

ré obsahují styky s Prahou a středními Čechami a výjillečně 

také mimořádai ddlelité ostatní styky obou komunistických 
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a'l;ran. Pro'lio jsme museli vynechat mnoho imenUrD!ch 11dajd o 

spolupráci nimeckých komuniatd se severoěeským pohran:lěím, 

je! byla velmi ěilá a pro Komunistickou a'l;ranu Himecka mimo

řádni ddležitá. JIIIDe vlak přesviděeni, ie publikování i tak

'lio omuenáho vjtahu dráž!anakáho Speciálního imentáře je 

oprávniná, pro'liože má svdj význam především pro dijiny praž

ak' s'liran:lck' organizace 1 pro celostátní stykJ obou komuni

stických stran. Souěasni také upozorňuje regionální pracov

ník7 severních ~ech na zahraniění prameny ddleiUté (a mnohdy 

snad 1 unikátní) pro dijiny komunistická strany v jejich 

obluU. 

Uvádiná ěeská formulace regestd je doslovným překladem 

vybraných ěástí Speciálního inventáře, jak jej zpracovali od· 

borní pracovníci Státního archivu v Dráž~anech (např. "Roz

sudek proti Emanuelu Hozmanovi a 5 druhdm" - jména piti dal

ších imentář neuvádí). Stejni tak byla respektována 1 po

sloupnost řazení jednotlivých fondd a inventárních záznamd. 

Pdvodní chronologické řazení inventárních položek ve fondech 

je v našem výtahu zkresleno tím, že jde o záměl'!lý výběr pra

mend, nikoliv o ěeské vydání celého inventáře. 

Závěrem bych chtěl poděkovat ředitelství Státního ar

chivu v Dráž~anech a jeho bývalým i souěasným pracovníkdm 

dr. Schmidtovi, dr. Kobuchovi, odbornému archiváři H. \'/eine

ckovi a dalším, kteří - nám umožnili prostudování zmíněného 

inventáře a při naší práci nám ochotně pomáhali. 
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Výtah ze speciálního inventáře ke společnému 
=•••••==z=••=•=•==••=•••=•••••••••••=====••• 
boji Komunistická strany Německa a Komunistická 

;;;:;;=s;;k~=i~;~;:·;·i:;:~h-i9i7·:·i;;;····· 
•===s===•==•=====•••===•z=•••••=•=•=•••••• 

Sign.: 

140/1 

~onda Staatskanzlei 

Demonstrace československých komunist~ proti fa

šismu před německým vyslanectvím v Praze. (Ile

gální dovoz komunistických tiskovin přes WeifU 

do Berlína.) 1934 - 1935. 

Fond s .li!2h;:gatltl!!!.t!l...l! .~J!i~.l!i!.~~. 

~t!!l}.&!!f!l.!SSS,hni ttsamm~ 

2223 Masové shromáždění v Praze k vytváření dělnických 

rad a k boji za diktaturu proletariátu. - Vychá

zení komunistických novin Komuna, l. 4. l9l9. 

362 ~eč komunistického fUnkcionáře Muny na shromáždě

ní horní~ na Kladně, 14. 1. 1919. 

Boj československé vlády proti socialistickému 

hnuti a proti snahám o socializaci, 19. l. 1919. 

Výzva a sjezd československých bolševi~ v.Praze, 

30. 9. - 2. 10. 1920. 

342 Spolupráce československých a saských komuni~t~ 

ve ~luknově, jakož i spojení německých komunist~ 

v Čechách s meaarskými, kladenskými, pražskými a 

vídeňskými komunisty, 7. 9. 1920. 
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2224 Volební provolání lev,ho křídla české sociální 

demokracie, 25. 3. 1920. - Lev' křídlo české so

ciální demokracie po volbách, 21. 4. 1920. 

ProPuštěni uvězněn,ho komunistick,ho funkcionáře 

Kuny, 1. 6. 1920. 

Kunovo přijetí kladenskými dělníky s uvítáním An

tonínem Zápotockým, 2. 6. 1920. 

2225 Komunistické hnutí, zejména v Praze, v severních 

Čechách a v československé armádě, 1920. 

Sjezd československých komur~std, 24. 9. 1920. 

Záměr sociálních demokratd vyloučit ze strany so

ciálně demokratické účastníky sjezdu českosloven

ských komunistd, 1. 10. 1920. 

2226 Akce českých komunistd koncem r. 1920 za spolupd

sobení části člend německé sociálně demokratické 

strany, 4. 1. 1921. 

Ocenění práce KSČ předsedou III. internacionály 

Zinověvem v Moskvě, 9. 4. 1921. 

Ustavující sjezd KSČ s přijetím programu III. in

ternacionály, 22. - 2). 5. 1921. 

2230 Činnost KSČ za vedení Čecha Šmerala a Němce Krei

bicha, 20. 7. 1922. 

2231 Vnitrostranické otázky KSČ, 6. - 8. 10. 1922. 

2232 Sjezd KSČ se zhodnocením politického vývoje stra

ny, s. - 19. 2. 1923. 



2234 Sjezd KSČ v Praze s údaji o sile ělenstva a slo

ieni strany, 4. - 1). 11. 1924. 

Zatýkáni komunistd v ČSR, 28. - 29. 11. 1924. 

2235 Komunistické demonstrace v Praze, Brně a ostat

ních městech proti drahotě, 11. - 1). 2. 1925. 

Vnitrostranické otázky KSČ, 25. 2. - 7. ). 1925. 

22)8 Problémy vnitrostranického vývoje v KSČ, 24. 9. 

1926. 

štvani českých vládních stran proti KSČ, 

1). ll. 1926. 

2239 Proces proti poslancdm KSČ Harusovi, Jilkovi, 

Kreibichovi a !atránkovi v Praze pro jejich ob

strukci proti zvýšeni cla, 20. 1. 1927. 

Pověsti o z~šleném rozpuštěni KSČ českosloven

ským ministerstvem vnitra, 26. 1. 1927. 

Sjezd KSČ 26. - 28. ). 1927 v Praze, 2. 4., 

16. 4. 1927. 

2240 Zákaz komunistických novin Rudé právo a Rudý ve

černík pro propagaci Rudého dne v Praze, 

1. 7. 1927. 

Rudý den v Praze, 2. - 6. 7. 1928. 

Hlášeni novin Vossische Zeitung o domnělém zámě

ru, že vddce KSČ dr. Šmeral se má stát předsedou 

III. internacionály v Moskvě, 28. 11. 1928. 

Komunistický úspěch při volbách do zemských a 
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okresních zastupitelstev v ČSR, 7. 12. 1928. 

Proces proti 278 západočeským komunist6m, 

B. 12. 1928. 

2241 Vnitrostranický vývoj KSČ, dnor - červen 1929. 

Policejní přepadJ a uvěznění 30 československých 

komunist~ v Praze pro protiválečnou kampaň, 

26. 7. 1929. ,. 

Silné pří~tky levicových stran ve volbách do 

Národního shromážděni, konec října 1929. 

2242 Protita~istické projevy KSČ, 29. 9. 1930. 

648 · Rozšiřování v ČSR tištělltch komu:ů.stických novin 

a let~ v Lipsku, Dráž!anech a Saské Kemenici 

(Karl~erx-stadt), srpen 1933. 

2243 Dovoz a částečné zabavení marxistických propagač

ních spis~ z ČSR, květen 1933. 

557 ďdajné opatřování zbraní pro KSN z ČSR, 

13. - 16. 3. 1933. 

Vystoupení ústředního výboru Ligy pro lidská prá

va v Československu ve prospěch německých komuni

st~, pronásledovaných v souvislosti s požárem 

říšského sněmu, 6. 3. 1933. 

558 Spojení emigrujícího v~dce annaberské organizace 

KSN Lanzenbergera s československými komunisty, 

10. 4. 1933. 

Opetř'ování zbraní klingenthalskými komunisty· 
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~ esa ~e spojeni s českoslavenaktai komunisty, 

13. 5. 1933. 

~etná satfkání pro ilegální dovoz nl .. ckfcb a 

československých novin z ~R, sáfí - fíjen 1933, 

leden 1935. 

2244 Styk nimeckfcb emigrantd v Praze se eavětskfmi 

aoudruhy, /1933 - 1934/. 

2245 Nabídka jednotné tronty dv KSN předsedovi Sociál

ně demokratické etraey Běmecka (SPD) v Praze a 

odmítnutí Welsem, Stampferem a Vogelem, červenec 

1935. 

2247 Jmenování Klementa Gottwalda sekretářem kominter

n;v; údajný vliv německých emigrimt'd na kulturní 

rozvoj ~SR, 12. 2. 1938. 

2246 Mobilizace antifašistických sil vedených KS~ za 

spolup'deobení Egona Erwina Kische proti Henleino

vi straně, 27. e. 1936. 

2249 Padělané dokumenty z července 1936 o údajných ú

myslech komunistických funkcionář'd ozbrojit všzn~ 

18. - 19. 9. 1938. 

2252 Zákaz KS~ Beranovou vládou, prosinec 1938. 

Ponda Ministerium der auawšrtigen Angelegenheiten 

1640 ďdajné ústní dohody mezi člen;v KSN a KSČ, 1920. 

(List 224) 

-•. 
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/1840/ Akce KSN na československá úemí. (List 233) 

1843 Výstři!ky z českosloven.kých novin. 

~dajná krize komunismu, zvláltl v ČSR (ze sociál

ně demokratick4ho hlediska), 2. 11. 1924. 

Sjezd KSČ, listopad 1924. 

1841 Výzva komunistických novin Rudého práva k jednot

n4 ~ntě dech dělnických stran v ČSR, 192.3. 

(List 71) 

Československ4 komunistické letáky v Sasku, 1924. 

(List 106) 

Podrobná zpráva o sjezdu KSČ v Praze, listopad 

1924. (List 137 - 139) 

~dajn4 komunistické spiknutí v ČSR. (List 193) 

Manifest III. internacionály KSČ, 1925, 

(List 227) 

KSČ - druhá nejsilnější strane v parlamentních 

volbách, listopad 1925. (List 332 ad.) 

1924 - 1927 

Svépomoc a Svornost - československé spolky v 

Sasku s údajně komunistickou tendencí. 

Založení Jednoty českých spolků v cizině (Eillheit 

der tschechischen Vereine 1m Ausland) k sdružení 

všech československých komunistů žijících v Ně-

mecku. 

Komunistický vliv ne spolek Bund der Kriegsver-
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letzten, Witwen und Waisen tscheChoslowakischer 

Staatsangehorigkeit in Deutschland. 

Zpráva o .plánovaných bojových opatřeních KSČ k 

1. srpnu 1929. 

Protestní projevy KSČ v četných československých 

městech proti krvavému policejnímu teroru při 

květnových demonstracích r. 1929 v Berlíně. 

1864 · 1930 

Činnost KSČ přes zostřené pronásledování. 

Kurýrní služba mezi KSČ a KSN. 

Zákaz komunistických novin vydávaných německy. 

1865 1931 

Silici činnost KSČ a její podpora Komunistickou 

stranou Německa. 

Odkrytí údajných špionážních případ~ na Sloven

sku a široce rozvětvená komunistická propaganda. 

Spolupráce mezi KSČ a KSH. 

1866 1932 

Rozpuštění Mezinárodní komunistické dělnické po

moci v ČSR vládou. 

Plánovaný zákaz KSČ. 

1867 Společné akce KSČ a KSU. 

Odepření práva asylu německým komunistUm v ČSR a 

zostřené pronásledováxd KSČ. (List 175) 

Usnesení založit proletářskou jednotnou frontu. 



61 

(List 191) 

Německé komunistické noviny Gegen-Angriff v Pra

ze. (List 202) 

Komunistické pfedáváni zpráv přes Dolní Poustevnu 

do Pr~. 

Ilegální dovoz komunistických tiskovin. (List 207 

ad. , 261, 272, 316) 

Ochrana uprchlíkd pro členy KSN a sociálně demo

kratické strany v esR. /List neuveden - mezi li

sty 262 - 279/ 

Opatření československé. vlády proti xse. (List 

265) 

Spojení KSN a KSČ přes hranice. /Mezi listy 267 

až 300/ 

Podezření na vstup kurýrd mezi KSN a KSČ do 

NSDAP. (List 336) 

Českdslovenské pohraniční prdkazy člendm KSN a 

sociálně demokratické strany. (List 343) 

Němečtí političtí emigranti v esR, m. j. v po

hraničním území. /Mezi listy 343 - 347 I 

Ilegální dovoz tiskovin. 

Udání člend KSl! a sociálně demokratické strany, 

kteří mají spojení na československé soudruhy. 

(List 347, 351 ad., 392, 404 ad •. , 419, 466, 

543 ad.) 
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Antifašistické noviny z ČSR. (List 598 - 661) 

ďdajné opatřování zbraní německých komunistd z 

ČSR. (List 430) 

Spolupráce mezi československým četnictvem a SS 

při honbě na komunisty. 

1868 1934 

Antifašistická agitace v ČSR. - Otázky emigran

td. - Potlačovaci opatřeni československé vlády 

proti komunistdm. 

Pronásledování československých komunistd vládou. 

Zostřeni československého zákona o cizin.cích. 

Zákaz protestních shromážděni plánovaných KS~ ve 

všech větších městech za osvobození Thalmanna, 

jakož i odpor a zatčeni při shromážděni v Praze 

konaném přes zákaz. 

Zatčeni komunistd a zabaveni tiskáren, které 

tiskly antifašistický materiál pro Německo. 

Komunistické agitace proti hitlerovskému Ně-

mecku. 

Problémy politických emigratnd v ČSR. 

1869 1935 

Antifašistické německá publicistika v ČSR. 

Ilegální komunistický vysílač v Praze s účastí 

členil KSN. 

Prodej dvojjazyčných odhelujících spisd německý-
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/1869/ mi soudruhy v Praze proti ~aiistickámu teroru. 

t1sil:í KSČ o jednotnou ~ntu. 

~onda Gesandscha~t Berl1B 

334 1920 - 1933 

3311 

Založení Jednoty českých apolkd v cisiDě jako 

sjednocení československých komunistd v Bimecku, 

25. - 26. 12. 1924. 

Zajiitění zbraní Komunistickou stranou .Bimecka 

v ČSR při příchodu vojska do Saska 1923 a jejich 

dovoz do Saska s pomocí československých komu

nistd. 

3332 1923 - 1925 

Vyšetřování pro údajný ilegální transport zbraní 

německých a českých komunistd přes hranice. 

Telefonní 8 kurýrní spojení mezi KSČ v Liberci a 

centrálou KSN v Berlíně. 

P'onda Ministerium des Irmem 

5524 1918 - 1924 

Opis provolání vddce nezávislých socialistd Sti

vína k revoluci v Československu podle příkladu 

Ruska a k spolupráci s komunisty v sousedních ze

mích s centrálami v Budapešti, Mnichově, Dráž~a

nech, Vratislavi 8 Krakově, 1919. 



9855 1924 - 1935 

11126/6 

Odnětí státní příslušnosti: 

- komunistovi HeiDrichu Brandlerovi a jeho man

želce. 

- do ČSR emigrujícím funkcionář~ KSN Kurtu Baue

rovi, Walteru Bornerovi a Paulu Bottcherovi, jakož 

i Karlu Bochelovi (sociálnímu demokratovi) pro an

tifašistickou propagandu a ilegální dovoz novin a 

leták~ do Německe, 1933. 

Měsíční zprávy 1925 - 1927. 

Mezinárodní m:íting I.AH (mezinárodní dělnické po

moci?) 11. - 12. 12. 1926, na němž m. j. mluvila 

paní Neumannová z Prahy. 

9841 Emigrace člena KSN a v~dce antifašist~ ve Wiesa 

Lutze a komunist~ Bottchera a Sattlere do ČSR. 

9853 Odnětí státní příslušnosti: 

- strojv~dci Martinovi Walterovi Bornerovi, 1933. 

9854 - Walterovi Paulovi Bottcherovi. 

Emigrace člen~ KSN Bottchera, SŠttlera a Lutze do 

ČSR, 1933. 

9857 Odnětí státní pHslušnosti: 

- zámečníku Alfredovi Edelmannovi (funkcionář 

KSN), 

9858 - Paulu Espigovi pro politickou činnost proti fa

šistickému Německu, 1933 - 1934. 
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9860 Odnětí státní příslušnostia 

- Maxovi Arthurovi Geisslerovi (okresní vedoucí 

KSN) - emigroval do ČSR, 1933. 

9861 - klempíři Willy Gottschalkovi (sdělení o komuni

stických funkcionářích, kteří emigrovali do ČSR), 

1933. 

9862 - Bruno Granzovi - poslanci zemského sněmu •. 

(Zpráva o politické činnosti komunistického funk

cionáře, který emigroval do ČSR a odtud do SSSR.) 

9864 - zámečníkU Erichovi Grunerovi. (Zpráva o domnělé 

emigraci do ČSR a pokračováni jeho politické čin

nosti jako funkcionáře KSN.) 

9866 - pokrývači Reinholdovi Hentzschemu. (ZpBáva o 

funkcionáři KSN emigrujícím do ČSR a tam politi-

oky činnám, o jeho manželce a dceři, jakož i o 

dalších funkcionářích dělnických stran a jejich 

rodinách.) 1933 - 1937. 

9867 - sazeči Walterovi Karlovi Rubnerovi. (Zpráva o 

komunistovi emigrujícím do ČSR a tem politicky 

činném.) 1933. 

9868 Zpráva o mnoha domněle nebo prokazatelně do ČSR 

emigrujících a tem politicky činných funkcioná

řích KSN a sociálně demokratické strany ze Saska, 

také přes ČSR do SSSR nebo jiných zem! emigrují

cích; mezi nimi Kurt Sindermann, Walter Ulbricht, 
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Ludwig Renn. 

1933 - 1937 

Zpráva o domnilé emigraoi . do ~Ra ódajné politi

ck4 ěinnosti v Praze osoby pod jménem Bbrhardt, 

popř. Rudi Start. 

9871 Zpráva o funkcionáři KSI'l Erichu Krahlovi emigru

jícím do ČSR a tam politiokJ ěinném, 1933 - 1937. 

9872 Zpráva o domnilé emigraci do ~R tiskaře látek 

Brnsta Ludvika, 1933. 

987 4 Zpráv a o emigraci do ~R funkcionáře KSN Maxe 

Mullera a o jeho tamější politické ěinnosti, 

1933. 

9875 Zpráva o emigraci do ČSR funkcionáře KSN a vedou

cího Rote Webr Hanse Oestreicha (kovosoustruž

ník), 1933. 

9877 Stranický tajemník KSN Franz Max Roscher. 

Zpráva o emigraci do ČSR a jeho úsilí navázat 

spojem se saskými komunisty, 1933. 

9878 Tovární dělník Ernst Sšmann. 

Zpráva o jeho emigraci do ~R a jeho vystoupeni 

jako diskusního řeěníka při komunistických schd

zích, 1933. 

9879 Zedník Kurt Willy Sattler. 

Zpráva o jeho emigraci do ČSR. 

9880 fteznický pomocnik Kurt Schaal. 
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Zpráva o emigraci tunkcionáfe XSN do ČSR, 1933. 

Odnětí státní př!sluěnostia 

- klempíři a bývaUmu zemskámu poslanci sa XSN. 

(Zpráva o jeho emigraci do ČSR.) 1933. 

9882 - pomocnému dělníku Alfredu Otto Simmovi. 

(Zpráva o jeho emigraci do ČSR a jeho tamější 

činnosti jako funkcionáře XSN.) 1933. 

9883 - cementářskému dělniku K830Vi Sůssovi. 

(Zpráva o emigraci do ČSR "silně levě orientova

n,ho" a pro zločin s třaskavinami pronásledova

n,ho Susse.) 

9884 - Friedrichu Schreiterovi (starosta - naposledy 

bytem v Zschachwitz u Dráž!an.) 

Zpráva o emigraci Friedricha Schrei tera do ČSR, 

jenž byl v r. 1929 pro opoziční jednáni vyloučen 

z KSN, 1933. 

9887 Návrh na odnětí státního občanství bývalému 

funkcionáH KSN Vogelsangovi, který vstoupil 

kolem r. 1930 qo sovětské státní služby a 

ll. 3. 1933 byl v Berlíně zatčen s českosloven

ským pasem; 

dále na odnětí státního občanství funkcionáři· 

KSN Konigovi, který domněle emigroval do ČSR a 

odtud provozuje komunistickou propagandu. 



9842,9843, 1933 - 1937 

9844,9846, 

9847,98-iS, 

9850,9851, 

9852,9859, 

9863,9865, 

9868,9873, 

9876,9886, 

9888,.9890 

9889 

Odnětí státní příslušnosti sociálním demo-

krat&n, kteří emigrovali do &R a byli tem 

politicky ěinnía Edel, Pinsterbusch, 

Xretzachmar, llohr, Pranz, Bauer, Weck, 

Wecker, Ge1ser, Hofmann, Ziehm, Bochel, 

Lange, Gross, Haltter, Pittig, Turra, 

Winkler a Richter. 

Bávrhy na odnětí státní příslušnosti do ČSR emi

gruJícímu funkcionáři XSN Otto .Gabelovi (DráŽ!a

ey), jakož i některým socUlním demokrat-dm a 

jednomu syndikalistovi, kteří taká emigrovali 

do ČSR. 

9844 1934 - 1937 

III. dodatek o odnětí státní příslušnosti. 

Zpráva o funkcionářích KSB, kteří emigrovali do 

ČSR a byli tam politicky ěinnía Porster, Glaser, 

Xrauss a Richter, jakož i sociálně demokratiětí 

funkcionáři Edel, Pinsterbusch, Heerklotz, 

Kretschmer, Sander, Thiele, !rrondle, Weck, 

Weckel, wUstefeld a Geiser. 

Odnětí státní příslušnosti dalším emigrujícím ně

meckým funkcionář&n bez udání jejich pobytu, m.j. 

Walteru Ulbrichtovi a Ludwigu Rennovi. 
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9849 1934 - 1938 

IV. dodatek o odnití státní příslušnosti do ~R 

emigrujícím komunistdm Gerhardu Hartmannovi, 

Artburu ·Thiermannovi a jrno Heringovi ze Struppen 

u Konigsteinu a sociálním demokratdm Karl Pritz 

AbiChtovi ze Saská Kamenice a Walterovi z Wilkau. 

9890 Emigrace obchodníka Dudela do čSR. 

Pobyt a politická činnost v ~R Otto Heinela po

dezřeláho z komunismu. 

Pobyt bfvaláho komunisty, později sociálního de

mokrata a redaktora Vorwarts dr. Kurta Geyera 

v ČSR a jeho tamější politická činnost, zejmána 

u emigrantských novin Prager Tagblatt. 

Ponda jmtshauptmannechaft &nnabers 

3274-3277 Seznam uprchlých komunietd, 4. ev., 1935 - 1938. 

ďdaje o pobytu německých komunistických emigrantd 

v ČSR. 

Ponda A!tshauptmannschaft Ploha 

2370 Emigranti v ČSR, červenec 1934. (List 13 ad.) 

2162 Zakázaná a zabavená noviny a tiskoviny, 1935 až 

1937. 

Zákaz dovozu v Praze vycházejících emigrantských 

novin Deutsche Volkezeitung, duben 1936. (List 49) 
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Požadavek na zabaveni v Praze tištěného a ilegál

ně do Německa dováženého komunistického časopisu 

Die Internationale, květen 1936. (List 73) 

~onda Amtsh&uptmannschaft P.reiberg 

1573 Komunistické hnutí v československé armidě, bře

zen 1925. (List 99) 

1575 Tajmé komunistické spojeni "Rudá pomoc" k výrobě 

a rozšiřováni ilegálních letákd, březen 1932. 

(List 253) 

Rozpuštěni komunistické organizace mládeže v asR, 

červen 1932. (List 299, 300) 

1576 Zákaz komunistických letákd a demonstrací v ČSR, 

únor 1932. (List 41, 48) 

Emigranti v asR, březen- červen 1934. (List 47, 

48, 108) 

Komunistická "!pionážni centrála" v Praze, dříve 

sídlem v Berlíně, květen 1934. (List 83, 84) 

Komunistická agitace na československých střed

nich školách, červen 1934. (List 107) 

Zákaz ohlášeeych protestních shromážděni KSČ na 

osvobození Ernsta Thalmanna, červen - srpen 1934. 

(List 133, 1~4) 

Československá Rudá dělnická obrana (Arbeiter

wehr), listopad 1934. (List 205, 217, 214 ad.) 

; 
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Komunističtí emigranti v ~SR, prosinec 1934. 

(List 239) 

Československá letáková akce Zachraňte Thalmanna, 

duben 1934. 

1937 - 1938 

Němečtí emigranti v aBR. 

Ideologické problémJ v KSČ. 

Ilegální komunistický vysílač, 1. květen 1937. 

Ponda jmtshauptmannschatt Marienburg 

/Sign.né- Odnětí státního občanství do ČSR emigrujícím ke

uvedena/ munistdm Willy Gottschalkovi z Porchheimu a 

Pranzi Maxovi Roscherovi z Pockau, sociálním de-

mokratdm Walteru Karlu Rubnerovi z ·Reitzenhain, 

Heinrichu Behovi, zámečníkovi Pranzi Martinu 

Baldaufovi ze Sorgau, srpen 1933. (List 70) 

Fonda Amtshauptmannschaft SCbwarzenberg · 

4556 D~věrný poukaz na "bolševické proudy v Čechách", 

1918 - 1921. 

Spojení saských a zahraničních komunist~ z Drái

!an přes Gladnow, Teplice, Prahu do Moskvy, duben 

1920. (List 92) 

799 1919 - 1925 

Poukaz na ilegální dovoz sovětských spis~ a so-
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větských peněz přes Sasko do ~R, listopad 1922. 

(List 102) 

Příjezd poslance Šmerala z Prahy na zasedání Me

zinárodní dělnická pomoci pro Sovětské Rusko v 

Berlíně, 18. 1. 1923. (List 122) 

3030 1923 - 1932 

ďdajná účast Mostověnka, zástupce Sovětského Sva

zu v Praze, na komunistické agitaci v ~R, březen 

1923. (List 30) 

Ddvěrná sděleni o ú~asti asi 19 československých 

státních občand na konferenci KSN pořádané upro

střed února 1923 v Dráž~anech, duben 1923. 

(List 35) 

Informace z Prahy o existenci a činnosti propa

gačního centra III. internacionály v Dráž~anech, 

srpen 1923. (List 54) 

Kurýrní služby člena KSN Ritzela z Ebersbachu v 

Sasku. Spojeni Moskva - ČSR - Berlín, prosinec 

1923. (List 78) 

Ilegální přechod hranic do ČSR spisovatele Pritze 

Reussnera z Berlína a jeho manželky. (Majitel na

kladatelství Die Jugendinternationale 1923, 1926 

sekretář ~udé sportovní internacionály" v Mosk

vě), červen 1926. (List 146) 

2669 Zesílené střežení hranic a zabráněni spojeni 
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s komunistickými funkcionáři v ČSR, únor 1935. 

(List 157) 

~echoslováci, vrsílaní KSČ v Praze k podpoře ipa

nělské vládr lidové trontr, cestují přes Německo 

do Barcelo~, prosinec 1936. (List 223) 

5057 Ilegální dovoz letákd a novin vydávaných emi-

granty Sociálně demokratické strany Němeoka v 

ČSR, místo tisku Praha a Vídeň, březen 1933. 

(List 33) 

Upozornění na evropský antifaiistický dělnický 

kongres o velikonocích 1933 v Praze, duben 1933. 

(List 47, 65 ad.) 

BalÓ~ s letáky proti fašistické vládě naleze~ 

v lese u Lauter; domnělý směr letu přes Klínovec, 

Vejprty, Boží Dar do Saska, listopad 1933. (List 

267 a d.) 

Ile~ální transport letákd a ilegální vývoz jmění 

KSN do ~eskoslovenska vrchním číšníkem Neirabel

lem s československým nákladním autem C 88283, 

prosinec 1933. (List 271) 

Upozornění na pořádaný Rudý den o vánocích a No

vém roce v Praze za účasti saských funkcionářd 

KSN, prosinec 1933. (List 276) 

Postavení tunkcionářd, popř. člend KsN a Sociálně 

demokratické strany Německa, kteří po.bývají jako 
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emigranti v eBR, leden 19)4. (List 281 ad.) 

Cesta československých a jugoslávských komunistd 

Běmeckem do !panělska, červen 19)8. 

Ponda Gerichtsgetingg1s lreiberg 

1940 - 1941 

Platovský Pedor, nar. 1. 4. 1920, (Čech)~ 

Obsahuje mimo jiná• 

Rozsudek lidováho soudního dvoru .(l. senát) ze 

14. 12. 1940 proti Karlu Georgovi a l soudruhu 

pro přípravu velezrady a podporování nepřítele 

v Praze. 

1941 - 1943 

Rabyška Oldřich, nar. 24. 1. 1900, cestující 

(Čech). 

Obsahuje m. j. 1 

Rozsudek Vrchního zemskáho soudu v Dráž!anech 

(2. trestní senát) z 27. 5. 1941 proti Jiřímu Ko

sinerovi a 9 soudruh~ pro další vedení Káč v 

Praze 1938 - 19)9. 

Ponda Zuchthaus Waldheim 

1944 - 1945 

Otto Grosse, nar. 22. 7. 1897, obchodní zaměst-

nanec. 
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Obsahuje m. j.a 

Rozsudek Vrchního zemskáho soudu v Dráž!aneCh 

(2. trestní senát) z 31. 10. 1944 pro dalAí ve

deni S.AP (Sociálně dělnické strany) v Praze a 

Oslo 1933 - 1943. 

Ponda U. Haftanatalt Zwickau 

11763 1940 

Pokorný Josef, ner. 19. 1. 1872, policejní úřed

ník v.v. (Čech). 

~ádost o jeho převeze~ z Preby do vyAetřovacího 

vězení v Budyšíně. 

Ponda Zuchthaus Zwick~ 

815 1941 - 1943 

Benák Josef, nar. 14. 7. 1871, ddchodce (ČeCh). 

Obsahuj-e mimo jináa 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž!enech 

(3. trestní senát) z 3. 10. 1941 proti Emanuelu 

Hozmanovi a 5 druh~ pro -delší vedení KSČ v Praze 

1939 - 1940. 

909 1941 - 1943 

Berka Prentišek, ner. 7. 4. 1904, profesor (Čech) 

Obsahuje m. j. & 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Drážaanech 
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(2. trestní senát) z 14. 5. 1941 proti Václavu 

l:olárovi a 12 druh-dm pro další vedení KSČ v Pra

ze 1939 - 1940. 

1941 - 1944 

Drábek Joseť, nar. 29. 1. 1908, strojní zámečník 

(!:!ech). 

Obsahuje m. j • 1 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) ze 7. 5. 1941 proti Karlovi 

Táborskému a 9 druh~ pro rozšiřování komunisti

ckých 1etákd v Praze 1939. 

4501 1941 - 1944 

Haberle Karel, nar. 4. ll. 1912, modelář (Čech). 

Obsahuje m. j. 1 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) z 12. 11. 1941 proti Boženě 

Haberlové a 4 druh~ pro další vedeni KSČ v Pra

ze 1940. 

4668 1941 - 1943 

Hajný Vojtěch, nar. 30. 3. 1902, šofér (Čech). 

Obsahuje m. j. 1 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) z 28. 6. 1941 proti Stanisla

vu Sauerovi a 9 druh~ pro d~lši vedeni KSČ v 

Praze 1939 - 1940. 



5543 1941 - 1943 

Hodek Antonín, nar. 3. 3. 1903, inženýr (Čech). 

Obsahuje m. j.a 

Rozsudek VrChního zemsk,ho soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) z 26. 3. 1941 proti Marii 

Smrěkov' a 6 druh6B pro další vedení KSČ v Pra

ze 1939. 

5863 1941 - 1943 

Rorejs Pavel, nar. 29. 6. 1886, svářeč (Čech). 

Obsahuje m. j.a 

Rozsudek Vrchního zemsk,ho soudu v Dráž!anech 

(1. trestní senát) z 9. 4. 1941 proti Prantiškovi 

lektorovi a ll druhdm pro další vedení KSČ v Pra

ze 1939 - 1940. 

5939 1941 - 1944 

Marek Bedřich, nar. 3. 7. 1896, barvíř papíru 

(Čech). 

Obsahuje m. j.a 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) z 27. 5. 1941 proti Bedřichu 

Markovi a 3 druhdm pro další vedení KSČ v Praze

Žižkově 1939. 

9638 1941 - 1943 

Maryška Ladislav, nar. 12. 6. 1917, instalatér 

(Čech). 
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Obsahuje m. j. 1 

Rozsudek Vrchního zemsk,ho soudu v Drái!anech 

(l. trestní senát) z 20. 6. 1941 proti Ivanu 

Wágnerovi a ll druhdm pro další vedení KSČ v Pra

ze - ližkově 1939 - 1940. 

1941 - 1942 

Vaníček Josef, nar. 4. 6. 1912, strojní zámečník 

(Čech). 

Obsahuje m. j.l 

Rozsudek Vrchního zemsk~o soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) ze 7. 5. 1941 proti Karlu Tá

borskému a 9 druh~ pro další vedení KSČ v Pra

ze 1939. 

1941 - 1944 

Vinš Josef, nar. 19. 12. 1907, zámečník (Čech). 

Obsahuje m. j.l 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) ze 7. 8. 1941 proti Ludvíkovi 

Kunovi a 4 ~~ pro další vedení . KSČ v Kladně 

1939 - 1940. 

1141 1942 - 1943 

Bláha Otomar, nar. 19. ll. 1913, učitel (Čech). 

Obsahuje m. j. 1 

Rozsudek Vrchriího zemského soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) z 9. 9. 1942 proti Ladislavu 
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Itopeck'mu a 3 druh&! pro další vedení ItSČ v Pra

se 1940 - 1941. 

1942 - 1945 

BOha Josef, nar. 3. 12. 1901, dělník (Čech). 

Obsahuje m. j .a 

Rozsudek Vrchního zemsk,ho soudu v Dráilanech 

(3. trestní senát) ze 16. 9. 1942 proti Rdieně 

Vítod a 8 druh&! pro další vedení ItSČ v Praze 

1938 - 1941. 

5525 1942 - 1944 

Blsváěek P.rantišek /patrně c~bně uvedeno Hlav

cekl, nar. 2. 9. 1894, sedlář (Čech). 

Obsahuje m. j.a 

Rozsudek Vrchního zemsk,ho soudu v Drái!anech 

(3. trestní senát) z 12. 8. 1942 proti Karlu Vo

pálkovi a 9 druh&! pro další vedení KSČ v Praze 

1939 - 1941. 

6024 1942 - 1944 

Bulík P.rantišek, nar. 2. 4. 1914, zedník (Čech). 

Obsahuje m. j .a 

Rozsudek Vrchního zemsk,ho soudu v Dráž!anech 

(3. trestní senát) z 5. 8. 1942 proti Antoníuu . 

Doležalovi a 6 druh&! pro další vedení KS~ v Pra

ze 1939 - 1940. 

8803 1942 



/8803/ 

16o46 . 

80 

LerCh Josef, nar. 9. 4. 1914, zedník (Čech). 

Obsahuje m. jol 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž~anech 

(lo trestní senát) z 25. 2. 1942 proti Barboře 

Hanaelové /Hanzlové?/ a 9 druhdm pro další vedení 

XSČ v Beroun~ 1939 - 1940. 

1942 - 1944 

Vaigl jntonín, nar. 18. 6. 1900, šofér (Čech). 

Obsahuje m. jol 

Rozsudek Vrchního zemského soudu v Dráž~anech 

(3. trestní senát) z 12. s. 1942 proti Karlu Vo

pálkovi a 7 druhdm pro další vedení KSČ v Praze 

1939 - 1941. 

Ponda Justitzministerium 

734 1919 - 1920 

Vydání - Československo 

Obsahuje m. j. a 

Vydání n~meckého komunisty Maxe Holze a více ěle

nd jeho skupilly z ČSR, 1920. 

761 VJdání - Československo 

Obsahuje m. j • 1 

Krátké sd~lení komunisty Karl Friedricha Jordana 

o založení KSČ v Praze a prvních shromážd~ních 

KSČ v Most~ a Chomutov~, srpen 1920. 
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~onda Staatsauwaltschatt 

beim Landgericht Dresden 

589 Trestní věc proti Antonínu Ratajovi. 

Obsahuje m. j. 1 

Závěrečné zprávy gestapa v Praze, služebny na 

Kladně, proti Karlu Vydrovi a 82 druh~ pro další 

vedení KSČ ve středních Čechách, květen 1944 až 

únor 1945. 

DoplĎkf z lístkové kartotéky 
•••••••s====••=m======••==•• 

~onda Amtshauptmannschaft Schwarzenbers 

8021 Peněžní sbírky v ČSR a Německu pro republikánské 

Španělsko, říjen 1936- červenec 1937. 

8023 DohledT kv~li ilegálnímu dovozu komunistických 

novin z ČSR do Německa, listopad 1936. 

8094 Vypovědění býv.alého hlavního v~dce bojového spol

ku Rudá fronta Adolfa Mullera s rodinou z Johann

georgenstadtu do ČSR, 1933. 

8108 Oznámení d~věrníka o existujících spojeních do 

Berlína a údajných devizových přestupcích němec

kého emigranta Rudolfa Gerstleho a jeho manželky 

Charlotty, rozené Julové, t. č. v Praze, popř. 

Curychu, /1936/. 
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8121 Dohled na Ludvíka Gerbera ze Saak' Kamenice pro 

politickou činnost · jako spojka ke KSN v ČSR, du

ben 1936. 

8128 Stíháni bývalého funkcionáře Sociálně demokrati

cké strany Německa a právního zástupce dr. Pavla 

Kiesse z Jeny pro spojení a emigranty v ČSR, 

březen 1936. 

8062 Výslechy a domovní prohlídky u příbuzných zatče

ných tunkcionářd popř. člen~ KSB kv~li podporo

vání Rudou pomocí z ČSR, březen -květen 1937. 
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JiM P e i e k 

Z P.ůtfisÓHO ATELIERU AJJTOH!lU CHITTUSSIHO 

Jedním z pramenntCh materiáld Archivu hl. mista PrahJ, 
který nebyl dosud takřka vdbec badatelsky vyu!íván, aa jeho 

význam pro kulturní, sociální a hospodáfaká děj~ je skuteě

ni nemalý, jsou spiBJ pra!skýCh okresních soudd. l/ Pro diji

ny umění nejzajímavijií materiály je mo!no nalázt mezi apiB,f 

pozdatalostními a poruěenalcymi. PH pořádání civilníCh spisd 

okresního soudu ne Královských VinohradeCh byl právě 'Y niCh 

objeven pramen osvětlující zejmána ekonomická aspekty posled

ních let !ivota yýznamnáho ěeskáho krajináře Antonína Chittue

siho. 21 Pozdatelostní spis (sign. IV.411/91) obsahuje viek i 

zajímavý soupis obrazd převeze~ch po malířovi smrti z pa

říiskáho ateliáru do Prahy. 

Českámu umění ukázali cestu do Paří!e ji! po polovici 

19. stol. Čermák, Pinkas, Purkyně a Barvitius, v době Chit

tussiho paří!ských pobytd v eo. letech zde pdsobili přede

viím Bro!ík s Hynaisem, z niCh! pak zvláitě prvý získal ěaaem 

postavení neoficiálního zástupce ~eskáho výtvarného umění· 

na francouzském fÓru. 3/ 

Chittuasi odjí!děl do Peří!e s francouzským uměním již 

alespoň rámcově obeznámen. Stelo se tak prostřednictvím Zden

ky Braunerová, která mu pdjěovala reprodukce obrazd z fran

couzských ěasopisd. 4/ Materiálně mu cestu umo!nila podpora 



jeho praiakých přátel, v prvé řadě Vojtěcha lriěe. 5/ 

V doprovodu dr. B. Braunera odjel tak v březnu 1679 

Chittuasi ~o Paříže, kde ho očekávali přátelé - J. Thomayer, 

V. H1nais a V. Brožik. V Pařiži bydlel Chi ttusei na Rue Rol

lin, později na Rue Blanche. Soustavným studiem v obrazár

nách 1 vytvořen!m řady kopii seznáil se tu předevšim s bar

bizonskou školou. Za malíři pracujicimi v jejich tradicich 

ve viskách na okraji fontainebleeuského lesa pak z~ z Pa

řiže odešel a př!mo z jejich práce uěil se technice modem! 

francouzské krajinomalby. Po poěátečnich neúspěšich pronikla 

jeho dila r. 1662 na Salon a dosáhla zde uznáni. Chittussiho 

tvorba byla známa ovšem i v aechách, a to nejen díky trvají

cí áčasti na řadě výstav, ale i prostřednictvím referát~ 

o jeho dílech zejména na stránkách Světozoru. 6/ 

Nen! úkolem tohoto příspěvku sledovat podrobně Chittus

siho uměleckj vf"ioj, ohlas jeho tvorby ve lrancii, Belgii, 

Anglii i doma ěi zkoumat podrobnosti jeho života osobniho. 

Postaěí snad pouhé konstatováni, že na vrcholu své umělecké 

dr~ i na nejvlastnějším výsluni úspěch~ se ocitl v letech 

1665-1867, kdy střídal pobyty ve lrancii a v Čechách. Jeho 

nadšenou propagátorkou a vykladačkou se tehdy stele Renáta 

Tyršová. Zároveň jsou ovšem tato léta poznamenána rozcho

dem se Zdeňkou Breunerovou r. 1685 a o rok později neáspě

chem jeho vztahu k Terušce Riedelové. 7/ 

Je to též doba, kdy se rozšířil okruh maliřových 
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osobních přátel a meeenáad. K Alšovi, Berudovi, Sládkovi, 

Zeyerovi, Priěovi a Braunerovým přibyl nyn! jako uměle~ 

častý hostitel advokát a spisovatel Stolba z Neehanie u Hrad

ce Králové, královéhradecký ředitel cukrovaru Waltera 81 a 

jindřichohradecký poslanec Sl .. ík, kterého Chittussi poznal 

během pobytu u Stolbd a v jehož itědré péči strávil pak pdl

rok v jižních Čechách. 

Zlom této pohody znamenala nemoe, která Chittussiho 

přepadla r. 1887. Byla to tuberkulosa vyvolaná malířovým ne

zájmem o vlastní zdraví po rozchodech s Braunerovou a Riede

lovou. Nemoc kombinovaná ještě a neúspěchem pražské výstavy 

r.l887 vedla k umělecké krizi a odrazila se patrně nemálo i 

ne malířově nervové soustavě. 

Nemoc a osobní prohry spolu s uměleckým neúspěchem a 

krizí značně zkomplikovaly malířovy hmotné poměry. Chittussi 

neměl příjmy malé. V letech 1883-87 prodal na řadě aukcí i 

jednotlivě mnoho desítek obrazd nejednou za skutečně výbor- · 

né ceny (jen v Praze r. 1886 prodal po své výstavě obrazd 

za 3 000 zl. 91), měl však patrně i nemalá vydání a nedokázal 

s příjmy dosti hospodařit. Levné nebyly ani jeho četné cesty 

a porta za transport obrazd. V každém případě stojíme před 

skutečností, že po velkých příjmech do r. 1887 musil být 

Chittussi od r. 1888 již pravidelně podporován cukrovarníkem 

Walterou. Je to v období, kdy po neúspěchu pražské výstavy 

v Galerii Ruch r. 1887 pokusil se malíř přesvědčit veřejnost 
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o nfch kvalitách tvorbou monumenUl.n!ho pohledu na Prahu. 

Toto dílo, techniQk,r i koncepěni vzdálen' doaavadn!m umělco-
,. .: ' 

vfm praoem, nJJBOhlo oviem aplnit oěeká'Yaú nadije. Spotřebo-

'falo jen IIIDOlení ěaau, ail i penis. lO/ 

TuberkulÓza, neáepicby i P81ohická zátil oaobn! neza

konenoati jil nedovolily regeneraci malífových ail. Chittua

ai jeitě navitívil avětovou výatavu v Paříli r. 1889, r.l890 

ae l'ěil v Tatrách, kde při přeohodn'm zlepien! choroby vy

tvořil několik obrazd doaahujících bfyalé árovně a na jaře 

r. 1891 zemřel. ll/ 

Chittusai zemřel 1. května na Královských Vinohradech, 

tehdy semoetatn4m mletě za hranicemi Prah1. Pochován byl 

na vyiehradském hřbitově. 121 Majetek po něm nezdatal ládný, 

inventář pozdataloati seznamenává jen přehled dluhd. Spolu 

a výlohami za pohřeb a se znaěnou sumou, která zbfyala zapla

tit jeitě v Pafíli, ěinila pasiva 3 833 zl. Po zprávě o 

Chittussiho úmrtí byl zrušen jeho pařílský byt a atelier 

u paní Louvancourov' na Rue Blanche ě. 8 a zařízen! bylo roz

prodáno. Tímto zpdaobem v~ak b;'la ·získána ěútka pouh;fch 

18 zl. 62 kr. 

Zastupování pozdatalosti ae ujal 'ff•namnf pralský advo

kát, ,Politik, předeviím viak kulturní činitel a sběratel umě

DÍ dr. Todi Černý, kterf zastupoval: prakticley nemajetné ma

lířovy rodiče, lijící v Ronově u Čáslavi. l3/ Jim byla na zá

kladě rozhodnutí soudu z 27.1.1892 odevzdána pozdatalost, je-
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jí! aktiva spoěívala ve 165 Chittuasiho obrazech přnesemtch 

pod l!ern&ho dohledem z PaMže. Oeu souboru ěinila 12 '199 sl. 

62 kr. 

Vlnujme nyní posornoat t&to pařížsk& kolekci. r. DYoř~ 
ve ne§ monografii o Chittuasim aoudí, Iea "lia jaře rotu 1886 

si dal Chittuasi v Paříži odprodat ná obrasy, kter& jeltl' 

mll, opltovnou dražbou v Botelu Drout a tím utrvalo porulil 

svdj vztah k Paříži." O rok pozdlji jil jen při ~ltlvl Pa

říže rosprodal aoubor obrasd přiveseDtch z l!ech. l4/ Ba •'

kladl imenUře posdatalosti je molno vyelovit a tímto núo

rem nesouhlas. Chittuasi patrni nikdy ndj atelier v Paříži 

nesrulil. Sviděí o tom jak sařízeey byt v ulici Blanche, tak 

i ohrolllú. IIUIII8 1 000 frankd, kterou dlužil za ěin!i z nlho. 

Předevlím nú vlak o tom přenlděují obrasy v pozdatalosti. 

Z Paříže - byla r. 1891 přivesena kolekce předatnující 

prdřez malířovou tvorbou za cel& období od příchodu do Paří

že. Jsou tu i obrazy malovan& v ~echioh a do Paří!e pak pře- -

vesen&. Balezneme tu tedy vedle sebe obrazy s fontaine

bleausk&ho lesa, Trocadero v Paříži z let jeho záěitku a 

umileck&ho vzestupu i obrazy jihoěeských rybnikd jeho vrchol

n.Sho období ěi zaanUenou Jihlavu ze zi~ 1889-90. 

Je tedy možno přijmout hypot4zu, že po konci vztahu 

se Zdenkou Braunerovou r. 1885, po milostn.Sm neúsplchu u Te

ruiky Riedlov& r. 1886, nesdaru pražská výstavy r. 1887, ne

moci a umileck.S krizi, rozhodl se Chittussi vritit ae do Pa-
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ří!e. Svědě! o tom i kratií pobyty, které vlak byly v!~ li

mitovány finaněni. A patrni právl! finanění ohle~ spolu s ne

mocí přinutily Chittussiho !ít v blízkosti přátel a mecenáid, 

kteří o něj do poslední chvíle peěovali. Perspektiva nového 

mezinárodního úspěchu, který by mu nahradil, "co domovina mu 

odepřela", !ila vlak v Chittussim v souvislosti s jeho vel

kým obrazem Prahy a proponovaným obdobným pohledem na Paří! 

a! do smrti. 

Rozsah paří!ské kolekce se rámcově · shoduJe s celkem 

vystaveDtm na posmrtné výstavě r. 1892. V inventáři chybí 

jen náěrtníky ěi kresby, které měl Chittussi patrni u sebe 

v Čechách a které oviem při jeho nekreslířském pojetí kraji

ny nemusely být ani příliš ěetné. IDVentář se o nich nezmi

ňuje. Bohu!el není mo!no ze soudního spisu zjistit, kdo in

ventář sestavoval a kdo prováděl odhad obrazd. 

165 obrazd není jisti celek malý, je to však jen zlo-

. mek Chittussiho díla. Malíř celý život mnoho prodával. lfa 

základě Dvořákovy monografie je mo!no sestavit alespoň 

struěný přehled h~avních prodejd. Jednotlivé obrazy byly 

ovšem prodávány i v souvislosti 8 výstavami Salonu, 8 pra!

skými ne8amostatDtmi výstavami ěi s výstavami koncipovanými 

přímo jako prodejní po celé Prancii a Belgii. Zde jsou zachy

ceny jen prodeje významnější, hlavně hromadnéa 

1879 "Veěer v okolí Barbizonu" prodán do Anglie 

1879 "Kraj Velizy" prodán do Belgie 
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1880 prodej meniťch obrúlt'd n trucousskfch mietech a 

Belgii 

1883 prvá aukce Chittuasiho obraz~ v Hotel Drouot 

1884 aukce v Rouenu 

1884 druhi aukce v Hotel Drouot 

1884-85 prodm za 1000 sl. p. Jeikovi na objednivku malo

vanf obraz Hrad6an 

1884-85 nevelký prodej v Praze v souvislosti s výstavami 

1885 rozprodej obrazd prostřednictvťm oukrovarnťka Waltery 

v Hradci Kirlovl 

1885 rozprodej obrazd novi dovezentch z Prahy v Pařili 

1886 třetť aukce v Hotel Drouot 

1886 po vystavl v Praze prodej obrazd v celkovf ceni 

3 000 sl. 

1887 v Pařili prodej obrazd dovezených z ~ech 

X timto prodejdm je nutno připoěťst prodej obrazd z let 

1887-91, kterf nebJly nalezeDY v poz~stalosti. Jedná se 

např. o. obrazy ze Slovenska. l5/ 

Ba základi tichto '114aj~ a n arovnmť a inventáfem po

zdstalosti mdleme se pokusit odhadnout, !e Chittuaai za 

přibli!nl 12 let od přťchodu do Pařile do sv' smrti vytvo

řil - a vitiinou prodal - anad okolo tisťce obrazd a ma- · 

Hřakfch studii. ViUina z nich je dodnes neevidodna a 

naUzá se patrni v aoukrom'm dr!ení, převážně v západní 

1Tropi.161 Pro nás význiUIIDá je však akutellnoat, !e do ~ech 
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byl po maliřovi smrti převesen soubor obrasd pro niho patrni 

nej oennij ií ch. 

Posmrtná výstava r. 1692 se setkala s ~e~ ohlasem 

a Chittussiho ~lo shlídlo na pit a pdl tisíce ná~itivníkd. 

Obras~ zde bylo prodáno sa 10 525 sl. l7/ !ak se celek evi

dovaný soudním inventtfem rozpadl a obrasy přelily jednotli

vi do rukou sbirateld. 

Posnámqa 

l/ Problematikou soud~ a jejich pisemnoati se sabývá řada 

studiÍ V. ~olleho 1 otiitiných v Archivním ěaaopise a 

Sborníku archivních prací. Souborný přehled podává 

~olle v kapitole Justiění správa• Soudy. in• Státní 

archiv v Praze. ~odce po archivních fondech1 Praha 

19561 a. 77-117. Studie vinovaná pražské problematice 

se připravuje. Z hlediska historie umění b,Jla ze soud

ních pramen~ setím publikována jen čáateěná edice 

inventáře poz~stalosti Jana ~tursya !. Kostlán, Z po

s~sta1oet1 sochaře Jana ~turey, Documenta pragenaia I. 

19601 str. 43-76. 

2/ !lespoň letmo zmiňme literaturu k naiemu tématu. Její 

přehled přináií nejnovější kniha z. Sejčka 1 Mladý Chit

tuasi1 Východočeské nakladatelství1Hradec Králové 1l965. 
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Ze souborných prací je nutno u~4st alespoň K. B. Mádl, 

Album Chittussiho, Praha 1894 a :r. Dvořák, Antonín 

Chittussi, Praha 1954. Nejnověji vyiel stru~ně přehled

ný malíř6v portrét z pera E. Reitharové v Bncyklopedii 

výtvarného umění, Praha 1975, str. 179-181. 

Již po odevzdání tohoto článku vyěla práce J. Tomeě, 

Antonín Chittussi, Praha 1980 (1981), ke které autor 

nemohl přihlédnout. 

)/ Srovnej z. Dvořáková, Josef Václav Myslbek, Praha 

1979, str. 70-79, zvl. strana 78. "Brožík svým spole

čenským postavením a vlivem se stane v budoucnu jakýmsi 

neoficiálním kulturním ataěé českého umění v Paříži. 

~eětí umělci v něm budou mít velkou oporu~··" 

4/ O vztazích k rodině Braunerových srovnej V. Hellmuth 

-Brauner, Antonín Chittussi ve stycích s Augustou a 

Zdenkou Braunerovými, Literární archiv I, 1968, str. 

209-236. Autor zde vychází z korespondence chované 

v Památníku národního písemnictví. Tato korespondence, 

kterou :r. Dvořák pokládal za zničenou, ukazuje, že 

vzt~ k Braunerovým Chittussi nepřeruěil ani po roz

chodu se Zdenkou a stejně tak i oni jej nadále věemi 

zp~oby podporovali. 

5/ Sej~ek, Mladý Chittussi, str. 71 

6/ Roku 1884 byly ve Světozoru uveřejněny reprodukce Chit

tussiho děl a měly velký ohlas, v letech 1886-87 vy-



92 

tvo~il pak mal!~ pro Svitozor a,rklus obrazd Polem a 

lesem, kter& doprovodil básnimi J. Vrchlický. Srovnej 

~o~ilc, .Anton!n Cbittusai, str. 62 a 75. 

7/ L. o., s. 80 n. 

8/ Patrně totožný a oukrovern!kem Valterem z haličsk&ho 

Tlumacse, jeho! dopis a vyúčtováni je ni!e otištěno. 

9/ Dvofilc, .Antonin Chittussi, str. 69. !patně nezač!nal 

ani rok 1887, Chittussi byl sice odm!tnut Salonem, 

nebylo to však zaviněno špatnou kvalitou obrazd P~!! 

z Konmartru a Rašeliniště u ~lunku, ale sp!še averse

mi osobn!mi. Odmitnut! ostatně udělalo mal!~i velkou 

reklamu a milo znač~- ohlas mezi umilci. Srovnej 

l.c., s. 76 n. 

10/ Chittussi si mj. pronajal na domalováni obrazu zcela 

nový a modem! ateli~r v budově Rudolfina, kde diky 

vytápěni mohl pracovat i přes zimu. 

ll/ Srovnej oalsvJ:Iý nekrolog jU v odpoledn!m vydáni lá

rodn!ch listd v pátek 1.5.1891. 

12/ ďčet pohřebmho ústavu Humanitas obsa!enf ve spise 

svědě! o skutečně výpravném pohřbu. 

13/ Ktmo rodiče seznamenává ~ni zápis ještě Chittussi

ho seatrya Marii Kly~ovou, vdovu na Vinohradech, 

Emilii Chittussi, soukromnici v Ronově a Karolinu 

Chittussi, v ústavu choro~alných v Praze. 

14/ Dvořák, .Antonin Chittusai, str. 76. 
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15/ O tiCbto obrazech psala v BárodníCb listeCh č. 126 

z 8.5.1891 R. !7riov' v článku Za Antonínem Ohittuaaima 

"P.r'ce ty zejm'na z let posledníCh nachAsejí se vitii~ 

nou v rukou českých." 

16/ Srovnej A. Matějček, Paříisk' obrazy Ohittussiho, umění 

VII, 1934, nr. 393, kde jsou popisovány se zahraničí 

nově zíakan' obrazy Pastvina, Z'pad slunce nad vesnicí 

v land,Cb, Xrajina a vesnicí u feley a Potok ve skalna

tá Ú"f8lu. 

17/ Archiv BG v Praze, ll 2682. 
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I. 

Tlumacz 1).5.1891 

Vale blahorodi Velectlí!lj pane Doktore! 

Předpokládám, ie otec zemřel,ho pana Chittuesiho ozni-

1111 Vaii8111U Blahorodi, že za obnost, který jsem úmu zemřeUmu 

pfáteli co pdjčku poskytnul, pfál bJch si obdržeti po zemře

lém mistru obrazy.- V první fadi žádal jsem pana Chittussi-

ho otce, bJ mně pfenechin byl obraz ".-lá Praha", Pan Chittus

si mně obraz ten slíbil a Doufám, ie neračte velectiný pane 

Doktore ničeho namítati. Obraz ten má pro mne velkou cenu. 

!Jl jsem avidkem tvoření díla tohoto; do obrazu toho vložil 

zemřelý mistr celou svoji duši a celou naději - bohužel bJl 

velice zklamán. 

Moje pohledávka za zemřelým přítelem obnáAí 1683 zl. 

73 kr. Bude-li nutno podati dokladu, musel bJCh zaslati viti! 

část correspondence oné se zemřelým přítelem k nahlédnutí. 

Očekávaje ctěných správ přikládám prozatím výtah z mého 

deníku, kde jeví se celý účet P• Chittuseiho, současně najde

te m'no domovníka "Louie Renkeod" kterému jsem jménem pana 

Chittussiho dne 2).7.89 částku 100 zasýlal, 

Poroučím se Vašemu Blahorodí se vší úctou podaný 

Valter 
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18S8- 3. ěervence hotově o•obně 200 zl. 

17. " poi§tou do Prahy 100-

28. " v Praze osobni 100 -

16. erpna v Praze osobni 100 -

17. dři politou 200 -

a. října 
listopad hotovi poitou 100 -

1889 - 25.3. osobně 100-

28.3. po i tou 200 -

24.6. po i tou 100 -

23.7. do Pafíle ( Louis Renlcsod) 100 -

3.8. osobni 50 -

21.8. pol tou 50 -

3.10 poukázkou 50 -

1890 - 6.2. osobni v Praze 62 -

30.3. osobni v Praze 150 -

29.5. na knÍŽku záloženskou 186,73 

1891 - v lednu osobně v Praze 35 -

úhrnem 1883.73 

na to obdržel jsem za prodaný obraz panu J. Hellwichowi 

v Kuklenách v ěervenci 1890 200 zl. 

zbytek 1683,73 
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II. 

Pfi•p'ni di41ap4 na m!eti příe&hr. 

o poz'detaloeti .Antonína Chittwuiiho, malíře, který dne 

1. května 1891 zemřel v Královských Vinohradech, v Xomenak4ho 

ulici 6p. Jl nezanechev poslední v-dli. 

~ 

I. Hotov4 peníze• Nepoz'dstaly žádná 

II. Skvosty! O 

III. !atetvo a prádlo nepetrné v němž pochován, ostatek rozdán 

mezi chudá pfíbuzné. 

IV. Nábytek domovní• Z'detevitel bydlel pravidelně v Pafíži, 

kdež měl také svou dílnu uměleckou. Taměj~í nábytek byl 

na místě v Paříži zpeněžen i vytěžena zaň částka 

18 zl. 62 kr. 

v. Obrazy 

1/ Lesní studie 10 zl. 

2/ Studie 6 -

3/ Studie z Normandie 10 -

4/ Studie z Hollendske 6 -

5/ Ho ll andská studie 10 

6/ Studie 12 -

7/ Pokraj lese 8-

8/ Hollendská krajinka 7 -

9/ Studie 12 -
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10/ Hollandská krajinka 8 zl. 

ll/ Studia z lormandie 13 -

12/ Z okol:! Paf:!!e 8 -

13/ Podzim v lese lJ -

14/ z llo%111181'tl'\1 • 12 -

15/ kopie dle Teniessa 15 -

16/ Studie z Hollandska 8 -

17/ llotiv z Asnieres 10 -

18/ Lean:! zátii:! 10-

19/ Roblberk 20 -

• 20/ Studie z Ho11andska 15 -

21/ Studie z Hol1andska 10 -

22/ Sekvana u Epinay 35 -

23/ Rolmberský rybn:!k 26 -

24/ Studie z Hormandie 15 -

25/ l!eská chalupa 80 -

26/ Z lesa ~ontainebleau 25 -

27/ Lean:í motiv 30 -

28/ ~ontainebleau - P1ateau de Bel1e-Crois 

(Studie) 15 -

29/ Venkovské zákoutí 66 -

30/ Bariery pařížské 12 -

31/ Studie z Ho11andska 33 -

32/ Studie 5 -

33/ žeň 20 -
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34/ Studie 8 sl. 

35/ Z'-tiií lean! 10 -

36/ Pobfe!:í llarny 33 -

37/ Z •tchodních ~ech 10 -

38/ Z okolí .Areueil 20 -

39/ llarna u Cbarentonu 10 -

40/ Rofabereký rybn!k 10 -

41/ Lean! motiv 20 -

42/ llotiv z Aabierea 20 -

43/ Studie 20 -

44/ Lean! interieur 16 -

45/ Poln! moti• 8 -

46/ Studie 10 -

47/ Rybolo• (Skizza) 6 -

48/ Bollandaký rybn!k 12 -

49/ rtalS:í snim 18 -

50/ Studie z Bretagne 18 -

51/ Z okolí Paříže 10 -

52/ Studie 5 -

53/ Studie 6 -

54/ Lean! moti• 6 -

55/ Studie 5 -

56/ Studie z Hormandie 6 -

57/ Studie z Bollandska 8 -

58/ Hollandský moti• 6 -
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59/ Z okol! Barbizonu 10 zl. 

60/ Studie 10 -
61/ Studie z Hollandska 6 -
62/ Z liormandie 20 -
6)/ Studie z Bougivalu 16 -
64/ Bar bizon 10-

65/ Motiv z Normandie 8 -
66/ Krajinka v náladě veaern! 10 -

67/ Studie 20 -

• 68/ Kostel sv • Jakuba u Jihlavy 50 -
69/ Nálada zimzú 45 -
70/ Z hvozd~ Brmenouvillských 85 -

71/ PoW motiv 42 • 

72/ Pobřež! Marny 85 • 

73/ Studie z Hollandska 8 -
74/ Studie 5 -
75/ Z okol! Asnieres 15 -
76/ Motiv lesn:í 12 -

77/ Z okolí Pařiže 26 -
78/ Studie z Hollandska 12 -

79/ Pobřež! Sekvany 20 -

80/ Lesní interieur 18 -
81/ Český motiv 45 -
82/ Motiv z Počátek 45 -
8)/ Francouzský dvorec 70 -
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84/ Studie z Normandie B zl. 

85/ Lean! interieur 20 -

86/ Studie z Creteil 20 -

87/ Studie 20 -

BB/ Studie 20 -

89/ Studie lB -

90/ Trocadero 33 -

91/ Sek:vana v Bois de Boulogne u Surenes 33 -

92/ Selcvana u St. Cloud 50 -

93/ Motiv z Normandie 28 -

94/ Čeaký mlýn 85 -

95/ Bretonská atudie 20 -

96/ Chempi~ 500 -

97/ Studie 6 -

98/ Od pramen~ Chrudimky 25 -

99/ Studie z Xormandie 66 -

100/ Studie z Bretagne 15 -

101/ Studie z Normandie 32 -

102/ Jindřich'dv Hradec (hrad) 130 -

10)/ Rybník na ěeském jihu 85 -

104/ Nálada veěern! 33 -

105/ Studie z Hollandska 12 -

106/ Mlýn ve Praneii 100 -

107/ Od Doubravky 20 -

108/ Rybník na ěeském jihu 85 -
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110/ Polabí u Pardubic 

111/ Studie z Bretagne 

112/ Prame~~Y Chrudimlcy 

113/ Ro~berský rybník 

114/ Prachatice 
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115/ Zahradní interieur 

116/ Jindřich~v Hradec (Vajgár) 

117/ JetelUtě 

118/ Jihlava zasněžená 

119/ z Císařského ostrova u Troje 

120/ Ia plovtrně 

121/ Z lesa v Karlových Studenkách 

122/ Krajinka z jižních Čech 

123/ Nádvoří hradu Jinřicho-Hradeckého 

124/ Le Quai de la Confirence 

125/ Motiv z česko-moravského pohoří 

126/ Studie z Normandie 

127/ Studie 

128/ Champigey 

129/ Hollandská krajina (západ slunce) 

130/ Bretonská studie 

131/ Bretonská studie 

132/ Studie z okolí Versailles 

133/ Studie 

85 zl. 

85 -

13 -

100-

45 -

85 -

10 -

100 -

166 -

100-

66 -

20 -

120 -

66 -

120 -

400 -

500 -

26 -

22 -

20 -

7 -

23 -

13 -

33 -

13 -
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134/ Z okolí Bluboěep lJ zl. 

135/ Z okolí PrahJ 26 -

136/ Xrajinka bretonaká 66 -

137/ Polabská krajinka 10 -

138/ Studie z Oreteilu 16 -

139/ Studie 12 -

140/ Z okolí pafí!ských fortifikací 16 -

141/ RaěeliDilti u Člunku 166 -

142/ Pohled na IX. okres Pafí!ský 400 -

143/ Skily u Argenteuilu 42 -

144/ Krajinka z Polabí 50 -

145/ Studie ěeská 13 -

146/ Xrajinka v soumraku 10 -

147/ Hradec Xrálov4 65 -

148/ Xrajinka z Polabí 50 -

149/ Studie 8 -

150/ Champi~ 16 -

151/ Zahradní zákoutí 2J -

152/ Studie z Bollandska 12 -

l5J/ Pohled z Montmartru na Paříž lJ -

154/ Motiv veěerní 8-

155/ Ronovský mlýn 50 -

156/ Zátiší 50 -

157/ Studie z Bollsndska 16 -

158/ Lesní motiv 40 -
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159/ PoiS,tlq 

160/ Pohled velkt na hahu se Strahova 

161/ Z lesa Pontainebleau 

162/. Studie 

16)/ Krajinka polabst' 

164/ Pohled na IX. okres Paříiakt (skina) 

165/ Malý pohled na Prahu 

Summa aktiva 12 199 zl. 62 kr. 

Pas s U a 

I. Bitlady pohfební 

40 zl, 

5000 -

120 -

10 -

25 -

100-

400-

12181 zl. 

a/ Pobfebnímu ástavu Antonína P'tka v Prase 

nitl&dy pohfební )44 sl 87 tr 

b/ Administraci "Hlasu národa" za oznÚiení 

~ní e-
c/ Administraci "Národních list~" za ozni-

mení úmrtní 12 -

II, Jiná passiva 

a/ obchodu a papirem Karla Stýbla 

b/ krejčimu Aloiau Háhlovskámu 

c/ papirníku Antonínu Urbanovi 

d/ obchodní zálo!ně v Praze, směnka 

do 20.ledna splatná 20.května 1891 

)71 zl 87 tr 

111 zl 37 kr 

141 - 60 -

54 - 70 -

50 -
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e/ obChodni záložně směnka datovaná 

15.dubna 1891, splatná 15.srpna 1891 62 zl 76 kr 

f/ obchodni záložně v Praze směnka datovaná 

26.února 1891, splatná 26.června 1891 150 -

g/ Ondřeji Hutterovi, obuvníku 16 zl 20 kr 

h/ paní Londanoourová,majitelce domu v Paříži 

č.8 rue Blanche za dlužné nájemné 

1000 frankd (20 fr.• 9 zl 42 kr) 471 -

i/ majiteli hostince Ch. BaChelinovi v Paříži 

č.43 rue Taitbont 207 fr. 97 - 50 -

j/ firmě Duchier Práres v Paří.ži, rue de 

Vieux Colombier č.l3 239 fr. 50 ct. lll - 38 -

k/ Augustinu Voborn!kovi,aoukromníku v Debři, 

okr. Mladá Boleslav 624 fr. 287 - 04 -

1/ Charles Grandelovi v Paříži č. 22, 

rue Lavoisier 487 fr. po 46 kr. 224 - 02 -

m/ p. Volterovi, cukrovarníku v Tlumaczu 

v Haliči 1683 - 73 -

3461 zl 30 kr 

Suma passiva 3 833 zl 17 kr 

Odpočte-li se od s~ aktiv 

S'UIIIa passiv 

zbývá čisUho jmění 

12 199 zl 62 kr 

3 833 - 17 -

8 366 zl 45 kr 
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~e jmění pozdatalé po p. Antonínovi Chitt\18&1m takové 

jest, jek tuto uvedeno, ie ve výkazu tomto mezi aktivy nic 

není samlěeno a mezi paaaivy nic nespr,vně poloieno, stvrzu

jeme ne m!atě pMaaey. 

V Praze dne 2). ledna 1892 

Dr. l!erey 

Jan Chit\18ai 

Pavlina Chit\18si 
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Helena K o r b e 1 o v á 

RODINOVA PRAf.sKÁ V'lsTAVA A JIHO dd'J!fvA V PIUZE 

V létě roku 1902 se v Praze konala výstava sochařských 

děl a kreseb francouzského ~lce Augusta Rodina. l/ Byla to 

událost, která znamenala význe~ný počin v kulturním !ivotě 

tehdejií české společnosti. Dostalo se jí nebývalé publicity 

v soudobém tisku. Jejími iniciátory byli mladí čeití umělci 

lijící v Pafíli, zejména Josef Kařatka, a uakutečňovatelem 

oslav v Prase se stal Spolek výtvarnýCh uměle~ Mánes v čele 

se sochařem Stanislavem Suchardou. Jil roku 1901 přinesly Vol

né směry soubor článlcll věnovaných francouzskému soChaři a čet

né fotografické i kresebné reprodukce jeho děl. 21 Pro zam;fi

lenou výstavu byl zbudován nový výstavní pavilÓn ne okraji 

Kinského zahrady na SmíChově. Střídmý projekt vypracovaný 

architektem Janem Kotěrou byl realizován v rekordním čase tří 

týdn~. K výstavě byl vydán katalog s článkem r. X. !aldy a 

Stanislava Suchardy, plakát Vladimíra_ !upanakého a soubor 

reprodukcí Rodinových děl. Výstava byla slavnostně zahájena 

vernisáží lO.května. Koncem května pak přibyl do Prahy na 

krátkou několikadenní návitěvu sám .Auguste Rodin. 3/ Návitě
va dostala oficiální ráz. Ba přípravách přijala účast i 

miateká rada. 

V archivu hlavního města Prahy ve spisech presidia ra

dy a magistrátu královského hlavního města Prahy z roku 1902 
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- 1905 se naehás! átlf apis vztahuJíc! se k vtstavi a Dáviti

vl Rodinově v Praze, kter.f osvětluJe áěaát pra!sk4 městsk4 

rady na t4to kulturn! události a kteri se stal pramenem ná

aleduj!o!ho tritk4ho příspěvku. 4/ Ten si klade za cíl zve

fejnit nikolik zaj!mavých dokument~. Dř!ve ne! pfistoupíme 

k publikaci archivili!, nah14dněme ve stručnosti do příprav

nýCh jednán! v městské radě a vytě!me v několika poznámkiCh 

obsah spis~. 

15. března 1902 byla pfijata v presidiu pra!ské měst

ské rady deputace spolku Kines, ji! tvořili pan Ladislav !a

loun a pan Piedler. Deputace přiniiela dopis pfedsedy spolku 

Stanislava SuChardy, ve kter4m Mines !idal městskou radu o 

spoluáěast na pf!praviCh vtstavy a o jmenoviní delegit~ do 

pf!pravn4ho vfboru. 18. bfezna byli z rady jmenovini tito 

delegitii 

JUDr. Xarel Groi, městský radn!, advokit, JUDr. Jan S. Jo

vik, obecní stari!, advokit, Joset v. Novik, obecní stari!, 

c!sařský rada a tovirník a P.rantiiek Adolt !ubert, obecní 

stari! a spisovatel. 

Přípravný výbor zahijil svou činnost. Koncem března se 

korespondovalo mezi Prahou a Paří!í ohledni um!stění výsta

vy. Redakční odbor př!pravného výboru sestavil řadu zpriv 

o Rodinově vfstavě pro francouzský tisk, kter4 pak člen 

městsk4 rady dr. Emanuel z ~enkova zprostředkoval tran-
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couzským listdm. 

10. května byla Rodinova výstava slavnostně otevfena 

za účasti člend městské rady, kteri pfevzala nad výstavou 

protektorát. Brzy se začalo uvalovat o zakoupení některého 

uměleckého díla pro Prahu. Stanislav Sucharda zaslal radě fo

tografie prodejnfch děl s udánim nicvu a oenJ. Dvakrit zase

dala d~ěrni presidiální komise, než se rozhodla zakoupit 

bronzový odlitek sochy Kovový vik, kterou doporučil mistr 

Alfons Mucha a zástupci uměleckých sdružení. Kupní cena so

chy činila pět tisíc korun nebo trankd. 5/ 

Koncem května byla ohlášena osobní Rodinova nivětiva 

v Praze. 27.května obdržel starosta dr. Srb z Dráž!an tele

grema "Mistr Rodin přijede zítra ve atfedu 6 hod. 50 večer 

do Prahy". Městská rada se svými zástupci účastnila uvítání 

na nádralí, banketu v hotelu Central a dalěích akcí. Mistr 

Rodin byl přijat na Staroměstské radnici v presidiu a potom 

se zúčastnil velké slavnosti na svoji počest ve velké zase

dací síni radnice. Městská rada uvolnila 1000 korun na vf

daje spojené s Rodinovou návětěvou a dala k disposici měst

skou ekvipáž. 6/ A. Rodin strávil v Praze čtyři dDJ, které 

byly nebi ty bohatým programem. 7 I 

Kontakt města Prahy s Rodinem neskončil návratem 

mistra do Prancie. V následujícím desetiletí máme k dispo

sici zprávy o písemném styku městské rady s francouzským 

mistrem. Brzy po uskutečněné nivětivi obdržel starosta 
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mleta Prahy Rodin~ děkovný dopis. 81 Roku 1904 saslala 

mlstská rada 200 korun na mezinirodni subskripci pro zakoupe

n:! Rodinovy sochy Myslitel. Když roku 1909 nadtívil Prahu 

francouzský sochař a Rodin~ žák .A. B. Bourdelle, byl dán 

dal~í podnět k písemnámu kontaktu. 9/ Roku 1910 slavil A. 

Rodin sedmdesáté narozeniny. K tomuto jubileu zaslala měst

ská rada mistrovi blahopřejný list a Suchardovu plaketu. lO/ 

Styk města Prahy s .A. Rodinem, byt po roce 1902 už pouze pí

semný a příležitostný, byl přerván až mistrovou smrtí. 

Následující edice obsahuje program Rodinovy náv~těvy 

v Praze, překlad Rodinova děkovného dopisu starostovi města 

Prahy a soupis vydán:! za mistrova pobytu v Praze. pfepis se 

řídí pravidly vydanými ČSAV v roce 1978. ll/ Současně připo
jujeme soupis spis~ signatury AMP, Pres. 1901-1905 28/64 

s let 1902 - 1905 a seznam užitá literatury. 121 
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ldice 

I. Program Rodinovy nádti>t;r "f Prase 

Pofoad údtřf;r A. Rodina v Prase. 

PrYn:í tfi ~ pobytu prallltcfho. 

Stfeda 28.nitna. Míjesd wrtanonn na den 28.nitna. 

Rodina příjesdu bude >tJ,Iádtna posději 

u pana Rodina. 

Rodi~i do Podmokel pojede vetfíc deputa

ce eestávaj!cí se sútupcda 

Spolku ěeských lurnalietd, 

Akademie, 

Jednoty, 

Mánesa, 

Umlleckcf besedy. 

V Prase na nádral! uvítán bude Rodin >tfbo

rem rapresentaěn:ím, a sice pfoed .. dou . panem 

císařským radou llovákem osloven. Slovutná 

mistská rada jako protektorka >tý&tlf:V7 bu

dil poládána, ab;r vítán! tohoto se s\taut

niti ráěila. Pofad uvítán! ujednán bude 

panem císafoským radou llovákem se elovut

nfm presidiem mhtskcf rady. 

- Projí!!ta mistem. 

OdpoCSinek. 



~nrtet Bol! Hlo. 

lll 

lfivitha "ff-tll'l7 na sapfeDOUI o lO.hodiDi 

dopoledne. ll hodin (ll l/2) manifestace 

Ro4ino"fi na radnici Staromiatsk4 pof,danáa 

'llmilecldmi B4rulen:úli, 

Spolkem ěeských luraaliat~. 

E manifestaci t4to pos-,tái budoua 

Sbor obeon!ch starl!ch kr.hl.m. Pr~, 

rada mista Sm!chO"fa, 

spr,.,m tCDise sahra~ EiDBkiSho, 

atarostc-,4 obcí pfedmistských, 

Alliance trancaisse, 

Soci4t4 des amis de Prance, 

trancousský konsul, 

datupci literárn:ích a jiných nřejnfch 

korporací. 

Za komit4 representaěm osloví Rodina 

pan císařský rada Bo-,it. Pan předseda 

c!sařský rada Bovák dohodne se a pres1-

41em slovutn4 rady městsk4 o pořadu ví

tim na radnici. 

l hodina. Dejeneur u pana císařek4ho ra

dy J.V.Jováka. Odpoledne ná"f5tě-,a mist

sk.sho musea. Pro~ pro veěer uatano

"fen bude posdiji. 
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P'tek )O.kvitna. 10-11 hodin. B'v!tiva výstavy. Rodin oslo

ven bude předsedou panem císařským radou · 

Kovákem a zástupcem llúesa. Zúčastní se 

celý výbor representaění. 

B'vitivr soukrom,. 

V l hodinu dejeneur (banket) v hotelu Cen-

tral. 

Cena kouvertu stano-rena na 10 korun. Jed

notlid děastnid korporace provedou 

v Jcrwsích svých pon'úí na vlutJt( zodpo

vidnóst. 

Spolek Mánes sesvea 

sbor obecních st ariích kr.hl.m. Pr~, 

radu mista Smíchova, 

zástupce obcí předmistských, 

sprivní komisi zahrady Xinsk4ho, 

oficielní kruh1· 
Divadlo - Prodaná neviste. 

Po divadlea veěer v Kanesu. 

Sobota )l.kvitna. Prohlídka zemsk,ho muzea, strahovsk' 

lmihOVJ:11• 

V l hodinua Dejeneur v hotelu za úěasti 

výboru, t4• delegát~• mistské rady, 

Spolku <Seských iurnalist~. 
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Alliance trancaise, 

Societ' des smis 4e lrance. 

04polednea Hradě&Jl1, 

sla~nost J. z-.,era. 

Pro ~•ěer staDOVen bude program doda

te<Sni. 

Odjezd na Mor•vu• dop~odí Yfbor Ro

dina na nádra!í. 
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II. Děkovn! dopis Rodin~ starostovi města Prab1 
(překlad) 

V PaříU dne 25.ěel"'na 1902 

Pane starosto města Prahy, 

po sdm návratu z Prahy, kde byl jsem pozdraven na poěest 

Prancie a Ul jako umělec sochař, cítím velice milou po

vinnost, abych poděkoval VÚl i mbtu. Praha jest jedním 

z nejvelebnějiích měst a mysl moje ěasto vracela se do 

!!ma, do města, jež nejvíce Praze se podob,. Vy, pane 

starosto, spolu s městskými radními znaěně jste se zasa

dil o to, aby byla uspoř,dtna zvliitn:í výstava mfch děl; 

spolek Kines svou ilechetnou oddaností uskutečnil a do

vršil naie společnl! přin:í. Při srdečná uv:ítin:í na radni

ci prokiztDa mi byla čest, !e jsem seděl po boku velkl!ho 

oběana (se. starosty) a náměstkové předsedovi, Prič e 

Neubert, mne pozdravili, leč jazyk m'dj nebyl s to, aby 

vyj,dřil city radostné, je! jsem choval, zejml!na aby VÚl 

vyslovil, jak pozoruhodn' jest energie a síla, kterou 

jsem viude zřel. Skromná moje osoba byla na několik dní 

povznesena tím tak velice srdečn!m uvítáním a uchov' si 

na ně slavnou a nevyhladitelnou vzpomínku. Nebyl bych 

úpln!, ~bych se nezmínil o kráse slavnosti, kde v jaře 
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rostvetlýeb sadeCh paláce aristokratická krása pražských 

len, jejiCh Cbůe i toiletta, tet pdvabná a elegantn!, 

pfipOIÚ:aal.7 111 lláj Dantdv. Bemohl jsem j eiti opatH U 

pfeklad pražakýeb list~. Koněím, jsa i~aaten, že m~ sole 

Kovovt ~lk dostalo se cti, aby umísti:aa byla ~• ~elk~ sa

.. dac:! a:!ni radnice a jaem Vál oddaný 

.Augu8te Rodin 

PaMi, 182, rue de 1 'univeraiU 
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III. Soupis vydání pfi Rodinově návitěvě 

Vydání za pobytu A. Rodina v Praze. 

B! ~ě!t Bli!DOSt~o ~~t't1 

1902, květen 28. PO"foz o pfíj ezdu na nádraží 6 K 

)0. Povosy do výstavy a odtud 

k Hynajsovi /1/ 14 K 

Povozy pro hosta z Peiti 10 K 

Povozy pro hosty po návltěvě 

divadla 12 K 

Povoz čekajÍcí o banketě 6 K 

Růná drobná vydání 10 K 

ďčet hotelu Central, pobyt Rodin'dv 

a doplatky za banket 984 K 

1 lože pro Rodina o představení 

v divadle 20 K 

4 křesla pro hosty o pfedstavení 

v divadle 21,60 K 

ďěet Di trichdv, za kytici do bytu 

Rodina 9 K 

Povozy pro Muchu, Váchu, llařatku, 

Strettiho 10 K 

ďěet sklepník'dv o banketu za likéry 

pro hosty 13 K 

llařatkovi vyplaceno na drobná vy- ..."_ 

dání pro Rodina 40 K 
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Jízdné na Moravu za Rodina a 

Kafatlcu 

Sluhdm na radnici za upravení sálu 

1000 kus~ českých pozvání k slav

nostem A. Rodina 

Lístky k banketu ()00 kus~) 

Menu (200 lcus~) 

l'fihlášky pfípitW (180 lcus~) 

Poiltovné za zvaní k slavnostem 

a jiné 

tfčet J. MatUIIY • kytice k banketu 

Pfíspivek slavné rady mistské 

Nebrazeno 

5),50 K 

10 K 

42 K 

) 0 50 K 

) K 

42 

60 

K 

K 

1)84,60 K 

1000 K 

)84,60 K 

Nebrazený obnos pfipadá stejným dílem na Umi

leckou besedu, Jednotu výtvarných umilc~. ~es

kou akademii vid a uminí, Spolek českých !ur-

nalist~ a Spolek výtvarných uměl~ Mánes. 
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I. Seznam spis~ týkajících se výstavy soChafskýCh děl a 

návitěvy A. Rodina v Praze. 

Preaidi\1111 radl a magistrátu král. hl. města Praby 

1901-1905, eign. B 28/64 z let 1902 - 1905 

1) 14.III.l902 Spolek Mánes zastoupený předsedou St. Su

Chardou žádá městskou radu, aby jmenovala 

své zástupce .do přípravného komitétu Rodi

novy výstavy. 

2l.III.l902 Vyřízeni. 

2) 22.III.l902 Telegram A. llucey z Pařile ohledně \llllistěni 

Rodinovy výstavy v Praze. 

2).-24.III. 

1902(28.III.) V"řízeni. 

)) l.V.l902 

2.V.l902 

4) l.V.l902 

5.V.l902 

Spolek Mánes zastoupený St. SuChardou žádá 

městskou radu o převzetí protektorátu nad 

výstavou A. Rodina. 

Vyřízeni. 

Redakční odbor komitétu pro uspořádáni Ro

dinovy výstavy zastoupený K. Jiránkem žádá 

starostu ~ěsta Prahy o zprostředkováni 

zpráv o Rodinově pražské výstavě francouz

ským list'Om. 

Vyřízeni. 

T 

,.. 
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5) před 15.V.l902 St. Sucharda zasilá starostovi mista Prab1 

l5.V.l902 

6) 17.V.l902 

2l.V.l902 

7) l9.V.1902 

21.V.l902 

8) 20.V.l902 

9) 22.V.l902 

10) 24.V.l902 

ll) 27.V.l902 

12) 27.V.l902 

13) 

14) 7.VI.l902 

15) 15.VI.l902 

. 
fotografie prodejných praci A. Rodina. 

Protokol z d~irná schdze presidiálni komi

se o zakoupeni niktenho z dll A. Rodina. 

Zástupci ě!ských umileckých sdruženi dopo

rupuji mistské radi ke koupi Rodinovu so

chu Kovový vik. 

Vyřizeni. 

Representaěni výbor Rodinovy výstavy žádá 

mistskou radu o spoluúěast na oslavách u 

př!ležitosti návitivy A. Rodina v Praze. 

Vyřizeni. 

Protokol z d\birné schdze presidiálni komi

!lle v záldi tostech zmininých v ě. 6, 7. 

Pořad návitivy A. Rodina v Praze. 

J. V. Novák potvrzuje přijeti 1000 K na vý

daje při návitěvě A. Rodina v Praze. 

Vácha ozna~e telegraficky z Dráž!an dobu 

Rodinova přijezdu do Prahy. 

Oznámeni o Rodinovi přijezdu pro tisk. 

Pozv4nka pro starostu dr. v. Srba. 

Dr. E. z ~enkova žádá o proplacení výloh, 

které Dl\1 vznikl7 při návitivi A. Rodina 

v Praze. 

St. Sucharda žádá proplaceni socb1 Kovový 
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vik pro A. Rodina. 

17.Vl.l902 Vyfízení. 

16)' 15.VII.l902 pfeklad děkovn4ho Rodinova dopisu starosto

vi města Pralq. 

17) ll.VIII.l902 Městská rada iádá St. SuChardu o dobrozdtní, 

kam UIIIÍstit zakoupenou sochu Kovový věk. 

26.VIII.l902 Poděkování St. Suchardovi za dobrozdání. 

18) 9.1.1903 Koncept francouzské odpovědi na Rodinove 

novoroční blahopřání. 

19) 2l.II.l902 Bárodní listy, str. 13 (I. příloha BL k 

č. 260), K. B. Mádl, Be na !otín. 

20) 26.1.1903 

21) 6.V.l904 

22) 11.1.1905 

23) 3.XI.l905 

Spolek Mánes posílá radě mistsk4 výpis TJ

dání spojených s pobytem a slavnostmi A. 

Rodina v Praze. 

Pan Gabriel Monrey (fr. časopis Les Arts 

de La Vie) iádá městskou radu o příspěvek 

na mezinárodní subskripci k zakoupení Rodi

nova díla Myslitel. Kupon na 200 JC. 

Rozhodnutí o umístění Kovového věku na Sta

roměstská ra~ci v přijímací síni presidia. 

:Pa Otokar Čihák, American Import Ho~e, 

Praha, nabízí městské radě ke koupi bustu 

A. Rodina od sochaře llaguierea. 



121 

II. Seznam literat~ 

lládl Karel B., Auguste Rodin, Zlatá Praha XIX, 1902, 

~. 27, etr. 313-314. 

Mašín Jiří, 

Uminí v~era a dnee IV. Auguste Rodin 

(lO.květen- 15.ěervenec 1902), 

str. 53-82. 

Auguste Rodin, Volné směr,y 40, .1947-1948, 

str. 198. 

lllebehay .Christian 11., Klimt und Rodin. Juni 1902, ina 

Gustav Klimt. Sein Leben nach zeitgenos

siechen Berichten und QDellen, Wien 1969, 

s. 203 n. 

aalda Prantišek X., Auguste Rodin, Volné směr,y XIX, 

1918, str. 153. 

týž Geniova mateřština, Volné směr,y VI, 1902, 

str. 183 n. 

Věstník obecní král. hl. m. Prahy U, 1902. 

Volné směr,y V, 1901, str. 95 n. 

Volné směr,y VI, 1902, str. 210 n. 

Wagner Josef, K detail~ soch Michelangelových a Rodino

vých, Volné smir,y XXIX, 1932, str. 178. 

týž O portrétech A. Rodina, Volné směr,y 

XXXII, 1936, str. 184. 

týž Rodin'O:v '"lni třni hlas", Volné siněr,y XXXII, 
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19)6, str. 24. 

Wittlich Petr, ~esk4 soohařstYÍ ve 20. století 1890..1945, 

Praha 1978. 

týl Doslov Vl Weiss David, :lahý jsem přihl na 

svět, Praha 1979, str. 653 n. 

Zlatá Praha III, 1902. 

Poznámqa 

1/ Výstava byla zahájena lO.května a ukoněena po prodloule

ní 10. srpna 1902. ~odně byla plánována do 15. ěerven

ce. Zhlédlo ji kolem ětrnácti tisíc platících návětěvní

kd. Přesto skoněila deficitem. 

2/ Volné směry V, 1901, str. 95 n. 

)/ :lávětěva A. Rodina v Praze se uskuteěnila 28.-)1. květ

na. 1. ěervna odejel mistr na Moravu na Slovácko, kde 

setrval do 4. ěervna. 

4/ AKP, Presidium rady a magistrátu kr. hl. města Prahy 

1901-1905, sign. B 28/64. 

Seznam spisd viz dále. 

5/ Socha byla zakoupena na úěet rubriky na nepředvídané vý

daje. Jak vihavě přistupovala městská rada ke koupi a jak 

se bránila vydáním, ukazují některé poznámkyr "• •• navrhu

je komise, aby koupě tato byla uzavřena s tou výslovnou 
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podaíDkou, le u obci pralst4 U4Dtoh daliíoh obití na 

vtstsvu Ro41Dovu Udáno ubu4e. Ze3úna budil 311 ~ 

prohUieuo, le obec pnutá eventuelm deficit vfstavy 

t4 hre41ti nebu4e." (Vis čj. 756). Tato "opatrnost" ·ostfe 

kontrastuje • ububfel:fmi oficiálními. oslavami mistra Ro-

41na pfi jeho náviitivi. ltoupi nemila bft nefe3ňována a 

tupili cena se mUa uta3it. Rospak7 panovaly také pfi 

roshodovéí v otúce umístim ltovodho vitu. Zpočátku 

naila socha asyl na Staromistské ra4nici. Je4nalo •• o 

3•3ím umístlm na !otíni. Dekretem mistst4 rad7 

s 25.9.1903 ~lo rozho4nuto umístit soohu v mistsk4111 

~eu a dekretem z 10.1.1905 v při3ímací síni presidia 

mistsk4 rady. lt tomu viz článek lt. B. lládlaa 

Kádl K. B., Be na !otín, Ntro4ní listy, I. příloha 

k Čo 260, 21.9.1902, str. 13. 

6/ Vydání za pobytURo41na v Praze v1z ·e41ce č. III. 

7/ Program viz e41ce č. I. 

Plánov&%1Ý program byl v podstati dodrbu, nebyla ustu

tečnina návštiva zemsk4ho muzea a strahovské knihovn-r. 

Je4no dopoledne str~il !. Rodin v Oboře letohrádku 

Hvizda. V Národním divadle zhlédl mistr Kovařovicovu 

operu Psohlavci. Podrobni referují o kaldém dni Rodino

ve pob7tu v Prase a na Kor&'Vi například BU.04ní listy 

od 28.5. do 5.6.1902. 

8/ Viz edice č. II. 
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9/ Vbtmk obeom Jer. hl. JDista Prahf XVI, č. 6, 

27.3.1909, str. 75. 

10/ Vietmk obeOJIÍ kr. hlo usta Prahy XVII, č. 21, 

15.11.1910, str. 365. 

Poděkování Rodinovo viz tamt&!, č. 22, 1.12.1910, 

str. 381. 

ll/ Zásady pro přepis novodobých historickfoh textd vmnik

lých po roce 1848 viza Pravidla pro v;yUvání novodobých 

historiokfch pramend, Studie l!s.AV č. 12, Praha 1978, 

str. 58 n. 

12/ Viz přiloha č. I a II. 

13/ Dopis byl uveřejněn 16.7.1902 v dennim tisku. Viz např. 

Htrodni listy, 16.7.1902, č. 194, str. 4, Styk;y česko

trancouzsk&. Originál dopisu byl předm k uchování 

městsk&mu archivu, což potvrdil svým podpisem na spise 

dne 18.7.1902 Dr. Josef Teige. Dopis se mi nepodařilo 

na1&zt. Překlad je dobový. Je ulo!en ve spisech Pres. 

1901-1905, sign. B 28/64, č. 16 (viz přilohu č. I). 

.• 



125 

Bl-ata • o f i l o v á 

DtDiom PO TmtollU DimVI 

lWlesát let up~o letos v kTitlm o4 árii Wnita a 

aeútora Viktora »,u, ll:teri "JTOlalo Te ..,., 4o'bi lliMHtlll 
ohlu, pod.D:(Ulo fůu ll:ultumíoh 1 poUUottoh ů:oi a pfin41o 

4oll:onoe k i1Ton 8polek Ullilo~oh pMTl'lenot. 

•ell:l14Dt li vot Viktora DJka M uadel n Tlúoh Ja4er

all:4ho .ofe 14. tTitna 19.')1. IIDN. clrů4ho d.ae M li:OD&lvloopu-

4u u ·Du'brovn:!ta pohf'e'b, ab7 IIOh17 'bit posbtatli:J sellhl411.o 

phveHDJ s Jqoalirte clo TluU. V Jrue pů: obfů;r poll:rdo

valJ al 4o 20.5., 11:47 'b;rla rů:eT uloiena na Ollaneů. ll !úl 

Tiů: neall:on~il ud livot literúního Ula WlilooTa, ud ~ell.o 

"drubt livot• T ideolocioll:o-politioll:' pro,...aAi ntrotDi le

aoll:r&Uoll:' atr&DJ, a ll:oneCSni - pro rodinu »,koTU se neusade-

17 proaloTea nad rů:Ti oaobni sálelitoat1 D;rta - ob~. 

:PoD4 oll:reaniho aou4u V1nohra4J (Průa-~111.) T .lroll.iTU 

hl. •· Praq 2/ TJdáTá avideotn o dloull.á pos4ataloatnia 

~e4dní, ll:ten ae protihl.o Uaif na tři rot:J. :1717 to rolq, 

11:47 b;rla veh~noet v aaxiálni a:!h aesnaovúa • Weniko't'ja 

i1Totea, J/ 11:47 TJila Titiina ~ell.o clil saohoTaioh v po.Uta

loeU, 4/ s-,fi11 se v#uni po6et ineoenao:( ~ell.o her 5/ a 1 

~1nall: ae pro~evOTal sá~ea o cluohovni oclll:u vtsnum.4ho Ulliloe. 6/ 

Sou~uni • t:úa probihalo vefe~noaU et17U řiseni pfi 
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okremúa aou4u pro Průa-~iJa, pro~edDiTa#o:! U4iohi aotd, 

proo .. aái okúali, leCS sh~al neaái aloli tf nel apor tr1 u
kl\ o T'jSDD DJkoTa díla. 7/ Bu4eM ale4o...at práTi toto ~e4Dú.:! 
'bes publika, tteri a1oe nio neubere u1 nepfoiU na alávi a 

pMnoau DJkovtoh báan!, her a prÓs pro CSeatou literatura, ph

oe vlat .ale ~1 oavitl1t u.llo6v osobní livot, ~eho pro

sthdí 1 ro41Dni vsta!a7, a tů: nepi'!Jio pfoiapit 1 t 'fjtl.a4u ni

ttertoh tontu:t6 ~eho díla. C:!lea práoe ~· aposorni t n& neVJ'

ulitf arohivn:! •teriál, neaD&I:! •• vlů: v úplnoaU ~·~ spra

oovat. 

Prm:! foruli't7, spo~ed • úrt:!a »7ka, 1'J'foisoTal 

otrean:! aowl v Dubrovn:!tu, ttert v M~nu 19)1 zaslal tra~ati

• oivil.J1Úil soudu v Prase ovihnf opia »7kova úarmího sápi

au a odhnou sprivu iSeatoalovenatQJ.o konsulátu v Dllbrovn:!tu 

o státn:! pMalulnosti sea!el&ho, 3eho posledn:!a pob7tu a o 

posdatalfoh. 8/ lra~stý oiv1ln:! aowl v Prase, ttart apia7 

při~al 5.12., 3• postoupil 12.12.19)1 t V7fo:!zen:! otrean!.u 

aowlu pro Prahu-jih (Vinohrad7), tu doll7 21.12. Jednúd 

v Prase pat probÍhalo ocl ledna 19)2. 

O sahá3ení pos6ataloatniho fo:!sen:! salá4al spolu s 41-

diotou přihliltou PbDr Viktor Jtr1pner, DJkdv s;Jnoveo, 9/ sa

atupovant JODr O. Vaotea. Podle tito přihláit7 lO/ b7li sá

tonnýai di41o1 Dytova aanlelta a ~eho -.rnoveo. Báan:!t neza

nechal poaledn:! v611 a o didio:!oh posellku v !rÓ~i, bJtovQJ.o 
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saH•m, iat.t.,., tDJ.bo'YIIJ, pftT, pobledivet a 11Toi;Jd po

~iai;tJ 1111 l'Oůotaoat Ha4. 

1'aD:( clr. zaeu. »Jkm, l'Ouú Jlúton, ll/ niM.la fiT.' 

sunpoTÚIÍ JUDr 1.. Bei4le1'0Ti a ůo4Di • v. lri.purea \14ala 

y;flSet p!eai1;6 posů'taloatlúho M•Di. 

Pro~ed.Dúť posůtalnU 'b7lo ni!uo noUM. Jo .. :ra U.

noTi ~ato II0\14JI!a t0111nfi v PraH XII. lhtola .. \Qal 16.le4-

u. 1932. ••~pne 'b7lo ma'tú prodat o4laa4 a inventarisaoi po

sbtaloaU, o Dii poU4ali o'ba ditioovl. 

Olba4 po .. .tt· T !rÓ~i b7l proTedeD 10.-17.5.1932. Po-

. ndt7 TJP%'&OOval:l aroll. 1.. Jt. Gra'ber a aroll. V. Utciatel.Da. 

DJk vlu'I;Dil 12,949 ara ponllkd, cbaratterisovUijob ~·· l'Ole 

a paahiDa, amatb;fob Te atrú.i 'bes pManpod oeat7. U Sta

Tebního clrv.latft u.ileotl 'beM47 llil vloien ~edea atavebm 

51eJUikt podíl ( 500,- Jt5) , oviea podle poaadta o posnku ocl 

aroll. ZitoatelDJ • ... tavovaoí ~eho aehopnoat rovů H 4Dea 

nule ••• •. 

22. dubna 1932 'b7lo D&Mnno a 22.6. pl'OTecleno ooeDIDi 

autorůfob priv Viktora DJta. Soud.Di SDalo1 prof. clr. JL JJ:I
aet 121 a spisovatel P.S. ProObista l3/ .. VJ~áclřil1 doat 

atepUotJ t hllotnl atrúoe autorat~o prá.,.. 14/ Obdoba ~·~iob 
Dásor4 na obli'- »Jkova 4ila u 5tenářd a divátd ae ob~e~e 

1 v novi~i:!Ch biocrafi:!Ch báaD:!ta.l5/ foto hoclDOoeDi b7 stá

lo sa přeů:CNIIÚd • přihl.~tía t dobod pocla:Úlinoati sáJm 
o DJka na atrani ~edDI a t 1101Doat1 IID8Iq odha4o4 poclhoclDOUt 



128 

oea autorllkfob práv pro 11~17 aoaADího ~ecbWú u atral 

clraU. 

PoUtk .. h:rveue b71 po4n1Jnmt prmi poku Hpaat 

avrlt7 a kD.ihe'!DV. v b7'tl suh14ho v Letobradak4 ulioi 1) 

u 'f1Dobrůoob, ale 117-t b7l usa5en. InvaW b7W '1171 proto 

't'JPfteOTÚ al 30.9. aoaa:úd. mal.oi r. Gluana aJ. Bolu. 

Zůrlaat b71 D&7tek, oUv, O'bra&71 •oob7 a ~1D4 oeDD4 pfe4-

alt7 ur!•tln4 v poll:o~i, praooml, ~t4elDI a p!Haúi, ool 

vlo bJle ..,.aťa1oao u 5.650,- U. ). M~u 'b71 proveden Hu

pb a oAů kD.ihO'f117 aoůJlÚI malou J. loiea. 16/ 

~ Uobto tM pon411:'d b7l7 ahl.Uftn7 takl 4alti po

hle4i"fk7 a cl111la7 u 'buall: a rlatob firea, nebo naopak konta a 

po~iatq sud'e14ho. Jo~iob p:hhl.ecl a SÚ'OveĎ dalti aál po4-

atatn4 po4robnoat1 oo14ho ~e4nia! doll:uaentu~o koreapondonoo 

aowln:(ho koaiaafo nottie Ueu a 11aotní doll:lů7 ~·- sae1ad 

nebo přecllolon4 panť ~ovou. 

l'a poclsia 19)2 b7l7 tocl7 jil llhroláidill7 potřebnl po4-

k1ů7 k ávlreanna Mzenť, ale protolo •• Ud1ok4 atr&n7 ne-

110hl.7 ůodnout na &p6aobu ro&dilenť podataloati, b71o pro

jodnaoť stá!, p6vodnl nařísed na 21.u., odroaono a uall:u

toanilo •• al 18.1.1933. Z protokolu o nia •• dosvťdt.e, le 

dr. z. D,tová 1 dr. V. lripnor b7li usnáni dě41oi po V. »7-

kovi. J'a je~ioh Udoat b71 do protokolu &&fuon 1Dvontiř, 

kter.f dává tento obras posdataloati1 
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;; :A/8~&T ~Jibi I 

1. Ilon~•• 

ll 66'7. ,olal.U'flq. poUlJ. 

pá ft, pe~:l.·ta •••• · ••••••••••• 

~) .................... . 

.. .e.tr y !ré~i ••••••••••••••••• 

~- .....•.....•.............. 
B/ 8\&T lluhi dbraea ••••••••••••••••••• 

9.000,- u 

45.379,- u 
26.648,75 u 

18. 7.30,25 11, 

Po 4ellúa ~eclúJú. ~- pzoan pz"Otokol, ,.;rla ·~•4aúa •
si pMtu.lai 'lilutút;r 4141"' 4oho4a, ~•#I text ou~-

.,. pMloH III. 

!!a ů:odUa priM DG~tie lh• l7/ a 8p1q ,.;rl;r ~ .. -
D'I .. okrea! 8ou4 Průa-~1!1. •• SpftTOU O T;JMHDÍ & iJ18t:rů:

OÍ. '" ros .. ~ ~.0. •ou4ní kaoeUM •traia a saintezoe

•oTarr/a 'lifa4ta. Oll 4ů• 1933 pro,.ru ~•pne phbizú:! po

sůt&lo•U, sapranní 41'1W\ apocl., ool M prot411lo al 4e w
ra 1934. lal 

Vf81Kek 1 pri'bill oelAo Msa! 4i~i tulit, le ~eůi-

DÍ ,.;rl o eioe SO.oahad, 8le pzoo,.lbl• klid:d, pouu n tol'lli 
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ut4ht6o M•Jd· HisftÚ ...ut aalei, alúti llllát IJ'• 

t"J ~ ... nai1H YJ'~:h TatMo ... ~. T ~o~iMI 

~- •ilo mlu ... -~.ul! -~tta útle& '" 
~ &itiek4 ual. boto tů4 ftiari eOM7 ,...__ 

uJÍ peRIIOTIIÚ phW~ a T peabt;alo•U ~o JftM tia• 

tori ~Má, tteri MltJl,o •lu ,..S..oat;, atWM tnllať u
t;OToat; uft4ba Mat ( .. 1 nlea Mat "fi~*W aituee 

.,. ~~naú:! • ~la;tld. tiůnt-ltio MMJWd.). I th• ~o oltol• 

aoau "dek Hi, le -.w aituee IIÚ'Otii:Oae Wn:Or:a a ... 

út;on, ~-- •1H QMt; oUin • peliUekAo 1 '111111oot41t.e 

,..lita ~ůo &elt7, ltJl,a a1oo clo'ltft, DitoU Tlak aiMNiá. 1 

Titt;e ._ a1 -~- MJOt;rpil • otúa14 PNatihU ..S. • 

u-clb:L •po~ •tatd• a dtftl ~1ů t apH~-at 

11TOtia ftltiva:Oao lloTita (an • ...p. onu:r aaů7MD4 

T illTeDfiU1, ~oJao 008~ apo&.). 

UYi:rea ..U... ~ohl pMpe~1 t; lliteUt clzooboat;i, tt;e-

ri ~·- a u,koTft podat;aloat;:( apo~OJIJ'. 

Jat uftti &iclioti clollo4a, phnali at;~ tftT& olta 

ticl1o1 MTDia Ul•. s t;úa u1 anTid ~o~1oll aůa uft

h~Di t; DJkoYJ' prioo lt.l ~11 aoola pfipraftú MM -~ .. ů;ra• 

t;u.4, ttori ao saoJaoTa17 T :ratop1aoo1a. V :rooo 1933, tf.7l 
~11 peabt;aloatat Maa! tal!, -"tift v. Ezoi.JIIIft T utla

utolat;n At;l.aUa u,tton ab:Lrtu "Stan plorio• • Wnfa1 

• lot 1902-28, jo#l Utiul uriil ~olt;l aú •tor, a t;Qaol 

rob ."ul& z. Uatoft~Oft porlcltJ' pocl úaTOa IIJD.a4oat;• 



Y hpilo'ftů ~llollll:ai.Uoll. 19/ O aho tMn 1. ~oft to

,nYOtila oUů .~o'fl* Tlsoiůta át1Ki TluUia t-
Uha. 20/ 

Joltl plet n• llllrií ,Wala J&DÍ ~oft -.:do1on po

datal.oat aiito11ta iuUtuúl, 21/ ttori • aí -~1117 •to
rUl aa "ttatan •lint a ti1o Tittoa ~·, poHUula Y a
:rolaía _... :r. 1948. 22/ YJ8t&YOftMl1 \J11 1;oJit7 t41 . 

23/ -~~ !laD:r Y. hiJJM:r, 1opb! nla, a JUD:r J. Maů, lllllT-t 

"' llllll,po1o1, .,....... pui ~od. 24/ 

': tia .. pzao JIÚ ua~ť o.-Q ~·~ ,..a.talo•t:L, 

oTioa 11ft aút ~-- tltioní apol:(q ~1D4o ael T nolt;#a 

aoaůíoll ap1aooh a uola1Taíů •tftUlooll. IlMo 6o1• Jaino-

l'1t6 11to:rata:rr, ůJ o Di pohTa11 a YJQIU1, pobil •lu, 1 

tato V.UI pMapi....t. 

ll O 11ntl B. Jo1íut, ':1tto:r ~. Pzůa 1932. Dallí 11to

a1;Uv. aftti J. ()polít .,. ~ ~oTl* Wa! O,Utíl 

-11 - ••• , PNiaa 1973, au. 118-119. o JO)a!tta 1\., 

at:r. 115-11'' f. J. (ftiJiD Jol), ~ LTII/9, 1930-31, 

at:r. 479-480. 

2/ .&liP, 08 Vinob:r1141 (pos41~1 Pzůa-~ila), alp. D II-9/)2. 

3/ O ůdoll 1Df~o DJk6y a:roll1 T anh~Ďoftllif T Lllldn 
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J.TIII, 1"1-.32, Y UMIIa 1!8lo - Go oltub. O úl.Atl 

.. IJtOYI ..-ti I • .,lilta, l'ikte DJk, PNba 1911, •u• 
lTt l'. Mft4&, l'ittOZ' DJk, 1a O,Ut:!l-11 ..... , •v• 
22-2). 

41 BOQi• 'fJJIZ'MOY&l. J. Opol1t, 1a O,Ut!l-11 ..... , •tr. 

u T. PhJalot ~· •bo toplDU upf. • ta44 s~ta:t Di

Jl..,.,. tJa Mlto H •tvtilao ... ,ta Y latalop -ri•W.Y7 
.liYot aUlo l'ikton DJD, PNba 1948 <•u· 27-8, rtu. 
I. 55-56), ~otú. • dat pouo o •oaJr:ltoM, Ultl1of1lat' 

....... UllkJ'. Pe•tup ...,UftJa:! ._o'r/ů 411 • po..Ut8lo•

U .U.. 8lotnat 4lo O,.l!ka tattoa 

19.31 - 2 ~ ("ff'e Waú a n•lolaZ'&), TJ'• •toz-1 

2 ltnlv;r (pol1Uů:' ~. ~. f•thů! 

.... a •• •t.~••t•t .. ,) 

19.32 .. 2 biJq (1. til Z'OIIÚaf 1. til •oůora polit. 

il'-tl), Y.ri• A. lo~ a J.O. IOYOtBIJ 

1 oUů v iuopiH (torso roJIÚII, 

~. J. O. IOYOtafl 

19.3.3 - 5 ta111 (Wai, povídlq, ~ara, 2 4U7 80ubora 

polit. ilúk4), "74· T. lripur, 

z. lliů::o'R..DJková, J. O. lovoblf 

19.34 - 1 ltro~ {lito~ pfe4Dáita). 

~- lo. Jehll 

19.35 - 1 lal1ba (povídlq), 'YJ'l• A. loYQtf 

19.36 - o 



. 
) 

,.. 
' 

1.3.3 

1937 - 2 b1lq (2 4!1.7 aoůozoa pelU. ll.), 

~. J. 0 •• OTOtaff 

1938 - 2 ~ ,,~~·> 

1957 - 1 Jat.1laa (phklii4J' poesie) utof. ~. GeoiiA. 
5/ Bi'bl1e&Nfi1 UTůolm I:I.JuaoaU T. DJb spnoonli 

•• ~oro'Yi - P. lalo:ra, DiYMolDík Tiktor »Jk, 1a I. 

-liata, Tik~or »,k, l!růa 1971 (Dna - UTůlo - 4ota

M:a.~aoo, n. 6), a~r. 73-132. PoUo :a.! s~i,lw~••· lo 

lu7 T. DJb 'b7l1 UT"~ Da ~oTil~:toll od. r. 1905, a ~o 

al 4o ~ůo arii T prbift 1-2 nW. Po ~.U árii 'b7-

1o proTOCI.OllO ~ol~l T rooo 1931 5 iuoaao:t, •~•~:a.l Qk 

T rooo 1932, r. 1933 4TI a T r. 1934 ~oU&. 04 ~' 4ob7 

.. 1 T ~•~• o'b1aa~i pro~oTa~o T.traaDt od.liT sá~.a, 

a~ou~ío:! :a.ori al T 1. 1938-40 (1938 loa~ iaaoouo:!, 

1939 ~~;rfi, 1940 ~~). 

6/ PřiPGMĎM s4o aloapoň :a.llt~or4 .pro~OTJ' 6ov k bú:a.!kovir 

ů:e4. aoollaf lt. f. ••-.ma, při toaf Da :Lop114u T 4o:a. »7-
koTa árii, ~Tofoil. ~oho po~~~~rmou ..n, ~·~:Ll or1siúl 

b7l pfocU:a. Paát:a.íku onoboso:a.! (vis Ludr :r.VIII,19.31-.32, 

a~r. 407) a kopio a.ía~i:a.a Da o118DSkf Dibrobek (ap1•7 OS 

Tiaollnd7 ob~:! ~41 TJ'il~oft:a.! ~. f. •eau:a.a sa bro:a.

soT'/ od.lUok -*7 - obllrlol 1 • .300,- U; a lilo~ sáTo4u 

Pr. lt7Bola sa Dálarobok, broulo:a.! a slaoa:! p:!-:a. a sasa

soJI.! reliéfu somul.6o - Dll :a.a 1. 2.37 ,- H). 12. lo4Jia 
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1932 liJi u'-ftll ft 'riu11Ntllt .. JIÚ'OU:ÚI 40111 Spolek 

pn af!cem ..-w ••*7 a .-,:(ta Titton »Jl:ort 

T PNH, ~.Ul ~- H akl. poal&Dto v. A. ~n 

(o TD1b a liJmoaU apolta :r..aťr IiYIIi, ab. 240, 

463-4). U'Yl'la a pnfttaí ••~ 'YJPftOOT&l L. lalou a 

4eata '1171& eD&l.ua T I.etolaftll*4 1111o1 13 (po.ai~1 DJ'
tori, o4 r. 1952 llrt .. toal&TOri) na TiDoJII'ei.Mb T 4on 

T/l'oiť 14.5.19)2. '-!k MliJ1 T 1':rue :NaliHTÚI po• 

.W.TD liJi T ~-- :NtiiU .. na al.a!... T 1o'Mela 

19.33·38 apol.et fiuDHftl HŮOI' DJkoytů pro~oYA a 

llút6 •o úroU:( nit• TJU.TUt/ J. o. llontD;ta T 7 

nuoťolla Q01et Ul ů:r1ulloftl doeluq 4et11117 o DJ'
tort Tlotai 'f'lnMitoTAao aůi'ft. Jelao liDDen phtr

ftla 1 Jha Ů'ŮMI nltOTCN ftl.ta. Zato~U H 4e 41'ah4 

Tlii!J ~- O DJb T 1. 1937-40 (40 Jlť epiiAi D&p. l'o 

1938 touú pnll1 'f'lat&T& o .o,tort T fathať II:DD.o'Yili 

!tJ. o a. l':NQ) t po ftl .. T I' o 1947 poHAal ~ ... 

ll& 1111111t a Qk].u phWiot T clJ.lU a tOMW T r •. 1948 

pMpnTU T ~ _... 'f'lataft o DJkoTi (Tis Eata-

101 'f'l•t&T7 liTOt a U1o Tittfta IJU, PraJaa 1948, t4e 

aa atr. 5, 31-.3.3 a D& ..a:! oWl. .. ~-- lťloiQ' sůl• 

StoJ.ta. "bl t Waťta • liJi& D&STÚ& !Ma ÁTihb;fola 

Titria 'f'lataTT, o niůl atr. 26-34). Po oUl .. lot 

1949-1955 at .. " tM'Yta TJtl.n{ 411 1 at1141ť o J»Ttort 

o4 I'• 1957 ... ~ .. ri~1 O nla !. To~tlela, Polit1et4 ú-
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SOI7 Y. DJU, tJs~ Ul, 1913, 8U. 198-230J I. Ylal1a, 

~ --ta liQul, in Y. D,t, .Au'• a ~lú "-1, 
hůa 1910, .u. 219-229. 

7/ Sn. l1ůt7 t úrti fhUhlú Y lola:(ft liYIII/9, 1930 

-31, Ull! ..tro1o., "'"'-' 0,01n.. :1. onaut utua
tva (Tis ,. •• 1 a as....uopoet:~.o ••· unmo 1933-34, 

1. 2478). 

8/ Oba '*-V• no~DI ~-· Ul.ti, o ll:l.oJal ''~~~• hl, ~
~ Y .&liP (Tis poa. 2). 

9/ 13.5.1906-22.4.19561 liP DJk•YJ M8UT BHYikJ (+1906), 

~ftallriJMzooYI. PIIJb.o, •thtolto111kt J"t••or, W•

ldt. 

10/ E lli Jfilola áriJd U•t, YJn&YUI taftha 11 ". 

Uo1 .. u :rz.. Yiu111'doů h. ltut .. 1.10.1931. J.to 

ptilia .rt:l. a'Witi ~tl•, nu .. oo:rti••. 

111 28.5.1878-7.U.19461 llftt'ba • Y. D,kea .. toul.a 

po 2'11otl DÚe8U 25.1.1928. aDr, noY1Mflra a 8p1 .. -

Yatolta. 

12/ 15.1.1885 - 10.2.1957J a»r, 4oo., D:I.Y. J"t., Ute

·:rúsai Ja:l.8tor:l.t • . D,toft 4!111 .. Yluftl pMloiUo•W, 

Tis up. La!r Lil'/9-10 1927, .U. 460-'6J YatoY 

15.-5.19.)8. 

13/ 15.1.1861 - 28.1.19391 dito1, l"'Uttor, Jaú.Jao'ndt, 

•p1•oYato1. 

14/ Yis pMl.a& I. 



15/ 1. JCrliita, Tikter D.Jk, hUa 19n, •tz-. Ua '· li.,...., r 

Tikter D;rk, 4v.ut ••~ 1a O,Ut:!l-11 ..... , bůa 

1973, .tz-. 22-23. 

16/ O •oapS.. aTOM J"tekol (ID"'t. etiei v ,MloH II.), 

ale ft QiMů Cll Ma! ...auma. 
17/ 18.1.1933 poTMJ. ~6toTá:! n41ao nla:LU pbeHD:( -

U4al 1.100 U 80 Jaa po •PftTI ~ T'/lelq u uUh 

1.319 u 40 Ja. 

ll/ hklM•~:! to ta11:! pMpu;r .tzou, ••w l:!nt;r 

,.t~:!e:! pfetú:! súil.ek ... Hallu ~apC~t. 

1,/ Bn. J. Opel.:!k, 1a '· D.Jk, O,Ut:!l-11 ..... , .v.u7. ; 

20/ I. D;rko'R, E TIMUtta ú:piKibl Tiktora DJb o lit.-

ftzoD:! páoi, llllaú :r.u. 1932-33, •tzo. 234-.36. lip1ů;r 

oUaoriD;r TO ••~·- Z'Obťtu I.ua!zou. u pobahTá:! a 
1ltú1q tll v ~ollll•t•oll 1931 ca. n>, 1933 -

14. a 28.5. a 18.6. I. DJko'R p8ala o T. D. tll v JM . 

4.6.1933 a v Boa .... a11.. ropůl.ilq 1933, 90/2a T. 

:lripMZ' llolil u uQao •Vl•• :llocU, ~. v~ 

lolii/9, 1931, •tzo. 465, Ull:! TOZ'h • Tlaoftl. 

T IIOŮZ"· Ullku ~ ~. T PraH 1938 po4 IIÚTOa 

Za Tiktoroa DJk ... 

21/ UZ'o4D:! _..ua phvsalo 1'Ull:op1q a 4otl.M;r (clu• lo1-

tol'Ú'D! arůiv laá'húb Dá-. p:!Haniotrl u StNJao-

Tl, pod8ta1Nt T. n,k&J .n. •oapb. L Boz-otod, 

T:lktor D;rk a Z40Dka D;rko'R-Billkov,, I.l D, PnJaa 1958, 
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9 •·, 14'hr. podatale•t 1. 131)& 'Uia1nraitú ll:ldJunu 

(tu• . Btitm billo.,.. B) ÚKal.a t:D1MYD • 1111il.e84 

t.z71 ....... T •lJdoe OH'bÚ & N41Dú ,...Atqa lút 

phlla u .nmr .T1Hllo Búta a llaDr T:lktera :rri.,.._. 

~· 41• latalep 'f"i•ta~ ••• 1.o., ~. 1948, •tr.J6. 
22/ Bn. oU. latalq a posa. 6. 

2)/ Dle latalep, 1.o., atr. )6 • .Jeho ,..Utal .. t .... 111e-

leu T LA ID D& Btrů.ni (o·~· 10 kari ... ). 

·24/ latalea, •tr.J5. Jatáoo • T. :rri.JMra ua:t .,.oU:Ikm
:DO, tteri UJOÚV -~IU, o .T. Ullko'li • tmtúl, 

le po.q-tl a 1;ef.7 T t4 to•l • tltioní T1uta11 -~-
ů~ti ro41Jiú totopoatie, ton.av a áp1a1k ,..t D:r
tod, rla4 lepu .... T. DJU,, 111•treft tit*• teiU

b. at!enht, tebolb D& J{ ..... u. ápia1k, Jarao! 

po4lollal u luQ, •taJil • kTIUDo'f"/ola Uzl, •rl&· elo~ 
4r. z. Uaod. z 4al.tiů ~at&Tontolt. u"f''ÚÚ ale.,. 
L B:l*•• o DW ~11 b7la hl. 
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Pro~okol M,..a:l tu 22. hrna 1932 JoMf• Dua, 

u'W!ea T Pnu XII, oo ..... ní• t..S.Mha. 

l'!e4111~• ~ .. ~ oooaJJd •~onttok tftT Tit~ora »,ta, 

Qi•o.,..~olo .,. Pnu XII, t~or.f 4M 14. tTiua 1931 Hllfo1, 

...... .,. (•lol) po~oU:C toMsu:!. 

PM~Oimi 

JoMf lhn, uW 1/ Dr. 014fioh T...t, 

oo •CN4Di toai.Hf. 2/ Dr • .lri1l1" •wor, 
T'olaT ..... , J/ Dr. llil'o8laT (•ie) Bf•t, 
upi ....... ~ol. 4/ r. s. h'oo!lúta. 

PM~c.d •oa4D1 aaloi ..-~oftai • ~o~ioh ualoo

tou pH•a• u •01l4u •lolenou, pocUTa~Í ~o~o ooeDJD:! -~or

.tleh JftT sb~Ti~lo 1118~ TWora »,tar 

Li ~ol'ÚD! limlo•~ Tit~ozoa DJta -la TOlld. :ro.-1 U 

a ~ .. ~ po 'llllllook4 •~:rúoe TOlld. ~. o1o ~- sniono•~ 

~·, .... ~ biti su~TOJQ' Hltran4 •piq DJk•"7 p:ro •

-'~• TO!o~u•t11 tivůel.Dí ~o:b.o 1u7 • ~ortihi ~4 no .. -

tot~, 'bÚIIliot4 ~oho •'búlq .".ohúo~ .,. aal.4a po!n 

ozaplti'6 a ~·~ioh TJ«'TÚÍ b7lo no~ocb.ou uolnho ~on ~ÍII, 

io ~~ b1bl1ot118Jq pro -.1:1 bula b11Jl1of116. 

!;rto PGMl'J H praTCllpo4obnl T M~ltUIIi lnl4ouno•U a 

IIDM Ul1 T lnMlOUODO•U TSUl.oal~li noalaí. Aa1 Uterům 

DJkoTa po.Utalo•t nobwlo praTtipo4o'bni tok popal.úon:!, a'b7 



l»Jlo •IDo l!~au • Tl~lúa JaMtllta 'f1tllba. 

I k4JI ~eq _..m. JIÚ'MJI! a llllll.e*' .... DJkoT& til.a 

~··~ nl.ld. 'fJ'Hk'. po U.Otn4 •b'úaoe poUe M~lop~ n41w· 

nMom • ~- ono ................ . 15.ooo.- a 
nlkon -~•Z'tlti páT& u poda~aloa~ .UMrl~olo. 

PH~~ súbpoi ol»ou ú:toatola 41Uot • oOODIIWI ~:ta 

pl.Di •oalalu!. 

Ok •oa41ů aaloi pnhl~!. losa ... llird: ~·~• Dilůo 

Dril~:(. 

Sll:oahDo a poUpaůo. ' 

Dr. 111l.oalaT BIMII: 
:oz.. !riv l'eW.Or 

Dr. Taoot 

Jo•t U.:a 



140 

lfAtM II 

!'Z'etekol •PMDI tu 3. H~u 1932 .Jo•f• U..., ao

tQea T 1'nH XII, oo •O'IItúa koůHha. 

ft'etllltea ~o•t ~~ov.p1• a o4U4 D1lumi;J, patfioí to po

sbtal.MU po fikton :o,kort, Qt.OTato11 'f' PNH III, 4u 

14. tritu. 1931 .-.u •. 

.Jo•f Den, uW 

.. HUdlú ttaiHi'. 

TúlaT ..... , 

sapi~to1. 

DMiú:lao 4u o 3.Jao4. o4po1. clo•ta'f'11 • clo ka.ool.Uo 

•-fnílao koainh ...u! aal.oo .Jo•f Boi, kDillkupoo a :aMla

uto1 bJtea T PNH XII, loůoTa tf. 15. 28 a po JfiPGM~mtí • 

J%'0 Tieůlq pH,.., ~olu4 pfiHIIl aal.oot4, poUTi clo toJaoto 

pzoototo1u ~ aal.ootl úl.os a pon4ů:, ~ioí • Jaaiho'f'IQ' 

st.ta'f'ito1o, tattoa 

ED1ll;r k oclha4u ariol14, uU~i • v dkolika suklo

rr/ola ldtHD!oJa, ~atol i T dto1ika Tol.rr/oJa n&ilooJa. Y ooltu 

~·•t tloJato ui 1.000 hůtoJa, TltiiJlou yftilllq l"'clatbí u'b 

Tho'f'llll' • cloclikaoí r6srrjai aut017 111•tro'f'1, 6!al Jao4Dota ~·

~iola ~••t IIDilou. Z 'f"/ndrr/ola clil UD&l.W • T JaaihoTBI 

Jlio STUitl oe1111.&o, ~olikol uDi sutoupo11 ·144rr/ auto:r t
plrr/a •ou'bona. Jliao toJao ~ .. t v Jaaiho'f'd u 500 Paůd Jaaih 

'· 
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h'uooullktů, pfeYiW án lela~. boUotrie, trOIII ~oho 

rdsn' rolbúk7 !uopid a rene IIHokoahú. 

Od)!ední OU& u~. blihoTJQ" ~··~ potlo a4llo .... r41lo 

sliDí •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.400,-- IJ. 

Skodono a poclepÁDO • t:!a, h 801I4D! SD&loo t~~· 

sa u~eneu1 a stan n.u .300,- ~:a. 
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lost.t.U ..Con. tzo. Meta DJkori-Bútori phTe- Tel• 

brf ..... Ml,. ~Jib! T U'NDtei 1l'NtODÍU to liT .. ~

Jao Tlutaiotft • ~~illlba ,. ..... 1. tat. )62/6 nlo a 363/2 

putTilla T fre~i, sap--tell'" Tlel. 1. 370 ,. .. *od b1q 

tat. úud t:N~a a • ~~ilit- atontfů piT dri&Titeloytů, 

tterf d•taaoa'" .,.lnlutniotft obn Utio6 t~. tzo. Keů7 

DJkod-Bútod a 4z'a. Yittora lripaera taM,_ ~etnoa ,.lm-
aoa. 

PodsWo•tllt pullift saprad ..... t.U ..ten.- a 

u IITAo al • pHJaUiu.-. poltl.eU..n f1I'IIJ Qentna per 

12.041,10 U, ttvoa ..,latt ok tltioi n'YIIIa til.•· 

Dai tltiet• saprad 41utnto1 ta1tt IIÚI Te ~11, ~et 

• ~-· páTOplami phto,..., popl.atq po~eůaot- "71"0~:( 

o~a Utiood ta1c1t ~etnft ,.loTiluna. 

PMt..:! 4JutDto1 na~t, ů7 lloa4 ~sal htitel

•tri HIIŮAo .. ~ilf • t0111.1l T P.rue, ŮJ' !útka tu M FO 

podrial.o•t nů4H~tot, toto TJPlatUo to :rů• •oa4a:(Jao to

llisah, ttort pedi~• tloJato JGI• pfetntia n sapl ... u.t 

· 411liD;folt. 4allt 1l lte:ndllo 11htu T Pnu XII. 

htlo otenl.aoí li•U~, ~ol u út1t141 toUto pzoo~ot

Dá:! TJt4na 'lnl4o, 1M '" Tloloo lí• • .370 to-*m tmliJ tat. 
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'-á bo~a • po• oq 1. kat. ""' zoole a .)6.)/2 JUtnlaa 

T IN~:L Tloi1U pftTO Tl.uta:Lot4a 

1/ u. Keu• DJk•ri- ,.,..n.s. 
1/ tra. 'fikton EriJMNň aa ,.loT:Lei. 

IHt-t tlub!c -~t a.w, a1tJ ... nUd Ua

uaa 'fJtÚI& 'lt71& te ntoa tzoa. ~ .. wezoa, Mnlr.6ta 

T lnMo 

tia JZ'O"l~• .. pro~Múat t4te post.tal.e•U a 8k.aeú. 

fo pfelteat Mllftlno a potepáu. 

JoMf lhll 

llOtti' ~ůo HaiiDt kamMf 
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Jandaft • o a 4 o 1 o T ' 

so1J11I8 aa.n:G oaiiir.AIIDIO diADV 
:U Btidlllllad !tif.BDII (4o roh 16.)6) 

o..tpautt4h4 u s.n. ••~I pnl.t4a patfil •si 

iuU'Roe Tlill1tl.4 S pbo'boDÍ Dittorfola h••l, ~i.J -·~*' 
nU T 4bl.Mb ytTo~o pfetala uriUov. p:r&TOIIOO. Y ~.to 

pHpll41 .. ~Haal.o o ~·D • u~"fl..-l~tiola ooelu\ T Prue, 

ooola •lMoTDiotl, salolut T rooe 1456. ll 

8la4oYDio1 • •pol• • pnTo"fÚ'ebllai Mlla:q po4ílol1 

D& T,fro'bl piTa. Bo•~ouo! •loli~o•~ T;#robaíko ~ov. .. •ta

la phipokl.Moa pro Tl~ti Uln pn•· 81MoYDio1 ~111 

•lM, al.o~:( •lM• o'b•tariT&li lll,JDU1 a T&hJd piT& proTÚI-

11 piToYVIt! ai•tM • a.loti. 1: t- •• pfiUaloT-.17 :r6a4 

,_oa4 pnoo, t~on ~11{onl1 tomai, plaTo1, llot;tM 

att. 

rro p:raTo"fÚ'ebQao MilaD&, ~od 'b7l úroTOĎ •la4o•

út•• • Tl11 T 16. •tolo~:( "ra:úl "útl.MDťt piT T&hll!•. 2/ 

!1 ~o útl.MD!o1 Tlumili útle4Diot4 40117 • •la4o't1Q'. a'J.:/D7, 
oael.Dioo, leq, f1D&DooTal1 T.fro'lt• a proto~. Jo~1oh O.oJa 

Taitl po•tupov. p!alaov. ooobu •la4oYDitd t.t. ~- T ~oato 

oooJa• s!M'T&ll útla4D!o1 phTIIIua. !&to phaiD& 'bJla clota

~ clo polod~ 16. •tol. • ~- lH ~-• •ou41 t H úaud 

• útla4DiotloJa b1h a b1h o'bDoT al•tů4 nAJ • .)/ 
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I 4HTI~I1 orpaisaoe •otvtioh ld.ob6• obdoftietato 

...... M "Tfial, u pol'tn 16. 8W1etí tn. •o-.,..ut 

u.t•. !Yofilo ~·~ 6 - 8 M~ltobattioh ol.Moft!td a úkl.uí

tl a 'Jl ,o4MHJL M81illt' nd.l. Oaipůů T0411 tuooUf, lt4o 

pbMU ~o&• •ůlt píll&f, Diltolilt píMH poMOII;foh a o1u

lobílt. Ohl all hlllto1 o,ftm! a na4Jd. Do ~obo lta.peteuo 

,..tf111 ... , el•ío1 piT 't'&hDÍ. 8l .. o'fD!o1, p1Toftl'i1ií mo1if1, 

1iOftl711, ,_hli, . llo1ilf1, ~•11 81 .. • a o4 ron 1620 loll-

lt:/fi. 

T 4blt4b po'ltlloho:rů' o.1pMo M -~·~· po 1'000 

1620 Msi ~ h4a llO'f;fů ~-ll. E ~iD;#Ia úT&IJdla -
Úilll0dol1o a '4hd poltrdoftl. T 11Dilo•U al 4o ~oHf1ulttOk 

:rot~. 

T pfipo~oú pM1oM ~· aTo&u ooapb oai,.utloh th4-

aíltt d.otul • bila o'ltllOT lliotllt' 1'1117 41 a • bila úkllllllio

Jttoh. Jodú " o })UIItD:í blihu 5/ (1476 - 1n5) a _....1, 6, 

~·~1olll oouTbU hda sal:íú růoa 1556 a kalí 1'011: .. 16.36. 

!úl ~· 1ialt' ·túo luoT4 "flMHDÍ o1o4oT-'b.o Jii'O'Itl'-· 

Pf1 tzoautripo1 TlutDÍů ~-ll~ ... .".olaúela S Veao• 

ltriplnioh praT14ol pro iSoolt' llOTOTik' tootr, oltoaloafola T pri

o1 J. Wpara, 1fTo4 4o llOToTIItf latiultf paloocraf1o, DB 

1975, o1ir. 152D. 
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lo~: 

1/ Z. Wia~er, DI~UQ' fueH1 a oltolaob T ~.Wola .,.. 14. a 

15. atolett, ~ 1906, atr. 909. 

2/ J. J-hJt, PiTOYU:Dietri T le*lů k::Nl.OT*Iů lllateola 

T 16. ato1ett, llosPft~ 41.lT, :rol. 69, 1. 1, 1959, 

at:r. 11. 

3/ AIIP, rtp. 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 69, TO. 

4/ AIIP, rtp. 69,70. 

5/ AIIP, rtp. 343. 

·6/ AIIP, rtp. 346, 347, 348, 349, 350, 351. 

Soupia 11hclDtktr 

btopia lol. 

1492 Ja IMob~ - pt.4D:! atarlt 343 36T 

1495 Matl~ BTI ... - p!e4Dt atarlt 343 37T 

1499 Ja Dtlet - p!e4rů atarl:( 343 39T 

1505 JaiDeoJlt - p!eů! atarlt 343 40 

1507 .ra IMobt - phUt atarl:( 343 40T 

1507 Ja Jea..ut .. phtnt atarit 343 41 

1509 :a.r~oi Start - ph4Dí atvi:( 343 48,48Y 

1512 Bu-tol 8 tart 343 32 

IJJalnt o4 lei'Úta 

feieJJI Dekretul.WI 
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-:;: 

llakop18 hl. 

1512 Blalů s Dl0ů4 Sthq 343 32 

OD4h~ hlut Yuos 

JiH 04 tOIIlu 

,,el&T Jhtefte 

''ol&T llleolat 

DiMat hlol »o.aal.lotl 

1538 To~tlo!l 'fuos 343 48, 48Y 

TaY!tDee ToloT&tt 

ll&rila Ws 

''olaT !etelta 

'-'1 Nallta 

Ju ftll 

.Tu Bor.tt 

fehof EoD:Ot 

1546 llHk Batupata 343 49T 

1556 .Tu ftll 346 1 

l'aftl !.uyt 

TaTfluo PraUk 

TaTfluo GolUI 

''el&T Euolquk& 

lůab frellloh 

luleUla.tt 

' 
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lato pi• hl. 

1571 T'ol&T To4115ta 69 2 

hnl f.u Tl 
T:lktoria Goliii 

Tiktoria ftil 

'-'' Beo~Qiiatt 
llariill Tolofttf 

Jan •tounlk 

Jifít Sů:Diata 

1572 T'ol&T To4115ta 343 .50 

1574 Ta~o Goliii 69 19 

T:lktorill ftil 

C7Pr1ú Bílet 

Jifít Sů:Diata 

Jifít Eohoat 

Zitamd Z"nbet 

Jan Bataul 

• ._0\11 GoWI 

1575 Jan ~a.t Liboott 69 32 

· Jan •atuael 

ZiJrw!JMI T)'iehrelůl 

TúlaT Bofe~ti 

T:lktorill ftil 

Jifít Sů:Diata 

Zi)wmd Eapr llla4ií • Eaprlt·~-

T'ol&T To•ttoTIIJtl 
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~ 

Ratopb hl • 

1576 .Tu ~let Lihů~ 343 4 

Tikteria fill 

Jan •tuutt 
JlHt Sabilta 

Za.mt Eepo 111841:! s laprlt.~u 

Z1Jrwml D:!lell: 

''.t&T Jloh~l:! 

''olaT To•treT8JI:t 

1518 . .Tu ~let L11tooll:t 343 323 

1519 .Tu ~hll: Lillookt 343 4T 

Tikteria Hll 

:noriúl Pntl:!k o4 ... ta. 

Z1JI:wnvl D:!lell: 

OJpriú B:!lů 

Jo..r B:!l:/ U:!l 

Oa4!e~ ot ~· 

1519 .Tu lJeiSů L11toůl 69 48 
(10.11.) :no:riú Pntl:!ll: o4 ... ta. 

ZiJI:wmd T7MJu'e4ůl 
.Tu c,riD 

Tiktorin Hil 

CJPriůl B:!lů 

Oa4!e~ o4 Bi~• 

Josef B:!l:/ D:!l 
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Ruk opi• J'o1. 

1511 .Ta oTIIDila 69 62 

.Jo•f Bil:/ IHI 

hft1 '--lokl 
.Ji.Hk 811kailta 

Uk-ml TJ'Iůn4MI 

Ja Uko•"1MI 

"olaT IQaeutl 
.. ._.~ lí..,.ett 

1584 .Ja .. taaul 69 
''OlaT . o4 llat4 ltilq 

.. 't;J'O .Jutin 

.Ji.Hk lap • lapd"~-

.Ta .JUIU. 

.Ta Uko•to1ů:f 

.Ta • ll.kaneTa 

1590 .Ta .. taau1 69 145T 

.Ta IA:o•"lů:l 

.Ji.Mt lap s laprito~u. 

.Ta Oo110 

.Ta • Tl.kaoTa 

.. tJ"'Ilutin 

.. u~ Jirka 

.Ta Boh~lí. 
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) 

lbatopu :Jol. 

1594 Jan •a'YIIu1 69 15~ 

Jan Gol.UI 

Jan 07r1D 

•V'J JuUD 

!18oll Lopa1illkt 

•a1iuaol 'fe4Ďenllkt 

Jan Boh~Jí 

Jan Bh'b:Llt 

:- 1599 Jan Gol.UJ 69 174 

JiMk Eapzt • laprl1io~u 

Ju Boh~ti 

Jan Bh'b:!k 

•V'I Ju1iiD 

Pe1ir PeliDoTIIkt 

DaD1o1 Yo41ata 

Jan .A4aa :Hll • PaaHztca 

1602 Ol.4Hů Yo41ata 69 18i.T 

Pe1iHt od !oulu 

.. 1;Jil !toda 

.ran .A4aa :Hll s l'allllbeztca 

!iaon Voi'ito•llkt 

Pe1ir Pel5iDovati 

Jan ~raortůt 

V'olaT JIUIIl 
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lůopia :rol • 

1606 .Tu ~monokl 69 191 

fiMD J.opa~ůf 

II&Q'O fto4a 

"'~ .... llalll. 
ll&tJ"'I .TUtoTůf 

hu-!k od. !ftlu 

r.n- hliaoTůf 

Ju M-. 1111 • ll.1ulberta 

1608 Ju .Belaea 69 199 

014f1ů Yotilta 

fa. :Lepatůf 

Ju Gol.UI 

Gabriel o4 ~· 
Peu Peainovůf 

II&Q'O fto4a 

Ja .Adu lill a Pauilberta 

''olav lupů 

16U fiacm Lopatakl 69 206v 

Ja Bud1nekt 

Ja ~mortOtt 

Peb' Pelinovůf 

''ol&T lupů 

·~~~ llhb:(t 
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.-; 

lůopb hl. 

16U Tiolav Tokou 69 · 2QW 

J1Ht '*'Hk 
1612 014fiů. To41at& 69 215,21.5v 

Pe-tr Pe!iDovů:t 

•-ti~ Bhb:!k 

.Tu Doaolla 

11aon Ioopa-tatt 

.Tu .W.. 1'111 • Pai~Hrka 
': 

TiolaT Tokoan 

JiHt lů:úů 

1615 lillcm Ioopatů;f 69 22)T 

Ji.Mk Eapr • Eaprite~u 

•u~ llaMk 

.Tu ~ l'iil s '-ltoňta 

DIIDiol •ataul 

.Ti.Mk Eůúok 1Dhoif8tt 

.Ti.Mk Jlla4Jí Totouuk 

1616 .Ta JoJaea Baunborku 69 229 

Jiřík Eapr s l&prJto~u 

llati~ llaMk 

Da,D1ol ••tanul 

DIIDiol To41aka 

.Ti.Mk ~ .. t Owlhoif8tt 
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RWI:opb lol. 

1616 T'ol&T lapů 69 229 

1617 J&D hll .. • Baunberlr:u 69 238Y 

Ji.Hk lapr • laprib~D& 

Di rtl lloUenhrpr • Dirlna 

•u~ llaMk 

Daiel •tuul 

Daiel To4115ta 

JiMt '*'•ů:: OwlboifKt 

1619 T'ol&T Bl.OTůl S Pal.attJm 69 256 

JiMt lapr • laprlt•~-

Daniel •at&DMl 

Panl 11114 s ProHh 

T'ol&T To4115ta 

Ji.Hk Kůi•ů:: Owlbolfetl 

J&D Eosniokt 

1620 69 254T 

(26.1.) Jifít lapr s laprite3na 

Dalů.el •at&DMl 

Panl 1184 s Pro••h 

T'olav Toko\ID • Tok01Ullte3na 

Duů.el To4115ta 

Jifít Ků:'•ů:: OuDhoi~Btt 

.TUl Eosniokt 
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ó' 

bkopb lol. 

1620 JiMk Eapr • Eaprlte~u 24T 1)) 

(1.12.) Di-rii BoUu'be:rpr s DIT.Úaa 

.. ~~~ Dirtl 

Daielk--.1 

Daniel l'oUita 

.riMk ~- Oaůollů:f 
1622 Loreu od. Bi~• 69 26)T 

(21.10.) .. ~~~ IOukol 

-:.. .. u~ JII.Mk 

Daniel •a~auel 

JiMk l&kúet OaDiloiiHt 
~ 

JiHJt llor&TeO 

Joba Bal41u s .. unperku 

1626 Duiel •ataul 69 2T2 

(26.U.) Loreu o4 BiJ• 
•u~ Koukol 

Matl~ II&Mt 

Ja IAitian 

Viol&T l'ot01Ul 

.ra Bal.Uu 

1628 Daniel •atauel 69 281 

(17.7.) .. tl~ II&Mt 

Vít Peprle 

1 
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lato pi• J'o1. 

1628 Ja Ko'H:r • lebe:ripel'ka 69 281 

(17.7.) Ja Jaoulet (Jamal Clmeliůl) 

Ja ~:ata 

J.tů D:r'bal 

1629 Deie1 •a'haae1 69 291 

(1).11.) llatl~ llaMt 

Jaků Jelma:r 

Ja Kou:r 

Ja Jaoulet 

Ja clel"YUta 

J.tů D:rH1 

To~tlob ~841! Bl4 • P.ro .. !e 

16JO Paftl 11M s PN•h 349 134 

(10.11.)T,OlaT Pt~Mt 8 Totounlte~D& 

Ja l:o'H:r • l:ou:ripel'ka 

Jaků D:rNJ. 

Jaků Jelma:r 

Ja ~:ata 

Ja Jamai (Jur_olet) 

Paftl T7):íaontl 

1634 '.JiHt l:oato1 10 16 

(18.7. ) Paftl .... P.ro .. h 

T'olaT le~ s Totoanite~D& 
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lakofi• :rol. 

1634 Ju. Jemal 70 16 

(18.7.) ~-~ 
Paftl T~vů:l 

JlikuUI ZJů 

1635 Bal tuar 'loru:r • ~npe:rka 3$1 59 

(20.4.) Jůů 'lolte:r 

Pfiloha ~. 1 

Jako 4oplůk t aoapin oaipautloll 4hdn1k4 alodi ůo• 

oo4D! pfůle4 ~oůotU~oll oaolt, ale411,1:!oí ~·~ioll pbo4, ~·

úftD:! ~1Dtoll 4h4t. a ~ottov4 J011i1"7• 

Jaa Bllllll • lauODborta - •si ollld.~ 1t71 ~..noTÚl v Utooll 

1608, 1616 a 1617, 11:47 bJl ~-DOTÚl pfMD:!a atv

l:!a. lliatat4 pávo síatal u Stará ••ti p:ral

*'- :rotu 1592. B71 -~•tariía •:rua mattfo 
B11ilo Beh••• Hllhl4ho :rotu 1595, po ~ohol 

llllrii .. atal ~1 tol .. 4oa U Soa~. ll 
Jatub BBIDIBR s T'/Mru - T Utooh 1629 2/, 1630 3/ a 1633 4/ ~· 

uveclon ••1 oai~. 111M to b71 r. 1628 ~.u-
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~ ... 1 4e .. ~1piar 5/ & T 1'~e0k 1634 6/ & 

1637 71 'bJl koaie1... 1 ~eho .aJ•~ pa~fil. 
4Ga U sla~Qlo lt.ro~~~m a 4Ga U ~nbfoll. 8/ 

T l'OOe 1629 upeal u ~en~o 4Ga ~ 500 kop 

mieukfeh, tt.n uu111 JaiUl swort u zao~e?l 
C"riá B:tr.Kl - p:ro U~a 1574 a 1579 b;r1 3.-orin ... 1 a~arií

ai DA1114Jdk7. z..un1 1 31n' 'liřa47· a. 1579 

'b71 ~-uTá he3UU.a ttuk' lS~n-U, r. 1581 

'b71 .. s1 ieaUpiar, T U~eů 1589, 1590 a 1602 

'b;rl 3e4D:!a • 4e .. upúd, :roka 1594 .. a~al ak

roala~ůla konielea a T :rooe 1599 iupů~orua 

Ull slamík;r. 1 r. 1590 •• Tsbhu3e s&3!aTá 

aůlka, k~erou spraooT&l li~erimi z. 'lin~er. 

tik' .. lal.o'b;r OJpriau Bílka t 1 .. upautllu 

'11h4u proU •J.íři Ma~li lu~atál1, 3enl ~·3 

TJaalOTal T toa~ele 8T • Benetitk D& jrie 3ů:o 

JWie. 10/ 

Josef BfLt lftJ - 'bJl pro U~& 1579, 1581 3•DOTÚ •si atar

líai 11Alti4Dít;r. llla~at' pnTo u s~arla JllaU 

př13al r. 1566. Zeahl v roce 1605 a S8Dflohal 

po aobi 4T& 40JQ', • Diohl 3e4en usl Dian 

U 'bíl41lo tMie. Ze nQlo •3•~ odtiul 13 top 

sr· mleJUJtleh D& tb'atu ndDía, píii&Ha a "

da atartia Mtladnít6a a píaaha a poal ... 

Dalti 3eho uaortteatí 'b;rla Tinice. ll/ 
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Ja BUDIIBC • V;rlet:!Da - ••1 o.-1JIÚ7 ~· ~-nom .,. rooe 

16U. IU'Otil .. .,. Roa4Dio1 u4 :Lůea a r. 

1597, poU, oo úllkal. o4 ni bfyaU noh· 

no• U Pol~ • Belllbe:rtta ~o.tm l1•t, 

•tal •• •tanlll•tatla lliiluea. V rooe 1612 

b;rl kcmlelea, a .,. Uteoh 1602 - 1608 •si 

te .. up&,. Zahl r. 1614. l2/ 

Ju emmoncn. Libl Bol'f - •si o.-ip&J b;rl T Uteů 1602, 

1606, kq b71 ph4D:!a •tartia, a v rooe 

16U. Do r. 1628 • paU11 4611 U ktpK 

Ju DOUCHA. -

.,. tlukl 6hrU. Po BiU Boh o4elel • ..u

hlk• 4o P1rsq. 1)/ 

.,. ollllipuů._ tiaAu •11 r. 1612. Poollúel 

• Clalu.a D&4 01411Doa a lll•tůl táTO ú•

kal r. 16U. l4/ Sd ..uielM latefiDJ (~ 
uú :Brlmonkl • Bruna) a titiU ~sal 

4611, •lad.oTnu a p1Tonr. 15/ 

Jůub :DDAL •• ••1 oaip&J bJl v Uteoh 1621, 161 1629, 

17/ 16.30 l8/ a 1632 191. :a,.i ~Uelea 401D 

U BoroalfioJttů H ~a40TnOQ, kter;f MJt4sal 

manhloe JuJ a t .. M. lo14Jd.le, 20/ a laltioh 

avou 4om. Z.llhl r. 1634. 2:11 

.Ju .tquUn I'I!J. - •si oud.pú;r je ~MDOriD .,. léteoh 1602, 

1606, 1608, 1612 a 1615. v rooe 1606 patfil 

•si deMUpúJ • .Jeclú .. pat:rd o .,u 
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l'aYla Hll&, Hml41lo 1"· 1596. ...1 ~ůo -

~·~et trolli cl- a IIŮZ'M, pa~f117 4YI rilaioe, 

ohMl.Dioe a h4a Ylo! po~hlmtola pro p1'0YOS 

piYO'Y&fto 22/ 

.. ~oul OOLIJA - ~· Y :rooo 1574 un4en •si a~ariúli úklM•d

Jq. J4o o •JD& Jakuba GolUie, al ... o'f111ta 

soafellho r. 1523, ~oDl sauolaal .aioloe a 

QDD .. ~1~1 ,".. obel.Dioi. 23' 

lanl B.AD s ProHh - ••1 oai~ pa~fil Y Uteola 1619 a 

1620. a. 1608, 1616 & 1617 b7l ~-DOdD lp1-

Ul,aJtla llhů1k•· V 1'000 1615 b7l obeODÚl 

a~arl!a ar. 1627 pa~fil t 4oHt1piada. 24/ 

s~ MJ•~•t ~sal r. 1680 Dltouta p:rai

atta toa~elta. 25/ 

To~~lola B.AD s ProMh lllMI! - t oa1}18D8kta ~ 

patfil .,. :rooo 1629. 261 Brl -~Uel• 4oa 

V .Alt~ v oHU BY. llarUna, 4o. V Po17b

rr/ola T oH41 BY. 111tuUio, •~o4o17 .,. oH41 

av. JiJulfiolaa, tM vinic a sahft47 pocl !ii

to...... 27/ a. 1628 •• a~al porJbnt. 281 ·a 

v l4teoh .l630, 29/1634 )0/ a 1637 3l/ ~· 

uvo4en ••1 cleMUpiq. 

Gabriel o4 UJ• - rotu 1608 b7l ~•noftD. •si oampáq. aon 
1612 sedel a sauolaal .alelo• Ea~efinl 41ha 

V Jluútd Y Dlouh4 tříti, piYo a al-'f bratl"'l 
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•touii a 200 kop ldiezuattoll. 171 QUa .T&Da 

od. JUJ•, bobatQlo llle4o'YD1ta, ~--.1 patfil.o 

pit 40116, 4Ti nmoe a 4TI olaMl.Dioe, alln, 
4Wr & SŮU'Ů&. 32/ 

.Tu.~:! - oaipúaa b;r1 .,. 14teů 1590, 1594, 1599 a.,. 14-

tooh 1611 a 1612 .oatootla pfe4Dík... 331 

Vlastnil 4ta U Bofe~iíeh a polo u. SldolaoTI. 34/ 

Vio1&T BObJ!t - .,. 14teoh 1575, 1576 ~· u'f'e4on ••1 atariíai 

úJtlii4D1Jt;r • .arod.il H T DolJWa Bů:OTIIta a 

alatak4 priTo u. sw.n. ••tl pralak4a a:!ak&l 

roku 1563. Po 3eho ani r. 1581 4oi1o k roa4i-

1en:! 3eho •3etb. Patfoil ... a1e4oTniokt 4ta 

H Ti:!a pMa1aienan:!a a ._lnioe. Db, ~ODl 

•• ~MnOTal U Bo!o3i:!oh, a4141la ~eho Ieu. 

L14111l.a. 35/ 

•u~ BfDtE - ••1 oa:l.pú;r patfi.l .,. Uteeh 1611 a 1612. Do 

~ pMh1 a pu.ahi VUáa s Jloill))orJta a 

mlatak4 práTo a:!akal u. S tar'- ••U r. 1577. 
36/ 

Váo1&T JIUJIL - Msi ollllipú;r ~· avo4en T rooe 1602 37/ a 1606. 

'J8/ naatnU 46a U a1aUho kohouta .,. oadl 

..... Jil~:!. 

Ju. J.OOUIJBI - (Janui) CbMliokt - oa:l.púaa b;r1 v Utooh 1628, 
40' 1629, 41/ 1630, 42/ 1633, 43/ 1634. «I 

Pa'lířll- 46a u ~:lm\. 46a u !ecliv;toh. 45/ 
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Ma~O .nJB!D - •si o..s.~ ~·~ u.olaúW. v 14"oh 1589, 

1590, 1594 a 1599. 1&1'0411 H v llatoTeoh a 

aatat4 pzoávo D& Star4a MbU s:!atal 1'0k1l 

1589. 
46

' 
Jif!t IAI(BJI OaDhoifatl ~ ... 1 o-.ipiQJ )J1 T 14teoh 1612, 

1615, 1616, 1617, 1619 a 1620. Po~l 

s UůoiU a aatat4 )riTO s:!at&l. r. 1597. 

Po B:!U hoh eld.JrOT&l.• 47/ 

Jif!t U1'R s Eapri•~• - ••1 o..S.túal' 1171 v Uteoh 15~, 

1590, 1599. Dil• saaUT&l 4fa4 olleoa:!ho 

atari!bo r. 1594 a r. 1602 a 1606 b71 ipi

~lltjll 4h4níku• VlaatDil d'4a U BhbeDá-

56 ~i.Dat ·fehlll U S\1biati T li.Dbariat4 

CStTrt1. 48/ 

J1Mlt LU'R a Eapriteju 111. - ... 1 oaitúal' b71 ~ .. nodn 

v 14teoh 1615, 1616, 1617, 1619 a 1620. 

Roku 1608 patfU ... 1 deMUJÚil' a r. 1612 

b71 obeonía atari:!a. 49/ 

ZiDimd UPB. • Eapriteju al. - v Uteoh 1575, 1576 ~· j .. -

nodn ••1 atari:!ai úkla4D.:Oq, :rotu 1585 

saaUT&l. fwlko1 ••teotQo tieclníka. V je

ho .aJ•-tku b71 úkl.acln1okt 4'4a v Platn4Sř

ek4 ul1o1, Re~ ianovatt 4611 p:roti toste1u 

llatQ Bol:! Da Louli., Usdafovakt cl'4a se 

sabrad.ou, vin1oe sa Ho1eiov1oeld. a ohrada 
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•• clhTea bl!ůo ev. T&l.atilla. 50/ 

PaTel UJIIIIart - ••1 oa:lpaut,. tie4D1Jq pati'il T :rooe 1581. 

Ja DlaH-

Poobúe1 • '-Dioe, pzoa'f'(ipoto'Ui IUI4 Lipou 

(pi'i pi'i~etť aiatatao priT& lli1 4obros4ú.:! 

s '-Dioe a hl.hi'i.oTa) a aiatat' priTo u 

Stará Datl pzoaiůá pi'i~al r. 1576, 3ů:o 

p!aai' lpi t~u ..,. • P&Tla. Z.ařel r. 1582. 51/ 

I5IIÚatJ o Jlia, 3ů:o o ph4xda atarlía, poohá

.. 3ť s let 1492, 1505, 1507. Pati'11 ••1 
Jl83~3ti aiif&1Q'• Ilon 1486 3e 3MJlO-

TÚ při obDoTi lliatat' ~ ••1 Jtoniel-7. Do 

~ pi'ilel s Eol!u a mlatů' privo na Bta

ra lllatl pi'i~&l. r. 1479. 52/ 

fooř JtOitt - rob 1538 ~· uTe4eJl 3ů:o phdJl:( atarti .lliat

*' priTo důal T roce 1527. Zellh1 r. 1574 

a oclkisal &JDU Jaovi ohMlDioi pod Zl!oho

vea. 53/ 

Mati3 JtOOJtOl - ... 1 oaaipaat' di'edDítJ pati'11 r. 1622,54/ 

1626 55/ a 1634 561. •aro411 se.,. Jtolov!i, 

aiatak' pftTO Jli'13&l. r. 1609. 57/ Pfi ObJlOVi 

aiatak' re4J v rooe 1628 581 a 1630 59/patřil 
MZi koJllel.7o 

Ja JtOZJicrf - h!eui Oatrů:on, b7l oaaipillBa r. 1619 a 

1620. Pro Uta 1608, 1616 a 1617 b7l 3MJlO

vú ipi tC.a:t1a áhdJlí:tea, r. 1615 obeoJÚa 
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•-tRtia a v rooe 1627 patfil t a .. eupúta. 601 

Ju dtbl - ~.to phclD:! .tari:( ~· •veten r. 1499.61/ ••-t

*' pftTO IÚK&l r. 1482. 621 V r. 1526 otta

~· v uviti .va~ -~•-tet •toe AnD~. 631 

"o1av EUCBIIU - V rooe 1556 b71 ~MilOTŮ •si oad.J)Ú7. Po 

•v'- o'toi JakUbu ~ovi s41411 v rooe 1525 

46a a de~ JaOTi "' a ••Ti U •-ta'tt7. 64/ 

''o1av JlJIIP.d - ~· ~-DOTÚ •si •tariíai útl.IIIID:!k7 v U-teola 

16U a 1612. 1&1'0411 .. v lov'- li•il p:NI.t'-

a na 8-tR'- Mbtl • b710 1141leDO 111•"*' pft

vo r. 1601. 65/ 

!iJKin LOP.l!SJ:f - ••1 oad.~ b71 ~-DOTÚ r. 1594, 1606, 

1608, 1611, 1612 a 1615. 66/ Po ~ebo arii 4o

ilo t ros41len! ~ebo -~•'ttu •si -.nleltu 

Amm Lopa'tůou a 41U - !iJKina, Yio1ava a Jle

p.nu. 171. v1u'tn!tea to. V nebi, 4o. U le-

1eu;#oh dveM, dolil na loda lll•ti pod 81ova

D7• proti lpiUlu n. Bario1olll3•. dvou TiDio, 

•ahra47 a dvora v llo4tovi&:ioh. 

Duiel :u!.dABL- •si OaiJÚ7 pati'11 V r. 1615, 1616, 1617, 

1619 a 1620. V rooe 1637 a 1639 b71 ~•novú 

••1 d•••UJ)Ú7. Vlumil 4b U ltíUbo piva 

T tinatc§ ~hrU, db U Rol'títd V 1i.Jibari8kc§ 

~hrti a db U EoUM, t-tert prodal r.16.37~8/ 
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Ja •~a.DL - oteo Jluie1a .. tuu1a ... 111 o..s.~ ~·~ u

obúáe T rooe 1574, 1575, 1585, 1590 a 1594, 

kq b71 ph4D!a ltariůl. Z..tiTal 1 ~i.ú hDk

... aon 1571 ~· ~.cn& ••1 1 .. upúf, rotu 

1575 opn a t4hol roka • 1tal vf'l:rlúa hml 

• $. a. 1579 b7l •tarollietlkta kede1ea a 

r. 1581 ohODÚI 1krlúa T 11Dharilk4 amu. 
numu u. u Johíkd T 11Dharilk4 ltn·u, 

suh1 T ~ 1597. 69/ , 

Vít PZPRLI - ompúa b71 ,. rooe 1628 70/, poobúel • Leo

poldelap a lll•tlk4 paTo u Staria l'lltl dl

kal t4hol rota. 711 T r. 1630 patfll. •111 

1 .. upúJ 72/ a 4 .. eupáf TJ/, r.. 1637 " 

1tal •tU'OIIiltlkta keůe1ea. 

1'1oria J'D!IJX o4 •• ttu. • •111 oa1páf ~~ UTHID T rooe 

1579. llo Pr8117 pf1 .. 1 n Sů1oe, k4e b7l rat

JÚJI píafea, alrillk4 pftTO Da Staria l'ietl 

síetal r •. 1568. 74/ 

!olllll PIJDickl - k ollld.páda patf11 r. 1538. 76/ l'o4l.e t .. -

tuatu s roku 1554 "1'!141.1 11JDa J4ua, -.u

hlo• KeciDI a ~~JDU Jaort odltásal d6a proti 

ITo Baitalu a oUelD101. 77/ 

Divii aOHDBBRGim s Divína - ••1 olllli~ ~· unden T rooe 

1617 a 1620. 78/ Po ~ůo ..rt1 r. 1623 scli-

41la -.nielka ZUaDa 44a U Vo1oT&ttOil, T1D1-
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oi, 2 olmll.Dioe, 4Wr .. ..UU.n sa PoMa

atou brú.ou a 8 ll:u6 pol!. 79/ 

J1.114fioll BUDl~ - Msl o..S.púJ patfil. T :rooe 1581. Zulhl 

r. 1591 a HMobal po H'bl 4611 p:roU Wltel"S 

n. Jmtt, 4611 s Tinio! a stodolou u l'Jiůz'a

a.• , ri nioi sa 1')'1ehn4 .. , pole a pu:(se u ho

toTosU. BIJ/ 

Jifoík SUD'I~ - lll'&V Jill4fioba SUb!CSiq - ~· uftdeD Msi 

o..S.~ T l't•oll 1571, 1572, 1575 a 1576. 

Rota 1584 zellhl a po4l.e t .. t-aw po Dia 

s6stal clta, pole, olmll.Dioe u aT. llatl~• a 

T :lotif!oll, aůn4a u PHkopi, stodola 

D& 1'7iehrMi & pelÚH • 81/ 

''•laT !:B!ILE.A. - ••1 ~ starl:úd. ~· uTecleD T :rooe 1538. Po 

arU r. 1542 odtúa1 TieolleD ~•tet MDlel

oe a dit ... 821 

llatl~ !tPIOEt - Mli1 o..S.púJ l17l T :rooe i581. Poollúel 

li llaU Btr&D7, aistat' priTo ll& Stará lliatl 

pi'i~al r. 1571. 83/ 

llatoul !EODA- Msi oaip&, ~·~ D&eMú• T Uteolll602, 

1606, 1608. Poo!lúel • llodho llista prabt'

llo a aiatat' priTo u Stvá listl úatal 

r. 1585. 84/ 

Jaa li TLIJBOTA - rotu 1584 a 1590 b7l ~aenoYin Mlii atarlí 

Ditla4Dík7, r. 1594 obeCDÍII atarlía. Po ~ůo 
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..-u pfipůl Tleohe:A ~·hlt .-le1oe. Pai;fil 

Jal 46a pobl:( I 4o• U 110Clr41ao 1 Ta o 85/ 

DIUlie1 VODieD- ••1 oai~ 'bJ1 v Ui;eoh 1599, a6/ 1616, 87/ 

1617, 88/ 1620. 89/ K ~ello -~·1;0 pa1;fil ata 
V .Te1;elu, 2 TiJlioe a 4'f6r n VeU:r.udoll. 

014fioll l'ODieD - t oaipúb pa1;fi1 v Ui;eeh 1602, 1608, 1612, 

a. 1611 paUil t i .. upúla, r. 1599-1606 ••1 

4 .. eu~, r. 1615 'bJ1 •1;arolll•1;ůla tO:Aie1ea, 

r. 1612 o'beon!a e1;ariía. Jli1ht' privo sťlltal 

v rooe 1586 a H ai"t1 pa1;1'DJ v rooe 1616. 91/ 

171 Tlui;dtea 4o. V Vod. 92/ 

V'o1av TODI<k! - robl 1572 • D&Ohú! •ai oa:L~ ~.to ph4-

:AÍ e1;arl:(. Do Pra11J pfiie1 • ••'lll'k• a u S1;a

r4a li•i;l .. 'b71o u411eDO ail1;1k,· p~vo r.1549?3/ 

•ataDU1 vod!Drt - • Ura!ova - ••1. oai~ patfil v lé

teoll 1594 a 1620, tq M rial ph4Jlía etariía. 

a. 1608 'b71 o'beoJI!a •tarlía v 111t111'1*' !tTrU. 

Po~n1 s Doallio a u Stará lli•tl . pM~al r. 

1584 ailtat' priTO. K ~ello •Jei;tu patfil 4611 

l5p. 866 v a:l.tul.iiat' l5tTrt1 a d6a U •tH'brn' 

:rdle n l5tTrU IT&toh&n1at,. Studoval Jl& pral

*' UJl1 versi ti. Po uto:ACS.D! •tv.dií uvit! rl1 

v rooe 1585 f!a. Ph4 rotea 1604 .. 1tal re

Ci•tr,torea !eat' koao1'7 a s!lltal i1e0bt1ott 

pre~t. Zúl5ut:A1l •• ~edDú! o •J .. 'tit v ro-
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Cle 1609 t bJ1 STOlU Msi tiftk~OI"J a po(epul 

"*• kcmteai. Boka 1615 bll pro uriin au-
4olta II. IJOUHD. Y 4obi pro~:f.ball•bvlltQu) po

u~ bJl opit ••1 tirůWI"J, 27. úora 1621 

bJl uTiab a 21. a.nu. 1621 popra.,.n. BJl 

G~.:ll'i!a ~ •!Ua~:ra ....tb 111Der1•, l1rokl 
plao u'b uoe4lo ni~a• (lnha 1605) a obl•~al 

H k pfekle4u tureok4 kroDikJ• Jůo 1'04111& H 

o4•~1hoTala 4o PirDJ a ~·~•k bJl sk0Dt111to

TÚ. 94/ 

Y'olaT YatOUI s Yokcnmhe~D& - MS1 o..S.~ pati'il T 14Mela 

1611,95/ 1612, 96/ 1620 97/ a 1626. 98/ Podle 

klatta. • roku 1656 bJ1 ~ůo ~·~* ros41lu 

•si ..delku Amla a ·aiu ''o1an, Jua a Do

rota.. lzooai úklii4D1ok4ho 4o. U sla~Qu) da

oe, • pati'il 44a U Bwlúůtoh a U J'atkt. 99/ 

Y Uteoh 1628, 1001 1630 101/ a 16)4 102/ 

pa~fil ke •~ara.i•~~ koDie14a a T r.1637 

~· u....au ~ato o'beoú .~arií. 103/ 

!illoD Yollxovut - oaipúea bl~ T rooe 1602. , 104/ Po ~eho 
1111rt1 l)fipe41 ~etek MDie1oe Barboh a 4i

tea ''olaw, Sebutiúort a latefini. Patřil 

• últlůnioki 44a • piToTarea U YoiUpl, po

le • obMl.Diot v L1'bD1, obMl.Dioe sa J:oi:!hlli 

a rtDioe sa Borůou b1'Úoll. 105/ 
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T'o1av TCSmcms:r:t - •si ·-~ .. II&OWsí v rooe 1575 a 

1576. Poůúel • ll1Tioe a u. Staria IlJa-ti 

síllkal. lila-tet' paTO r. 1574. l06/ 1: ~ůo 
~e'tb JMI:'ti'U dD 8 piTOT&NII & dia polll:(l 

•• tu. 107/ 

Ja ZAEOSDLS:r:t - • Bíle~oTa - ••1 oaipiJQ' ll;rl v r. 1581, 

1585 a 1590. OnMhú o ~ůo Hm'- pdvo4u 

b;r1o s Loun a llliai;at' pftTO D& Stará lliaU 

pralatfa př1~al rob 1578. 108/ 

-.. "o1av 04 s1a-t4 iUt;r - •si oaipiJQ' ~· ~-DOVIÚl v roce 

1584. Zaa"tival 1 ~1D' '11h4;r. Roku 1574 a 

1579 b;r1 kcmle1ea, v r. 1581 he~taaea i;fn

at' atvri1, a-te~ni 1 v roo• 1590 a 1594. 

B;r1 v1u-tníkea dom U slaU IUt;r. 109/ · 

111kulil ZICH - k ollllip&IUIJtia á!e41lík1ha paU11 v rooe 1634. 

UO/ Podle tlattu pfipedla po ~eho nrti Di

kladiůoki limoail, 4Tilr a v1D1oe na OJti.ouhll
b v J:otiMoh -.deloe JoJWmi. Ul/ 

Pouú1q1 

ll J. •:a4elovi-B114ov,, Oaipautl úh4 ua Si;ará llia'ti 

pralat41a do rob 1620, dipl. prioe J'J'UJ:, Praha 1975, 

atr. 99. 
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1/ liD, .... "· tel. atl. 
31 ar, *'• ,.., , tol. 1)4. 

~ 
-· -· )51, tel. '· 

" -· *'• "· tel. la)y • 

" ,., --.. 70, tol. 12. 

T/ ar, ztrt. 10, tel. ao. 
1/ -· ... 22)4, tol. 4"· 
9/ ·liD, s,. 2234, tol. l17 •· 

10/ J ••• oit. JIZ"ÚÚ, .v. "· 
U/ t..tll , au. 101. 

12/ t..tii,.V. 105. 

13/ t..tll, •v· 105. 

14/ t..tll, •v. 105. 

15/ liD, rtp. 117), tol. 474. 

16/ jil, zkp. 69, tol. 281• • 

17/. jil, zkp. 69, tol. 291. 

18/ liD, mp. 349, tol. 134. 

19/ liD, rtp. )51, tol. 5. 

20/ jil, m,. 2206, tol. 75• • 

21/ jil, m,. 1176, tol. 7). 

22/ Tis posn. ~ •. 1, •tr. 104~ 

2'J/ temll, .v. 99. 

24/ t..tll, atr. 106. 

25/ jil, rkp. 2265, tol. 491Y. 

26/ liD, rkp. 69, tol. 291. 



ru AD, zq. U76, tol. 64t. - AD, ftpe "' tel. 284Ye 

ltl •• *'• TO, tol. 2Y. 
)Ol .. . *'· 70, tol. 12Y • 

Jl/ ...... 70, tol. 20y • 

)1/ ft8 ,._. I. 1, •v• 104. 

", ...... .u-.102. 

)4/ AD, *t• U76, fol. 45. 

", I. L ~t. ~ • .V. 100. 

"' ...... ,. • .v. 105. 
~ 

)7/ .AD, *t• 69, tol. lilY • 

"' .AD, ·a,. 69, fol. 191. ,,, .AD, zkp. U75, fol. 151. 

40/ .AJil', Spo 69, folo 281Yo 

411 .AD, *'• 69, fol. 291. 

42/ .AD, *'• 69, fcll. 291. 

4)/ ar, s,. 349, tol. l:U. 

441 .AD, zkp. 351, tol. 5. 

45/ ar, !'kp. 2234, tol. 382. 

46/ I. L 1 oit. páoo, rir. 102. 

47/' taatll, av. 105. 

481 ...... , ••• v. 102. 

49/ ~41, av. 105. 

50/ .... ,.. .v. 100. 

51/ .... ,1 •• tr. 101. 
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51/ ~~~ • .v.,.. 
5)/ ..... .v.,. . 
54/ ' . .u~r, a;,. 69, tol. au.. 
55/ .ull' a;,. "' tel. 212. 

"" .ull, a;,. 10, tel. u. 
57/ .ull, JQ• 5)6, tel. 14Te 

511 .AD, a;,. "· .)y. 

59/ .,, -· "· tol. 292Y. 
60/ J.L, ou. ,a., .v. 106. 

611 a~, ňt• J4), tol. )9?. · 

'll IIIR, Z'kt• 986, tol. 221. 

'" .AD, ňp. 21~, tol. L lY. 

6ltl l • .•• ' oi.t. páee, .n-. 98. 

65/ taat41, .n-. 105. 

"' taatft, .v. 10). ,.,, .ull, a,. 22J4, tol. l))y. 

68/ J. L , oi.t. páoo, •tr. 106. 

69/ ~~·. .v. 99. 
70/ a!, J'lr:p. 69, tol. 281. 

111 · .u~r, ztp. 5)6, tol. 240. 

72/ AlP, ztp. 69, tol. 294. 

TJI a~, J:kp. 10, tol. 2T. · 

141 .AD, *J, 70, fol. 20. 

75/ 't'is. poa. 1, .v. 100. 

~6/ AlP, ztp. J4), tol. 48. 
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n/ JMI, *t• 2141, tel. D IDU. 

Tl/ AD, ztp. 1175, tol. 25T. 

liJ/ J. L , eit. ,ftoe, m. lOl. 

Rl ....... "· 
·w tat41, .tr. 98. 

I'J/ tat41, .tr. lOl. 

Ml ..... ·-· 10). 
85/ t~··· .v. 102. 

86/ AD, ňp. 69, tol. 174 • 

87/ .AU, l'kp. "· tol. 229. 
~ 

18/ .AIIP, l'kp. 69, tol. 2'J8y, 

89/ .AU, J"Q. 69, tol. 254T. 

90/ AD, ňp. 2206, tol. 39. 

91/ J. L, oit. Jáoe, •v• 105. 

92/ .AIIP, ztp. 22'J4, tol. 22'JT. 

9'J/ J. L ,eu. páoe, •v. 99. 

94/ Mat41, ·-· 102. 
95/ 'IP, ztp. 69, tol. 206T. 

'" 'IP, ňp. 69, tol. 215. 

97/ AIIP, ňp. 69, tol. 254Te 

981 .AIIP, ňp. 69, tol. 272. 

99/ .ua, ňp. 2206, tol. 299T. 

100/ .AIIP, rkp. 69, tol. 28)T • 

101/ .AIIP, ňp. 69, tol. 292T. 

102// 'IP, ňp. 70, tol. 12. 
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lO'J/ JIIP, zkt• 70, tol. 21. 

104/ JIIP, Z'kt• 69, tol. lSl.T. 

105/ JIIP, n,. 2206, tol. 4. 

106/ ria poa. l. 1. , •v. 100. 

107/ jil, ztp. !17), tol. a. 
108/ J. •·, oit. priM, •v. 101. 

109/ turtfl, .u-. 102. 

UO/ jil, ztp. 70, tol. 16. 

Ul/ " JIIP, ztp. 2265, tol. 104. 

PHl.oJaa CS. Ia. 

I 46l.ei1 tta preMD6a TSD1tlla pfi hiou! ftaloh oeoboT

D!oh úle li to• ti a o:rplliaa&doll úle li to• ti o-.1pt!Ukáo 

tiellu, patM HSUIQ' Mlrlecln:!k6. 'fn1lraJ.7 pili a~iifoftD:! oel

kodho poCS.tu!ho •taft, pfi •lti*'oll u "Jhóhl,, zia J:"da' 
opzo&VJ', pfi •oupinoh •la4u, pŘDioe. Dali:! pMlelitoet:í k eou

p1116a b7la úkla4Dioki ůroáldlu!, TJ'b:í:ND! pondDb atd. 

·~Titti -.oletn nSDUI\ ~· oltnluo .,. úkl.a4Diok' 

pultu! kDiH /rkp. )4)/ a a'bJtek T MDÚleoh /ztp. )47, )48, 

)49, )50, )51/. 
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M1546 

ar, Z'kt· 343, 

tol. lO)a BaUa ltei'U*'· 
JlHt BatsapaW., Ju Tolo"Rtf, IMI Eoa, Dol-o .. 

ta ll'ÚIIkon, llibUIIIaúa, V'olaT loiQ, Alma 

hU'-*'• Ja Sllllkt, Ju •oMl, L1Dbari l:f.paf, 

.Amla llutoUo'R, Olldfe~ IMiet, Z1Jamn4 Dfeaio-· 

tt. Ja Potoneian., ~~ •ont, Ddet Bhtono, 

Dozoota h:rlte~DM', nolaT .e4T:f.4ů, liMD Bla .. 

,.., To~ tloll n..;.·aata. 

fol.lO)Ta ~a aov.ata, kt;r'i 8oaaek, Panl leuyt, T'o

laT I&Ua, Z1blm4 BhTinoTIIkt, Iotka Zaobo'R, 

IMI f,rlta, Ja ,.._, Ju Gol.Ui, JlHt háf, 

Ja .Ulnlata, T'olaT PlaŇk, Eaipar St:rll&4., IMI 

o4 llo•ta, Jaků DIIDioi, T'olaT l:f.pd, JiHli: lo

D:f.t, To:rl1.1a TlloT,, ZUla IMI &nen;l, '-'1 
U.ata. 

fol.l04a Balcla ieloaú. 

PaTOl Soln.t:r, la:rbora _lapro'R, Panl kp:r~ 

Panl IQ, V'ol&T lo•teata, Ja Pe:rúkoTio, 

''olaT lloto~l, Jebb, ODA!e~ TaloAta, llarlin 

8111.1 1 T:f.t s ••tn, lepna Zbozolto'R, T'olaT 

Bol84b.1 aatoUi llů, T'olaT luoQDk&, ktofůaa 

luoJqnkoT,, JiHli: Patof, aatoui· loD:f.t, TaTi'i

uo P:r&IQ, llarlin 14ie, Ja la:rtoiů, Ja lill, 
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EatoM.aa o& ~·· '-'1 :rlem.ata, fa. Eoa:Ot, 
.Ti.Mt lebft, YWoriDftll, 

te1.104'YI z.tel .... , fa. IMRlllll:t, f:!u M.-'"k, k

Wů looov, .ra Yues, hv 'toJJ.Jrt, .ran IU.bl, 

Ma Jlibl, .ra .Ta4a, lanl tilů. 

.. 1§7§ 

jD, ŠJ• .)4), 

tol. 12Ya .ra Eatone • Ouua, Z1kMrD' o4 D!lta, Ma

nk Bo:NMfiekt, lleriú • t ... Dlkt7 Yo8korio 

(heU!k) , Ya't'fJ.Mo Bhkrieo BZ't141tllll:t, .riMk 

Eolunat, ''ola"' :let-dllok, IDola BlaTa, ''olaT 

.&anna, .bDa o4 loli lnlbl, Yo~tloh • W!

u, ''olaT H•ekt, Jan Sl.tllkt • holúoToo, 

tol. l)a ~I • ,_ KGJutrio, YúlaT llofeDIIII:t·, k

Wů Mlú., Banl Bol'O.IIifiekf, Yitek ~arit, 

k'QO lutiD, .ra ktaul, .Ta BtraniDIIII:t 

bllla't'f, Eatefiu r:reruoaaori, JiMk o4 Joti . 

llllků 111. , Ya'YfiMo CJol.W, Jan e-lek Libootf 

• Lilii Ja017, ''olaT loltik, Jan ioUfukt, 

T'olaT l'llhs, ... toů Ge~l, TúlaT ~!z,., 

''olaT &lok, ~tuk L1Můt s Libl Jao17, kr

tin I.UDWlt Yolofttt, znwim Eaúi, 

tol. ll'Ya .TU4!iol& o4 Joli nbal, lůulaT O~:(f, ''olaT 

:rotouian, Z11rwml Eapr 1111141:!, ''olaT Yo•trn-
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8k:j, PaTel lapr, + Jeho ll:lloaU oíu.f*l ZOJObU!o, 

foái a Petafllk' hoapo4J, ll& ti~ !í.peokf, Doro~& 

PernitUta, Z1JrwncS Jon, Jan Se4liSanllkt, T'ol&T 

o4 Bá~e, Jan labei, Toriila ZbortoT,, .Uiblk 

Badori, Jan f7iSta, Cnrian s~MbrK:/, Doroa E'll

oh7ntov,, Jan SlliloTio. 

tol. 14: Lidllila Praiáto"'• P&Tel ftil, llaria Jelenka, 

Ondfe~ o4 Bá~e, Wkii PieniiSta, Jan Eonít, Tik

torin ftil, Jan o4 Bá~e llaúnet, JiHt Eoranda, 

P&Tel SedliS&n.kt, Prokop o4 Ertand, Zitlam4 

lapr atarií, Jan CJrin c,r1noTK:/, Viola• :fu
ta, Cnrian Bílek, Jan Janda, P&Tel •7D Jan4d, 

Jan Liika, Violav Junek a Rotlí.na, Joaef Bílt 

Wl, Jan bohJnta, Ja S&nJtrrdt. 

tol.l4VI !eb .. tiú A&rioola a lqrioT&, Jan lah, !rolllli 

Groi, Ploriú Ba4 a ProaeiSe, Pa Tel :t.Mniokl, 

•uohar Baldiua batalif, llioh&l Beaclitovllki, 

Sixt a OtterJIClortU, Tinoeno EucbJnta, Jin4Moh 

VelTaratf, Havel Stfratt - pí.aaf ářadu ieati

panů4ho, Jan Záll:oatelllki a Bíle~ova, Be~uin 

Loom.D, Jan llowlniokt u Vo~tiohd, Jan ZeleDka 

u 'Koutatfoh, Jan llla4ií lapr a ltapritejna, Pa

vel Bot.&n, Jan Portius u Zahridtd, Jiřík Booh 

~8l.avatý, Jan SedliSanatý a Iolllll&iSon, llituUi 

lla4eiínskt, Vít llosJP&l o4 lloitíkd, llatiJ Bea-
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41tontt, .. u~ U.~:Ot, kU~ tel.ea:to, JiMk 

Eapr s laJI'i"te~:aa, Ja s nt&Doft, ll&rtololll~ 

Billbp Se4l~, Jif:Ot Ee.sioer, T:!"t Do'bfi

o'MTů:/, Ja tlů1w.eJct, fillon TofitoTů:/, J)uiet 

Clall4eD1otl, Ja lapo~m s ·rarloTa, D1Tii •Jtr
lu4r, II:S..'tr lriatiú s lolti~, llikaUI lapr 

s laprhe~u, ''•laT 1111141! lroo:!n, Ja ToUlka, 

•ataul Todňuett, Jllků Jeserů:/, TiolaT !ep

liokt, 014f10h Totia:ta, •tJO !toea, Ja ,__ 

'berpr, Panl Wei•, TllolaT Bhtóno • JaTofie, 

Ja Gol.UI, !aon •aúok, Jana~, T'olaT 

• Paaberta, ''olaT ~ernllka, lalpar J.ukel 

• Lakl"t•~-. 

tol. 15a!illon :Lopa"tů:/, Lu4T:Ot hob, llariin :Le'beda, 81-

•0il ocl EMiku, A4ua I.1Dbari, llariin loaDiotl, 

Jif:Ot Stau ocl Wiút, lla't7il Jirka, ·Jan Boh~-

1:!, Jan •o4ndok, h'tr JoHt, 11'Jr•"' IW.etúaů:/. 

lgk 1576 

.AIIP. rtp. 343 J 

tol. 251T: Jan htono a Ouuu, znwnd . ocl Dílku, T'olaT 

Vo4.1a:ta, ~~&rek Boraifiett, noriú s d01a •opo

no, Vadinoo B!ell:ono, Jii'ít Xolaoa"t, TúlaT 

Ieclndell:, !aon Bl.ava, ''olaT lu'bua"ta, AnDa ocl 

:Bolí nkni~ To~tioiL • Wína, TllolaT PíHokt, 



Jlikul'i • 40311l KaĎ!lorie, T'olaT· Koh~ií. •

bd :Hlín, Hanl Ko:rollifiotl, T:!t J'aftf, JI&

V'i JutiD, Jan •at&DUl, Jan Str&Diutt Eal

la&Tj, ktdiD& J'reJ11oii.OT,, J1fo:!k o4 Beti 8\lk

DI, TaTfineo GolUI. 

tol. 252Y: Jan ~elet, V'olaT Roit:!t, Ju BeUáatt, "'o

laT P&hs, •twi GolUI, V'ol&v lztoo:!D, V'o

laT &iSet, ll&riiD Soll.enwal4 VoloT&tl, Za.uul 

hůl, J1D4fioll. ocl Boi! 8\lknl, Be!ulllaT O#fo, 

T'olav Potenci&, zn•and E&pr 111.841:!, V'ol&T 

To•trovatl, P&Tel Kapr eí.a&foatl 17ohtU, foál 

• Pet&foet' ho•po4J', ll& ti~ ~:!peotl, Dorota Pe:mi.

ttitta, Z1twnd Jon, Ju Se4U&Datl, Ju Eů .. , 

Vorl1l& UTortov,, Aliblta Ke4on, Jan !JCSt&. 

fol, 25Jv: lf&toui Blov.tt, C;rpr1ú St Mbr•Jtl, Dorota Eu

ohJDtov,, Jan 81111, Id4111la Pr&Uton, Panl 

J'1il, lf&rta JeleDta, 0114&~ ocl U~e, wtel Ple

Diat&, Ja lton:!t, Vill:toriD J'11l, Ja ocl ~· 11&

ÁD&t, J1Mk ltor&Dd.a, Panl Se4l~aatl, Protop 

ocl ltrt&vod, Z1JtF•Dd kpr •tarl:!, Ja CJr1D CJ'

riDovatl, V'clav !till:a, C;rpr1m B:!let, Ja Jan

da, Panl •Jll J&Ddd. 
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JE, l'tp. )43, 

tol. 2'h 
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Ja :Eutrieo • ~. Z1)wgyl o4 EMin, •

rek Jlol'OMfioJq, :noriú Pzoet11t, Va'ffiuo 

Bhko.,.o, JiHk loboat, ''olaT •ec1nilok, !i

- llaft., VúlaT .&ůuta, t6a swaaUtoTio, 

Vo~thla • Wúa, ''•laT Pí.Hokl, ~~ 

8Ml.Q • to• laĎiloTio, Jo•t Bil:/ EMI. 

tol. 27TI VúlaT Jlolo~ti, Baftl Boro.ifioJq, !OJia Bzool, 

•V'I Ju1i1D, Ja ~. Ja ••1iuael, 

Ja BU.bekt :Eullaa~, EatoMDa heJ].iohoft, 

JiHk S'llbaia:ta, VaTMuo GolUI, ''olaT Junek, 

• Rotl.úa, Jan ~hk. ~a Rol1i:CkoT,, Ja 

loUáiiJr:t, ''olaT Paf .. o4 Eou1illktab, •1ioui 

GolUI, ''olaT Eroo!n, ''olaT ~a.t. Baldiua 

.. lobior, :..riiD 8oboDal4 VoloTatf, Z1Jcwnd 

Euúii, JiDti'iGb Suii:Dia:ta, lohualaT O~:(ř, V'o

laT PO'tiouiú, Z11rwm4 Kapr lll.llllti, ''olaT 

Vo•'tiroTIIkt, Paftl Ea,r, !oál • hkahk' ho•

poq, •u~ !ípoflkt. 

tol. 28a !ob .. uú ~oola, ZihmM' JOD, Jan Sodl&m

llkt, V'olaT od ~·• JaS~, JanKa

bel, Vorl11a Zborll:oft, Allbl'tia Ba4oft, Jan 

Cíilta, Ja !Jata, Ma1ioui BloTIIkt, c,priú 
StMbrllkt, Doro'tia :EuoJilůoTi, Ja SlliloTio 

·-



181 

• BYoiiClu, J.i••na h&Utori, hnl :fill, Ju 

lale, hnl EIIMD1ů;f, llaria .Telata, ODtie~ 

o4 ~·• J.atel PieD1at&, Ju Eomt, T1k1;01'1Jl 

fiil, Jau .S. ~· •úut, JiMt I:OZ'&BIIa, h

nl 8e4l&m.ůf, · · hotop ocl lzb.Yot, Z1Jrwmd 

I:&PI' •i;ari:C, noriú Bel. • ho•", Ju C7r1D 

OJ'ri,DoY*/o 

tol. 2S.s Maria lep:Ctori, Táol&Y !1;1ka, OJ'pr1ú B:!let, 

Ju Juda, Pa.wl QD Ja44, Ju !:Cpaf, 111ollal 

leiiClikoY*/, TilletDO l:u!Qůa, Ji:a4fioh Tel

n.rtfd, 8:1%1; • 01;1;e1'114o1'tu, lanl '11;11'*/, Ju 

Zato•1;eltfd • tile~o.,., Be~aill I.oohMII, Ju 

lou4Diů;f t Ju Z.lellta, Ju lll.tldi:C lapl'. sa

.el JIJ1D1ů;f, Jau J'Ol'Oiu o4 ZabNdtd, Ju 

Sl.tl4kt • PeoUDOYH. 

lok 15§1 

!JIP, rtp. 343, 
fol.33BYs J&D Eu'toYec, Jan Sladtt, •lioh&l' laltiu, 

lfart41;a l:oiicti, Jau leU'-tt, Ja Zato.1;e

lec!q, Z1Jrwmd !Mlet, nori&ll PNU:Ct, Tadi

uc BhtoYeo, Jiř:( l:ohou't, Alma ••drl4tori, 

Súa 'ldon, lanl ~1;tnJcl, To~ Uch Wta, Vác

lav DeliTo, Sedlit, JoHf, Bofe~ libo T'cl&ft 

JD;fllta, lavel Bol'OIIifoiů;f, JuU11 Jtoutol, Hanl 
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Hofun, Jan laiauel, Doroia Siriutá, JiM 

SubilSta, Yáolav lrooín, 

tol. 339: lariin Volovaij,Yáolav Libookj, ZitauDA luná~, 

Jindřioh SulalilSta, !OIIIli Groi, Yáolav P&hs, 

paní Sixiová, Jan J&Dda, Pavel J&Dda, CJprUn 

Bílu, Václav ~Uta, Z1Jcwmd l&pr etarií, J'lo

rián Had, Jan OJrin, Prokop ocl lzotavod, Ji.D4-

řioh •111 jeho, Pavel ocl Yosd, Jiřík ltor&Dda, 

Jan od ~je, Pavel ltameniotl, Jan Eaše, Vikto

rin 11'111, Jan ltozút, 0Ddi'e3 ocl ~je, Jlaria Je

lenka, Jan z Hvozdu, Pavel Pill, CJ'prián StM

brski, Katij BlovsJci, llarta Závorková, Yáolav 

od Oitipu, Jan Roudniotl, ~ebesUán A«ritola, 

tol. 339v: :Matěj RosJP&l,, Pavel ltapr, 581111181 llělniotl, 

Václav Vostrovski, Zikmuncl ltapr mladií, Václav 

Junek, Benjamin Lochman, Jan ltapr llladií. 

Rok 1606 

AIIP, rkp. 343, 

fol. 234: Jlelichar Halclius, Jan Goliáš, ~imon Lopatatý, 

Jan Bebem, llatě;J Bezděkovský, Jan Plateja, 

Jan ltropá~, Jan Vranovský, Dorota Břetovl)ová, 

ltašpar Lukšan, ltate~ina Sixtová, paní Kapou

nová, Havel ~týraký, Václav Deklivo, Václav 

z Paumberka, Dorota Sedláková, Jan Hořejší 
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Dukit, llichal Besdlkovllk;f, llatoui !koda. 

fol.234vs !iaotileua Rou&a, Jan Bu41DIIký, Jlartin Stre~c, 

Petr PelSiDovsk;f, llikuUi SarliDeo, JiHk Slad, 

Severin Jlu4Der, llartiD EoZDioJq, Jiřík Eapr, Si .. 

Mon z Sumburku, T'olav Bual., ltateřina Pai'ez

ůi, Jan Erocín, Diorqeius Rottenberger, T'clav 

od ~~e, Pavel Weie, Ditřioh od !aulu, Eateřina 

z Tlkanova, Z1Jrmnnd Eapr, To~těoh SulalilSka, 

LiDhart Wonaee , ltaipar Losellua, Siaon Tofikov

rfci, llati~ II&Mk , Kati~ Hřebík, Václav "erveDka. 

fol.2J5: latanul Todňansk;f, Jiřík :takáaek, AJ.ibita Blov

*', Du.iek Zelenohorský, Ji Hlt lloravec, Bector 

de VaoaDia, Simeon SUiioJq, Daniel od Bá~e, Jan 

Aucus1:1J1, Lorenc ~amiD, llati~ !elelSka,Ondře~ 

Pop, Jan VodilSka, Jan Palmberpr, Václav K\lllll)an, 

Jan "-rnovakt, Gabriel od Bá~e, Jerou;fta Eliáš, 

llat;rái Jirkovaki, Oldřich VodilSka, Jan Huml, 

Adul LiDhart , llargana Ciz1Dka, Jlaruiill:a ltaprová, 

Simon BezděcJci, Pavel Had, CJprib Bílek, Doro

ta Jandová, Jan Duohoslav. 

Roj 1620 (ll,5.) 

AliP, rkp. 347, 

:tol. 62: "tvri hofejií. 

Melichar Baldius z Beuenperku, .Adaa BlaválSek, 



RoJe 1621 (9.2.) 

AMP, rkp. 347, 
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Jan Křiž, Václav Blovský z Palatýnu, Lidmila 

Hořejší, Kateřina Skodová, Mikuláš Harlinec, 

Jan Peldřimovský z Vyškova, Jan Petr, Lidmila 

Pečinovská, Jan Hladký, Anna Lopatská, Pavel 

Kutnauer ze Sonnenštejna, Daniel. 

~Hrt dolejší. 

Jiřík Moravec, J.!atěj J.!ařik, Martin Barys, Lo

renc od Háje, Pridrich Eliáš, Václav Celestýn 

z Prey, Jlatěj Koukol, Zilcllamd liatanael, Jan 

Černovický z Libuše, Jiřik Vokoun z Vokoun

štejna, Matyáš Jirkovský, Jan Jlarcian, Kateři

na Telečková, Alžběta Pěčková, Jan mladší Pet

ráček. 

fol.l8J (nová foliace): Hořejší čtvrt. 

Jan starší Petráček z Vokounštejna, Melichar 

Haldius z Beuenperku, JiřÍk Kapr z Kaprštejna, 

Jan Peldřimovský z Vyškova, Daniel Vratislav

ský, Daniel Natanael, Jan Lukšan z Lukštejna, 

Jan Kříž z Vostrova, Václav Blovský z Palatý

nu, Jan Haldius z Neuenperku, Václav Vokoun 

z Vokounštejna, Jan Koznický, Pavel Kutnauer 

z Sonnenštejna, Adam Hlaváč. 
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Doleji§! čtvr{. 

Zikmund Celestýn z l're7, Kat;Jáli Jirka z DhiDa, 

Daniel od Báje, llatij Mařík, Daniel Vocli~a, Ji

řík Owlholi{aký, llartin Hřebík, llartin Bar,.s, ••

tanael Vodňanský, SiDeon SuliioJci, Pridrioh ElUii, 

ZikDamd Jratanael, Jan mladli:í Petriček, Václav 

Celestýn z l're7, Jan "ernoviolci, JiMt Vokoun 

z Votounlitejna, Alžběta F'iierová, Pavel Rad 

z Proseče, Jan llarcian Bezděolci, Jan Procházka. 

AYP, rkp. 347, fol. 291: Hořeji:! čtvr{. 

Jan Petráček starší z Vokounštejna, Zikmund 

Celestýn, Matyáli Jirka z DěTina, Jan Petr, Jan 

Haldius z lieuenperku, Jan Koznický, Jan Bladtt, 

Jiří Kapr z Kaprštejna, Daniel llatanael, Dio

nysius Rottenberger, Adam Hlaváček. 

Dolejší čtvr{. 

Katěj Mařík, Lorenc od Báje, Martin llřebik, 

Martin Barya, Jiřik Moravec, Fridrich Eliáš, 

Zikmund Natanael, Bartoloměj l'Iežábek, Katěj 

Koukol, Václav Celestýn,Jan Karoian BezděcJci, 

Jan Procházka. 
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lok 1§28 ( 20. 8. ) 

.AIIP. :rkp, .348, 

tol • .3a Bofe~ií IStm. 

Rp]F 1629 (3.1, ) 

.AIIP, :rkp • .349, 

tol. la 

"'olav 'fotoan, Bal.tuar Globio, Jakub :Belmer, 

Dudel Batmul, Ju J:ober, Jan JIIDUI, Jatub 

Drbal, Pavel VJlímontf, Ju Prooh4zta, Jan 

Bledtie 

Dole3ií IStm. 

Ju Soukup, Jlat.,4i Ji:rkovatý, Václav Vořikov

stf, lfatě~ J:outol, Jlatě~ Jlařít, Jan eerveDta, 

llariin Bfebít, JiM l'ux. 

Bofe~ti IStvrt. 

Daniel Batlumael, Jan Zrudakt li Oh!enovio, Bal

tazar Globio, .,,olav Votoan, Jan Kober li Jtober

ipe:rta, Jan Janui Cbmelioki, Jatub Belmer, Ja

kub Drbal, !ho... Oli vir, Pavel Vylíaovstf, 

Jan Bllldký. 

Doleji:( !tvri. 

Jlati~ J:oull:ol, JiM Koutol, Jlatě~ Jlařít, Vojtěch 

.:La4ií z ProaeiSe, llariin Hře bít. 
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Bok 1630 (ll. ll.) 

.AIIP. rtp, 349' 

tol. 127: Dole~i! ~nrf. 

Bok 1633 (25.2.) 

.AIIP' rkp. 350' 

Ja l!ervellka, Vo~tlob ala4ií Ba4 s ProaeCSe, 

JiM ltoukol, ir.fitot P1lacm, 

Boh~ií ~nrf. 

Dlllliel hth&Dul, Jůub leber, Ja Jazml, 

Jakub Drbal, Jan Racla, Pavel VJl.ůloTK:j. 

tol. 129T: Baltuar Werur, Jan JiM !tlpálek s VltaTJ, 

lfikalii turek, Vo~tlob lll.aAií Ba4 s ProHCS., 

JiH.k ltoakol, Ootttried Glott, Jan Bladkl. 

lot 1633 (16.8.) 

AIIP, rkp. 350, 

tol. 154: Dole~ií csnrf. 
Pavel s Proae!e, Baloar Werur, lla.rtin Jih

bít, lrJitof Pilmon, Jiří ltoukol, Jiří Pll%, 

Vít Peprle, 

Hoh~ií cstttt.· 
Violav PetriCSů, Jan ltober s ltoberiperka, 

Jakub :S.U.r, Jan l!erventa, Jan J&DUi, Pavel, 

V71íJtt:rvK:j, llikoln ZJob, OoUtrie4 Glott, 
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.AIIP, rtp. 350, 

188 

lrfl'tiof tank, Ja Zzoa48t;f, Ja Bl.e4tl, IWto

UI tank, Váolav V7l:úl, ·Ja JiM !Upúek, 

Jalůa. 

tol. lna a'tiarií úklaů!oi. 

lpk 1634 (24.1,) 

BP, rkp. 351, 

tol. 3a 

jints Váolav Vofikontt, lla'tilj Ioakol, V'olav 

loukol, Duiel la'tihaDael, pa 17chW Iorka, 

JiM ltoukol, ltr.JI1iof Pil.llon, Jlikolál ZJ'ch, 

Jatu~ 'lelker, lrfl'tiof !urek, llichal BanlSl, Vít 

Peprle, Ja Zrt148t;f, Jlikolál !urek, Ja JiM 

!Upúutt, Váolav VJI:úl, · !altuar Werner, .Maa 

Rbober, Voj'tilch s ProaelSe, Phillber'ti de Boia, 

Ja Rada, llarlin Bh~ít. JiM ru, Go1i1ifried 

Glo'tit. 

mimo páDd atarlích s CS'tivrti hofejií: 

Václav Vri:úl, Er.Jitof Turek, llikolái Z7ch, 

Ad• Jto~er, 

s CStvrti dolejiía 

Voj Uch llladií s Proae<Se, ltr.Ji1iof Pilmon, Ji

M Koukol, !al1iuar Werner, llichal Ban<Sl, Ja

kub 'lelker. 



Bgk 1635 (16.11.) 

AIIP, rtp, 351, 

fol. 9lr 
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Ju h~rihk • Tokoanite~u. Tí~ hprle, 

Jan l:ober, llikol" farek, l:r;ri~of Pilalm, 

~~u B!eb:!k, Jan l:ol'Mliua, .Tu •u~w

pil, Táola'Y TJiín, GoUfl'iecl Glott, Ju 

ZruA.tl z Chfe110rto. 
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Antonín 1 o • t l á n 

OPR.lVA IJIPLAClrtCB DLUBŮ PRdSrtCB J~Mf....a PO ULAD:J 

Poaátek třioetiletl vilt7 s sebou ne .. eskalaci iDfla~

níoh ~eTd, latentni ve athdní Bvropi pfítaaloh nejposdiji 

ocl oadeaát;foh let J.ó. století. Doohásí ke sjevn~ shorio

vání jakosti raleD/oh mino:!, ~- ~· v ~eska proatfedí .dle

me sledovat v normativní prazi na~df:íve ~eaktoh atavd a pos

di3i tD:íiete Liohtenite~na. MDohonisobnou D&dproduto:í "dlouh4 

mince", 3at ji providí de 1fiUovo konaoroiua, jaou tradi~ 

finanční vub7 doslova phsJGeDJ. laativá Htoniti hda po

ruoh v hoapocláfstv:í zemi a rozevírání iDflačníoh ndiek učin1 

konao &i risDj úkrok v:ídeĎIIk4ho 11sthdí, VJhláieDI v &obáoh 

patente• o kaladi z 28. proainoe 1623 l/. 

Boapod{fakl di31DJ teprve začí~í hloubiji ohledivat, 

jat4 aísto pfíaluií dloubl llinoi a kaladi v čeatlfa prostředÍ. 

Jil DJDÍ ~· napf. neudriitelni představa starií literatur,r 

o kalůi jako traohu, "jeni znuenal 86 - 89 % ztritu na pe

nisíoh". 21 Moderní ~aaatita stále více konfrontuje no• 

m1náJní hodnotu !lince s obaahea clrah4ho kovu v ní. 4 srovná

me-li obsah drllh4ho kovu v saltásad dlouh4 llinoi a ve vfkup

ní náhradi, kterou za ni stanovil Perdinand II. patente• 

o kaladi, z~istíme, le u obVJklioh nomináld denní potřeb7 

b7l aajitel dlouh4 aince poitosen zhruba o třetinu. 

Jakmile oviea začne .. blíle zkoumat, zda je pro sledo-
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válů hoapo4áfůich pourd 17. atoletí e4ell:vitnijlí Ju•1ni1Dť 

<Si "reil.n4" hodnocení lliDoe, ocitneme ee 1' ne8DII4Do •povatel

dm ter4nu vújei!Jiich atřetd Hltona feudil.n! rentJ a Hltona 

hodnotr J/. z;Jiatíme, le jednomdni odpo"Yid není 1101ná. R4s

n4 t7P7 hoapoUřůich jevd VJkuují rdmý poměr obou tenden

cí, i 11:471 gloWlni ;Jalto alttivnijií mdleme osnaCSU s~on hod

notr. 

Rád b7oh se sde sabj-fal drobnou tapi tolou s pralaJtlch 

sp~vních dijin - ápravou spord, jel 1'snikl7 pfi hodnocení 

dluhd v dlouh' minci po tale4ě , městalt1Jai radami ISi jejich 

ll:omieemi. 'fáa nia totil WIO!Ďuje nejen nahl.&dnout do áviro

v.fch 1'ztahd miitan8ltjoh atabilizov&Dýoh vratev, ale stroveň 

tak' dílěí analýzou přispívi k iiriímu lta.plezu otizelt, jat 

b7l namden vjie. 

Infla<Sní situace před ltal&dou ~vala dluin:ík1a. 

Dlouhi mince se stala oblíbeDtm prostředll:ea nejen při place

ní berních nedoplattd, se4rieujch stálých platd <Si "ve;Jruň

ltd", ale i vlaatníoh dluhd. llnoiství taltovýoh případ;4 nales

neme v pražaltioh obligaCSníoh ltnihioh a potvrsuje nú je i 

Daěiotý 4/ • Biini obrana viřiteld spo<Sívala v toa, le odmí

tali zaplacení v dlouhé minci přijaout 5/. V taltováa přípe4i 
mohli dluiníci postupovat právní oeatou a alolit odvidinou 

IIUIIIU jato depositum u městat' r&d7 nebo jin' oprávniné 

inatituce. ~ mnoiství deposit přetroa11o v ?Oce 1623 avou 

obVJII:lOU IIÍru, o tom IIÚ8 ddtu pro praislté Star' lliato. Sta-
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~stltí bJ11 tobo ~ nuoeni T,Jdil1t tuto .,en4u a zaloi1t 

N80stamou tn1hu 4epo81 tníob penis 61. 

lala4a ~sla do vatabd ... 1 dluiníkJ a viřiteli opa~l 

aatkf. Blawí otiatou se stalo, ~ů: se postartt t dluhlla, u

sade~ v dloubl a1no1. Dluin:!o1 poia4oval1, ab7 vfie llluhd 

bJla aílena ~ 1drni devalvaoi obiiiva, viřitell naopak 

o:!.tili •IDost aiů:u v n .. alouvavá trvé:.ť D& n0111.úlní 'Vjii. 

SUtDí legislativa aareacovala na vsnitlou s.te6ní 81-

tuaoi teprve v-'!! 1624 7/. JWrdinaDd II. ~ie11 lest1mi

eí6ní lhdtu, ve tterl n lli1 př~ei t taicli dluin:!.t, "ttert 

bJ, le bJ • a &tr&DJ ~ietot, illl.dprftdv aneb úpiadv .• . ni

~ů:i atftoení aneb bezpnv:!. díti chtilo, sebe bfti pokládal. • 

Vfzva se tftala dosud neYJrOvnanlch dluhd uaadenlch od po

Utku~ 1620 do tonoe roku 1623. Spornl d1ub.J milJ posuzo

vat avliltm toaise. Pro VJ'ilí etaVJ' je Ml ~-novat panov-
. . 

nít, ve mlatech purtaiatr a tonleU, poddaní se Mli obracet 

na sv4 vrchnosti. 'f.radi~l tritt' V)'ll811ení lhdt7 je ovlea 

repl.ováo poadi~iúai proloD8acelli. Jelti dluh7 pf1hldovan4 

v tfolcitfch a 6t7folcit;fch letech jsou odtaaovinJ na řei!íení 

arbi tNiní cestou 8/. 

PodmíntJ eplioení ne~6asti~lích pfípedd dluhd z období 

dlouh' llinoe regul~e v deseti bodech oíaařall:l nařízení 

z JO. tvitna 1625. Představu~• tat ddlelitf pramen t pocho

pení vztahu fe'll4ální legislati V7 t dluhu . vdbec 8/. Hlavní 

úsadou, tterá se zde pro~evuje, bJf a 6etn~Jd o•zeníai, 

/ 
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3e hoclnooen! dluhu na Ákladl hledillka "izÍtrin•oaa beDi ta

tem" mince, ve kter4 b7l dluh usarilen. Y toa ae llho4~e teore

tickcS řeien! privn!oh kruhd dvorllkcS ko.or7 • poladanea htncS 

dobovcS traktátovcS literatur" lOl. Ziaada ale nen! pro•asov~ 
3ednosna&li. tleieD! dlulzúoh spord případ o4 pMpadu, 311k se 

pro3evilo i v prazi pMalulntoh koJili&!, souvi•elo s uSDiDía 

platno•ti zvliitníoh aaluvních p~ek ll/. 
Dali! ddlelitá okolnost se projeví, vi:Um ... -11 81 bli

Je, oo •e vlaatni rozum:! pod VDi tfD:! hodnotou aince. Y toato 

8J117•lu 3e pMsna=cS stanoviek:o, ve ktern hrabi b'autt-.n1t
dorlf, 3eclen s předních ri.dod Perclinanda II., shrnul 'Yf•ledek 

diakuae •zi sastéci obou extrRníoh pi'ístupd k hodnocen! 

dluhd l2/. Iavrh~e, ab7 •• ddsledq kala47 rozdil117 ro~o
mirni mezi dluiníkJ a viřitele. Proto!e před devalvací do•ihl 

jeden tolar devíti zlatfch, má za nij D7D! dluiD!k odv4at 

4 sl. 30 kr. v dobr~oi. JiDfmi slOV7 0 dlulni Matka Jllá 

bit aní!ena na polovinu. 

Bemdleme bohu!el kontrolovat, zda b7l tento princip 

uplatňo~in komisemi zřízenimi pro dluhy V7ilích stavd ll/. 

Máme ale molnost sledovat postup v praiak4m prostředí. Jako 

pramen nim tad7 posloul:( aistek:cS oblicaCSní kn~. Ul při 

sledoviní poCStu záznamd v nich výrasni "7Dikne ojedinilcS 

sestavení infiaCSního roku 162). l4/ 
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!rabulll:a I. 

Poa.t úmuuad v pralskýoh obliga&úoh Jaů.háoh 

v 1eteoh 1618 - 1625 

Rok Start •ov6 Jlalá Brad-

lli•to lli•to Struaa !az27 oelkem 

1618 {ll) 77 17 ll ll6 

1619 48 78 13 -13 152 

1620 54 97 6 ll 168 

1621 44 64 14 8 1.30 

1622 39 54 15 24 132 

1623 61 83 19 18 181 

1624 29 60 6 6 101 

1625 JO 70 9 10 119 

oelkea 316 583 99 101 1099 
- r-·---·--· 

% 29 53 9 9 
·- - - ---· 

% 

ll 

14 

15 

12 

12 

16 

9 

ll 

Jako b;r v roce 1623 ještě ;1ednou v;rTroholila úvirová 

aktivita, ;1el po roce 1620 viditelni pokleBá .l5/. MD•íme 

ovšem vzít v úvahu diplo.atioký charakter obl1ga!n!oh knih. 

Vedle vla•tníoh záznamd o dluzích zde nal6záme i další majet

ková pořízení, 16/ ;1e;1ichl vliv a počet ;1e v létech krize na 

počátku třicetileté válk;r rdzDi. 161že• to dokalllentovat pře

hledem zápisd staromistsk6 obligační ~. 
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!rabullta II. 

~1 sipisd v ataromist8k4 kDise oblisací 

v letech 1618 - 1625 

Rok D1uq J[laft7 Slll.OUTJ' 

1618 9 1 1 

1619 )9 7 2 

1620 )) 1) 8 

1621 28 8 8 

1622 29 5 5 

162) 44 6 ll 

1624 17 2 10 

1625 18 6 6 

oellcea 217 48 51 

" 69 15 16 

cellcea " 
(ll) 4 

48 15 

54 17 

44 14 

39 15 

61 19 

29 9 

JO 10 

316 

Po~et pro~ednávanfch kšattd kulminuje v roce 1620, zatím

co rok 162) i rok následující VJ'kazují zvýšeni po~et majetkových 

saluv. PoCSet dlužnioh zápisd ovšem vždy jednoznačně převažuje 

a představuje v oblisaěn! knize globálně 70 % viech zápisd. 

Zprávy o úpravách dluhd uzavřenfoh v dlouhé minci nalé

záma v přípisech k d1uiním zápisdm z intlaěních let. V staro

městské obli~ knize přípisy zpravidla obsahují celé znění 

náhradní lllll.OUTJ', kterou se mění podaínky dluhu. Vedle relá-
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tora a ra47 ~sou s4e te47 uváclini 1 "• ra47 ocl pua Z70]lUh 

a paa purbd.atra pmulv k to• ne.Msem a volem 11 koaiaafi a 

př!padně 1 pMal.uvci. Jen T .._simlahkýoh" tranaů:o:!ob na

lesne• aiif1m7 Bodho lliata l7/, ~inů: na aebe berou roli ko

lliaai'd jen atarolliatit:! re4ní: lliatr JiM llatll7Mea ( 5), 

ADdreaa Le~Dhaus s Bfevnova (5), Petr ~er (6), Jan Jupa~er 

(7), JiDdřioh leUcki (8), Jan Soukup s Groaperku (9), 4ft

krát ~li% Had s P.roae!e (7, 9) a třikrát Jiřík P~erle 

s l&pfnite~na (2,6,8). 

Dvou!leDn4 kolliae b7l7 teQ' ~menov~ ad hoc kaicl4ho 

pM.paclu, 1 Jtcl71 ae některá jalna opaklQí. PrvJd ápran dluhu 

na konci roku 1624 ae koná jen "na př:!ml.uvu JIIC rad7 a pana 

purkmiatra pámlv a jinlob poctivfoh lidí" (l). V lednu 1625 

~11 naUúme řádně ustanovenou koll1a1 (2) a ocl února 1625 se 

vtbotovení náhradu:( amlouV7 větiinou dává clo souvislosti 

a císařatfa nař:!senía 181. 
Bova.lstaká rada Tol:! v oblisa&níoh knihách ~int pos

tup. Př!piaem bfyá sach7cena pouse propouitěo:! formule pd

Toclního Ápiau. Vlaatm nová Dllouva, upravující poclllínJq 

dluhu, ~· pak sapaána nesávisle ~ako aaaostatná ~ednotka 

clo hlavn:!ho proudu obligačních Ápiad. 1C je~:!aat oclhalení 

nám poúhá clataoe, jel je stejná jako u propouitio:!ho př!

piau u pdvoclního úpisu. O ělenech kollliae nej ... inforao

váni a mdžeme uvást jen relátor.y z rad7 - JiM.ka Čáslav

akáho z lCeknfelclu (12) a Jana Baptistu Gallarcli (lJ - 16). 
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PnDí ~ al.ouvu -.. doaTid~nu s leclna 1625. 

· Z aloatranak~o prostřel.:! -.. dosvlcl~nu ~edinou 

úpravu dluhu • období "dlouh4 Jlinoe". Spadá do ří~na 1626 a 

pfipomDi novo.istllký t7P ú.piau. •a nij upOIIÍná i hra4i5anaká 

obli~ tniha. P.ropouitio~ ·ú.pis ovita rosšiřu~e o stru!Dt 

rec-st nov' aalouv,r. Dlub7 ~sou zde upravov~ od listopadu 

16241 alej-' ani sde nedoilo k ustavení sv1áitní koaise, ale 

sálelitoat .. projedúvala v radl . 19/ Iikte~ typiok4 formu

le ~ednotliv;ýoh aiat , pokud jaot\ za~íaav4 1 obsahovi, zde na 

ukásku otiskuji . 

IJlÚ si blíže viimlli• pdvodníoh dluhd. Přes Jlimořád

nost situace v,rkasuJí urěi t4 pravidelnosti, t7Piok4 zřejai 

pro úvirov4 transakce praiskýoh milfand. 

Tabulka III. Pdvodní hlavní 8WQ' později upravovanioh 

inflaěníoh dluhd praisktoh -'ifand 

kp I Star4 •ov4 llal.á Brad- oelkea % . Jlěato lliato Strana ěany 

1 -100 I - - - - - -
101 -200 1 2 - 4 7 30 
201 -300 1 1 1 1 4 17 
301 - 400 2 1 - - 3 13 
401 - 500 2 1 

1 - - 3 13 

501 - 60o f-t - - 1 2 9 

1501 ·-= 2000 2 . - - - 2 9 
2001 - 4000 i 2 - - - 2 9 

·- - ---
celkem ll 5 1 6 23 

% 48 22 4 26 
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z celkcv4ho poatu 2) dlahd hlavni s roku 162) (jen na Brů

~aneoh ~aatiji i s roku 1622} ae VJdiluJe si'etelni llkupiDa 

~t;rř ataro.istllktoh dlubd o hlavni Wlli pi'es 1 500 kop IÚ• 

ieňskýoh. Jejich VJjíae~nost potvrsuje vitiinou i j-'no vi

řitelovo (d:1 •1h 4, 5, 8, ll). Ostatní dlu!q 1M! p~uJí •si 

125 - 600 kopami, přiěemi 'Vjrasni v,'lií bfyá hlavni au.. 

n,a Stará llisti (.300 - 500 kop}. Dlulq llll{and novomiatllktoh, 

hra4~anskloh a snad 1 u.lostranskioh mll{and Jálok47 pl'ekra

~ují hraDici 200 kop. Vile 600 kop je doaaleno pouse ve T.r

j!MCSnúa případl (2.) - Jlisereni}. 

Dl\Jh7 jaou 'Yitlinou pojiltiJQ" na aistskú dolili, takle 

v případi nedodrlení podJI:(nek hros:í ezekuo. 201. Ve vitiinl 

případd ,JIIá bit z dluhu odvádln pravidell:li úrok 6 % do roka 

(vltiinou v pololetních teraínech}. Mesi .aluTDiai strana.! 

najdeme spravid1a usedl' mii{8D7, ovlea i korporace (záduší 

a jeho prá'nlÍ didioi, hrad~aDSká obec} a mimomlstsk' ele

ment7 (šlechta, vojáci). DeterminuJící net7Piěností tichto 

dluhd je právl okolnost uplabiní císařst4ho nařísení o ú

pravl intlaěních dlubd. V Uto aouvisloaU je třeba upozor

nit na ěasti visk7t ělend llistatich rad a vdbec patriciátu 

118Zi smluvnilli atranami. 

JeJcjm zpdaobem b7l7 přihláied intlaění dl'llb7 amluvni 

upraveJQ"? Ba otásku nám odpovídá následuJící tabulka ěet

ností. 2l/ 
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tabu1ka IV. lfprava blavníoh na a oelkon T/ie i.Dflůmoh 
4luhd (D& kolilt prooent b;rlo sleveno a pdvodní 

ntw1n4lní vfie) 

~ Hlavní su.a Dluh oelkem 

o - 25 - -
26- JO - l 

Jl - J5 - l 

J6 - 40 1 l 

41 - 45 - 6 

46 - 50 9 4 

51 -55 l 2 

56- 60 2 J 

61 - 65 l 2 

66 - 70 l -
• 

7l - 75 2 J 

76 -80 J -
81 - 95 - -
96 - 100 2 -
Ob~ Ásahem zpravidla b;rla úprava hlavní ~, 221 

Vidíme zfetelni, le se zde ne~ěaati~i uplatňovala zásada re

dukce dluhu na polovinu. Přesto se v;rděluje skupina dluhd, je

~iohl hlavní suma b;rla enílena jen milo ěi vdbeo. Vitiinou IIIIÚDe 

po ruoe v:rsvětlení - ~edná se o dluh7 sirotěí ( 7, 9, 19) nebo 

obecní (20). U ~edin4ho nadprběrn4ho snílení hlavní 11W11;T hrál;r 
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svou roli ~iati pMbuseuk4 vste!q (8). V prt.ira b7la bla't'DÍ 

au.a aíieaa aa 62 " pdTo4Jůho ataw. 

ve ..... -11 .,. 11vahu u~en Tfli bla'YDÍ 11\UQ', ale i 11roko

d pod.Cnlq pdToclDÍ Dl.OU'VJ', ůl"'-e, ie vifo11ie11 ~J'la DOTOU 

allllouTou sa3ii1iiD& prWrni poloviD& pdyo4Jd nOid.Dillů Tfle 

dluhu (52 "). • ...:. ~1r.:tertoll pMpadeoll ~· pfi :redull:oi dluhu 

na polovinu :reapektovmi 11rokoyfoll vstahd sh3á (4, 12). 

Redull:oe dluhd víoe -'ni D& polovinu b7 naeTid~oT&la 

uplaiinlld tzoautba&ortfon ni'n'hu, 1 t47i T niktertoll pM

padeoh 3• red.ukoVÚla bla't'DÍ su.a, 31n47 saH celková Tfle 

s11ro~en6.o dluhu. Pad.eÁ1i procent ovlea pfedatavu~e ~en aolae

-ti:okou 4ollů hranici, uprann4 41uln! aliiQ' H 'VJ'ob7l~í ai

ma ke dvima thUnia pdvoclDÍo!l 11\111. PfipODene•-11 ai pollir 

clrah6.o kow v lehk/oh ld.noíoh a T ~~, kteri b,-la sa ai 

stanovena v 4obrloll k:N~oareoh, vi~, le :redull:oe 4lub4 • 

v sáaadi touato po.lra pfispdaobu~•· Requ~e tak adekvátni~i 

na oballh drahc&ao kovu T llinoíoh. Oblast 4luiníoh ntahd •• 

ted7 v tomto pMpadi T/rasni poclrob~e pdaobem sákcma ho4-

no1iJ', roshodni pfeavi4ěivi~i, nel napf. oblast cen Jaiatllk;#oh 

neaoTitoatí 2)/. 

JC47i H phd let7 --.filel nad otáskui 11Tira V. t1rt'ua, 

poukázal na tradioionalitu 11TiroT.foh TStabd 16.atoletí. 

lfvir - stále 3ů:o .,.. ath4oviku - TJttas\Qe áskou vásanoat 
·> 

na pfoeTodJ' ne80vi toatí, ~eho 801DoaU •• ovlea v t4to dob i 

jil '9J'ěerpáT&3í 241. Set.aáot4 a oaaDiot4 století přináií 
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.. ~ novou pru1 '11Yirooyfoh vstah'4, rloe pi'ipoa:(DaJ:íoí •rkantilDí 

teorii. Penilzú a kreU tDÍ spekulace ub'/ft stále vframi~i 

liohY<tfak4ho charakteru a 3e3í blili:! visanost na &ikon ~eu

d'lDí nnt7. ~ii ulse phdpokl.Uat. Bilohorů' období, ~~~~ 

3eho ~iDaD&ú othq, á teq pro vfyoJ áviru Tfrunl phlo

.ovt obarakter 25/. 

.. 

PMPe47, t47 dollo t uplatniní p:NYa na ápravu, ovlea 
kontrastuJí s o•tatDimi pralatt-1 4lulnfmi •'vasJ1::7 s trisoY'-

ho období. Jedeuiot pos413i u~venloh 4lub'4 na Star'- :listl 

phcl•tawje napf. pouse ~tvrtinu dlulzúoh t1"8118atoí s rotu 

1623, sauaenfoh ve 114e~lí tnise oblipoí. Phd pfeoeňoY'nía 

D&Ddenfoh teDileno! v&ru3 e i sledov'ní struktur,. 4luiního 

b"-na stiU'OIIistak' oboe. Dlulq s období 4louh' lliDoe sde 

ne~í v.frasnl31í roli a pró rot 1623 dokonce neJsou do

nlcl~•Dl'· PhdstawJe je vlutnl jen nitolit ápd3~et o4 du

ohoYDÍoh iDBU tuoí s roku 1622, •si tterlai hraje hlavní 

roli p\\3!ta jesuiťů4bo konviktu u sv. Eli.Mnta 261. Redut

ce tohoto dluhu s 10 000 sl. ·na 6 400 Dia oviea pf:!.o utis

tovi dotu..ntuJe, oo b7lo h~no o vtAl ndutoe u pralstfoh 

.e1fand 271. 

•o.,., iren47 ted7 nelse na zikla41 naJí soD47 v 'llvlro

vioh ntasíoh pfeoeĎovat. VltliD& 4lulzút6 aolno•t :re:net

tovat na ůute&at ob11811. 4rah4ho kovu v a1lloi UV7Uiila 28/, 

ba i ,.... iDBtrutoe pro ho4Dooení ~ldníoh 41ub'4 a 30. 

kYitna 1625 kladla rúlD'-u přístupu hd.u omeHDÍ 29/ • 
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lldie• tecl7 likvidaci infla~níoh Disledkd považovat ;1en sa Di

snak novl . tv~ úvěru, ;1ei si svl vlaatní proporoe z;1edná ze;1-

JDina V JI:UIIOIIIi8t8kÚL prostředí. 

PoSDÁII1q: 

1/ Podáv'- zde roziířenou verzi sedllll ~ásti ~tvrtl kapitol7 

svl di .. rt~ní p~ce eeská Bdnoovní politika po Bíll ho

ře (dloahá mnoe a kalad.a) t V71)raCOVanl D& katedře PV1I a 

archivního studia J'PUlt. Zde i přehled zákl.adní literatu-

7:7 o dloubl llinoi a kaladě. 

2/ J. •oii&a, Hospodiřski a •noT'/ T'jvoj naiioh zeiiiÍ. 

Přehledná studie, Praha 1946, •· 97. St7lizuje zde i 

a;ftus o hospodářskfoh následcích kala47. 

J/ Srv. J. Petráň, K probllm6m tzv. •oenovl revoluce• 

ve stře4ní Evropě, •s a, 1964, s. 47 - 74. 

4/ Mikalii Daěictf z Reslova, Pa.iti. Vfbor, Praha 1975, 

s. 203. 

5/ OTieJD ui v prdběhu roku 1623 IIIÚIIt dosvědčen příps4, kd7 

· věřitel, T71DábaJící letitý dluh, raději slevil z celko

vl ~ástq, ;1en ab7 -.t neb7lo zaplaceno "mincí zvejie

nou•, ale "aincí vdbec bernou". Srv. Kostlán, eeská 

JDincovní politika, příl. 10 (smlouva upravující pod

m!lk7 dluhu praisklho lida Klabra) • 
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AJ1P, rkp. 127, JtD1ha depositních penis Sta-ého llista 

pralatého 1623 - 1738. Je uveden slov,r: "!Jto peníze 

v deposici kanceláře ho!e;Jií adatáv&3í slolen4". 

71 Patent Pe:rdiDazu!a II. ze 4. sáří 1624 (k němu srv . o. 
011 va, Pinanění politika v ~eoháoh po BíU hoh do kala

d7 r. 1623, Praha 1925, s. 96; V. Peiák, Obecní dluh7 

kriloVIIkých, věnných a horních měst v Čechách, zvláitě 

Sta-ého llista prai&kého, po třicetileté válce, Sborník 

příspěvkd k dě;jináa hl. •· 1'l"ah7 7, 1933, •· 312. 

AIIP, rkp. 744&, Kniha dekretd (patentd) Stuého llista 

praiského 1615 - 1627, tol. 121 a tento patent také uvá

dí ale s odliinou datací (pondělí po památce sv. Barto

loaě;je) . 

8/ Jtrolli zde uváděných praiskich případd mdle• např . po

ukázat na ait~ci lounskou - srv. J. Saolík, O "dlouhé 

lllinci" v Čecháofl, PA 12, 1882, sl. 183. 

9/ StfA, Sll, P 130/)0. Je zde dochován ;jednak ruěně psaný 

originál, ;jednak tisk s tištěno~ ověřovací formulí, da

tovanou v Praze 3. června 1625 a vztahující se k české 

kanceláři. K ní je pod papírovým kr7tem připojen ověřo

vateldv sekret a podpis: Ernst Swatesch registrator. 

Adresa v obou případech je určena IIIIÍstodržíc:úa. Text 

zpřístupňuje Kostlán, ť!eská lllincovní poli tik&, příl. 

12. Struěně ;jej regestu;lí K. ť!ermák - B. Skrbek, ll:ince 

království českého za panování rodu Habsburského od 
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rolr:u 1526, I, Parclubioe 1891 - 1913, s. 218, ale cla~:( 

3e3 k 26. dubnu 1625 a 3ako a4res0a o~U3í Liobtu

itejna. 

10/ J. O. Opel, Deutaohe lHn•nsnotb beia Besilm des 4re131c-. 

3ibripn JCrieps, BZ 16, 1866, s. 213 - 268; W. Resober, 

Die deutsobe •ationalOkono.ik an der Grenzs0be1de des 

seobzeb.Dten UD4 siebsebnten Jahrbunderts, AbbaDdlunsen 

der ph1lolog1scb - bistorisoben Classe der kon1g11ob. 

SŠOhaisoben Geaellscbatt der Wissenscbatten 4, Leipzi& 

1865, s . 327 BQ• 

ll/ ••pf. dluiník, který před devalvací nabídl splacení 

dluhu v hodnotnější ainci, je D7Di povinen své nabídce 

dostát. 

12/ A. Gindel7, Geeobiobte der Gepnreformation in BO~n, 

Prag 1894, s. J46 sq. 

13/ Perdinand II. konkrétní osob7 do komise pro VJ"Iší sta

TJ' jmenovat opomnil, učinili tak - snad pro nalihavoet 

si tuaoe - o své újmě místodrlící patentem z 7. února 

1625 (AKP, rkp. 744a, fol. 136a). <he117 komise ·se sta

li Pridriob Talmberk na Iem7šli, purkrabí karlštejn&ki 

a president nad apelacemi, Jan st. z Talmberka, oba 

za pálq; za r7tíře Bump:reobt Černín. z Chudenic, 

purkrabí karlšte3nskf, a hejtman kraje litoměfiokého 

Jiří Malcvec z Chejnova a z Winterberka . ZásadnÍ změnu 

oproti předbělohorskfm komisím představuje účast odbor

DÍkll - práVDÍkll. Jsou zde zastoupeni "VJ"soce učení" Jle-
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liohar Briesen z Jtopaohu, Jan Daniel. Jtapr • Jtaprite~na. 

"obo~ích práv doll:toH a Jil: rt147 nad apelaoai." 

JtoJiise mll.a sabá~i t ~innost l.. bfeana, do t4 dob;r ae 

měl.i zá~emoi obraoet na Jana S.snera z Besl.s:tel.du,sekre

táře při ~eskl dvorakl kanoel.áři. O ~innosti koaise nio 

neTÍme. 

V. J. lfováěek, Drobnl zprávy historiokl, Z kal.encůřd 

při deskách zemských chovanich, PA 16, 1896, sl.. 324nim 

pouze dosviděu~e případ , kd7 se dl.ulnice (Anna Dobra

nov-*' z Těchenic) po~U iu~e před případnia YJkoúnía 

exekuce, proto!e se rozhodl.& VJUiít císařaklho M.Ddátu. 

14/ AJIP, rkp. 2234, Jtn1ha obl.igací Starlho llista pralaklho 

l.6l. 7 - l.6J9; AJIP, rll:p. 2228, Jtn1ha obl.igao! llovlho llis

ta praisll:lho 1617 - 1626; AIIP, rkp. 2173 a 2174, Jtn1h7 

obl.isací Mal.4 Stran;r 1586 - 1622 a l.62J - 1674; AJIP, 

rkp. 2189, Jtn1ha obl.igací města Hrad~an 1594 - 1653. 

15/ Pouze upozorňuji, !e 11:: podobným závěrda vede i sledová

ní vývoJe závdavkov~S Msti cen,. nemovitostí - srv. A. 

Jtostlán, ~eská mincovní politill:a, kap . IV/5. 

16/ Tichto dip1omat1cktch souTis1ostí oblisaěních knih se 

dotkl J. Pdek, Pra!sk& lal1ey kn:ttd a inventářd (v tisku). 

17/ Srv. dluh 3: " v přítomnosti pana mistra Ondřeje Jlarohie

na Márskýho z Dařína a Josefa Smclka aěi{and st.;4ho a 

lfového llist pra!skfch"; dluh 6 - Jan ~koliastr (ěís1a 

zde a v textu v závorkách oclkazují na připo~enf přehled). 



18/ 4 - "dle m11ostiv4 vdle a mandátu JMO•, 5 - Wye41e 

patentu Jlllníieoíbo" atd. 

19/ Pouse v ;Jednoa případi (23) ;Je v hra46anůfoh pMpill

cíoh zmiňov4na zodpovědná osoba, ale sp:Ue jako sou

Mst c'atovaoí f'ormul.e. Jde o p\U'kmistra S811111ela Cinera, 

aktivni vystupujíoíbo v ji.JJioh s1edovanloh hra46ansktoh 

dlusíoh (18, 19). 

20/ Hrozba exekuce - •zvodu a zmocnění" Jllila ve větěini 

případd formální obarakter. I v p!edbilohorsk'- období 

;Jsou biin4 úpravy dluhd n4hra4ním1 smlouvaai, V7oh4ze

;Jícími vstříc molnostem dlulníka. 

21/ Podrobněji v závire6n4 rekapitulaci. Celková v.fie dlu

h\\ b;rla propo6ítávána k datu zaplacení (at ;Jil skuteě

náho, nebo stanovenáho náhradní smlouvou). V několika 

případech, kde datum neb;rlo k dispozici, je propoěet 

proveden k datu náhradní smlouvy. 

22/ Pro informaci uvádím někter4 násv;r inf'laění ainoe: 

"dlouhá", "valoru zvejienýho", "na tý dlouho ;Jdouoí a 

zvejien4 minci" (8). 

23/ Bude zřejmě nutno revidovat stanovisko o relaci mezi 

cenami mistakýoh nemovitostí a zákonem hodnot;r, jak 

;Je f'ormulovali Jl. Bělohlávek - Jl. Koštál - J. Tomas, 

K problematice studia cen nemovitostí v 15. a 16.sto

letí do dob;r předbělohorsk,, Zápisk;r katedr;r ěs. dě

jin a aroh. studia 6, 1962, •· 147 - 167. Optimistic-
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ké hodnocení kapitalistickfoh r,ysd v této cenové ob1as

t1 není sfoe~ai na IIÍsti. •emohu zde podrobnl;1i uvádět 

ddvod7, ~el 111118 k takov4 reTisi vedou. 

24/ V. Urf'us, Vývo~ úvěrových vztahd ~ako faktoru při tvor

bě cen, in: Příspěvk7 k dě~inám oen nemovitost! v 16. 

- 18. sto1etí, Praha 1963, s. 49 - 54. Protole úvěrov4 

vztah7 ~! al sekuD4ární, "nadstavbový" charakter, po

k1es úrokové mr,y v Čechách v prdběhu 16. sto1et! z 10 

na 6 % náa umoiĎu~e s1edovat globá1ní pokles výnosnosti 

penilní tonq feu4á1ní ~"!}nt7. 

25/ •a pfe1omový charakter ve vývo~i úvěru poukazuje i, 

b7i poněkud b7Perbo1iok7, o. Placht, Lidnatost a spole

ěen!Jki sk1a4ba čeakclho státu v 16. - 18. sto1etí, Praha 

1957, •• 72 ~· 

26/ Představovala ~i konviktu postoupená po1itioká pokuta 

10 000 z1., kterou postihl Albrecht z Va1dite;1na prai

Bk4 iid7 za pfoekupování kradených věcí od vo~ákd (k tomu 

napos1ed V. Sa4ek, Die ;1iddisohe Versien der ~am11ien-

1118~11a "Verhangpurim" aua dem Jahre 1623, Judaioa Bo

hem!~ 4, 1968, •· 73 - 78. 

27/ v. Peiák, 1. o., a. 375, s . 390. 

28/ Máme i p~ ddkaz7 pro splácení dluhu v dlouhé mdnci 

beze slev. 1625 ;je sp1aoen dluh 3 000 z1 . r;fnských 

"valoru pfoedeAlého to1ar po 7 1/2 kop7 mě." (AMP, rkp. 

2189, fo1. R 6). 
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29/ V t41:o aouvialoaU ~·ou saJáavl poda(nk;r, ~ak.S si 

klade ...akt ania pro v;rbl4iení vieobeon&ho moratoria 

kolem polorln:r 17. a1:oletť. Srv. V. Peiit, I. o., 

•· 322, posn. .)2. 

lfth1t4 4lHhA průH:fgh aiiÚPA 1 období 419Uh-' m'Pot• 

Mpauptgh po k&l,e41 pft4 lliatlk:fwi n4M' 

(V - TIMtel, D - 4luiník, PS - pdvoclní alouva, 

n -~ aal.ouva) 

A. StiEf lit$o (pra.ena AKP, rkp. 2234) 

1) T - Severin LeiUoki • .anhlkou Barbarou; 

D - hrn~ťf Joaet S~ťk • a.nlelkou Annou; 

PS - 6. VIII .1623: 200 kpa D - 3. XII .1624: 110 kp 

na ět7f'i te1"11ÍJl7 4o l6.X.l625a přťpi"k o splacení 

dluhu 1 28.TII.l626 (tol. 206b). 

2) V - Er;ritot Sort a .anlelkou llarlqtou; 

D - Aliblta Jronov41 

PS - 17. TIII.l623: 500 kpf D - l6.I.l625: 300 kgm 1 

a drakem 4o 24.IT.l628 (tol. 207&). 

3) . T - .ADdreu Le~nbauz 1 Bhvnova a manlelkou L14milou; 

D - Salo.áa Pienov4; 

PS - 4. TIII.l623: 600 kpJ •s • 20.1.1625: 400 kp 

1 a drakea 4o 16.IV.l625 (tol. 206&). 



4) V - Zuzana Kortes,ová; 

D - Amla Buiovár 

PS - 19.II.l622: 2 000 lepJ liS - 19.II.l625: 1 200 lep 

i s úrokem do 16.X.l625 (:tol. 173a). 

5) V - JWcul.O Barěic s manlelkou Annou, dluh postoupen 

Perdinandovi, hrabi§ti z Jfara&olu a na Vintířovi, De;SVJ"i

šímu D&d regimentem lidu plšího Albrechta z Val4ite;Sn&J 

pozdiji postoupeno Janu Pavlovi Ipronovi, kapitánu a 

stolmistru Albrechta z Valdštejna, 

D - ltarel ~ol z ~olnpachu s ma.nlelkou Zuzanou, 

PS - 7.II.l62): 4 000 lep (je to vlastni pře;SiitiDÍ dluhu 

J 500 kgm z 9.XI.l622) 1 liS - 2l.II.l625: 2000 lep i a úro

kem do 24.IV.l625 (:tol. 178& sq). 

6) V - ll&Ddaléna Kavková, později man!elka Jlatouie ~~o; 

D - Anna I.am1 nárová; 

PS - 2).VIII.l62): 250 kgm; BS - l).III.l627: 250 kgm bez 

úroku, "na dva roq aěekání" (:tol. 217 a) • 

7) V - llelichar ~L a Jindřich ~a:tář, poruěníci D&d Jaku

bem, sirotkem po Janovi ~mídovi; 

D - Perdinand ft7bner s man!elkou Voršilou; 

PS - 18.1.162): 500 kgm; liS - 400 kgm bez úroku do l9. v. 
1630 (:tol. 182a sq). 

8) V - Pelix Had z Proseče s manželkou Kateřinou; 

D - Salomena Keková, z Proseče, sestra věřitele, později 

její man!el Václav Toiek z Liliové hory; 
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PS - 8.XI.l62): 1 600 kpa BS - 7.IX.l627t 600 kp 

do 24.XI1.1627 (fol. 22)). 

9) V - Jiř!k PaJerle z KapfDJteJna a Rupreob~ Amlao&, 
poru&Díci Václava a Ros1Q7, dltí Kat7áit ObraDiaea 

D - Jan Ctibor Gbelakt • manielll:ou Sala.enoua 

PS - 9.XI.l62): )24 kp; BS - 11. Vl11.1628 - 250 kp 

do 16.X.l628 1 a úroll:7 za Jeden roll: (fol. 22)b). 

10) V - Maadal,na PfeJfarov'' 

D - Jan Drbal a ~lelll:ou .Annou; 

PS - 7.VIII,l62): 400 kp; BS - 1J.VI,l6)0: J00 kp 

(fol. 204b). 

ll) V - Duchoalav Karafil,t, poru~níll: D&d Janea a Tobi,iea, 

airotk7 po K. Janu ~aapanuaovi; 

D -Jan Redr1 

PS - 1.1X.l62J: 2 100 kpa BS - 22.1.1631: 1 000 kp 

(datum aplatnoati: "11:471 b7 týl airotell: ll: l'td. doapl

lfm přiiel a Jí b7 od nlho po"'al!a (fol.200b aq). 

B. Boy4 !jato (pramen AKP, rkp. 2228) 

12) V - Jan neJatarií Petrá~ell:, mii(an Star,ho Města, 

a manlelll:ou Lidmilou; 

D - Jiří Karmazínell: a manielkou Annou; 

PS - l.XI1.162J: 400 kgm; BS - 17.1.1625: 250 kgm bez 

úroku do tří let (fol. 250, 286b aq). 
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~- 13/ v - ADDa 07rilováa 

.. 

D - Václav Ealoueek • aanlelkou Doro~ou; 

PS - 14.XI.l62): )00 kgm bez droku; BS - 21.1.1625: 

150 kga bes úroku do rotu 1627 (tol. 24lb eq, 288). 

14) V - Barbora ~tre~ěkov~ se 87Dea ~omáiea; 

D - Jan Plot s manlelkou Bohunkou; 

PS - 22.XI.l62J: 500 tsaa BS - 22.1 .1625: 250 ksm do roka 

i a drokea (tol. 246b eq, 288b eq). 

15/ V - Ka~ef1Da !e~baD.t,, 

D - Daniel PRUBAR • manlelkou; 

PS - 16. VIII .162): 200 kpJ BS - 22. 1.1625; 100 kp 

do roka bes úroku (tol. 2)6b eq, 298 eq). 

16/ V - aáduií sv. Václava ua4 Zderu-. poadi~i Kaipar Jtnes

peliue, plnomocník páterd klál§tera sv. Václava ua4 Zdera

sea, právních nástupcd záduií: 

D - CJPrián Zahrádka z furovaa 

PS - 9.1II.l62): 200 ksmJ BS - 7.VI.l626; 100 kga "na ter

aín7" (tol. 215 b). 

C. Malá Strana (pramen: .AJIP, rkp. 217 4) 

17/ V - Jan Čáp; 

D .- Daniel Graub; 

PS - 9.V.l62): JOO kgmJ BS - 29.X.l626: 150 kp (zápis 

~· zároveň kvitancí; fol. A 4). 
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D, Brf4i5tnY (p:ruen: AliP. rkp, 2189) 

18/ V - Sa.uel Ciner na .ťati Aun7. sirotka po K~tovi 

Ancelovi 0 sou.edu p~va sv. Jana pod oborou. Jinak po4 

horou Sion nad Menlía Mlatem praiakima 

D - Manadaleaa Koohov,, 

PS - 7.XII,l622: 200 kpa liS - 27.XI.l624: 100 kp 

(zápis Je zároveň kvitancí; tol. Q l7a). 

19/ V - Samuel Ciner 0 poruiSník sirotka po Izáku Gottovia 

D - Kans4al,na Kochov' (srv. §, 181); 

PS - 26.IV,l62J: 125 kpJ liS - 27.XI.l624: 100 kp 

(zápis Je zároveň krttancí; tol. R 1). 

20/ V - lleliohar Poapeoh a Urban Jobatl. \S.ředníci nad obec

ními ddchod7 miata Bra4i5an; 

D - Jatlj Pidlar s manielkou Kateřinou; 

PS - ll.V.l622: 250 ksm; liS - l9.II.l625: 250 kga. 

do l6.X.l627 bes úrokd (tol. Q lOb). 

21/ V - Bendr7ch Mat7ál 0 klíiSník a obroiSník "Jeho milosti 

kníiecí" (?)I 

D - MatiJ Pidlar (srv. ě. 201); 

PS - 5.IV.l62J: 200 kgm; liS - ll.IV.l625: 100 kga 

s árokem za jeden rok do 24.VI.l626 (tol. Q 20). 

221 V - Jakub Trent. pozdiJi Iva !rentová a llini. manielka 

.Adama Lemena 1 

D- Matij Pidlar s manlelkou Kateřinou (srv.ě.20 0 2ll); 

PS - 14.VI.l62J: 200 kgm; liS - lO.XII.l625: lJO kp 



21) 

pfípis o zaplaceni • lO.XII.l625 (~ol. R J). 

23/ V - Oktaviin Miseroni, •JMC komrdT<Qer a ita~nsine~der", 

postoupeno dr. Josefu Robertovi a posdi~i barnabitsk'mu 

kUAteru; 

D - Daniel Altman s Brdnburgku s man!elkou Dorotou; 

PS - Jl. V.l62J: 600 kp; BS - l.XII.l628: JOO kp 

(sápis ~e sároveň kvitanci; ~ol. R J). 
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Bůpitu1Mt uprtup;fgh 41uhA 

(PS - podlt p\To4D! alou."-, E - podle ~ aal0\l"f'7, 

% - ~ek4 proollltO pře48t&'YUJ! Upr&'YIÚ U8tka "f'4ai pd'YoclD:() 

~ Celkori 'Vtll 411Jhu 'Y kp 
e:hlo :";'q hland 1N1Q' k (ph4pok144u41R) datu 

Qlt.oení 

PS JrS % 18 Jl8 % 

1. 200 110 55 226 110 49 
2. 500 .300 60 641 j60 56 
.). 600 400 67 661 406 61 
4. 2000 1200 60 24.39 12.36 51 
5. 4000 2000 50 45.30 2025 45 
6. 250 250 100 .3.34 250 75 
7. 500 400 80 720 400 56 
8. 1600 600 .38 1996 600 .30 
9. .324 250 77 420 265 6.3 

10. 400 .300 75 (564) .300 5.3 
ll. 2100 1000 48 ( .30.32) 1000 .3.3 - -- ·--- · --- - -~- - - ... ~-

12. 400 250 62 499 250 50 
1.3. : ! 150 50 .300 150 50 
14. 250 50 565 265 47 

I 

15. 200 100 50 229 100 44 
16. 200 ; 100 50 (2.39) 100 42 

17. .300 150 50 .36.3 I 150 41 I 

18. 200 100 50 224 i 100 45 
19. 125 100 80 Ci.37) I 100 7.3 
20. 250 250 100 .3.31 250 75 
21. 200 100 50 2.37 106 45 
22. I 200 1.30 75 2.30 1.30 57 
2.3. I 600 .300 50 798 .300 .38 
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Edice t ě. 7 

Léta páně 1627 ve ětvrtet po neděli postní Laetare 18. 

martii stala se aalouva přátelská a dobrovolná mezi Pr14riobea 

Hybnere• a Vorlilou manieltou ~eho z Jedné , tél lalparea Me

licharem Preslem, Jindřichem Satářem, nikdy poruěnít7 nařize

nými nad Jakubem, po Janovi Smídovi pozdatalia airottem a ~il 

léta svá práYni maJícím, i u přítomnosti téhoi Jakuba Smída 

z strany druhé, a to smlouva taková: 

Jako! ~est Pridrich Hvbner s Voriilou aanleltou svou té

aul Jakubovi Smdovi pit set ll?p mleĎstfch na dlouhé ainci 

v létu Jainulia 1623 v středu po svatém Karoe1u 18. Januarii 

knihaai mlatatfai s úrokem obyěeJnfa pod zvodea a zaoonlnía 

do roka pořád zbihlého na doml avém v Ungelti lelícía po~is

til, téi pojiltlnf to vle v sobl níl obsáhu~e a zavírá; 

o kteroulto dlouhou minci vedle miloativého ~eho milosti cí

sařské prollého patentu také porovnáno ~est. 

Předně co Jest se toliv od actua téhol pojiltiní al do 

tohoto ěasu úrotd z té ·~ dáti přillo, ten oni laipar 

Pres1 a Jindřich Satář i on Jakub Saíd, ~emul vlastni · tál 

suma nálelí, ~souce při té salouvi přítomnf, pasírovali a 

z hlavní 8U1Q' piti set kop míleňstfch Jedno sto top IIÍieň

stfch ulevili, tatle ěiati na ft7ftiJií dobré. minci ět7r.1 sta 

top míleĎstých tiž Pridrich Hybner s Voriilou aanieltou svou 

takto platiti má: při actua této smlouvy na tul BUal ptldesáte 

kop míleňskich Jeau Jakubovi Smídovi odvedl, z kter,fohlto on 
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jeho kvituje a propouiti. A dile posd.t,vajioi sumu pfi nej

prvnijliOb svatodulníoh sv,toioh 50 kop, a tak potoa kald,ho 

roku pM t:fohi svatodulníoh sv,toíoh po jednoa stu kop ai

ieiíektoh al do TJ'plniJÚ pozdst,vajioi &WQ', Tlak bez úroku, 

t'i ~drich HJbner s Voriilou manielkou svou odsvozovati a 

platiti á, a pd~~dl b7 jednoiiU neb kteráukoliv terminu za

dosti neu61n1l, teh47 vlí pozdst,vajioi suau povinen dáti bu

de, kterouito sWIU on, :Pridrioh IQ-bner s Voriiilou, II&Jlielll:ou 

svou zapisuje na do.u sv4a, v nimi bJdli, v Ungelti le!ícim, 

pod zvodea, uooninim i jiJlimi pokutami práTilÚii. 

Stalo se v pfitomnost1 pana Pelixe Hada z Proseče a pana 

Jana Jupaajera, radJÚoh, kteráito smlouva na dallí ratifikací 

jeho llilosti oisafski 1'847 pana Z'J'chtáře, pana purkmistra, pá

ndv do lalih aietsltých vtilena a vepséa býti má. 

Aotua et leotum oorea partibus in oonsilie feria quinta 

post doainioam ~serioordiae XXII aprilis Anno MDCXXVII. 

(k toau přípisek:) 

Jakub ~mid stoje osobni v radl přiznal se, že jest při

jal vedle vrohJÚho zápisu a salouVJ o4 Pridrioha H7bnera 

ostatní suma 350 kop .dieĎ&ltých, z tich jeho kvituje a zápis 

vrchJÚ propoultí na čas7 budoucí a vičn:f. Aotum in consilie 

feria sexta post asumptionis beatae virginis Kariae in 

coelum 17. augusti anno 1629. 
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Bdioe k a. 12: 

~ Jan starlí ~trá~ek miitinín Star4ho Města pral

ak4bo ato~e oaobni v radl i v kaDoe1áři při knlh'oh přisnal 

••• ie avrohu úpia Jiř:íka ~ínka a Amq 111111ielky jeho 

u6ininl propoultí, ~eho U1e v niěelll ulíti neUdá, nebo jin

li ápis od tioh .auie1d táall panu Janovi Petri6kovi tíl 

.anle14 ~•ou u61n111. Re1átor toho z rady pan Jiřik Cas1avský 

z ltoknte14u. J.ctua in oonailio !eria sexta poat Sanotum ll&r

oeli 17. ~anuarii anno 1625. 

Bdioe k ~. l6z 

ltalpar ltneapeliua, plnomocník púdv pitrdv kl"tera 

svat~o Václava D&d Zderazea, stoje osobně v radě přiznal se, 

že vrchní úpia pana Qnriúa Zahrácllq z Turova na 200 kop 

aiieňsktoh p~el14 ainoe u~inini kasíruje a propouští, po

něvadž ~eat ti i pan Cypriú Zahrádka j inií smlouvu s púy 

pite1'7 uěinil, a na 200 kop aileňskýoh 100 kop aíieňskioh 

na dobr4 ainoi a na teraí~ platiti se uvolil. Relátor toho 

z ra4J pan Jan Baptista aallardo. Actum in consilio !eria 

tertia poat aanotum Procopii 7. jul11 aano 1626. 
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Edice lt č. 23: 

Don Julianus na místě pánův pátrův Barnabitae stoje 

osobně před panem purkmistrem, ~ v radě, jako i dědicové 

po někdy panu Oktaviánu Miserona zůstali přiznali se, že na

depsaný zápis zcela a zouplna propouštějí, a to z příčiny té, 

že jest se 'jemu ve všem zadosti stalo, totiž že jest dědicům 

Kiseronovým, kteréž potom panu doktorovi Josefovi Robertovi 

postoupili na domě altmanovským 300 kop za těch nadepsaných 

600 kop přisouzeno bylo, a ty jest z dílu svého Dorota vdova 

s sirotkem a dcerkou svou Lidmilou po témž nadepsaném Danie

lovi Altmanovi zůstalí, jako by týmž páterům Barnabitae po

dle smlouvy zaplatila, kteroužto Dorotu vdovu i na místě si

rotka nadepsaní obojí kvitují, prázdna - svobodna činí, nyní 

i v časíoh budoucích. Stalo se v středu po svatém Ondřeji 

1. decembris léta 1628 za úřadu purkmistrského pana Samuele 

Cinnera. 
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Bohdan Z11,-nsk,-~ 

WISY JJOVOĎSTSD KJJIHY ltTRPlftCB VYZJr.(]Jt 

O TRESTBt ~IDOSTI JJA JJOWII ds'fi V ROCE 1402 

llistskc§ knih,- tres"tni soudlú ~sou doohov~ z prostfoe

dí českých měst 14. a 15. století v poairni nevelkc§a po~tu l/. 
Proto si zaslouží pozornost všechn7 prameny tohoto druhu bez 

ohledu na svdj rozsah. Jedním 11 nich je úvodní čist kn1h7 

útrpných vyznání a testamentd JJovc§ho llista praiakc§ho z let 

1402 - 1455 /1490/. 2/ V ainulc§a čísle tohoto sborníčku b7l 

podán stručný výklad o zápisech kn1h7 z předhusitskc§ dob,- a 

byly vydány tři zápisy, přináiající doklady o ~1nnost1 ni

kterých. přísluěníkd nižěí ělechty v prdbihu roku 1402. Jl 
Na tomto místě bych chtěl upozornit na ostatní zápis,-, poří

zené v tomto roce a obsahující zajímavé informace o rozsahu 

a formách trestné Činnosti na Novém Městě pražském v teSto 

době. 

Přísluěný soubor výpovědí není sice na žádném místě 

přesně datován, ale jejich časové zařazení lze upřesnit 

s pomocí zprávy o vyznání blíže neznámého Jílka, jehož obsah 

byl sdělen ná Nové llěsto purkrabím Pražského hradu dne 

lB. dubna 1402 a zapsán do našeho rukopisu. 4/ Zatímoo část 
výpovědí zprávě o Jílkově činnosti předchází (výpovědi osmi 

osob na fol. 7a- Sb), meněí část následuje až po ní (výpo

vědi pěti osob na fol . 9ab). Celý soubor mdže být tedy dato-
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ván pf1bl1ině do období kolem dubna roku 1402, doznané pře

čin7 se vlak Jistě týkají delšího časově předcházejícího ob

dobí. Zach7titelný obraz Jedné sloiky kaidodenního života 

na Bovém Miatě není tedy dokladem pouze pro období po druhém 

.zajetí Václava Iv. 51 Obsah zápisu z roku 1408 v dalším textu 

rukopisu 6/ potvrzuje, ie řada jevd vystupujících dík7 docho

vání zápisd do popředí v roce 1402, byla běžná i v méně ex

ponovaném období dějin Bováho Města, než byla doba Václavo

va zajetí. 7/ 

Zápisy o trestné čiDDosti na Bovém Městě znal už V.V. 

Tomek, který příslu~ skutečnostem věnoval odstavec ve 

svém hlavním díle. 81 Upozornil zde na existenci lupičského 
tovar,yšstva na Bovém Městě a jeho činnost, nemohl se však 

problematikou ~oubiji zabývat. Vzhledem k vzácnosti celého 

souboru zpráv v rámci pražských městských knih pokouším se 

zde o základní zhodnocení zápiad a v příloze připojuji edici 

jejich textu. 

Výpovědi se nacházejí v části rukopisu, uvozené nad

pisem "Recogniciones in tormentis anno domini M°CCCCII0 pro

ut infra nota tur in hoc volumine. " Jako první sem byla za

znamenána v,ýpověd Jindřicha Zeleného ze Šternberka, 9/ týka

jící se jeho činnosti v některých oblastech Čech , hned po ní 

následuje bez jakéhokoli přechodu nebo nadpisu první zápis 

o výslechu osob, vyslýchaných pro trestnou činnost na Novém 

Městě pražském. Jak už bylo uvedeno, výpovědi nejsou dato-



221 

váDy a chybí v nich rovně! zaďnky o účasti rychtáře nebo ně

kteráho z konšeld při výslechu. Do textu je zařazen záznam 

o výše uvedené výpovědi Jílkově, která je opatřena samostat

ným nadpisem. Po ní následují opět novoměstská zápisy, po

slední dva byly zapsány nejspíše jinou rukou. Je molná, le 

byly zaznamenány al po určité časová přestávce. Začátek ná

sledujícího zápisu je rozmazán a nedopsán, později pořizova

né záznamy mají už právně odlišný charakter. lO/ Z paleogra

fickáho hlediska se jedná o poměrně dobře čitelná písmo, zá

pisy nejsou narušeny téměř žádnými škrty. 

Takto uzavřený soubor útrpných vyznání obsahuje výpo

vědi třinácti vyslýchaných osob. ll/ V deseti případech šlo 

o mule, třikrát b7ly takto vyslýchány ženy. Délka jednotli

vých výpovědí je velmi rozdílná; zatímco v některých přípa

dech jde o několikařádkové zápisy, jsou jiné rozsáhlejší a 

dvě z nich zaplňují téměř celou stranu rukopisu. 12/ ~ada vý

povědí obsahuje vzájemně se doplňující nebo shodné informa

ce, jejichž srovnání umožňuje částečnou rekonstrukci složení 

a činnosti zmíněné lupičské skupiny . Výslechy jejích pří

slušníkd tvoří jádro souboru zápisd . Ačkoli přímé zmínky o 

příslušnosti ke skupině nalézáme jen v pěti výpovědích lJ/ a 

spojení ostatních vyslýchaných se skupinou lze prokázat jen 

zčásti , lze zápisy hodnotit souhrnně. Profil doznané trestné 

činnosti je stálý a vcelku jednotný . 

Lupičská skupina je v zápisech označována rdznými ter-
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miny. l4/ V jedn' z vipovicli ae hovoří o vddoi ůup11q, l5/ 

nlkolill:rit je zmiňovúa sáaad.a jejich příaluin:Ckd, H ae ne

mají v Mdnáa případě navsájea opustit. Poaet a1end ůup11q 

je v jednom z doznání upřesňován na dvanáct, ale oelkovja 

srovnáním údajd dojdeme k po~tu nejm,ni osmnácti osob. 

Většina příslušnich jlll8n se však objevuje ve vipovidích jen 

jednou nebo dvakrit. 16/ Doznan.' trestn' ě11q b7l7 proveden,. 

předev~ím na Bov'm Městě, odkud pocházela většina a1end sku

piny. Výpovědi ovšem dokládají treatn' ě11q někter,fch jejích 

členll i na Staré llěatě. Jen ojecliněle prokuuj:( výpovědi 

dřívěji! činnost vyslfohantch llimo praiaká aiata (jmenoftn,. 

jsou postupně Litoměřice, Vranov, okolí Kutn' Bor,- a Laoem

bok). llístnímu zařazení do pralakéh.o prostředí se llplni vy

mTká pouze vyznání blíie neurčen,ho Prantiika o krideli tfí 

koní u Kouřimi a jejich pozdějiím prodeji, blílíoí se sv,fm 

charakterem už zmínb' zprávě o ěinnoati Jílka a jeho sku

piny v rdzných místech středních Cech. 

Pokusme se nyní charakterizovat oaob7, podílející ae 

na trestná činnosti. U zaznamenaných jmen je jen v někter,fch 

případech udáváno VJkonávané povolání nebo b7dliště, takie 

pokus o přesnější sociální zařazení příslušných osob nariií 

na značné obtíže. Rovněž možnost jejich identi~ikace v ji

ných novoměstských pramenech ;je značně problematická. Jlezi 

pllvodci trestné činnosti ;jsou dololeni příslušníci cel' řad7 

řemesel (ševci, provazníci, hřebelečník, kloboučník aj.), i 
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~ 31Dioh povolání(vinař, soukro.t písař), ojediněle se obje

vuji tak' osoby ve sluiebná poměru (označován;v jako famu.J.us, 

servus). '!)-to úd~e vlak neřeií otázku skuteěn~o sociálního 

postavení vyslýchantoh• Phato mieM pfiDié pachatele trest

n' ěinnosti povalovat s velké ěásti za sociálně níže posta

vené osoby. Situace se ~ění, sledujeme-li v urěitých přípa

dech jmenované iDioiátor;v nebo objednavatele trestných ěind, 

stejně 3ako podílníky na vtsledcíoh trestné ěinnosti . Okruh 

zúěastněntch osob se v těchto případech rozšiřuje, a to i do 

sociálně v;viěích vr•tev. 

Převalujícím druhem trestné ěinncsti byly podle výpo

vědí krádeie penis a zboží rdzn~o druhu.fejěastě3i se vy

ak;vtu3í zprávy o krádeži meěd, popř. i 31Dioh ěástí výzbro

je. llnohokrát 3sou dále přiznáván:)- krádeže rdzných druhd 

oděvu, ěperkd a ozdob. llimo pražské prostředí 3sou doložen;v 

hlavně krádeže koní. Přesně3ěí údaje o takto získaných před

mětech, tj. o jejich kvalitě a ceně, jsou jen o3ed1Dělé, 

ste3ně jako zmíiill:y o dalším odprodeji kradených věcí. l7/ 

Pokud mdžeme sledovat, byly krádežemi postihován;v osoby rdz

ných spoleěenských vrstev, kromě mě§{and ojediněle i pří

slušníci duchovního stavu a šlechtici. lB/ 

Další, a to závažnější skupinou trestných čiDd byly 

spáchané nebo plánované vraždy. O provedené vraždě se ve vý

povědích hovoří jen dvakrát, více je případd plánovaného za

bití urěitých osob. Je zajímavé, že jako objednavat elky po-
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dobných trestných ~ind ěaato vystupují manlelk7 příalušntch 

osob, v jednom pMpadě máJIIe dololenu zprávu o peněmí Mst

oe, na tento á~el předem posk7tnutá. ~asto se ve výpovědích 

mluví tat4 o zbití nebo zranění okrádaných osob. Ojediněle 

se dozvídÚie jeitě o jiných trestných činech - rodifooriní 

_falešn4 mince, cizoložství a znisilňoTání. 

Pořízen4 zápis7 výpovědí neobsahují větlinou zprávy o 

zpdsobu potreatání zjUUnýoh viníkd. Výjilllkou je mezi dvěma 

v,rznáníllli zapsaná zpráva o v,povězení Banule z Kadaně z Bo

v4ho lliata pralsk4ho. Přímo v textu daliích výpovědí jaou 

zazna.~ stru6d UIÍnlq o potreat4ní jiJ:I;fch dvou osob, 

zabfvajících se kradením. l9/ Pokud náa viak zaJímá osud tři
nácti vysJ.tohaných, jejichž výpovědi se zachoval7, dosvídáme 

se o potrestání jedin4 osobJ. Kikulái ze Zhořelce, jehoi vý

pověd se dochovala v naiem souboru jako druhá, b7l podle 

zprávy později zapsané výpovědi ul obělen. Velká Mat 

z ostatních vyslýchaných nemohla mít o mnoho slibněji! V7-

hlídk7· 

Závěrem je třeba zddruni t, le vydáva:ný soubor ú~rp

ných vyznání neuaožĎuje pro svdj příliš malý rozsah dC?sta

teěná zobecnění; Problámem zdstává, do jatá mír7 je zach7oe-

' ný obraz bělným, a kde se oproti tomu projevuje určitá mimo

řádnost situace. Bovomistská kniha átrpnýoh vyznání, která 

brz7 po založení začíná pozměňovat svdj charakter, nedává 

na takovouto otázku jednoznačnou odpověd. Bude nutno podro-
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bit sko~ i ~•Ji aápi-.r s daliíoh let a pokusit se o cel

kod shodnoon:í aápid. Pothbn4 3• rovni! d'6ltladně;1ěí srov

núlí novo•l8tů4 kn1h7 útrpnioh V7znán:í s obdobnimi pramerq, 

kter4 vsnill:alJ v ~chioh t'to dob7. 20/ 

Pouúdq: 

ll Je;1ioh pfehled pro období do r. 1526 podává Rostislav 

Bovt v práci Mistall:' ll:n1h7 v Cecháoh a na Moravě 1310 

ai 1526 (AUC 1963, l'hilosophica et Historica 4), Praha 

1963, srv. reJstřík, str. 205. 

2/ Enihu popsal Jaromír Čelakovský v práci Soupis rukopi

sd ohovqoh v archivu král. hlav. města Prah7 (Část 

I.), Sborník přispěvkd k dějinám hlav . města Prah7 

I/2, Praha 1920, č. 112a, str . 110-111, č. 105, 

str. 107. 

Jl Bohdan Z1lynsk7;1, Zápis7 o činnosti nižší šlecht7 

v době druhého zajetí Václava IV. z novoměstské kn1hy 

útrpJ:Jich V7Znání, Documenta Pragensia 1, 1980, 

str. 126-145. 

4/ AMP, rkp. 2096, fol. Sb, V7dáno in: Documenta Pragen

sia 1, 1980,str. 143-145. Pokud se závěrečná zmínka 

o smrti Duchka řečeného Zpěvák vztahuje k roku 1402, 

b7la zpráva o Jílkovi zapsána do rukopisu snad až 
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v polov~i tTitna 1402. 

5/ K druhému zaJetí krále Václava IV doilo 6. března 

1402. Srv. Prantiiek Kiobálek Bartoš, ~eob7 v dobi Hu

sovi, Praha 1947, str. 193. 

6/ ~ol. lOb: "Bota, quod anno domini millesimo quadrin

gentesimo ootavo, feria quarta in vigilia sancti Pran

oisoi Dorothea, Laurenoii meroatoris, oonoivis nostr1, 

oonthoralis detenta tuit et in tormentis ista reooc

noscendo pronunciavit ···"· 

7/ n~ast praiských měst v bo~ích panské jednoty s králem 

Václavem IV. nebyla zatím dostate~ni zhodnocena. Stu

die Václava Vladivoje Tomka Chování Praiand v ~ase ro

zepří mezi králem Václavem IV. a jednotou panskou, 

~ČK XLVIII, 1874, str. 395-413 nepřináší vioe, než 

příslušná ~ást 3. svazku Dě~episu města Praby. 

8/ V. V. Tomek, Dějepis města Prahy III., Praha 1893 (2. 

vyd.), str. 416-417. 

9/ Pol. 6b - 7a; vydáno in: Documenta P.ragensia 1, 1980, 

str. 141-143. 

10/ Zápisd je však jen dvanáct, protože údaje, získané od 

prvních dvou vyslýchaných, byly shrnuty do ~ediného 

záznamu. 

ll/ Pro příklad uvádím text prvního zápisu, následujÍcÍho 

po skupině útrpných vyznání: ~tinus dictus Drbholcz 

dimissus est ad supplicacionem dominarum sicut accusa-
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tus tuit de crimine turti, debet amplius preoavere." 

(fol. 9b). 

12/ Jde o výpovědi Dybla (fol. 7b-8a) a llaUje (fol. 

Bab). V obou případech poznamenal písař júna po stra

ně přísluinýoh zápis11. 

· 13/ Výpovědi Maříka ltwapaře, llikul.áie Trinksausa, Pavla 

řečeného Motýl, Dybla a Blalka. 

14/ Bejčastěji se uvádí označení "aocietas" a "sibalia", 

ale také "promissum" a "iuramentwa". 

15/ "··· primus Hiolas huter dictus Tr,ynksaus, oapitaneus" 

(fol. 7a). 

16/ Výj~ou jsou předeviím u! uvedení llařík ftumpař a 

llikul.ái Trinkaaus, o nichž jsou zmínk)" ve čtyřech vý

povědích. 

17/ Vzn!edem k okolnostem, ~a kterých se tu oeny rdznýoh 

pfedmitd objevují, je jejich použitelnost problemati

cká. Ještě vzácnější jsou zprávy o ukradení určité pe

něžní částky. 

18/ Ze šlechticd je jednoznačně určitelný jen Peiík 

z Chvatliny, z duchovních osob snad "quidam presbyter 

de Wissegrsdo, dictus Jlu1asse.k" (fo1. Sb), doloiený 

k roku 1389 jako kanovnický vikář, srv. V.V. Tomek, 

Dějepis města Prahy V., Praha 1905 (2. vyd.), 

str. 188. 

19/ "Jan brevis persona ••• eciam subtrahit. ubi potuit, 
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et ext bBDDitus de Antiqua oivitate Prasensi." (~ol . 

Ba)a "idea Petrus tuit ~1agellatus aput mediaatem." 

(ib.). 

20/ Srv. phhled ve stati ll'rantiika Hoffmanna Popravčí 

zápilQ' ;Jihlavakc§, Právnihi•torioké studie 18, 1974, 

str. 16.3-164, pozn. 2, předevěím uvedené kn~ 

praillkc§. 

Edice 

!Jil,_rlgl.:., ~2.6.a. !,ol_._7!l :. 2,b_ 

Anna et Ludmilla ~asse sunt 1n tormentis super Karzy

conem et llathiam sartorem, quod ipsi receperunt pecunias 

falsas a Katherina dieta Swieczniczie et illas pecunias tra

didissent hincinde ementes pro ipsis victualia. 

Item fasse sunt super Johannem dictum Muchomorka et 

super Gyram clericum, qW. habent recursum aput Karolum peti

torem in Ugrezd, quia eciam essent cu1pabiles. 

Item Niclas de G~licz fassus est in tormentis suis 

super Hanussium de Montibus Chutnis et super Nicolaum de 

Wratisslavia , quia sunt bursicide et fures, et Hanussius de 

Cadano eciam. 

I tem Marzyk Stumpharz de Praga fassus est in tormenti s 

suis, quia habuit soeietatem cum istis subscriptis: primus 



229 

Biclas huter dictua Tr,Jnksaua, capitaneua, Audreaa, qui la

borat atrigilia aeu hrzbelczie, qui manet prope valvam in 

Bogyatz, item Johlico, Jan filiua Hampayaaniconia de Karlow, 

Rudek Hlancz, manens aput Wladicam in foro feni, Blazco fi

liua ltl.eczkonia, Sybalek autor, manena aput Petrum Kaderzawy 

in Antiqua civitate, Bicolaus funifex, manena aput Gyram tu

nificem, Sezema filius Knechtonia, in vicu atramineo funi

fex. Iati omnes tenent aimul societatem aeu aybaliam et fe

cerunt promissum se non relinquere contra quemlibet heminem 

et faoiunt ae iua in nocte et recipiunt gladios et pecunias 

ab hominibus et olamant, quando volunt aliquem invadere: 

"Adam, Adam!", oaptiva istum heminem et sic spoliant, et Se

zema prenominatus tradi t g1adioa, quoa recipiunt ab homini

bus, in nocte facientes se jus. 

Hicolaua Trynksaus fassus est in tormentis suis, quia 

sooietatem et promissum seu sibaliam habuit oum sociis in

frascriptis, scilicet Uarzicone Stumpharz, Johlicone, Hudce

ne, Andrea strigillatore, Sibalkone autore de Antiqua civi

tate, Sezema filio Knechtonis et filio Hampayssniconis, quia 

de nocte fecerunt se jus et receperunt pecunias ab hominibus 

et gladios, et illa omnia simul expenderunt . 

Item quando Nicolaus pellifex de Legnicz occisus est 

in vico cingulatorum, tuno ipse presens fuit cum cultello in 

adiutorium, sed illum, qui occidit, nominare nescivit. 

Item fassus est, quia Blazco, filius Kleczkonis multa 



2)0 

mala operatua eat per Bovam oivitatea Pragenaem. 

/7b/ Itea taaau. est, quia oondioioaea babuerunt aimu1 

o1111es aybal.onea, quia diaperpntur, ubi et in quo looo debe

rent . convenire et quidquid o.mea aibalonea maleteoe~t. 

aoivit omnia et de o.nibua partioipatua est . 

Item Banuasiua de Cedano banitu. eat de oivitate Bova 

Pragensi oent\181 annoa et un\181 aanua, . propter quia adheai t 

bursioidia et vovit ipais omnea nequioiam • 

.Paulua dictua llot71 taaaua est in toraentia • quia re

cepit Judeo baptiaato IX gr. et illos proieoit e4 t~ cir

ca sanctum Gallum. 

Item taaaua est, quia oua Biolaasone TriDJI:saua et cua 

Karzicone Stumpbarz feoerunt se ~us, spoliantes hoainea in 

nocte • et oum Seseaa, Johlioone et oum Kazcone sutore de 

Antiqua oivitate. 

Item faasus est, quia habuerunt juramentua seu sooie

tatem oum sooiis predictis. ut unus al.ium non relinqueret 

contra quemlibet hominem, et hoc feoerunt oontra ~ua oivita

tia. 

Item fassus est • quia .perousserunt :tiliua Pauli de 

Uwal fere usque ad mortem sine omn1 oulpa . 

Item dixit, quia Kron Prernik eciam oum ipsis habuit 

sooietatem in omnibus malef1c11s . 

Dybel l/ fassus est in tormentis suis, quia propter 

Prchliozonem perousaerunt Gyrzyconem oleatorem et exouase-
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run t do.ua super i pa um. 

Item faasua eat, quia oua aooiia iaa diotia feoerunt 

se jus in noote et reoeperunt gladios, et quiouaque ipsos 

in aliquo molestavi't, statim oonaiverunt oapere in ipaaa 

vindiotaa. 

Item faasus est, quod reoeperunt palia hollinibus, mi

tras, gladios, et ex illis gladiis unum perbiberunt in Mdo

ne aput quinque ooronas. 

Item diltit, quia isti sunt soo11 ipsius: Bioolaua, qui 

i'Ui t aput Byeohowsll:y, Wytek vulneratus est in Chudobioz, 

Prchlyozie. 

Item fassus est, quia juramentum habuerunt simul seu 

sybaliam, ut unus alium non relinqueret oontra queml.ibet 

hominem. 

Item socii ipsius Dyblonis fuerunt XII, · sed quosdam 

preter iam dictos nescivit nominare, et 1111 sooii recepe

runt unum equm et ipse Dybel ooncessit ipsis balistam et 

habuit partem cum eis in illo equo eubtracto. 

/Bal Item fassus est, quia debuerunt percutere Karti

num Oth nuzie, quia uxor ipsius Martini hoc ordinavit et 

petivit, ut hoc facerent. 

Item fassus est, quia debuit interficere cum sociis 

prenarratis Niclassonem de Podscalo aput Lemlinum, quando 

transivit a sancto Spiritu. 

Item 21 iterum Beladconissa invitavit ipsum cum sociis 
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predioUa ad prandium et dedi t eia unaa sexqenam grossorum, 

ut intertioerent eundea Biolassonem in domo ipsius propria. 

It .. idea D7bel reoonpovit, quia IIUl.tas virgines sine 

Telle eorua defloravit. 

Itea dixit, quia uxor ouiusdam oleatoris oonquesta est 

sibi super virum suua, quod propter ipsum iuculasset in ven

tre ipsiue, quem .ipse D7bel debuit intertioere; eoiam Johan

nes, scriptor Kerclonisse, eoiam est socius eorum. 

Mathias .3/ femulus Rsessetonisse fasaus est in suis 

tormentis, quia oistulam Ele dicte Trohla et reoepit capu

oium, duas camisias, XVI gr., anulum argentewa, crinale de 

pennis nigris, pater noster de achste;rn. 

Itea reoepit a ture r.tro esoarium, idea eciam Petrus 

declit flasaculam Rsessetonisse, idem Petrus fuit flagellatus 

apu t Mdiastea. 

Item fasaus est , quia Mathias, qui fUit servus Bluss

conis, cua 'iacscone, qui fUit in Krakow, fecerunt se jus in 

nocte et receperunt tres gladios, duos in doao Trchle et 

unum in domo alia, et Petrus brevis, qui mansi t aput Stros

sonem in Karlow, eciam oum ipsis tenuit societatem in omni

bus maleficiis, et quidquid subtraxerunt, totum Rzesseto

nissa susoepit ab eis. 

Item Jan brevis persona habitat aput sartorem penes 

Krakowiam, eciam subtráhit, ubi potuit, et est bannitus de 

Antiqua civitate Pragensi. 
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Item dixit, quod Kixico parvus in grisea tunica et 

ruffo buretho habitat in thaberna quadam in Karlow, subtra

hit, ubi potuit, cum Wenoeslao vinitore, qui habitat aput 

Barthonium retro sanctum Henrioum. 

Item fassus est idem Mathias, quia subtraxit istas res 

infrascriptaa: duas tunicaa griaeas in wicu Karwatecz, quaa 

vendidit mulier dieta Kalka, soiens eaa eaae furataa, pro 

XII gr. , que mulier manet in domo magna in foro eqorum ex 

opposito Benzlini balistarii. Item unum palium de harrass 

aput parvua Mixiconem, quem obligavit in Judeia in X gr., 

et Waczko de Krakow exsolvit, sciens esse subtractum, et fe

cit tunicam de ipso et vendidit pro t /1/2/ sex. · gr. cui

dam mulieri in Oppatowicz. 

/Bb/ Item faaaus est, quia Biclas de Gorlicz, qui est 

iam suspensua • hic dedi t Rzessetonisse II annulos, unum 

aureatum, secundum argenteum •. 

Item dixit, Habard;r olim in Krakowia recepi t cuidam 

presbitero de Wissegrado, dieto llulaasek, cingulum argen

teum et illum cingulum habet Katherina, uxor Wenceslai, qui 

manet contra Henslinum balistatorem. 

Item dixit , quia Bicolaus Theoto~icua in vicu ancus 

angulatorum suscepit ab eis et tradidit res turatas et par

tem tulit cum ipsis. 

Item dixit, quia Babarthonissa suscepit a mulieribus 

cruces, anuloa argenteos, cingulos, quidquid subtraxerunt, 
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et dedit ad vendendum mulieribus tanleriorum. 

I ... / 4/ 

l9al Item Bussko fassus est in tormentis suis, quia 

acubuit domine Bobyconisse et usus est eiuadem 51 bonis. Item 

voluit, quod ipsa cum eo de civitate transiret, recipiendo 

bona mariti sui, secum alibi habitaret, et eciam recongnovit, 

.quia ab ea una vice recepi t anulum argenteum deauratum, qui 

est datus anulus judici. Item faasus est, quia crucem argen

team habet aput Skoponissam et palium dicte .Bobiconisse uxor 

ipsius Bussoonis preposuit in una sexagena grossorum ad Hol

czonis uxorem. Et eciam semel sibi ab eadem Bobiconissa re

oepit pro VII gr. denarios, necnon una vice concordavit cum 

eadem, ut veniret ad eam, et venit una noctium ante celarium 

domus dicti Bobioonis, que dieta Bobiconissa eundem misit 

per oelarium et ibidea acubuerunt. Item uno tempon venit ad 

eam, dixi t: "Sibi krimina recediiDUI aliunde" et idea I ll Bo

bioonisaa respondi t: "Quid deberemus facere in vicem, nam 

ego mulier subtilis sum seu rozkossna," et quodam die venit 

ad eandem, recipiens eam per palium, dixi t: "Venias meoum 

ad curiam regis in Zderaz , " et in memento tenens eandem per 

palium, ivit ad curiam et ibidem acubuit sibi. Et semel do

mum ipsius Bobiconis intravi t de noct~ et remansit in s tuba, 

apponens kathenam evaginato gladio, misi t retro hostium 

eundem gladium stare. 

I t em Nioolaus diotus Kapr fassus est in tormentis 
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suis, quia f'Uratus est tunicam grisei coloris in Iqthome

rzicz et eandem vendidi t pro X gr. Item reconsnovit, quia tu

ratus est quinque cingulos corigialis /1/ in foro. Item re

congnovit, quia recepit equos Koravie. Item fassus est super 

Wenceslaum fabrum, qui moram habet in Antiqua civitate penes 

doleatorem circa valvam Zderaziensem, oum quo eandem tunioam 

vendiderunt in tendeta Antique oivitatis. Item aliam tunioam 

turatus est hio in tandeta. 

Item Blazco fassus est in tormentis suis, quia recepit 

in Vranowia unum gladium cum oirotecis. Item unum equm fura

tus est ante Kontibus Chutnis prima. vioe, sicut venerant 

ante Kontes. Item recepit unum biretum UDi studenti de nocte 

cum Pawlicone dieto Prernyk, qui moratur ex opposito Wence

slao monoculo. Item idem una vice vadiavit cum supradicto 

Petrzykone, quia id~m Blazco vellet ire ad Sokolonem in La

czenbok et utique sibi Sokoloni furari aliquid., extunc venit 

ad Sokolonem et ibidem venit et ibi subtraxit uni clienti, 

dieto Zemsky, unam loricam et recessi~ abinde. Item idem 

Blazoo habuit conventiculum ad Hanussium in Hradczana, qui 

Hanussius una vice susoepi t ab eo unam togam et unam plumam, 

quam furatus est mulieri. Item semel obviavit de noote UDi 

clienti in foro equorum et eundem tetigit ad caput cum gla

dio ita, quod cecidit, et eidem recepit gladium cum cirote

cis. Et eciam recongnovit, quia semel ivit ad Antiquam civi

tatem ante collegium et ibidem invenit unam sportam cum cza-
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luny, et ibidem neminem videns, oircumspiciens se, reoepit. 

Item idem fassus, quia /tol. 9b/ oum Marzykone Stumpharz am

bulaverunt de noote et Bicolao Trintsaus, simul divagantes, 

reoeperunt gladios, birretas et oapuoia etc., et qui eis su

bitanee noluit dare, illum perousserunt, et si illis dixit: 

"Qui vos estis?", responderunt: "los sumua domin! Zagieczo

nia!" 

Item reoongnovit, quia Kaohab•o reoepit unam sortem 

gladium oum oiroteois, pellioium curtum, item tunicam reoe

pit Girzykoni de Longa platea etc. 

Pranoiscus 61 fassus est in tormentis suis, quod reoe

perunt tres equos versus Gur;rm Pessicoey de Chwatlyna oum 

Kraskone, Johanne Rysska, Wanek Slaneoz, Welyk, quos duoe

runt ad brigantum mangonem, et unus lytkupnik vendidit et 

dixit: "Aducatis plures!" 

Maretha uxor Johannis sutoris fassa est in tormentis, 

quod olave sua reseravit et reoepit tunioam subduc'tam, tela 

et pallium album, tunioam nigram, palium de harras flavei 

ooloris, unam tunicellam de Spyer proposuit aput Judeos 7/ 

in XX gr. Itam calegas, unam flaveam et aliam albam, dedit 

pro solido denarium. Item tunicam seu reverendem inquilino 

suo nigri ooloris obligavit in VII gr. Item Benessonisse 

vicine duo linthearia, que vendidit pro VII gr., et duas ca

misias, unam vendidit pro II gr. et aliam pro VIII hallen-

ses. 
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Poznámk7 k edici: 

1/ Vedle začátku tohoto zápisu marginální přípisek "D.Y
bel". 

2/ Celý následující zápis až po slova: "in domo ipsius 

propria" je jako jediný z celé skupiny mřežován . 

Jl Vedle začátku tohoto zápisu současný marginální přípi

sek "Mathias". 

4/ Zbytek tol. Sb obsahuje výpověd Jílka , která byla už 

vydána, srv. poznámku 4 k textu. 

5/ ~vodně napsáno : "eisdem". 

6/ Tento a následující zápis byly psány s největší prav

děpodobností jinou rukou. 

7/ Po slovech "aput Judeos" napsáno pdvodně: "et eciam" , 

škrtnuto. 
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Jarmila J í 1 k o v á 

PRV~ISJa V ARCKIVU BLAV111BO JdsU PlWIY 

Xnihowa Aroh:1 vu hlandho mi sta Prab7 chová ve svých 

bohatých folldech 1 malý, ale zajímavý soubor tWf tM desí

tek prvoti.Bkd, kterc§ ilastnou náhodou uaikl;r osudu pdvodDí 

archivní laůho~. tWř zcela zniěe:nc§ pfi poUru Starombt

sk' radnice v květnu r. 1945. l/ Pře41tlá4aná zpráva á slou

!it pro nejpoviecbnějií ~ormaci o teSto ěásti naiich knii

ních fondd. 

Soubor tvoM 29 prvotiskd ve 26 svazcích 2/ ( sip. 

2Pl - 2P26); z toho jeden prvotisk b;rl objeven při práci 

na t4to zprávě J/. Tisky pooháze# z let 1473 - 1500. llezi 

místy vydání je nejěastěji zastoupen Borimberk (10 tituld), 

Basilej (5 tituld), následuje Lipsko O tituly) a d~e 

Augipurk, ~trasburk a Bagenau se dvěma tislcy; Praha, lfeiiDÚl

gen, Lyon, Benátky a Plorenoie jsou zastoupen;r jedDÍJII tiskem. 

Obsahově je soubor dosti rdznorodý. PřevalujÍ teologie -

. ká a teologicko-filozofická díla rczliěnc§ho charakteru, od 

spisd sv. Ambrože přes komentář bible od JWr:uláěe z Lyry a! 

po Olomoucký misál. Běkolika díly je reprezentována právnic

ká literatura , filozofická je omezena na 1 svazek obsahující 

pr áce novoplatonika Plotina. Ba zcela opačnc§m pÓlu stojí 

obl íbená Schedelova kronika, která je zde dokonce ve třech 

ruzných exemplářích (německé i latinskc§ vydání A. Kobergera 
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z r. 149.3 a latinakl ~ auaipurak:l z r. 1500). 

JazJkově pfevaluje latina, pouze 1 dílo je ~eakl a 2 na..oki1/ 

Tlmiř všec~ tiaq jsou v poměrně velmi dobrá stavu. 

eást z nich b7la v miDulos~i vice či méně odborně opravoviaa 

(rd:ml podlepovú.i a V7&pravováni poikozellich liet\1 apod.), 

některé b7l7 znovu přnázán7 do pdvodn:(eh vazeb, pět knih á 

vazbu novou. Star,, větiinou prkélcové a kdii potalenl v&abJ' 

jsou - s výjimkou silně poikozen' sign. 2 P 17 - dosti pikDJ 

zachované, často se sponami a kováním. Ve výzdobě se převáiDJ 

op~i rostlinné ornament7. 

Zatía M nepodařilo pfesni zjistit, kd7 a jak ae prve

tisk)' do městsklho archivu dostal7. Zcela jaal je to pouze 

u sign. 2 P 25 (Plotinova Opera omnia 1at1De) a 2 P 26 (Sobt

de1ovo Liber cronicarum). Tyto kDih7 .. ji totii rasitko spol

ku "Verein :riir Geschiohte der Deutschen in :&Oh.n" a patfilJ' 

ted7 do spolkové knihovny, jejil ~st pfeila po 2. svltovl 

válce do městaklho archivu jako kolďisltát. O dalJíeh třech 

tiscích se zmiĎuje Václav Vojtíiek při popisu knihOT.QJ' arc_b1-

vu z r. 19.3.3. 5/ Z řad7 i.DkuDábulí chovu;fch tehd7 ~ laůlaOvnl 
(jejich celkový počet aD1 pdvod neuvádí) pfoipoiiÍDá jako pozo

ruhodné meu.ingenaké TJ'dáni spisu Gesta ~isU, 61 dále Du

rantiho Speoulum iudioiale T;Jd,ané ve ~trasburku r. 147.3 a 

JU&tiDiándv kodex VTdani v Basileji r. 1478. také vitiina 

ostatních prvotiskd b7la aoučástí pdvodni archivní knihoT.QJ', 

jak je patrno ze starýCh razítek s textem Archiv král. hlav. 
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lliata ~. ZeJ:!avta Toclítkea pro alespoň p:MbliiDI atanove

IIÍ dob7 úllkúd prToUaku pro lllatllkf arohiT Je rukopial do

plnirr/ UtuliiÍ Uat u atp. 2 P 1) (S()Mdeloft kronika)f po

dle zjiltiDÍ dr. Holce je totil pain rukou maciatritníbo ra4J' 
Wolts-naa Bocka, kter.f b7l T letech 1801 - 1821 apráToem 

aroh1 TU a rrfa1 úkuPJ' kD1h polo lil. Úklad k pozd.lj ií arohi v

DÍ laaihovnl. JIUe• ted7 aip. 2 P 1) povalovat za jeden 

s ll8jatarlích, ne-11 vdbeo :nejatarlí př!:rdstek "' naiem soubo

ru. •aopak k nejlllladiiím patří (Jtroai jil zmí:nblch dvou laůh 

pocWsej;(oích S tondd laaihOVDJ' Spolku pro děj~ nmod T Če

chách) nlkolik avaskd, kter& byly - aou4i podl.e dvojjazyěDich 

ni•oko-a.aklch razítek - dskúq sfejmi za vilkJ'. Bchulel ne

existuje illventiř, z niho! bychom se o naii.ch prvoti.soích do

zvldili :nijak4 bli.lií údaje. O tom, !e jeji.ch oswly byly asi 

velai peatrl, sviděí 1111olství atariích i novodobých signatur 

a zajímavl vlastniclc& přípiakJ' jednotli.vcd i insti tuc::í, po

cWzej::íoí podle písma Titiill~ ze 16. - 17. století. 7/ Jako 

jistý celek vystupuje 6 knih, patřících podle rukopisných 

exlibris kdJ'si knihovně tary sv. Vojtěcha na Bov&m Městě. 8/ 
V jednom z Uchto svazkd se v rukopisném přípisku setkáváme 

se jml:nem historika a př::ítele Balbínova Matěje Benedikta Bo

leluok~o, pdaobíoího na vojtiiak& taře v letech 1663-1690.9/ 

Rull:opial poZDÚIJC7 se VJ'8kJ'tuj:í ve dtlí ěi menií míře 

ve větiini tistd - jsou převálni latinsk&, řiděeji ěeskl lO/ 

a zcela ojediněle německ&. Vesmis se úzce váží k obsahu kni-
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h7a Jcurióu:! Y,#~illkou ~· niMckt Ukahký recept •stuJ.e zu 

aoheDn•, zapaaDi v konvolutu 2 P 14. české poZÚJik7 ~sou 

p~~Úq vltiinou rukUia 11. sto1etí1 ~ediJ:Ii doklad. o toa,ie se 

pryotiů v období do r. 1500 - teq bezproatředni po svém 

vsn:Ucu - poiqboval v !eskáa prostředí (nebo !e ~eho vlastní

kem !i u!ivatelem b7l ~ech) IIIÚle u sien. 2 P 9, kde na perga

MDU pouiitém k zeailení poslední aloiky tisku je latinako

čeaký pi'ípiaek datova;al r. 1493 (vis pop18 ~ednotlivých tis

kd). ZáJem o čSeakou problelll&tiltu je zřejlll.f např. u ulivatele 

výtisku akt a dekretll kostnickQlo konoilu (sien. 2 P 21), kde 

je v textu dvakrát upozorňováno na paaáie týkajíc! se Vikle

fa, jede~t Husa. 

S&IIIOstatnou kapitolou jsou rdzné perg81118nové zloldQ', po

ulité na VJ'Ztulení vazeb či na potah desek (viz popis jedno

tlivých tisk'd) - zaaloužil7 b7 si jistě podrobn4ho odborného 

zkoumáni, stejni jako celý soubor prvoti8kll. 

Při popisu jednotlivých tiskll odkazuji na díla: Wdwig 

Hain: RepertoriWD bibliographicWD, Stuttgardiae et Lutetiae 

l'arisiorWD 1826 - 1838 (zkratka Hain) a w. A. Copinger: 

SuppleJDent to Hain' s RepertoriWD BibliographicWD, London 

1895 - 1902 (zkratka Copi.Dger). Polcud uvácl!m signatury pllvod.

DÍ archivní kniho'VnJ', jde o signat1117 cm.& již neplatné. 

Závirem Uto zpt'ávy dikuji dr. Bohdanu Zilynak&u 

za cennou pomoc při čtení a určován! poznáJDek a přípiskll. 
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Po~: 

1/ Soubor b;rl jako eouUet sb:!rk;r etez1ol:l. tiakd ulolen 

sa ftlk:r llimo Prahu. Po v~ce b;rl v rillci bwloYÚIÍ novl 

arohivn:! lm.ihoyq pfesiSDOván a skatalosisovib odbonlai 

lm.ihovnťt:r dr. Bělou KocourkoYou-P.ralitovou a Vl~re• 

UYodůým (a itďonaci děkuji dr. Pavl:!kod). 

2/ Kromi toho jsou mezi prvotiek:r přirisib;r jdti 4 stan 

tiek;r z let 1501 - 1509. 

3/ Jde o l&l.tU mzbureklho biskupa Bruna, v;rtiltint 

v J:or1.mberku .btoniem Kobergerem r. 1494 (Pealteriua 

beati Brunonis, epiacopi Berbipolensis). Je přinsib 

ke Guillermově Postille ve svasku sign. 2 P 19. 

4/ ~esk:r je tištěn Pas;ronál z r. 1495 (sign. 2 P 7), ně

mecley ji! zmíněná Sol:l.edelova kronika (2 P 13) a Leben 

der Heiligen (2 P ll). 

5/ Václav Vojtíšek, Archiv hl. m. Prah7. O jeho v,fvcji, 

sbírkách 1 v.fznamu, Praha 1933, str. 70. 

6/ Vojtíšek uvádí jako autora ještě Husa, podle novějších 

poznatkd je spisek zařazen mezi práce přiě:!taná Husovi 

neprávem (viz P. K. Bartoš, Literární ěinnost K.J.Busi, 

Praha 1948, str. 98). 
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71 !K zaaobis:L. •si btvalimi T1u"tD:Ck7 Jm1h u.pi'. mino

~1 tůi kl'lte~ T Taobo'YI, nilto11k kl11h pochisí z maJetku 

JmihoWl' akeUaie n wUrzbuzta& (2 P 15, 2 P 16) atd. 

8/ Jsou to ~ 411ein!ch signatur 2 p 6, 2 p a, 2 p 15, 

2 p 16, 2 p 17, 2 p ~8. 

9/ OttdT alov.nit nau!Jlt IV, Praha 1891, str. 281 - 282. 

10/ Za posornost stoJí např. ěeaké poznámky týkající se 

papeid a císařd T Ro1ewinckově spise Paaciculus tem-

porum. 
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LL1 
1. S o h e d e 1 , ~~ hoh der Cronikeu. lfure:obergae, 

.Azltoniu Koberpr 149). Yel. :tol. 

Ba1D 14510. 

Zeohoftll 'tjUIIk. (!eraobíU ilutraoe. h :tol. CCXIIX b 

- CCDX& De~etari! ."-ob:rueDÍ Pra~Q-. lCD1ha ~· avázáDa 

T poitoHD' TUbi, koleDl potah 4feviuioh desek ~· z4obeu 

roetliJmlmi .ot1V7f hfbet ~e DOTi~š:(. lra titul.D:úa lisU 

pfi.paú.or llonaateri~ S~ullis. lra 4ruhé straně titul.D.:Cho 

listu je :ruitko .Arolův hlavního ~Dieta Pr~ a staré in

TeD.tů'lú !:Cal.o Z 25)4. l':D1ha je o~eua novodobou signa

turou E 127 s pdTo4DÍ arch1 TDÍ Jaůho~. 

•• poeleclDÍa lieti pfípier Paul1u heror lll&in 1st des buch 

Coat ~oh 1 n 16 K da iohs 

bab khauf'f't da Barman 

salt 15)2 got allain die ere 

LLi. 
2. D u r a D t 1 , Guilelaue: Speoulum iudioiale. .Argentinae, 

Georgiue llwmer 147J. Vel. :tol. 

Ba1D 6506. 

Velmi pěkni zachovaný výtisk má ua prvn:ím listě Dlalovanou 

iniciálku zdobenou zlatem (písmeno R, velikost 18 řádkd 

sazb;r) a barevnou borduru. Dále jsou v textu barevné 1D1-

c1állt;r, ěervené živé záhlaví a barevně zvýrazněná některá 
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p:ísmena. Listy ~sou opravované. Kniha ~· novi přev'sána 

do staré vazby zdobené kulatými a koso~tvercov.fmi res!tky 

1!1 rostl~ a zvířec!mi motivy. Spony jsou nové. lila hfobe

ti ~· pergamenový it!tek s nápisem: Durandus a drobili it!

tek ae starou dnes těžko ~itelnou signaturou v podobi sloa

lcu. Kniha nelllá inventárn:í č:íslo. Je ozna~ena signaturou L 2 

z pdvodni archi vni knihovny. 

V testu ~sou misty latinské pMpisky (ho~ni~i:í na ~ol. 40 

- 42/. 

L.l..2 
J. J u s t i n i a n u s : Codex Iustiniani. Baeileae, lliohul 

Wenssler 1478. Vel. ~ol. 

Hain 9625. 

Tisk ~e dobře zachovalý, s mnoha malovanými barevnými ini

ciálkami a bordurami zdobenými zlatem; také některá dali! 

p!amena v textu ~sou barevně zvýrazňována. lila konci kn1by 

je přivázán pergamenový list s latinským textem a nově~i!m 

př:ípiskem: Qui prior tempore potior est iure 

circumstantia temporis in induro consideranda 

Vazba z hnědé kdže se zachovalými sponami má v horni části 

hřbetu štítek s nápisem: Codex Iustiniani, d.ále it!tek 
VIII 

se starou signaturou I. III. a drobný štítek se sign.~a~·---
4 

Kniha nemá inventární číslo; je označena signaturou L 3, 

pocházej:ící z pdvodní archivní knihovny. 
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.u..! 
4. B i e r o n 7 m u s , beatus: Vitae aanotorua patrum. 

Burenbergae, Antonius ltoberpr 1478. Vel. tol. 

Hain 8595. 

Zaohoval.i výtisk s ~erven;fmi 1nio14l.Jtam1 a ěerveni zvf

runiniai veJ.kimi pÍ81118n7• Ba fol. 7 ~rvená iniciálka 

V7soká 16 Hdkd sazb7. 

Vazba je v dobré stavu, zdobená rostl.1.Jmými .oUY7 a 

opathná sponami a kovmwn. V horní ěásti phdní desk7 je 

ětítek s nápisea: Vitas patrwa, na hřbetu it!tek s nápi

sem: LepD4a s. s. Patrua Authoris inoerti, pod tím št:!

tek s písmenem R. Vazba je V7ztuiena pergaaenovýai. ~ž

k7 s latinským textem. ltromi dosti ř:ídkých latinskioh ru

kopisných pfípiakd vztahujíc:!oh se k obsahu je na prvním 

listu pfípis: B pro Conventu Tachoviensi ord. minorwa 

reg. observantiae 1690. Ba fol. 7 textu je pfípis: Pro 

Conventu nostro Tachoviensi P. Minorum de observantia 

Reformatorum 1629. 

ltn1ha je označena signaturou 2 S lJ z pdvodllí archivní 

knihOVn'7o 

LU. 
5. K i s s a 1 e O 1 o mu c e n s e • Burenbergae, Geor-

gius Stuchs 1499. Vel. fol. 

Hain 11338. 
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Zachovalt euwpW • h~ a !ene~ Ullkea, novl pfevá

úno do etan vas'b;r s t.avolmlcl4 kdu • roatliDD,1Jai orna

•nt;r. 1t:D:f.ba -' pdTodn! koftn:!, BPQJQ' olq'bij!. 

lla U tul.D.:úa 11ati je "•teW pfeikrtul pMpia: 

Boo Mluale dona dedi t eooleaiae ••• 

domimul Wioolau l'o:roheaiu paroo1lua in ZiJ.crab 

et Vioari.u in Z1 ttau a4 8U1 perpetua •aoriea. 

tiat;r jaou rukopiad pfípillk;r vstehu3íoí .. k notaci, la

tinek~ pMpiiMk ~e t41 na sa4núl pMdeit:(. 

1t:D:f.ba llá ruí'tkoa Sta4t&1'CbiT Prag - JrclůT hl. a. ~. 

atar4 inT. a. Z 3523. Je oznaěena aiSD&turami B 703, I 405 

a 2 s 12 pdvodn! U'Cbim lmihovny. 

i....L§. 

6. L y r a , llioolaua dea Gloaaae in universa Biblia. lluren

bersae, Antoniu• Eoberger 1498. Vel. ~ol. 

Copineer 3710 (?). 

VýUIIk ~e nedpl.DI a poikosený. Jllkteré l.isty 3sou odborně 

reataurovú.;r. 'fext aá jednoduché !ervené iniciálky a ně

která píBMna !ervenl zvýrazněna. 

ltn1ha je opatřena novou polokoienou vazbou (dřevěné dealcy 

a plátinia potahem). 

Ba prvním listě je přípis: Ex libris s. Adalberti llaioris 

lleoprag ••• a razítko P. nRCB. Kniha nemá inventárn:í číslo. 

Je oznaiSena siSD&turou B 430 pdvodní arclůvní knihovny. 
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.Ll..1 
1. I V o r a g in e , Jacobus de I : Paw,ronal, ězestJ ziwot 

a v.Qczenie vasech Swatyqh muozedlnikuov. V Star4m Městě 

Pražská, /Jan 'KszAp/ 1495. Vel. fol. 

Copi:alger 6522. 

Výtisk ;je poikozený a neúplný (na fragmentu prvního zacho

van~o listu se pojednává o narození Kristově, následuje 

list po;jednáva;jíoí o sv. Lucii a sv. Hedvice, dále listy 

signované b III, b V, b IV a šestý list složky b; zbývají

cí listy složk7 b, složka c a list gg I ch7bí). Prvotisk 

á ;jednoduché domalovávané ěervené iniciálky a velmi ne

uměle kolorované dřevořezy. Je nově převázán do atar4 vaz

by, zdobené rostlinnými ornamenty. SpoD7 ;jsou zachováD7. 

Velké lllllobtví listd ;je V7spraveno podlepením a doplněním 

papíru. V knize se místy V7skytu;!í latinské přípisty vzta

hující se k textu, pocházející patrně z 1. pol. 16. stol., 

a ěeské přípisk7 psané rdznýma rukama 17. stol. Kromě 

drobných přípisd k textu jde o odkazy na literaturu, z to

ho ve dvou případech (na F 5 a F 10 - znaěeno aperturami) 

na 4. knihu Kalvínových Institucí. Na listě B 17 je pří

pis: Jiří Václav František Cignelius ~cropragensis 

die 12 Juni 1666. Ba listě H 14 je přípis Georgius Wen

ceslaus Franciscus Cignelius 4 die Juni Anno 1666 Kicro

pragensis. Na listě N 8 je přípis: Urozenému panu Janovi 

Sádlovi z Vr(ažné)ho a na Hli{nici) - doplněno podle 
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Ottova aloTD:ON D&U!n4ho, díl XXII, heslo •slluo•. 

Jtniha ~e o&D&!ena razítkem Arohiv hlav. alsta Pzoeh7, sta

rtm inv. ~. Z 25)8 a aiSD&turami B 6)9 a 2 B 79 pdvodDí 

arohiTDÍ tniho~. 

Tento Tftiak není popalln v !obolkovi ID1hop1au ~akoslo

venaktoh t1akd. 

8. B o 1 k o t , Robertu. I Opus auper •pientiam SalOIIIOnis. 

Baalleae, s. t. n. 1489. Vel. ~ol. (22 x Jl cm). 

Hain 8758. 

ZaohoTalý Tftiak s d~ovllvanimi ~erveD,jmi inicilllkami. 

Vazba Je z hnědá lolie zdoben' rostl1Jmimi mot1T7, a ~lls

te!ni zaohov&Dim kOTiln!m. Spo!Q' oh7biJí. Bi'bet Je poiko

zen. V Jeho horní Uat1 Je papírový itítek a -nllpi••• 

Rupertus Bolkot, Sup. librwa Sap1ent1ae. 

Ba ti tuln:Úil Je přípis: Ex 11bris s. Adalbert1 lfaioris 

Beoprqae a nakreslen 110nograa " dále je zde razítko 

P. KIRCB a razítko Arohiv král. hlav. města ~. V tex

tu je mnolstTÍ latinských rukopisných poznámek vztahuJí

cích se k obsahu, často doprovllzených drobnými perokres

bami. Ba fol. Leotio CLXXXIXb je ojedinělý připisek čeatf. 

Kniha nemá inventární ~íslo; je ozDačena signaturami IV D 6 

a B 431 pllvodní archiTD! knihowy. 
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9. G r i t s o h , Jobazmesr Quadrapsimale. Jlurenberpe, 

Antoniua ltoberpr 1483. Vel. fol. (21,5 x JO cm). 

Hain 8069. 

Výtisk ~· saohovali, • ~ednoclucb;flli ~neDiai iDioiálkaai 

s ěerveni zT~runiniai velktJd, pÍIIIIIIIIQ'. Prvn:C list vlast

ního textu má olldobnou Mlov&DOu iDioiCku YJ'Sokou 15 Hd

kd saab;r a barevnou borduru. 

Vellli krllaně zachovalA vazba (věetni kováDí a spon) je 

ozdobena ornamenH. Ba hřbeti je nalepen drobD;f itítelc 

se signaturou +- . PředDí i zední pi'ídeití je polepeno 

ste~Dtm listem star4ho na.eokibo tisku s gotickim' t7P7 
(Star,f &4kon). K první a posledn! slolce je pfiv'-'no 

po jednom perpmenováa listu s latil:uiJI:ia tu:tem, přiěeal 

úprava obou listd je stejná - skládají ae ze dvou ~stí 

navzájem slepených. Podle sdilení dr. Zil;rDsk4ho jde zh~ai 

o meiní rukopis pocházející patrně ze 13. stol., s textem 

vztahujícÍIIl se k svátku sv. Anežlq. a sv. ~ebestiána. Ba ru

bu předního pergamenu připsáno: 

Anno domin! 1493 in die sancti Bicolai episcopi 

et confessoris veni ad locum Bechinenaem, hic ( ?) in 

die glorissiae virginis Marie ooncepcionis (?) - dále 

vyškrabáno - budiž se JllllÚ., Pane Bo!e ! ( ? ) 

Ba prvním prázdná listu tisku je ~steěně přeikrtaný pří

pis, z něhož je ěitelný jen konec: ••• per :fratrem Macharium. 
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Pod tia červeni připsáno: Requesoat an1ma tua 1D pace 

11117 b. Jlaohar7&S87. 

Pocl tia ěerni: Salva Azůmaa Legislator Tuam 

1575 feria (?) et 1D die assumptionis Beatu 

ll. VirgiDis. 

V knize ~sou vlo!en;,. dva drobné rukopisné :r:lomk7 (blíže 

neurčitelné) z 16. stol. Kniha nemá inventární číslo; je 

označena signaturami VIII 4 b 1 a G 1451 pdvodní archivní 

kn1hoVJ17. 

2 p 10 

10. R o 1 e w i n o k , Werner: Pasoioulus temporwo omnes anti

quorum chronioas strictim oompleotens. Venetiis, Erhard.us 

Ratdolt 1485. Vel. fol. (18,5 x 29 cm). 

Hain 69.35. 

Zachovalý výtisk, až na chybějící titulnÍ list úplný. Ně

které dřevořez;, v textu jsou červeně kolorovány, stejnou 

barvou jsou zvýrazněna i velká písmena. 

Kniha je svázána v nové bílé pergamenové vazbě. 

V textu nacházíme množství latinských a českých rukopis

ných poznámek; obsáhlé české přípisky na fol. 25a - 6.)b se 

týkají dějin císařství a papežství. Jsou psán;, rukou 17.st. 

Kniha má staré inventární číslo Z .3257 a razítko Stadtarchiv 

Prag - Archiv hl. m. Prah7. Kromě toho je označena signatu

rou G 196.3 pdvodní archivní lmihovny. 
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2 pll 

ll. L e b e n d e r H e i l i g e n • Aagapurg, Johannea 

Bimler 1477. Vel. ~ol. 

Hain 9971 ( ?) • 

Výtisk je v dobré stavu, ale neáplJii (~bí za!átelt a ko

nec). Dle novodobiho přípisku se jedná o Beiligenlegende. 

Prvním dochov&DÝJD listem je poslední list rejstMltn, na nim 

vyti!tlno: Johaones Bamler Zu Augspurg jm lxxvij. jare. 

l:n1ha má ruěn.ě psan~S ži veS záhlav:(, stránltovmí a na konci 

J listy rukopisniho rejstříku. Ba druhiS stranl prvního vol

niho listu přípis: daJ 21. buch. Ba posle4Día dochované 

listu tisku (před rukopisným rejstřikea) je kr4tký, ipatnl 

ěitelJii přípis (jm4Sno): P. A481111ls Domini.kus ••• 

Stará, opravovaná vazba se zbytky spon je zdobena rostlin

n;fstd motivy. l:n1ha byla nově převázána. Je oznaěena razít

kem Stadtarchiv Prag - Archiv hl. m. Prahy, a st. inv. ě . 

Z .3304 • V pdvodní archivní knihovně b;yla uložena pod sig

naturou G 1984. 

2 p 12 

12. H e r o l t , Johaones·: Sermones discipuli de tempore per 

circulum anni. /Lugduni, Bicolaus Philippi 1487/. Vel . :tol. 

Copinger 2925. 

Beáplný, jinak poměrně zachovalý prvotisk s jednoduchými 

domalovávanými červen;fstd a modrými iniciálkami je novl pře-
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v'Án do star4 vasb7 z bnid4 kdle. De&Jq, pdvoclně opatře

n4 sponami, jsou pokr7t7 roatlinnlmi or.oament7. 

V knize je mnoho latinakých rukopi81Jich poznámek vztahují

cích " k obaahu, IIIBZi D1lll1 jediJII pMpiaek ěeaký (Sermo 

CLXIIII): V lehk~alnosti nepřemoieni sou lid4 straMoí, 

toau viřte, t~ jest. 

Razítko Stadtarohiv Prag - Archiv hl. m. Pralq, at. inv. ě. 

Z 3270. Sipatura pdvoclní archi VDÍ ll:nihOVDJ' b7la G 1982. 

2 p 13 
lJ. S o h e d e 1 , Ba.rtllalmus: Buch der Croniok und Geschioh

ten mit tiguren UDd Pildnussen von ADbegiDD der Welt bis 

aut dise unaere Ze;rt. Augspurg, Hana SchOnsperger 1500. 

Vel. tol. 

BaiD 14512. 

Dosti zachoTal.ý výtisk s ěernobílými ilustracemi je neúplný 

- chJ'bÍ titulní list (doplněn rukopisně) a několik prvních 

listd textu. V knize1se na několika místech v;rskJ'tují 

znaěn.S nesrovnalosti ve toliaoi. Ba tol. oznaěenám jalco 

OCLV je VJ'Obrazení Pr~. llovější polokožeú. vazba (lepen-
má 

kov4 desk7 s papírovým potahem) na hřbetě štítek se zlaoe
V 

n:ým úpisem: Welt Kronik a ětítek se sign. "- • Ba titul-
_"-

ním listě je razítko: Archiv městský v Praze. Kniha nemá 

inventární ěíslo. Je oznaěena signaturami II d 22, IV B 4, 

F 1450 a 2 P Jl pdvodní archivní knihoVDJ'. 
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2 Pli 

LoJDbardua, Petru.a: Liber Hntentiarua. Baa11eu, •ioo1au. 

Xeaa1er 1502. 

PfíJIUk l; 

14. • o d u a 1 e g e n d i i n u t r o q u e i u r • • 

Lipaiu, a. t. n. 1497. Vel. ~ol. 

lla1n 1147.3. 

VIUak ~e zachovaJ.t, a nlltolika nlJa:l. ~ednocluoh;lm. perea do

Jtrealell;#mi vel.Jtým1 pí,...117. 

PříYMek 2; 

15. J. n d r • a e , Johazmeaa Leoturae super U'boribua oon

aanguinitatia et atf1n1tatia necnon cognationia ap1r1tualia. 

Lipsiae, s. t. n. 1492. Vel. fol. 

lla1n 1041. 

Jde o neúplnl eX.mplář (listy J.l, A2 ."-trlezq) a do-.J.onva

n;fm.i červenými a červenOJIICidr1mi 1n1ciál.Jtam1 a nikterými pía

mezq barevni zvtrazniným:i. Text doprov'ze~í čt7f'i kolorovaná 

dřevoryty. Titulní list je dozdoben jednoduchou perokresbou. 

En1ha mi vazbu z hnědá Jtdže zdobená roatlinn;fm.1 orna.ent;y, 

se zbytky spon. Přední d~sJta je přelo-Di. •a ~betl, natře

nám bílou barvou, je černý nápis : Textus Sententiarum. 

Do vazby hřbetu byly použity malá JtousJty pops~~o pergamenu. 

Ba konci lcn1hy je přivázán jeden list sazby z ~iného tisku. 

V celám konvolutu nacházíme množství obaáblých latinaJtlch, 

zcela výjimečně i německých přípiskd, která se vitAinou vzta-
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huj:( k obeahu. Výjimlcou je ně•cki lékařský recept 

"Stule su machenn", připaaný nad abecedně řazeni ruko

pisná hesla, která .navazují na rejstřík Liber senten

tiarum a zabírají jeden volný list. Básleduje titulní 

list díla Kodue legeD4i 8 rukou p8auým přehledem kapi

tol, dále se sloupkem rozepsaných latinských skratek a 

s krátkým latin~ textem "De usura nota". Ba druhá 

straně titulního listu je latinek~S ětyřverší o právu. 

V textu pak míst~ pokraěuje rozpis latinských zkratek. 

Ba fol. J konvolutu je rukopisný přípis: 

Exlibris P. Wenoeslai Pabiensky ••• , JO orucif. emptus 

1654, 9. tebr. 

Kniha nemá inventární ěíslo. SignatU17 pdvodní archivní 

kniho~ b~l~: IV D 10, G 1609. 

2 p 15 

16. A m b r o s i u s , Sanctus: Opera - vol. I. Basileae, 

Johannes de Amerbach 1492. Vel. tol. 

Hain 896. 

Výtisk je poměrně zachovalý, 8 jednoduchými domalováva

nými ěervenými iniciálkami. K potahu des•k vazb~ b~lo 

použito pergamenu s notací a latinským textem. Ba bíle 

natřen& hřbetě je ěerný nápis: Opera s. Ambros. Jlediol. 

Přípis na prvním listu: Ex libris s. Adalberti M.Beo Pra

gae, dali!ií přípis na témže listě: Bibliothecae Academicae 
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Berbipolenais. biha á rukop111D4 strékoftDí a velJI:l. Md

k4 lat1nsk4 ~ginilie. Je osna~ena razítkem P. ltiRCB a 

razítkem Arobiv král. hlav. IM•ta ~. lfellá inventirní 

ěíslo. Je oZDA!ena 8isD&turam1 IV D 8 a G 1607 pdvodn! 

aroh1 vní knillo~. 

2 p 16 

17. A m b r o s 1 u s Sanotu• r Bpistolu. Basileae, 

Johann .. de -'-erbach 1496. Vel. fol. 

Copinpr 406. 

PfíJIHkl 

18. A m b r o s i u • Sanotus: Opera - vol. III. Buileae, 

Johaanes de Aaerbach 1492. Vel.. fol. 

Hain 896. 

Oba tillk)" jsou uchovaU, s jednoduchimi ěervenými domal.o

vivanimi inioi&l.kami. Druhi tisk je neúplni, text je do

pl.nin rukopisně na osmi listech. Dopl.nik koněí slovy: 

Ad 1181orem dei gloriam et Sancti Ambrosii honorem et ani

mae Mae salutem. 

Za potah desek vazb7 slouží persamen s latin~ textem. 

Hřbet, natřeni bílou barvou, je oznaěen ěernim úpisem: 

Epist. S. Ambrosii Par III. 

lfa titulním l.istě svazku je přípis: s. Adalberti K. Beo 

Prage, pod tím: Bibliothecae Acad. Herbipolensis, dál.e ra

zítko P. ltiRCH a razítko Archiv král.. hlav. města ~. 
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•a str. 181 rukopi.niho striDkoviaí (poslední list první

ho tiaku) at ... pfipis: 

P. Matthi. Boleluczak7 Bao legeDd.o f'inirl 1658 

intercedWlt amů. 1660 

V prvu.úa Uakv. Jsou řídkl lati.Dakl poSDÚik7, ve dl"uháa 

Uaku JeJioh poht atoupi. 1tn1ha umá inventární ~íelo. 

V p4vo4Dí arohim Jmihovni b7la osn&aena sisn&turami 

IV D 9 a G 1608. 

2 p 17 

19. L o o h a a 7 e r , lliohael: Sermones de sanctis pe:rutiles. 

Bagenaw, Benrioua GraD 1497. Vel. f'ol. 

Ba1n 101)7. 

Prvotiak Je pollirni zaohovalý ai na zaMtek a kouo, kde 

Jsou list,- dosti polkosen4 a nikter4 uvo1Din4. Vazba Je 

ve ipatn• stavu, bfbet potrhazli, spon,- odtrien,-. J[ před

DÍIII&l 1 qctnťw pMdeití Jsou přivázáDJ' pergamenov4 zlomJq, 

kter4 dr. Zi~kJ'J ura11 Jako Zb7tk7 dvoJlistu ~opisu 

asi se 14. atol., obsahuJíc:! latinakl kiún:í. •a pergame

nu Je rukou 17. stol. připsáno: Martin. Ba pře4ním pří

delt:! steJným pí ... m přípis: Ex libris _s. Adalberti 

llaioris, na dl"uháa lisU Jinou rukou napsáno: Ex libris 

s. Adalberti lla1oris Beoprasae. Titulní list Je oznaěen 

razítkem P. ltiRCB a razítkem Archiv kr~. hlav. mista Prab7. 
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V tedu se .Cst;y VJ"~i lat1DM4 rukopian4 poZD.ÚIJq, 

v.f~ime!ni i O.sk4 (Serao XCIIII - dva kritk4 a jeden ob

úble~ti). 

•a N4n:(a přideit! . je perokresba, napodobuji o! filigrán 

(volaki blava). Jtn1ha neá inventárn:! !:!slo. Je osnaěena 

sipaturaai IV D 11 aP 1697 pbodn:! arohivm lmiho~. 

2 p 18 

20. S e r • on e s thesauri novi de sanc-

t i s • Argentinu, Kartinwl naoh 1493. Vel. :tol,. 

Copinger 5428. 

ZaohovaJ.t výtisk • nikolika jednoduoh;imi perem dokreslený-

111 iniciilkami na zaU tku k::n1h7 a barevni zvýrazňovanými 

velktai p! ... n;r. Ba pbodn:!oh dřeviných deskách ,;. zb;ytky 

spon je Uste<Sni zachována hladk:i hnMá kd!e 1 hřbet je nový 

a lmiha je · novi převázána. 

Jra ti tuJ.n:úD listi je při pi a: Sum ex libris Laurentii Bozu

bergii a ltopecžek. pod t:!m <Sásteěně přeškrtaný a špatně 

<Sitelný přípis jinou (starší?) rukou: Johannes Eckert est 

dOIIinus meus olomucensis •• ~ Bartholomeus ••• 

Jra druhá listě je připis: Ex libris s. Adalberti llaioris 

Beopragae. 

Text je doprovázen řídkými latinskými poznámkami (větši

nou odkaz;y na literaturu). ltn1ha má razítko P. ltiRCH a ra

zitko Archiv kril. hlav. města PrahJ". Bemá inventární 
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~íalo1 je osua!ena siSD&tura.i ~ 1698 a 2 ~ 42 pdTodD! 

arobiTDÍ Jadho"f~Q'. 

2 p 19 

21. G u 1 1 1 e r • u • : Post111a, Jfurenbersae, 

~toniue ltoberpr 1493. Vel. kvart. 

Výtiek je saohovalt ai na nlkolik poikonn;foh prvDÍoh 

listd, kter4 jsou '9'J'SpraveD;r. * je4Doduoh4 ~erven4 a 

modr4 domalovávan4 1Dioiálk7 a nikterá pí ... na v textu 

barevni zvjramina. •a ti tul.nía lis ti je nilco11k pMpi

sd, psan;foh ~ rulcua a vitiinou velai ipatni ěi

tel.Dioh: 

Pod neeiiteln;fa ~rTen;fa přípialcea je napsáno velmi '9'J'

bledlta iDlcoustem: Christianus Lip ••• (?), pod tím ěerni: 

Librwa donavi t Davidi Gallo ••• 

Exul.1 deoennal.1 olim Rasob1D11 

• • • in traotu Slanens1 

4. Bovem. A. D. 16JJ 

Příyazek; 

22. P s a 1 t e r 1 u m b e a t 1 B r u n o n 1 s , 

e p i • o o p 1 h e r b 1 p o 1 e n s 1 s • Burenbergae, 

Antoniu ltoberger 1494. Vel. kvart. 

Hain 4012. 

Zachovalý výtisk s je4Doduohimi červen;fai a llodrými doma

lovávanými 1Dic1álkami a barevným zvýrazniním nělcterýoh 
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pí,...n v textu. BriplJli -konec o!Q'bí. 

EDiha Já pdvoclDí dř.evid deaJq .. sachovaa;fa sb7tk• kon

ní QOD7, nový koleni hřbet a Je novi pfnidDa. Ba ti tul

ním liatu prvního tisku Je osnaCSena razítkeaa Archiv kril.. 

hlav. města Pra!q. llnoiatví rukopianioh latinaktoh posni

•k vitiiDou alou!í k pohocUDiJií orientaci v textu. Eniha 

neá iDventirní ěíalo. Sipatura pdvoclDí arohivní lcůhoVZJ7 

b7la 2 D 19. 

2 l 20 
Sermonea amioi et corrupto reiDtegrati. Baaileae, Bicolaua 

X.aaler 1501. 

Pfíyyů 1: 

23. B a 1 t h a a a r : Conoluaionea oontra quonmd.am Bohemol"WW 

errorea ••• Lipaiae, a. t. n. 1494. Vel. kvart. 

Hain 2349. 

Zachovalý úplJli výtisk. Text provázeJ:( atruC5n4 latiDsktS ru

kopisná poznámk7. 

PfíYHtk 2: 

Bernardua: In symbolum apoatolorum. 

Vuolphiua iun. , !lbomaa: In psalmum benedicam. Argentinae, 

Ioannes Knobloohus 1507. 

Pfíyyek 3: 

Biblia aurea. Argentinae, llathias Schiirer (?) 1509. 

Konvolut Je svázán v dřevěných deskách pota!ených pdvodně 
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niUe~ti hnidou Jedlí • roatli.DDIJii o1"D8MntJ', z níi 

Tlak · zb7l7 jen ~.u. Spon;y jsou opatfen;y novjai kolenlai 

púlq ... hfbeti je u;Lepen papíro-rl ltítek • ú.piaua: 

Senones udoi et oorrupto reintegraU. lla přeclnía pM

deití je latinllkt přípis. 

h1ha lili rasítll:o .&rohi'Y ~. hlav. aiata Prah7 a st. inv. 

15. 25088. Je oznaiSena aipaturud. O 2889 a 2 C 176 pdvoclní 

archivní knihoVD;J a aigl:l. 1681, kteri naavl415uje to11111, že 

kniha b7la v miuulosti uložena .. zi rukopia;J. 

2 p 21 

24. C O n O i 1 i U a C O n 8 t a n t i n i e n 8 e o 

A o t a e t 

1500. Vel. kvart. 

Hain 5609. 

4 e o r e t a , Bagenaw, Henrious Gran 

Prvotiak je zachovalý. llá jednoduoh.S domalovávané červené 

iniciálk;J a červeně zvýrazněná některi písmena v textu. 

Je vázán v nové polokožené vazběJ za potah l epenkových 

desek slouží listy sazby z jiného starého tisku nebo prve

tisku. lla titulním listu je přípis: F. F. 141D. apud Cla

rissas Brixinae 1646. 

V knize jsou jen čtyři rukopisné poznámky, resp. upozor

nění na některá místa v tex tu: z toho dvakrát se ob j evuje 

jméno Viklefovo, jednou Husovo a čtvrtá poznámka se týká 

Pridricha IV. Rakouského. Ha konci knihy za explici tem a 
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na násle4uJ!oía volD'm listu ~sou přips~ opis7 dvou dal

líoh dekretd, v tisku neobsaienioh a týkajících se majetko

Tjoh Bileiitostí. 

Eníika má razítko Archiv hl. města Prah7 (inv. ě. Z 260.)) 

a posnimku svědčící o prodeji v antikvariátu. Je označena 

sipaturami D 2721 a 2 D 108 pdvodn:í archivní kn1hovn7. 

2 p 22 

25. G e s t a C h r i s t i • llelllllingen, I Alb. Kunne 1490/. 

Vel. kvart. 

Hain 9059. 

Jde o saohovalý výtiek s jedinou domalovávanou jednoduchou 

iniciálkou hnědav' barv)o na prvním listu textu. Stejnou 

barvou ~sou na tomto listu zvýrazněna velká písmena. Kniha 

~e nově převázána do polokolen' vazb7 z šediv' lepenk7 

s ko!eným hřbetem, na němž je V7tlaěen zlaceni nápis: Hus: 

Gesta Christi. llemmingen ca. 1489. Je označena razítkem 

Archiv král. hlav. města Pr~ a starým inv •. č. 8140. 

V textu se neV7sk7tují žádné rukopisné poznámky, pouze 

na titulním listu je přípis: do. Alb. Widmestadii. 

V pdvodn:í archi vn:í knihovně b7la uložena postupně pod 

signaturami B 1460 a 2 B 72. 

2 p 23 

26. A e n e a s S i l v i u s Epistolae familiares ad diver-
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sos. Burenbercae, .Antcmi.us ltoberger 1496. Vel. kvart. 

Hain 156. 

Zachovalý prvotillk: je aváún v novějiií vazbě s pergamenu, 

na nimi jsou peroltresb;r dil. Vazba je poiiltosená, se sb;rt

q kožených prouikd na zavazování. Jako výplň slouží lis

t;r nbeok4ho kalendáře. Ba liřbeti je rukopisný nápis: 

Eneae Silui Epistolae a papírový Jtítek se starou signa

turou D 25. Ba tituln:ÚD liati je rukopian' ex libris, 

jméno vlastníka kn1h7 je vlak přeikrtáno. Ba druhé straně 

titulního listu je Jpatně ~itelný přípisek, jinak valná 

větJina rukopisných poznámek b;rla zni~ena seříznutím kni

h;r na menJí formát. Text je na mnoha místech podiíkrtán, 

mezi jiným také v epiJtole CXXX (Dialogus oontra bohemos et 

thaboritaa ••• ). lfa posledním volná listi je krátký ruko

pisný přípisek (upozornění na některé pasáže textu). 

Kniha ;je oz~ena razítkem Archiv hlav. města Prah7 a sta

rým inv. ~. Z 2605. Signatur,. pdvodní archivní knihovn;r 

byl;y A 2878 a 2 A 43. 

2 p 24 

27. lt e m p i s , Thomas de: Opera et libri vitae. lfurenbergae, 

Caspar Hoohteder 1494. Vel. tol. 

Hain 9769. 

zachovalý výtisk má jednoduché ~ervené domalovávané iniciál

k;r a ~erveně zvýrazněná velká písmena. Vazba je pozdější, 
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ze svitU k:d!e jeDIIli sdobed roatli.mllm1 motiVJ'J ft sthdu 

pi'ední i zední de&Jey je VJ'l'&Hn obru lidak4 poat&VJ'. Jtn1ha 

bfvala opatfena kováním a apoJlllllli, kter4 dnes o!qbi#. 

V horní Msti hřbetu je papírovt itítek s nápisea: ~oaaa 

de Keapis Opera Burelllb. 1494, pod tím drobnějií itítek 

a ~erveným písmenem A a ~íslo 51. Ba předním přídeití je 

nalepena midieytina (Ex libria bibliothecae D. Zach. Conr. 

ab Uttenbach K. F. ) • V knize nacházíme latinská přípislq 

psané :rdznime, rukama, vesměs však pouze upozorňují na ni

která místa v textu. Kniha neaá inventární ~íslo. 

2 p 25 

28. S c h e d e l , Hartmannua: Liber cronicarwn. ~urelllberp, 

Antoniua Koberger 1494. Vel. tol. 

Hain 14508. 

Prvotiak je poněkud poškozený (zejména poslední liat7 s ma

pou); tol. CL a CCLX-cCLXI je VJ'Střiieno. Rejstřík i vlast

ní text má červeně zvýrazněna některá píamena, na tol. I 

vlaatniho textu je jednoduchá ěervenomodrozelená a zlacená 

iniciálka C vysoká lJ řád.kd aazb7 a jednoduchá malovaná bor

dura. Kniha má černobílé ilustrace. Je svázána v pdvodní vaz

bě zdobené rostlinnými ornamenty. 

Ba titulním listě je rukopisný přípisek, dnes nečitelný, kte

rý byl pře škrtán a vyškrábán z papíru. 

Text je(hlavně na počátku knihy) provázen dosti velkým množ-
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stvím latinekfch poznámek. Ojediněle se v.r&k7tují i pří

Pi&k7 ěeská (na :tol. XII b poznámka vztahující ee k líčení 

království Amazonek, dále na :tol. XXII a, b, u popisu ěes

kého království na :tol. :X:XIIII, dále na :tol. OCZXXIX b -

Expedi tio in Bohemos hereticos facta temporibus Sigismun

di). Ha :tol. OOLVIIIIa je německý přípisek, zaznamenávají

cí dobytí Malá StraD7 ~véd~ r. 1648. 

Kniha je na titulním listě oznaěena razítkem spolku Verein 

riir Geschichte der Deutschen in Bohmen. Na rubu t1 tulního 

listu je razítko Archiv hl. města Prahy a inv. č. 1949/52. 

2 p 26 

29. P l o t i n o s : Opera omnia. Florentinae, Antonius Kisco

minus 1492. Vel. :tol. 

Hain 13 121. 

Neúplný výtisk (titulní list je doplněn rukopisně, první za

chovaný list je signován aii) má jednoduché domalovávané čer

venomodré iniciálky a barevně zvýrazněná některá písmena. Je 

svázán ve vazbě ze světlejší kdže zdobené rostlinnými orna

menty, se zbytky spon. Na hřbetě je nápis: Plotini pars pri

ma, totéž je vyraženo na horní části přední desky. 

V k~ze jsou latinské rukopisné poznámky vztahující se 

k obsahu. 

Výtisk je označen razítkem Verein riir Geschichte der Deutschen 

in Bohmen a razítkem Archiv hlavního města Prahy s inv. čís

lem V 12 857/65. 
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