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FRESKY VE VELIKÉ SÍNI BÝVALÉHO  
CISTERCIANSKÉHO KLÁŠTERA V SEDLCI. 

František Beneš, Petr Miloslav Veselský. 

Na sta, ba tisíce navšt�vovatel� p�icházívá ro�n� do malé sice, ale památné osady 
Sedlc, by bu�to zbylé zde památky n�kdejší slavné pov�sti místa toho, neb nyn�jší c. 
k. hlavní továrnu na tabák, shlédli. T�m k d�kladnému poznání minulosti vypravová-
no budiž v krátkosti, �eho si tu povšimnouti jest: a dojista, že to pak navšt�vovatel�m 
dojem trvalý zp�sobí, když p�i pohodlném si doma p�e�tení toho, vše op�t na pam��
uvede.  

Mezi nejslavn�jší a nejbohatší kláštery v 	echách náležel dojista n�kdejší slavný 
klášter cistercianský v Sedlci, v kraji �áslavském; nebo� nejen že p�ešt�d�e pozemky 
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a statky nadán byl, oplýval též zvláštními výsadami královskými tak, že v kv�tu své 
slávy až 300 �eholník� kn�ží a ku 200 laik� zde vydržováno bývalo.  

První nadání kláštera sedlckého, dle jednostejného udání rozli�ných �eských his-
torických spisovatel�, stalo se �eským pánem Miroslavem z rodu Markvartic�, r. 
1142, za panování vévody Vladislava a biskupa pražského Ottona a Jind�icha, bisku-
pa olomúckého, kterýžto dárce, jak se bezpe�n� domnívati musí, držitelem rozsáh-
lých statk� v nyn�jším okolí kutnohorském býval, jelikož darované od n�ho klášteru 
tomu pozemky, které v základní listin� uvedeny jsou, nazvíce v okolí tom se nachá-
zely.  

Že celé okolí kutnohorské, ano i prostrannost ta, kde nyní m�sto Hora Kutná se 
rozprostírá, klášteru Sedlckému náležely, dá se souditi z toho, že až po r. 1850 
p�emnohé pozemky a role v okolí kutnohorském, i samým obyvatel�m kutnohor-
ským pat�ící, pozemními knihami sedlckými se �ídily, o n�ž kutnohorští pozd�ji s 
klášterem Sedlckým mnohých spor� mívali. Tak to bylo i s pozemky p�i sousedních 
vesnicích Bilan a P�ítoky.  

První kn�ží do kláštera toho povoláni byli z kláštera waldsaského v horním Falc-
ku za �asu tehdejšího opata Gerláka IV. a že pak slušná a spravedlivá v�c byla, aby 
kn�ží slušnou a náležitou výživou opat�eni byli, tak aby služby boží horliv�ji konati a 
po spasení duší lidských dycht�ti, jakož i �eholi své klášterské dosti �initi mohli s 
dobrým rozmyslem, Miroslav tyto vesnice jim, neb jak p�vodní výraz nadání zní: 
„Bohu a nejsv�t�jší Rodi�ce Boží“, daroval, totiž: Solnice u Zduchovic nad Vltavou, 
Chotovice, Podolšany (blíže Opatovic) se vším p�íslušenstvím; Hradišt� s �ekou, lesy 
a lukami (u Pardubic); Zdebudice, Pobo� (v Kou�imsku), dv�r s rolí Odolanovou a 
Donatovou; d�diny Bilany, Lžovice, Libenice, Hlizov a Ka�iny se vším k nim p�íslu-
šenstvím až k potoku okolo Bora tekoucímu (nyn�jší vesnice Zábo�.) -  

Byly jsou to vesm�s statky Miroslavovy, jenž maje toliko jednoho syna dále usta-
novil, že kdyby také syn m�l sejíti bez potomstva, anebo kdyby rod jeho pozd�ji vy-
hynul, všecko jm�ní jeho beze všeho odporu p�íbuzných a pokrevných má témuž 
klášteru p�ipadnouti. Což též Držislav, Miroslavovy sestry syn, také ohledn� svého 
d�ditví na�ídil.1) Pozd�ji dostalo se klášteru tomu rozli�nými dobrodinci ješt� i jiných 
statk�, tak r. 1227 obdržel klášter ten z poz�stalosti Kojety Hrabišice d�diny: Seze-
mice, Chrastno, P�elozí a Zminné, a tím možno bylo �eholník�m nepatrné sídlo své, 
Sedlc, ku slovutnosti neoby�ejné p�ivésti a chrámy zde vybudovati, z nichžto nejv�t-
ší, až podnes stávající, „Na nebe vzetí Panny Marie“ zasv�cený, jak svou prostran-
ností, tak i stavbou v každém obdiv vzbuzuje.  

R. 1248 zapov�d�l král P�emysl ú�edník�m a soudc�m 	áslavským, Kou�im-
ským, Chrudimským a Hradeckým a v�bec všem v �íši, rušiti svobod kostelu Sedlc-
kému daných a opatovi a konventu ud�lena právomocnost nad lidem jeho co do n�-
kterých zlo�in�, spolu i pokutami odtud plynoucími. Dokonaleji osv�d�il p�íze
 svou 
klášteru tomu král Václav roku 1299 majestátem, by klášter Sedlcký z všelijakých 
úplat�v a t�žkostí strany dávání cel a sbírek vyjmut byl, jakož i plnou a dokonalou 
moc ud�lil opatu a konventu, zlo�inc� na gruntech klášterských vynalezených svo-

                                                          
1) Erben: Regestra. 
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bodn� souditi, a m�st�m pak bylo zapov�zeno, žádného poddaného klášterního neza-
jímati, jeho nev�zniti a mnohem mén� k smrti odsuzovati, zanechávaje to vše v moci 
kláštera samého.  

Avšak proslulost a kv�t kláštera sedlckého trvaly toliko 278 let od založení svého, 
nebo� doby válek husitských i jeho se dotknuly a k záhub� jeho nejvíce p�isp�ly, je-
likož �eholníci nazvíce byli povražd�ni, a nejen veškerá stavení klášterní, nýbrž i sám 
velebný chrám zni�eny byly dne 25. dubna 1421.  

Poz�stalé jm�ní klášterní padlo v plen výbojník�m, ano i statk� pozemských kláš-
terních nebylo ušet�eno, nebo� si jich mnozí p�ivlast
ovali, tak že císa� Sigmund ma-
jestátem, daným v Norimberce r. 1422, p�ísn� na�ídil všem, kdožby koliv pozem-
ských statk� sedlckých v držení byl, je navrátil a opat nový ve všechen p�edešlý ma-
jetek kláštera a konventu uveden býti m�l. Kdy a jak se to stalo, nelze ur�it� �íci. To-
též rozkázal král Václav majestátem, daným v Ho�e Kutné, v ned�li p�ed sv. Ji�ím r. 
1478, jemuž se spoušt� a zohavení kláštera a chrámu Sedlckého zželelo, které tu po 
t�i a t�icet rok� spustošeny stály a vše �ím dále tím více pustlo, až teprv král Ladi-
slav, když ke korunování svému do Prahy jel, a spouš� i zohavení kláštera a chrámu 
jeho spat�il, zželelo se mu nad smutným divadlem tím; a pro�ež radu vzal se stavy 
království �eského, jak by klášteru tomu pomoci se dalo. I povolán rozkazem králov-
ským opat Teodorik, jenž byl posud v cizin� žil, nazp�t roku 1454, který od pána Ja-
na z Tova�ova a z Cimburka, do kláštera spustlého op�tn� uveden byl. Opatu tomu 
poda�ilo se, že z milosti královské n�které odcizené statky klášteru op�t navráceny 
byly, a protož po�al opravovati stavení klášterní a chrámy, a byl to hlavn� chrám 
hned p�i obydlí opatském stojící, pod jménem „sv. Filipa a Jakuba“, jejžto nejprvé k 
službám božím upravil (po n�mž ovšem již nyní žádné stopy není), toliko jeho dolej-
ší zd� dnes za ohradu knížecího d�íví slouží. U tohoto kostela byly t�i v�že;  zbytky 
jedné z nich u vchodu do nyn�jší fary se zachovaly.  

Doba kralování Ji�ího Pod�bradského nebyla op�t klášteru tomu p�ízniva, pon�-
vadž ani k tomu povoliti necht�l, aby klášter odcizených mu statk� vyplatiti si mohl, 
ano i sám zastavil a odebral klášteru tomu náležející statek Veletov, který pak na Ja-
na z Trojanovic p�ešel, jenž jej r. 1481 m�stskému špitálu kutnohorskému daroval, 
což i král Vladislav potvrdil.  

Když pak klášter Sedlcký po svém úpadku se op�tn� zmohl, �inil nároky na na-
vrácení Veletova, a po dlouhém se sporování ukon�ena záležitost ta tím, že Hora 
Kutná vým�nou za Veletov špitálu m�stskému na „Grundlíku“ ležící pozemky kláš-
teru Sedlckému postoupila, ve �tvrtek p�ed sv. Vítem 1561, �ímž spor ten ukon�en 
byl, k �emuž teprv král Vladislav r. 1478 povolení ud�lil, jak z p�edu již praveno; a 
sám r. 1501 v pond�lí p�ed Hromnicemi navrátil klášteru Nový Dv�r s p�íslušen-
stvím, který doby té ku komo�e �eské náležel a jenž p�ed válkami husitskými majet-
kem kláštera býval; však ale vesnice Sv. Jakub, Zábo�í, sv. Kate�ina, Sv. Mikuláš, 
Kobylnice, Církvice, Lišice, Morašice, kteréž v zástav� byly, nebyly klášteru více 
navráceny a z�staly p�i panství Novokolínském.  

Z nedostatku však prost�edk� kláštera, mohl tehdejší opat Jodok toliko Malín, pak 
vesnici Habrkovice a z polovice vesnici Horušice vyplatiti; a jelikož výnos t�chto k 
výživ� �eholník�v nesta�il, vykázáno jim z d�chod� královských a z komorních pan-
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ství, Kolína a Hradišt�, 100 kop groš� pražských a 20 cent� ryb ro�n� na tak dlouho, 
až by klášter s to byl, sob� n�kterých bývalých statk� vydobýti, což až do r. 1748 tr-
valo, kdy klášter Sedlcký statek Krchleby si koupil.  

Císa� a král, Ferdinand I., stal se zvláštním p�íznivcem kláštera toho; r. 1534 roz-
kázal opatu Ji�ímu, aby u�inil poznamenání všech klášteru tomu konfiskovaných 
statk�, zdaž by tyto dobrým prost�edkováním p�edešlému majetníku navrátiti se daly; 
i obnášel seznam ten více jak sto vesnic, dvor�, m�st a m�ste�ek i jiných sídelních 
tvrzí, což prý dle ceny p�es p�t million� obnášelo a sice majestátem tímto:  

„My, Ferdinand z Boží milosti �ímský král, po všechny �asy rozmnožitel �íše a 
Uherský, 	eský, Dalmatský, Chorvatský atd. král, infant v Hispanii, arcikníže Ra-
kouské, markrab� Moravský, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrab� atd. 
Oznamujem tímto listem všem, že jsú p�edstoupili p�ed osobu Naši královskou ve-
lebný a poctivý kn�z Ji�ík, opat i konvent kláštera Sedlckého, nábožní v�rní Naši mi-
lí, a ukázali jsú nám privilegia svá, neboližto svobody, kteréž na ten klášter od p�ed-
k�v Našich císa��v a král�v 	eských sob� dané i potvrzené mají, prosíce nás 
snažnými i pokornými prosbami, abychom jim je obnoviti a potvrditi rá�ili. K kteréž-
to prosb� snažné a jich ctnému a šlechetnému zachování, kteréž p�i službách Božích 
ustavi�n� zachovávají, naklon�ni jsouce, a vidouce také jich privilegia celé a neporu-
šené: protož s dobrým rozmyslem, Našim jistým v�domím, mocí královskou v 	e-
chách všecky a všelijaké privilegia a svobody, kteréžkoli na ten klášter, po�nouc od 
císa�e Karla �tvrtého, krále Václava, krále Albrechta, císa�e Sigmunda a krále Vladi-
slava slavných pam�tí dané i potvrzené mají, milostiv� jsme schváliti, obnoviti a po-
tvrditi rá�ili, a tímto listem ve všem jich zn�ní, položení, punktích, klausulech a arti-
kulích, tak jakoby tuto v tento list Náš slovo od slova vepsány byly schvalujem, ob-
novujem a potvrzujem, chtíce tomu kone�n�, aby p�i tom od každého �lov�ka jmíni, 
držáni a neporušiteln� zachováni byli, bez Naší a budoucích Našich král�v 	eských i 
jiných všech lidí všelijaké p�ekážky a odpornosti. Protož p�ikazujeme všem podda-
ným Naším ze všech stav�v království 	eského, nyn�jším i budoucím v�rným Naším 
milým, abyste svrchu psané, opata a konvent, p�i tomto schválení, obnovení a potvr-
zení Našem m�li, drželi a nyní i na �asy budoucí neporušiteln� pod uvarováním hn�-
vu a nemilosti Naši královské zachovali. Tomu na sv�domí pe�e� Naší královskou k 
listu tomuto p�iv�siti jsme rozkázali. Dán na hrad� Pražském, v pond�lí v den sv. 
Vav�ince léta Božího tisícího p�tistého t�idcátého �tvrtého, v království Našich �ím-
ského �tvrtého a jiných osmého.   Ferdinand.“  

Statky tyto nacházely se však již v rukou soukromých, které bud koupí, bud d�-
dictvím do vlastnictví jim p�ipadly; protož také p�ání tomu zadost u�in�no býti ne-
mohlo. Aby však klášter n�jak k v�tšímu jm�ní p�ijíti mohl, odprodávaly se mnohé, 
klášteru tomu náležející nemovitosti. Tak roku 1542 kutnohorský bohatý m�š�an a 
kupec, Jakub Habenstreit, koupil r. 1542, v úterý p�ed sv. Janem K�titelem, od klášte-
ra Sedlckého místo pusté k vzd�lání d�diny, ležící na vrchu Ka
kovském za zahra-
dou Sukovskou v šorpích a haldách a v místech až do mezí Libenických k d�di�nému 
užívání za 12 kop gr. �. a pod plat ro�ní 15 kop gr. �., vždy p�i sv. Havle k placení; a 
opat Antonín prodal v r. 1549 klášteru Sedlckému pat�ící vinici v Rakousích, vedle 
kláštera neuburgského ležící, za 2000 kop míšenských, na to pak v roce 1552 byl 
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opat Ji�í rozli�nými nehodami p�inucen, v souhlasu se svými �eholními brat�ími, No-
vý Dv�r panu Hynkovi Martinickému z Ch�enovic ve 1161 kopách gr. míš. zastaviti: 
když doba zástavy vypršela a klášter �ástku tu zaplatiti nemohl, prodán byl Nový 
Dv�r se vším p�íslušenstvím od nástupce opata Ji�ího totiž opata Antonína Hynku 
Martinickému z Ch�enovic a jeho d�dic�m a doplatil kupující klášteru k zástav� ješt�
75 kop gr. m.  

Po úmrtí tohoto opata nastoupil opat Jakub II., jemuž št�stí náhodn� p�íznivo by-
lo, nebo� když v roce 1560 rum ze zbo�ených stavení blíže kostnice odvážeti dal, na-
lezen jest p�i kostnici poklad, 10.000 dukát�, jejžto nepochybn� p�edkové v dobrých 
�asech byli uschovali pro onu dobu, kdyby klášter jednou do bídných okolností p�i-
šel.1)  

Nález tento byl sice klášteru velevítaným, p�edce však z n�ho jen n�jaká �ástka 
pro nejnutn�jší pot�eby se vzala, ostatek ale pro budoucí doby v klášte�e uschován se 
choval.  

O stavu jm�ní kláštera toho máme jediný úkaz z r. 1593, kdy opat Ji�í Taxerus k 
šepmistr�m kutnohorským �iní p�iznání veškerého statku, jejž klášter užívá, a jejž se 
na 1700 kop groš� odhaduje, a z sumy té také podle vym��ení sn�mu zemského na 
válku platiti a zbrojného lidu opat�iti se zavazuje.  

Roku 1595 povstal nemalý spor mezi císa�em Rudolfem a opatem kláštera cister-
cianského ve Zbraslavi Ant. Flamínkem ohledn� volby nového opata v Sedlci. �e-
holníci Sedl�tí zvolili si za opata posavadního p�evora P. Jana Macera, jejž i císa�
Rudolf potvrdil, a opatu Zbraslavskému, Antonínu Flamínkovi na�ídil, by zvoleného 
J. Macera v opatství to uvedl, což tento však vy�íditi pominul a za povoláním jiným 
do Moravy a Rakous se odebral. Aby však v klášte�e a hospodá�ství žádná škoda se 
nestala, a lidé podaní v�d�ti mohli koho poslouchati mají, na�ídil císa� Rudolf man-
datem daným v Praze v úterý po památce st�tí sv. Jana K�titele královskému rychtá�i 
v Ho�e Kutné Mikuláši Vod
anskému z 	azarova a primasu m�sta Sigmundovi Koz-
lovi z Rýzntalu, aby sjedouc se spole�n� do kláštera, obeslali všecky podané klášter-
ské p�ed sebe, jemu opatu Janovi v podannost a �lov��enství je uvedli, a vedle toho 
jmenem císa�ským poru�ili, aby týmž opatem se �ídili a jemu poslušní jsouce, ním se 
spravovali a jej za pána svého jakožto opata m�li a drželi. Pon�vadž však tehdejší 
mincmistr Karel z Bibrsteina, kterýž klí�e klášterní u sebe choval v Ho�e Kutné ne-
byl, a výkonu tomu též p�ítomen býti m�l, dopsal ú�edník�m mince v tato slova: 
„Což se klí�� klášterních dotý�e, vím já o tom, že jest opat do kláštera Sedlckého vo-
len a má uveden býti; a protož dojdi n�kdo z vás k mé manželce, a� vám klí�e dá!“ - 
Odpor opata Zbraslavského proti volb� opata Jana trval však dále, tak že president a 
radové královské komory �eské v úterý po sv. Havle r. 1585 dopsali týmž osobám: 
„Co by kn�z Antonín Flamink, opat kláštera Zbraslavského s opatem Plasským t�ch-
to minulých dn�v p�ed sebe vzal, tak že by n�jakého Francouze do kláštera Sedlcké-
ho proti p�edešlému JMCé. na�ízení za opata dosaditi cht�l, tomu jsme z psaní vašeho 
a kn�ze Jana Macera, jakožto od JMCé po�ádn� konfirmovaného opata porozum�li. I 
                                                          

1) Až posavad chová a udržuje se pov�st, že v n�kterém klášterním klenutí neb sklepení 
uschován poklad, poz�stávající z dvanácti apoštol�v Pán� v životní velikosti z ryzího st�íbra a 
Pán Kristus ze zlata, po jichžto nalezení klášter op�t ku své n�kdejší sláv� p�ijíti má. 
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pon�vadž jakž ten, tak i jiné všecky kláštery v království tomto JMCé statkové ko-
morní jsou, a JMt s t�mi podle milostivé v�le své �initi, a do nich, kdož se JMCé 
dob�e líbí, za opaty z komory své dosaditi moc míti rá�í, jakož pak i tomuto nyn�jší-
mu opatu, kn�zi Janovi Macerovi odtud z komory konfirmací na tož opatství dána 
jest. Protož zanechávajíc toho p�i p�edešlém JMCé na�ízení, jmenem JMCé porou�í-
me vám, abyste toho Francouze do kláštera uvozovati nedopoušt�li; pakli jest se to 
již stalo, z n�ho zase vyvedli. A pokudž v klášte�e co spe�et�no jest; to odpe�etiti da-
douc, p�edešlému opatu v moc postoupili, lidem poddaným poru�ili, aby se žadným 
jiným opatem mimo toho, kterýž od vás na poru�ení JMCé do kláštera uveden jest, 
nespravovali, ani �lov��enství neslibovali, na tom JMCé jistou a kone�nou v�li vypl-
níte.  

Kutnohorští vykonali, �eho jim bylo na�ízeno; však ale opat Zbraslavský i proti 
v�li císa�e Rudolfa dosadil do kláštera Sedlckého za opata p�edc jen milá�ka svého 
Francouze, Františka Lazalina, a Jan byl z opatství toho sesazen a z kláštera vyzdvi-
žen, který pak úto�išt� u svých ochranc� a vykonavatel� královského na�ízení hledal 
a v Ho�e Kutné se usadil. Nelíbilo, se to ovšem opatu Zbraslavskému, že kn�z �eholní 
v m�st� v�bec náboženství strany pod obojí se p�idržujícím se usadil, proti �emuž 
klášter Sedlcký spor vedl, jelikož se obával, že jim nedobré hospodá�ství tamn�jší na 
jevo p�ijde; protož Kutnohorských žalovali.  

V následku toho na�ídil císa� Rudolf Kutnohorským v pátek po ned�li postní Re-
miniscere 1577, „aby toho všeho s pilností se vyptali a vyzv�d�li, z jakých hodných 
p�í�in týž opat Macer proti jistému poru�ení a konfirmaci císa�ské a na �í poru�ení 
opatství svého po�ádného je zbaven a také, pro� by v Ho�e Kutné trp�n býti nem�l, o 
tom aby zprávu na komoru �eskou u�inili a za tím jemu Janovi Macerovi pobytu v 
Ho�e Kutné - pokudž se tak, jakž o n�m zprávu máme - v p�ebývání mezi vámi po-
kojn� a dob�e, jakž na kn�ze náleží, chová a p�í�iny k stížnostem nedává“. Spor kláš-
tera Sedlckého p�sobením opata Zbraslavského o p�ebývání vypuzeného opata Jana 
v Ho�e Kutné trval však dále a mnoho let, aniž o tom co bližšího pov�d�ti víme, ale 
výsledek nás pou�uje, že v�le sv�tská císa�ská v�li a moci duchovní ustoupiti muse-
la, jelikož ve st�edu po sv. Mat�ji r. 1597 císa� Rudolf Kutnohorským takto píše: 
„Jsou toho jisté p�í�iny, pro které vám porou�eti rá�íme, abyste Jana Macera, p �e-
dešlého p�evora  kláštera Sedlckého z m�sta Hory Kutné vybyli, nikdež tu u vás 
jemu se p�echovávati nedávali, a ni�ímž ho nefedrovali“.1) - Tím byl spor ten ukon-
�en. Když pak vojsko pasovské v roce 1611 do 	ech vtrhlo, strachoval se opat 
Sedlcký, Mat� j  Sar tor ius, o poklad klášterní a odstranil se na �as s p�evorem To-
biášem do Pardubic, vzav poklad s sebou; vraceje se pak po utišení hlomozu vále�-
ného zp�t, byl opat na cest� od loupežník� p�epaden, oloupen a zavražd�n; na klášter 
však neustále nové nehody se hrnuly.  

V roce 1605 opat Sedlcký Valentín z Schönbeg� vedl stížnost u nejvyššího 
mincmistra pána z Sebuzína, že mnohé osoby z Hory Kutné neoprávn�ným zp�so-
bem rolí, d�íve klášteru tomu náležejících v držení mají, a je navrátiti necht�jí, což 
vyšet�iti žádá. Týkalo se to hlavn� rolí po obou stranách „kamenné stezky“ (nyn�jší 

                                                          
1) Archiv m�stský v Ho�e Kutné. 
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silnice od Hory Kutné k Sedlc�m vedoucí); ale žalobou svou všude propadl. O tomto 
opatu píše Mikuláš Da�ický z Heslova ve svých „Pam�tích“ takto: „Valentinus Šem-
beg, rozený Prušák, bývalý opat kláštera Sedlckého, potom „Zlaté Koruny“ maje na 
sebe t�žké pro své p�e�in�ní od vrchnosti své duchovní nastupování, nedostál jim, a 
pobrav což mohl, i Mandi�ku svou, dceru Mikuláše Korintského, tajn� s ním odda-
nou, ujel z 	ech do Moravy ten tam“.  

Když r. 1618 stavové �eští od kláštera 2000 kop míše
ských na vydržování 
vojska svého požadovali, jichžto klášter složiti nemohl, a opat k narovnání v�ci té do 
Prahy byl se odebral, byli �eholníci mezi tím �asem z kláštera vyhnáni, klášter v ne-
mocnici prom�n�n, statky klášterní pak Ho�e Kutné za 30.000 kop míše
ských pro-
dány1). Koup� tato byla však rozkazem Ferdinanda II . , v pond�lí po sv. Diviši 
1623 vydaným - jimžto všechny v dob� zbou�ení do kn�h zemských zanešené koup�
a prodeje se zrušily - zni�ena; a statky tyto klášteru beze vší náhrady navráceny býti 
musely, �eholníci pak op�t do kláštera svého povolání byli. Od té doby z�stal klášter 
v pokojném stavu a sezení na statcích svých, k n�kdejší však zámožnosti více již p�i-
jíti nemohl, vzdor tomu, že mu všechna stará práva op�tným královským stvrzením 
navrácena byla2), a povoleno, aby sob� ztracené statky op�t vykoupiti mohl, což by 
se i bylo stalo, kdyby k tomu pot�ebných prost�edk� se bylo dostávalo.  

R. 1624 Bartolom�j Pika (Straka), opat kláštera Sedlckého, rodilý z Jind�ichova 
Hradce, s nímž Kutnohorští mnohých svízel� m�li,3) složen jest z toho opatství mimo 
nad�je jeho a pry� odvezen. Dáno mu za vinu, že by nedob�e statek klášterský spra-
voval a opoušt�l; na jeho místo zvolen Simeon Vsete�ka, rodilý z Hory Kutné. Tento 
Simeon, nebožtíka Mat�je Všete�ky, koželuha na Horách Kutnách syn, jenž se na 
mnišství a do kláštera Sedlckého dal, a správcem téhož kláštera u�in�n, opustiv jmé-
no p�íjmí otce svého, se Eusebius Kapihorský tituloval, jest té správy r. 1625 op�t 
zbaven, a tak na ten �as klášter bez opata z�stával.4)  

V dob� t�icetileté války klášter sedlcký též mnono utrp�l a hlavn� dne 6. b�ezna 
1645 od Švéd� vydrancován byl; co skvostného nalezeno, to i odnešeno bylo, tak že 
v klášte�e tak�ka od za�átku hospoda�iti po�íti se muselo; že však mnoho dobrodinc�
bylo se našlo, kte�í klášteru milerádi p�ispívali, bylo opatu Jind�ichovi VI. (Snopko-
vi) - který r. 1685 zvolen byl, a po �tyry a dvacet rok� klášter spravoval, i p�íklad-
ným hospoda�ením se vyznamenával - zase možno, klášteru n�kdy náležející statek, 
Lhotu s Volšany, od pána z  Kaisers te ina za 27.000 zlatých op�t koupiti, a v dob�
té i po�et �eholník� se množil, tak že v t�chto letech 40 až 50 kn�ží, mimo laiky, v 
klášte�e žilo.  

D�chody kláštera Sedlckého od roku 1733 do 1747 byly tyto, jemuž co stalý ro�-

                                                          
1) Koup� tato statk� sedlckých: Malína, Habrkovic a Horušic se vším p�íslušenstvím, obci 

Ho�e Kutné za 30.000 kop míše
ských prodaných, vložena do desk zemských v kvaternu trho-
vém viš
ovém v sobotu po sv. Janu K�titeli r. 1620. - Koup� ta byla pro Horu Kutnou velmi 
osudnou, jak v „Persekuci Hory Kutné“ str. 52. se ší�e vypravuje. 

2) Mezi výsadami klášterními bylo i právo ražení mince, kteráž mince m�la opis: „Moneta 
Abatia Sedlecensis“. Nyní jen po�ídku ve sbírkách numismatických k nalezení.  

3) Viz o tom „Persekuce Hory Kutné“ str. 74. 
4) „Pam�ti“ Mikuláše Da�ického. 
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ní plat odvád�ny byly, a sice:  
Panství Kolín p�i sv. Ji�í 75 zl. 50 kr. a 10 be�ek kapr� po 5 zl.  
Panství Chlumec 50 kop gr. �. co nadání od krále Vladislava na Hradištském pan-

ství u�in�né.  
Panství Svojšice 5 kop gr. ze dvoru „T�i dvory“ zvaném.  
Panství Kostelec nad �ernými lesy 6 kop ze vsi Ž�ánic.  
Panství Zehušice 6 kop 3½ den.  
Panství Nové Dvory 1 kopu z tvrze „Ov�áry“.  
Ves Bilany 2 kopy gr. míš. a 1½ libry vosku.  
Hora Kutná 20 kop míš. dle usnešení mezi klášterem, šepmistry a celou obcí r. 

1664 u�in�ného.  
V roce 1748 obdržel klášter povolení ke koupi zadluženého statku Krchleby, za 

n�jž hned 111.100 zl. složeno bylo, na �ty�icet tisíc však klášter ješt� dlužen z�stal.  
Až doposud m�li však �eholníci toliko stavení opatské, vedle chrámu ss. Filipa a 

Jakuba stávající (nyn�jší ú�ední budova), a �áste�n� bydleli též v nízkém, od doby 
válek husitských zbo�eném, a posud jen nutn� opraveném stavení, za hlavním chrá-
mem „Panny Marie“ se nacházejícím. Když však opat, Jakub VI.  (R�ži�ka), dne 7. 
srpna 1753 k d�stojnosti té zvolen byl, obrátil z�etel sv�j k tomu, aby pro vzr�stající 
po�et �eholník� pohodln�jší a p�im��enou budovu z�ídil, a na�ídil, nejen stavení opat-
ské náležit� opravovati a rozši�ovati, nýbrž i prostranné nové stavení pro konvent no-
v� stav�ti, v �emž i jeho nástupce, opat Xaver  (Freisauf), pokra�oval. Rozsáhlou a 
nákladnou stavbou touto však klášter do velikých dluh� p�išel, tak že s veškerými 
klášterními statky pod administraci opat� Oseckého a Zlatokorunského, vynešením 
nejvyšší dvorní komory ze dne 23. �íjna 1763 postaven byl. Hlavní ránu úpadu kláš-
tera zasadil však týž opat, Xaver Freisauf sám tím, že r. 1764 s veškerým hotovým 
jm�ním a s mnohými klenoty klášterními tajn� uprchl,1) z�staviv 45 brat�í �eholních 
v klášte�e v nejv�tším nedostatku. - Byl to poslední opat kláštera Sedlckého, nebo�
statky pro dluhy, které touto událostí ješt� se zmnožily, stále pod administrací z�stá-
valy, a ku správ� domácí ustanoven byl pak toliko probošt.  

Roku 1784 na�ídil však císa� Josef vyzdvižení kláštera Sedlckého, pokudž by mu 
s jiné strany pomoci a dluh� jej sprostiti se nedalo. K tomu však prost�edk� nijakých 
se nevynašlo. I sjeli se téhož roku opatové klášter� cistercianských z 	ech a Moravy 
do Sedlce, držíce kapitolu a poradu vedouce o to, jak by klášteru tomu op�t pomože-
no býti mohlo, však k žádnému výsledku to nep�išlo; protož ustanoveno se na tom, 
aby všickni duchovní kláštera Sedlckého do jiných klášter� rozesláni byli, v�ci kláš-
terní a chrámové aby však ve�ejnou dražbou se vyprodaly. - A tak se i stalo. Veške�í 
duchovní rozd�leni byli do jiných klášter� v 	echách a na Morav�, toliko poslední 
probošt sedlcký, d�stojný Ferd.  Housa, byl sekularisován a zvolen pak roku 1785 
za arcid�kana do sousední Hory Kutné.2)  

Ustanovený prodej d�l se roku 1786, i prodáváno oltá��, stolic, varhan, obraz� a t. 
d. za cenu tak nepatrnou, že se tomu co diviti bylo. Tak na p�. prodán obraz z hlavní-
ho oltá�e „Na nebe vzetí Panny Marie“, od Brandla, který za 16.000 zl. odhadnut byl, 
                                                          

1) Zem�el r. 1780 v Hamburku.  
2) Zem�el 20. �ervna 1835, byv padesát let arcid�kanem.  
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do Vys. Mýta za 1000 zl., kamž i jiných dvacet vzácných velikých obraz� za 200 zl. 
se dostalo. Veliké varhany, díla výborného, dostaly se do P�elou�e, menší jedny do 
Bohdán�e a druhé do Pardubic, t�etí z chrámu ss. Filipa a Jakuba do Labské Tejnice, 
co patronátním chrám�m komorního panství pardubického zdarma. Obraz sv. Barto-
lom�je od Brandla, p�es 2000 zl. cen�ný, koupen za 50 zl. do Pardubic, kamž i obraz 
sv. Ond�eje od téhož mistra koupen byl. - Obraz „Ve�e�e Pán�“, od Brandla za 3000 
zl. odhadnutý, prodán za 30 zl. - Hodiny s v�že konventní, které pro svou mistrnost 
p�es 2000 zl. stály, prodány byly za 500 zl. do Hory Kutné.1)  

Posvátné v�ci chrámové, jakož i roucha mešní koupil opat Osecký pro sv�j kláš-
ter. A tak vyprodáno vše, cokoli n�jakou cenu m�lo, jak z konventu, taktéž i z hlav-
ního chrámu, tak že tyto budovy prázdny a pusty z�staly, statky pak n�kdejší klášter-
ní nejvyšším dvorním na�ízením ze dne 24. srpna 1799 pod administrací c. k. komor-
ních statk� se dostaly a pak r. 1820 knížeti ze Schwarzenbergu odprodány byly2) vy-
jma budovu bývalého konventu, jižto si vysoký c. k. erár ponechal a z níž nájemné 
do pokladny náboženského d�chodu platí; a v které roku 1812 nyn�jší c. k. dílna 
hlavní továrny na tabák za�ízena byla, p�enešena byvši sem z Gol�ova Jeníkova. - 
Práv� se vyjednává s d�chodem náboženským o odprodej budovy té s veškerým k 
n�mu p�ináležejícím pozemkem pro vysoký erar.  

———
Stru�né tyto d�jiny kláštera Sedlckého p�edeslati za d�ležité jsem uznal, než-li k 

vlastnímu popisu stávajících posud památek tamn�jších p�ikro�eno bude.  
Nejhlavn�jší a nejslovútn�jší z památek po klášte�e Sedlckém zbylých jest neo-

myln� nádherný a velebný  
chrá m „Na nebe vzetí  Panny Marie“ ,   

který každého navšt�vovatele jak svou krásnou stavbou, taktéž svou velikostí a pro-
stranností nanejvýš zaujímá, a nejpatrn�jší toho podává sv�dectví, s jakou ob�tovostí 
slavní p�edkové naši ku zbudování nádherných chrám� Pán� p�ispívali.  

Kdoby stavitelem této krásné budovy byl, aneb kdy prvotn� stav�ti se po�ala, o 
tom není zprávy žádné k vypátrání, a protož musí se dáti za pravdu zmínce, v základ-
ní nada�ní listin� kláštera Sedlckého uvedené, že chrám ten zárove
 s klášterem hned 
na po�átku uvedení �eholník� a založení kláštera stav�ti se po�al; nebo� hlavní d�je 
chrámu toho jsou s d�ji kláštera co nejúžeji spojeny, a nehody, ježto kláštera se dotk-
ly, potkaly též i chrám.3) Zbudován byl chrám ten z tesaného �tvercového kamene, 
                                                          

1) Kdež až posaváde na v�ži chrámu sv. Jakuba se nacházejí.  
2) R. 1820. koupil panství Sedlcké, sestávající z obce Sedlce, vsi Malína se dvorem, p�l 

vesnice Habrkovic, statek Horušice, Nová Lhota, Krchleby a Hrab�šín polní maršálek kníže 
Karel Schwarzenberg za 600.000 zl. r. �. a 100 zl. k. m. klí�ného. 

3) V zmín�né nada�ní listin� stojí: „…nad�e�ený pan Miroslav … místo, jenž slove Sedlc 
se vším, cokoli k n�mu p�ináleží, Bohu a svaté Rodi�ce Boží, Marii Pann�, a k užívání brat�ím 
na v��né �asy dobrovoln� ob�tuje a daruje. Nejprvé ustanovil, aby mnišský �ád podle pravidla 
blahoslaveného Benedikta na ustanovení otc� cistercianských na v��né �asy tam neporušen�
se zachoval. A tak v následujících �as�v p�íhodnosti, a pomocí boží kostel sp�sobený, a této 
�eholi p�íslušný, založen, jemuž od po�átku prvního svého založení statky, jichžto jména níže 
postavena jsou, k užívání téhož kostela a brat�ím tam Bohu sloužícím dobrovoln� beze všeho 
odporu darovány jsou.  
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ve slohu zven�í jednoduchém, uvnit� však velmi ozdobném, slohu romansko-
gotickém, úpln� klenutý, kteréžto klenutí velmi rozmanitým žebrováním a stukaturní 
prací ozdobeno jest a mezi mistrovské práce druhu toho náleží. - Délka chrámu toho 
dle vym��ení profesora Bernarda Gruebra obnáší 300, ve sv�tle 100 stop; výška od 
podlahy až do špi�ky v�že, nad levým p�ek�ížením se nacházející, 27 sáh�, 1 stopa; 
od podlahy až ku klenutí však 48 stop. Jest ve sp�sobu pravidelného k�íže stav�n, 
který p�ed hlavním oltá�em se k�ižuje; má od vchodu až k presbiteriu a hlavnímu ol-
tá�i patero lodí, jichžto žebrovité klenutí na 34 pilí�ích spo�ívá.  

P�ed presbiteriem jest zvýšená polokulatá kopula s kráným al fresco obrazem 
Nejsv�t�jší Trojice Boží, p�i n�mž nápis: „SanCta beneDICta TrInItas et InDIVI-
Dua VnItas“.1) Sv�tlo padá do chrámu 106ti okny2) z nichž nejv�tší nad hlavním a 
jediným vchodem do tohoto velikého chrámu se nachází; jest 22 loket vysoké a 10 
loket široké, má 69 k�ídel a 4830 malých kostkových sklených tabul, jehož železný 
rám 26 cent� váží. V okn� tom jest sestaven z barevného skla nápis: „Ave Maria, 
gratia plena“. (Zdrávas Maria, milosti plna).  

Kolem hlavního oltá�e jest prostraný ochoz s jedenácti výklenky, v nichžto všech 
malé oltá�e z�ízeny jsou.  

Na obou koncích p�ek�ížení jsou zase zvláštní kaple; pravá sestává ze dvou odd�-
lení, a v každém odd�lení jest oltá�, tak že dva kn�ži najednou mši svatou sloužiti 
mohou, aniž jeden druhého vidí.3) Zasv�cena jest tato kaple ku poct� Bohorodi�ky, 
kdež i socha její dobré �ezbá�ské práce jest; však i zde, jako oby�ejn� p�i podobných 
oltá�ích pozlátka nešet�eno. V levé kapli jest oltá� svatých „	trnácti pomocník�“, pod 
jichž ochranou též klášter tento býval. Obraz na oltá�i jest práce Tadeáše Suppra. - 
Proti každému pilí�i v obou krajních lodích nacházejí se v hlavních zd�ch chrámo-
vých 2 stopy hluboké, 2 stopy široké a 3 stopy vysoké výklenky, z vnit� chrámu na 
cihlu zazd�né, které všechny lidskými kostmi a lebkami napln�ny jsou. Kosti ty po-
cházejí z hrobek, v kterých kn�ži klášterní jak v krypt� tak i v chrámu samém v 
hrobkách (sepulchra) p�i zdi poh�bíváni bývali. Hlavní krypta jest pod celým presbi-
teriem klenuta a velmi prostranná, v nížto po každé stran� 15 výklenk� p�i zemi a 15 
nad nimi výše se nachází, které tak prostranné jsou, že celá rakev s mrtvolou tam 
uložiti se mohla, a tedy pro 60 t�l místo p�ipraveno bylo. Kosti z t�chto hrobek byly 
pak, když prázdného místa zapot�ebí bylo, vybírány a do výklenk�, v hlavních zd�ch 
se nacházejících, ukládány.4)  
                                                                                                                                         

A v staré zápisce jedné nachází se tato slova: Noví obývatelé kláštera Sedlckého po�ali 
velmi nábožn� a p�íkladn� Pánu Bohu sloužiti, a po spasení duší lidských dycht�ti, což vidou-
ce lidé dob�í a k�es�anští, veselili se z toho a jim bohaté nadání u�inili, oni pak p�i tom také 
pilností a vynasnažovaním dobrého hospodá�ství hled�vše, velmi na statcích svých se rozmno-
žili. Odtud pošlo, že klášter a  kost e l  Pann y Marie  tak nákladn� ozdobili, že jemu v 
	echách  podobného  neb ylo“.  

1) Což �iní rok 1717, což by snad znamenalo, kdy malba ta po op�tném obnovení chrámu 
toho provedena byla.  

2) Jichž oprava ro�n� p�es 100 zl. stojí.  
3) Vypravuje se, že v zadním odd�lení kaple té sloužívali mši sv. ti kn�ži, jimžto z trestu 

výchoz na venek zakázán býval, jelikož ani on lid ani lid jeho vid�ti nemohl.  
4) P�i obnovování chrámu toho r. 1854 prohlédl si spisovatel, jak kryptu, taktéž i tyto vý-
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Chrám tento, o n�mžto nám sta�í spisovatelé žádného d�kladného popsání nepo-
z�stavili, zárove
 s klášterem dne 25. dubna 1421 zkázu vzal. Jak pov�s� vypravuje, 
sám Žižka prý t�žce nesl zkázu tak slavného a velebného chrámu a u p�ísnosti své 
oznámiti dal, aby ten z lidu jeho vále�ného, jenž chrám tento byl zapálil, u n�ho se 
ohlásil, že jej hojn� odm�niti a tolik st�íbra jemu dáti chce, že by do smrti dosti m�l. 
Žhá� k vyzvání tomu se dostavil, ujiš�uje Žižku sv�dectvím, že on ním jest, jenž �in 
ten byl vykonal, a že p�ichází, by za sv�j mistrovský kus odplatu vzal. I kázal prý 
Žižka, aby se mu tolik st�íbra, ohn�m rozpušt�ného, do hrdla nalilo, až by dosti m�l, 
�ímž pali� ten zaslouženého trestu došel.1)  

Od té doby z�stal chrám v z�íceninách, aniž bylo možno z nedostatku jm�ní po 
navrácení se kn�ží do kláštera na opravu jeho pomysliti, a protož upravili k službám 
božím nejprvé obho�elý chrám ss. Filipa a Jakuba. Teprv opat, Jind�ich IV., vzal na 
se roku 1699 skutek velmi obtížný, ale vysoce chvalitebný, a po�al veliký chrám ob-
novovati: Jak pe�liv� se týž opat ku stavb� té p�ipravoval, vysvítá z toho, že dne 8. 
�ervence 1700 všech okolních majitel� velkostatk� vyslanými prosebnými listy o n�-
jakou podporu k podniknuté stavb� snažn� žádal. Prosebný p�ípis ten byl tohoto zn�-
ní: „My opat Jind�ich a p�evor Benedikt jménem celého konventu kláštera Matky 
Boží v Sedlci modlitbu a pozdravení své vzkazujeme. Jelikož náš konventní roku 
1143 nákladn� vystavený a v husitských válkách r. 1421 zbo�ený, a po 270 rok� v 
z�íceninách jsoucí chrám op�tn� postaviti úmyslu jsme, žádáme a prosíme, by nám k 
dovozu d�íví z les� 	eštínských - jehož na 1500 voz� býti m�že - povozy nápomoc-
nu býti jste rá�ili, p�ípovídajíce, že za všechny dobrodince v posavádních cisterci-
atských klášterech, jichžto se ješt� 757 �ítá, denn� jedna mše svatá sloužena bude, a 
že se ú�astnými stanou též toho, �eho zakladatel kláštera toho Miroslav ve svém na-
da�ním list� pravil: „Pakli že n�které duchovní neb sv�tské osoby nadzmín�nému 
chrámu neb jeho p�íslušnostem jakékoli p�íko�í �initi neb je obt�žovati cht�ly, nejt�ž-
ších trest� božích se co obávati mají; všichni pak ti, kte�í nadzmín�ný chrám a jeho 
p�íslušnosti chrániti, zastávati a podporovati budou, s t�mi bude pokoj Pán�, by již v 
život� tomto za své dobré skutky prosp�chu m�ly, a u p�ísného soudce odplatu a v��-
nou blaženost naleznou“.  

K vyzvání tomu dostalo se hojné podpory jak povozy, tak i jinakých dar�, a tak 
stavbou chrámu zapo�ato bylo, která až do roku 1707 trvala. I p�ihodilo se r. 1703, 
když opat op�t k d�lník�m dohllédnouti šel, že jakýsi žebrák k n�mu p�išel a  krej -
car  mu ob�toval s tou snažnou prosbou, by jej, jakožto up�ímný dar na stavbu chrá-
mu toho mile p�ijal. Ustrnul sice opat nad neoby�ejnou skrovnou dobro�inností touto, 
nezamítnul však malý dárek tento, nýbrž p�ijav jej, koupi l  za peníz ten sklen� -
né kole�ko,  do ve l ikého okna  jej  vsad it i  da l  a  t ímto náp isem opat� i l :  

„Quando millenus septingentesimus annus  
Cum tertio fureat templum medicus adibat  
Contulit hic nummum crucifer qui dicitur unum,  

                                                                                                                                         
klenky. V krypt� nebyla již žádná t�la, toliko více cínových tabulek, které z rakví tam poh�be-
ných kn�ží pocházely, jichžto tehdejší vel. p. fará�, J. Pitra uschoval. 

1) Zv�st ta náleží patrn� v �adu bájek, jelikož se ví, že Žižka s vojskem svým p�i zkáze p�í-
tomon nebyl. 
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Cum prece, cum voto rogitans id pectore loto,  
Ut quid pro Christo, temple curetur in isto.  
Quod factum et listae feratae vitreus iste,  
Inditus orbiculus parvo hoc fuit aere solutus“.  
(„Když byl rok tisící sedmistý a t�etí,  
Do chrámu p�išel žebrák, sta�ec letitý,  
Podává halí�e, an byl krejcar naší mince,  
Darem ob�tuje, prosí opata, jemuž rce:  
Aby z lásky Krista p�ijal na stavení  
Kostela, k š�astnému jeho vyvedení.  
Opat se diví, a ten malý dárek mile p�ijal,  
Koupiv za
 kole�ko, pro pam�� do okna vsadit kázal“.)  

Pov�s� dí, že od toho dne, kdy opat od žebráka peníz ten byl p�ijal, peníze na sta-
vení neustále se množily, tak že opat se tomu divil, odkud by to pocházelo. Též mno-
ho nových dobrodinc� se vynašlo, kte�í jak pen�zy, taktéž rozli�nou prací zdarma k 
stavení tomu p�ispívali, takže ve �trnácti letech chrám ten nádherný nejen op�t do 
stavu p�edešlého uveden, nýbrž i všemi vnit�ními, chrámu toho d�stnojnými pot�eb-
nostmi, náležit� opat�en a ozdoben byl, nebo� nejprvn�jší um�lci povoláni jsou do 
kláštera, aby hotovili pro chrám pot�ebných prací, mezi nimiž hlavn� slovútný malí�, 
Petr Brandl, do chrámu toho ty nejvzácn�jší obrazy maloval. Tak navrácen byl ve-
lebný chrám tento bohoslužb�, pravému svému ur�ení;1) a opat Jind�ich IV., který 
vším právem obnovitelem chrámu sedlckého nazván býti m�že, zem�el na to dva 
roky po ukon�ení své slavné práce dne 18. �ervna 1709; i poh�ben jest v kapli „	tr-
nácti Svatých pomocník�“.  

Dne 29. �ervna 1723 navštivili chrám sedlcký c ísa�  Karel  VI.  s  c í sa�ovnou 
Alžb� tou, když do Prahy ku korunování jeli. I zalíbil se jim chrám ten jak svou ne-
oby�ejnou prostraností, tak zvlášt� i svým slušným uspo�ádáním tak velice, že císa-
�ovna na památku své návšt�vy šest velikých st�íbrných svícn� mu darovala.  

Za opata, Jana VII I . , v roce 1743, slaveno bylo v chrám� tom šestistyleté jubi-
leum trvání kláštera sedlckého s neoby�ejnou slavností, a v klášte�e v tu dobu již zase 
52 �eholník� žilo, i netušilo se tenkráte, že zaniknutí kláštera toho tak blízké jest.  

V tomto obnoveném stavu uchován byl chrám Sedlcký až do vydzvižení kláštera, 
a vyprodání z n�ho v�cí roku 1786, na�ež zav�en byl. Roku 1788 byl chrám tento od 
tehdejšího viká�e a fará�e v Pot�chách, Ignáce R�ži�ky, oby�ejným ob�adem po-
sv�cení svého zbaven, a sloužil pak za sklad špíže vojenské, a protož obávání nasta-
lo, že nikdy více ú�elu svému již navrácen nebude.  

Když však roku 1801 rozhodnuto bylo, aby fara z blízkého Malína do Sedlce se 
p�eložila, ustanoveno bylo zarove
 i to, aby veliký chrám Pán� Sedlcký zase otev�en 
byl, a aby se vyšet�ilo, mnoho-li by oprava téhož chrámu obnášela, porouchaná st�e-
cha a okna aby však bezodkladn� opraveny byly. Pro fará�e a u�itele vykázán jest byt 
v bývalém opatství, a prozatimn� k službám božím používal se chrám ss. Filipa a Ja-
kuba. Roku 1805 bylo na opravu chrámu toho 2268 zl. 54 kr. povoleno, což by 
ovšem nijak nebýlo sta�ilo, kdyby se bylo hojných dobrodinc� nevynašlo, kte�í k ob-
                                                          

1) Vysv�cen byl však chrám tento teprv 4. �ervna 1714, což sv�tící biskup pražský, Daniel 
Meyer, co generální viká� vykonal, jelikož v té dob� Sedlec ješt� k pražské diecezi náležela.  
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novení této budovy znamenitými p�ísp�vky nápomocni byli. To vše však toliko na 
nejnutn�jší pot�eby sta�ilo, nijak však nahraženo a navráceno nemohlo býti již to, �e-
ho od tamtud bylo se vyprodalo, a co v uplynulých letech zkázu vzalo. Skrovný, chu-
di�ký a chrámu toho ned�stojný oltá� hlavní a sprosti�ká kazatelna zaujmouti musely 
místa ta, kde d�íve mistrovská díla chrám zdobila; o navrácení jiných ozdob tím mé-
n� �e�i býti mohlo. Tak op�tn� k službám božím upravený chrám Pán� byl pak dne 
19. �íjna 1806 od d�stojného arcid�kana kutnohorského a viká�e téhož okresu, co bý-
valého posledního probošta Sedlckého, Ferdinanda Housy, op�t slavn� vysv�cen.  

A�koliv takto chrám Sedlcký op�t chrámem farním se stal, nicmén� nedostávalo a 
nedostává se mu posaváde jm�ní vlastního k dalšímu se udržování, a zub �asu hlodal 
nemilosrdn� na n�m, nebo� statky klášterní, z jichžto výnosu chrám Pán� udržován 
býti mohl, byly odprodány, p�ešly do cizích rukou, a chrámu nezbylo nic. Farní osada 
však sama chudá a malá nemohla pot�ebného nákladu na tak znamenitou a velikou 
budovu nésti, patronovi též nemohlo p�ím� udržování uloženo býti; protož co obávati 
se bylo, že chrám ten b�hem �asu op�t zkázu vezme, kteráž také v posledním dvacíti-
letí velmi zna�n� se okazovala. Schátralým krovem cedila se voda do zdí, krovy hni-
ly, a vlhkost prorážela již st�nami p�enáramn�. Smutným okem pohlížel každý p�ítel 
památné budovy této na zhoubu tu, ale pomoci n�jaké nebylo nikomu lze vynalézti: 
až tu náhle a neo�ekávan� r. 1847 pro chrám ten p�íznivá hv�zda vzešla. Tehdejší c. 
k. finan�ní ministr, baron Kübeck, navštívil c. k. továrnu na tabák v Sedlci, a p�i té 
p�íležitosti památného chrámu toho si povšimnul, p�i jehož si prohlížení nad hrozící 
zhoubou této znamenité budovy ustrnul. I zželelo se mu nad zkázou svatyn� této; 
pro�ež ku prosb� tehdejšího fará�e, Cejpka, na�ídil bezodkladné ohledání a vy-
po�t�ní pot�ebných chrámu toho dokonalých oprav, což tehdejšímu kutnohorskému 
c. k. assistentovi stavebního ú�adu, Emanuelovi   Hallerovi , sv��eno bylo; který 
také s všestranou obez�elostí práci  té  dostál  a  po t�ebný rozpo�et nejvyšším 
míst�m p�edložil.  

Rok 1848 p�ekazil skoro veškeré nad�je n�jaké brzké opravy velebného chrámu 
toho. Když však po bou�livé dob� prosba za obnovení a opravu op�tována byla, došla 
milostivého vyslyšení, nebo� se tu jednalo o zachování jedné z nejv�tších památek 
stavitelství, a dne 5. dubna 1854 p�ikro�eno k d�kladné ponavržené oprav�, která 
stavitelským mistrem kutnohorským, Josefem Krehanem, pod dohlídkou p�ísluš-
ného c. k. stavebního ú�adu vedena, p�es p�l druhého roku bez ustání trvala. Chrám 
obdržel zcela novou vazbu, kryt a pot�ebnou opravu zven�í; uvnit� pak zcela novou 
omítku, p�i �emž hlavn� k tomu se p�ihlíželo, aby ona místa, která vlhkostí a hnilo-
bou zdí mnoho utrp�la, náležit� se vypravila, pak zcela novou dlažbu, p�i �emž však 
litovati jest, že místo hlín�ných dlaždi�ek rad�ji kamených se nepoužilo, které by 
mnohem p�im��en�jší byly bývaly.  

Dále jest co litovati, že p�i návrhu pot�ebných oprav zapomenuto bylo na to, že i 
vnit�ní, chrámu toho d�stojná úprava chybí, na p�íklad veliký oltá� a kazatelna, že tu i 
více jiných v�cí a obraz� ceny nemalé se nachází, jichžto opraviti a zachovati t�eba! 
Povolená �ástka 5000 zl. st�. ze státní kasy a 6000 zl. r. �. z d�chodu náboženského, 
co záloha, již po dvacítiletém marném rekurirování knížecí d�chod splatiti musel, 
pak malý p�ísp�vek, jímž zádušní kasa p�isp�ti mohla, posta�ily sotva k nejnutn�jší 
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oprav� budovy. Doufejme však, že když tolik již se ob�tovalo, i toho se opat�í, �eho 
se tu ješt� nedostává, k �emuž již p�íslušných krok� u�in�no.1) K službám božím 
prozatímn� nutn� p�ipravený chrám tento byl pak v den ss. apoštol�, Petra a Pavla, r. 
1857 od nejd�stojn�jšího biskupa královéhradeckého, Karla  Bor .  Hanla, dle cír-
kevního ob�adu slavn� vysv�cen.  

Poohledn�me se nyní ješt� v chrámu Pán� samém po znamenitostech a památ-
kách, jichž tu posavad uchrán�no a zachováno jest, nebo� ze zbytk� t�chto lze nejlé-
pe o minulosti souditi.  

Hlavní oltá� nyn�jší, chrámu toho zcela ned�stojný a nep�im��ený, pochází z bý-
valého místního chrámu ss. Filipa a Jakuba, který roku 1817 zrušen a zbo�en byl. Na 
n�m nachází se obraz „Na nebe vzetí Panny Marie“, od Berglera; nemá nijaké um�-
lecké ceny. V�tší ceny mají však obrazy v postranních kapli�kách na malých oltá�ích 
v ochozu kolem hlavního oltá�e, a sice: když od pravé strany k levé jdeme, jest na 
prvním oltá�i obraz sv. Št�pána od Wil lmanna; na druhém obraz sv. Juliany od 
Brandla, p�ekrásná to skupina plasticky provedená, na které též památná monstran-
ce chrámu Sedlckého vyobrazena jest; na t�etím obraz umírajícího sv. Josefa od Ge-
naro  Basi le; na �tvrtém obraz sv. Ma�í Magdaleny od neznámého mistra; na pátém 
obraz sv. Anny od Genaro Basi le; na šestém obraz sv. Luitgardy, k nížto Kristus s 
k�íže se kloní od Brandla, (pravý to poklad chrámu); na sedmém svatí �eští patro-
nové, od Brandla.  

Na postranních oltá�ích na hlavních pilí�ích p�ed presbiterium jsou v pravo obraz 
sv. Bernarda, v levo pak obraz sv. Benedikta, oba od Birna malovány. Na t�chto ol-
tá�ích nalezají se v sklen�ných rakvích um�le z vosku zhotovená a napodobená t�la, 
sv. Felixe a sv. Vincence s ostatky t�chto svatých, ježto byl opat, Jan VII I .  (Re-
itknecht) k šestistyleté památce slavnosti trvání kláštera Sedlckého, r. 1743 slavené, 
od papeže Benedikta  XIV., k své prosb� pro klášter obdržel, kterážto t�la až do 
roku 1817 v chrámu ss. Filipa a Jakuba se chovala, po zrušení chrámu toho pak do 
hlavního chrámu p�enešena byla.  

Co zvláštní ozdoby spat�ujeme dále na st�nách obrazy: Nákladem Sedlckých ob-
�an�, ú�edník� a d�lník� c. k. továrny na tabák a tehdejšího fará�e P. Josefa Pittry 
opravené, a na mnoze novými rámci opat�ené, a sice: „Rozši�ování se �ehole konven-
t� cistercianských“, pak „Uvedení kn�ží cistercian� do kláštera Sedlckého“ na kte-
rémž obraze i sen Miroslav�v vypodoben jest, a „Jesuita Chanovský“. Obraz ten má 
dole tento nápis: „Jesus - Maria - Joseph. Sancti quatuordecim auxiliatores in Ger-
mania opperiari miraculis clari sVnt pro patronIs restaVranDae hVIVs basiLiCae ab 
HVssItIs Vastatae assuMptI“  

(Ježíš-Maria-Josef. Svatí �trnáctero pomocník�, slavní divy v Germanii vykona-
nými, byli zvoleni za ochrance velechrámu od Husit�v spustošeného.)  

                                                          
1) Nákresy k novému hlavnímu oltá�i a kazateln� v soum�rném chrámu toho slohu od pro-

fessora Bernarda Gru ebra , p�edloženy jsou již deset rok� p�íslušným ú�ad�m, aniž jakého 
výsledku posud se docílilo. Mimo to jest co litovati, že se p�i oprav� k obmítce používalo na 
mnoze omítky staré, a na st�echy starých prejz� a špatného šindele, za kterou p�í�inou se dnes 
kostel op�tn� v bídném stavu nalézá. Spolu pokradeno bylo tehdáž mnohých trám� a želez-
ných závor.  
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(a Frant. Henricae, abbote scro … Sedlec …)  
Letopo�et okazuje na rok 1685, v kterém opat Jind�ich (Snopek) za opata volen 

byl.  
Obraz, „Zni�ení kláštera Sedlckého a mu�ení mnich�v“: Obraz ten má dole nápis 

tento: In Monasterii Sedlecensi Sanc. ord. Cister. passio beatorum Monachovam, qui 
ab fidei catholicae constantiam ab Husitis martirio afeeti, coronam imortalitatis pro-
meruerunt. Quibus associati sunt monachii Cartthusiensis, qui a nostris charitatise 
excepti, eodem die, eodem loco et caudumde causam martyres ad coelum. Anno 
Domini MCCCCXXI-XXV Aprilis, die sct. Marco evangelistae sacra, quae indivit in 
diem veneris.  

(V klášte�e Sedlckém sv. �ádu cistercianského utrpení blahoslavených mnich�v, 
kte�í pro svou stálost ve ví�e katolické od Husit� umu�eni, korunu nesmrtelnosti za-
sloužili, jimžto se p�idružili i mniši Kartusiané, kte�í od našich hostinsky p�ijati, týmž 
dnem, v témž míst� a z té samé p�í�iny co mu�edníci k nebes�m. Léta Pán� 1421 - 
25. dubna, v den sv. Marka evangel., který p�ípadl na pátek.1) Dále: „Uk�ižování sv. 
Petra“ od Wil lmanna, malý obraz „sv. Petra v nadšení“, od Quida Renniho. Pak 
podle oltá�e ss. 14 pomocník� obrazy: „Sv. Bernard napájený mlékem moudrosti z 
prsou Bohorodi�ky“, „ss. 14 Pomocník�“, jakož i „sv. Václava zavražd�ní“ od Škrety 
Šotnovského. Posléze obraz: „Zni�ení kláštera Sedlckého vojskem Žižkovým“. Fan-
tasticky to malovaná mu�ení kn�ží kláštera toho, na n�mž co malí� podepsán M. 
Willmann 1701.  

Menší �tyry obrazy od Brandla: „Sv. Vojt�ch“, „sv. Vít“, „Sv. Václav“ a „sv. 
Ludmila“ zav�šeny j sou nyní  v kapli „Všech Svatých“.  
	tyry obrazy staré v kapli „Božího hrobu“ uschované, o�ekávají dobrodince, 

by se mohly na sv�tlo objeviti. P�ekrásné jsou i sochy „sv. Benedikta“, „sv. Bernar-
da“, „sv. Juliany“ a „sv. Umbelíny“, jížto sv. Bernard svou duchovní sestrou nazývá, 
a jejíž smrt na malém obrázku oltá�e sv. Jana vypodobn�na jest.  

Na pilí�i proti kazateln�, kde d�íve oltá� sv. Jana Nepomuckého býval, jest nyní 
na votivním oltá�i dle návrhu profesora, Bernarda Gruebra, p�ísn� v slohu chrámo-
vém vyvedeném, pražským akademickým malí�em, Josefem Weidlichem, do-
vedn� malovaný obraz „Nejsv�t�jší Trojice“. Oltá� i obraz opat�eny byly d�lníky v c. 
k. továrn� na tabák na památku š�astného zachrán�ní p�ed oukladnou vraždou J.V. 
císa�e a krále, Frant iška Josefa dne 18. února 1853. Oltá� ten zdobí chrám Sedlc-
ký velice.  

Dále povšímnutí zasluhuje šestnácte vysokých dubových stolic, jichžto �eholníci 
p�i chrámových pobožnostech zaujímali; nade vše však vynikají �tyry veliké zpov�d-
nice co mistrovská díla um�ní �ezbá�ského.  

N�jakých zvláštních pomník� náhrobních není v chrámu tomto, toliko v kapli 
Panny Marie jsou náhrobní kameny s p�íslušnými nápisy opat�: Bonifáce Bláhy, 
zem�elého dne 17. zá�í 1718, a Jana Reitknechta, zem�elého dne 1. �ervna 1748; 
pak v kapli „ss. 	trnácti pomocník�“ náhrobní kameny opat�: J ind � .  Snopka, ze-
m�elého 18. �ervence 1709, a Otty Zahradeckého, zem�elého r. 1720, které ve 

                                                          
1) Pouhý to d�mysl malí�e. 
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zdi zad�lány jsou.  
Uprost�ed chrámu položen nad zvláštním hrobem kámen s nápisem: „Caro lus  

de Ver tema hic  sepulchr i  volui t  31. August i  1616“. 
U vysokých stolic v levo p�ed kazatelnou položena železná náhrobní deska s tím-

to nápisem: „Letha Pán�  1663, 31. Januari i  Urozený a s ta teczný ryt í�  pan  
Zdenek Lukavecký z Lukavce a  na Hrab�š ín�“, a pak: „Letha 1673, 3. 
Marc i i  Urozená paní  Sa lomena rozená Studenecká z  Pašín�vsi ,  paní  
manželka jeho,  v Pánu usnul i ,  duši  Bohu,  s ta tek Hrab�šín klášteru  
Sedlckému odevzdavše,  zde slavného vzk� í šení  o�ekávaj í“.  

Deska tato byla p�i zbo�ení chrámu ss. Filipa a Jakuba vyzdvižena a sem p�eneše-
na.  

V�ž není p�i chrámu tomto žádná; toliko na malé vížce nad chrámem jsou t�i 
skrovné zvony. První, Jan zvaný, má nápis: „Tento zvon d�lán jest ke cti a chvále 
boží nákladem urozeného pána Jana Salavy z Lípy na Oumonín� leta 1579“.  

Druhý, Pe tr  nazvaný, má nápis: „Tento zvon z rozkazu d�stojného a velebného 
kn�ze, Ond�eje Erharta, toho �asu opata kláštera Sedlckého a Skalického d�lán jest 
1582“.  

T�etí, Marie  zvaný, nese nápis: „Já hlas volajícího na poušti, spravte cesty Pán�. 
Ud�lán l. 1579 a ob�tován od Jana Salavy na Oumonín�“. Býval d�íve na v�ži 
chrámu ss. Filipa a Jakuba.  

Hromosvod na chrám� tom z�ízen byl nákladem c. k. továrny na tabák pražským 
mechanikem, Václavem Spitrou r. 1842.  

Než-li s velebným chrámem tímto se rozlou�íme, musím ješt� o jedné vzácné oz-
dob� chrámu toho se zmíniti, jakou tak snadno kde jinde spat�iti nelze. Jesti� to krás-
ná v slohu p�ísn� gotickém pracovaná monstrance, která dojista z nejskv�lejší doby 
kláštera pochází. Váží dev�t a p�l libry, neb osmnáct h�íven a �tyry loty; jest bez od-
stavce �trnáct a p�l palce vysoká a v horní �ásti šest a p�l palce široká. Podstavec jest 
šest a p�l palce vysoký, na n�mžto zvýšenými písmenami jméno JESUS se �te. Jest z 
ryzího st�íbra a siln� galvanicky pozlacena.  

Kdy a kde monstrance tato zhotovena, aneb zda-li klášteru, kdy a kým darována 
byla, nelze nijak udati, nebo� o tom žádná zpráva vypátrána není. Až do roku 1702 
nikdo o pokladu tom nev�d�l, až pouhou náhodou k odkrytí p�išla, byvši zazd�na ve 
zvláštním výklenku ve štít� hlavního chrámu.1) Roku toho vyšel si jednou kutnohor-
                                                          

1) Jelikož, jak již d�íve praveno, chrám ten v roce 1421 sho�el, a až do konce XVIII. století 
tak�ka v z�íceninách byl, lze tedy s jistotou za to míti, že klenot ten v smutných dobách válek 
husitských ukryt byl; a jelikož i mnichové v dob� té zavražd�ni byli, nemohl pak nikdo o ukry-
tém pokladu pozd�ji vypravovati. Zni�ení chrámu Sedlckého - a� toho mnozí spisovatelé na 
rok 1421 dne 25. dubna uvál�jí - nelze v �ase tom za bezpe�né p�ijmouti. Neb a�koli Pražané s 
vojskem svým k narovnání p�átelského pom�ru s Horníky 23., 24. a 25. dubna 1421 v Sedlci 
byli, jak toho Palackého „D�jiny národa �eského“, díl III., odd�lení 1., str. 405. dosv�d�ují, a 
mezi nimi a Horníky slavný mír uzav�en byl, nedá se nijak domnívati, že by se bylo v dob�, 
pro ob� strany tak vážné, n�jakého nep�átelského útoku na klášter u�inilo. Zni�ení Sedlce p�i-
pisují nepráv� Žižkovi a jeho vojsku, nebo� Žižka té doby v Sedlci nebyl. Spíše lze za to míti, 
jak i sám Palacký se domnívá, že Sedlec zárove
 s Horou Kutnou po bitv� u  Malešo va, dne 
7. �ervna 1424 zni�ena a vyhubena byla.  
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ský kat s ru�nicí ptáky st�íleti. P�išed k tehdejším z�íceninám velikého chrámu, kdež 
mnoho pták� bylo se usadilo, st�elil po nich, rána však let�la do štítu, �ímž kus malty 
odpadlo, a pod ní cos blýskati se zdálo. Na udání toho bylo toto místo hned ohledáno, 
a tam skvostná monstrance nalezena. Co odm�nu za odkrytí pokladu toho dostával 
kat kutnohorský i jeho nástupcové od kláštera každoro�n� v�z sena a v�z otavy z luk 
klášterních, což teprv r. 1764 se zastavilo.  

Když r. 1811 zlaté a st�íbrné nádoby chrámové ve prosp�ch státu odvád�ny byly, 
musela i monstrance tato odevzdána býti, a byla již do Prahy odvezena. K snažné 
prosb� povolil však císa� František, aby za náhradu 30 zl. st�. vykoupena býti sm�la, 
jichž osadníci sedl�tí složili.  

Roku 1857 byla monstrance tato nákladem 180 zl. st�. opravena, kteroužto �ástku 
Jeho Jasnost kníže Karel ze Schwarzenberg�, co patron chrámu, sám zapravil.  

Monstrance ta chová se, vyjma chrámové hlavní slavnosti, v kancelá�i hospodá�-
ského ú�adu, kdež však na každé požádání ochotn� okázána bývá. Monstranci tu, p�i 
výstav� archaeologické ve Vídni zna�n� porouchanou opravil op�tn� r. 1881 zlatník 
z Hory Kutné Mojžíš Milrad z polovice zdarma, a p�ec velmi dokonale.  

———
Jak nyní stavení chrámu a bývalého konventu kláštera Sedlckého spat�ujeme, 

nemohli bychom si o minulosti pravého obrazu u�initi; protož pokusím se tuto n�jak 
aspo
 popsati, jak to zde asi v patnáctém století vypadalo.  

Veliký chrám stojí ovšem na tom samém míst�, na kterém v prvopo�átku byl po-
staven. Vedle n�ho k východní stran� bývalo opatství s kaplí opatovou. Napravo stá-
val klášter neb konvent s velmi prostrannou kolem chodbou, a táhl se až k p�íkopu, 
jímž potok ohražen byl. Po levé stran� k p�lnoci bývalo místo prostranné, stromovím 
posázené, jimžto se chodilo do chrámu a jezdilo na opatství, do n�hož dv� brány ved-
ly. Nedaleko toho místa bylo ohrazené pole, kdež nic jiného se neselo, než pšenice 
pro pe�ení oplatk�v na hostie. Podél tohoto pole vedle brány, p�i níž kaple sv. Barto-
lom�je bývala, stála op�t kaple ss. Kozmy a Damiana, jižto arcibiskup pražský, Albík 
roku 1412 založil a nadal. Podle konventu stával krásný chrám v románském slohu 
ss. Filipa a Jakuba, a vedle n�ho m�li brat�í laici (conversi) svá stavení, kte�í hlavn� s 
obstaráváním hospodá�ských záležitostí se zam�stnávali.  

Vše toto se p�emn�nilo, a nyní jsou ze stavení t�ch toliko zbytky. V stavení n�kdy 
opatském bydlí nyní správce c. k. továrny na tabák, budovy vedle n�kdejšího chrámu 
ss. Filipa a Jakuba jsou prom�n�ny v obydlí farní, místnosti pro byty a kancelá�e 
hospodá�ských ú�edník�, a n�kdejší hospital pro pocestné prom�n�n byl nejprvé za 
špýchar, nyní jest z n�j sladovna velkolepého zde v nov�jší dob� z�ízeného pivovaru.  

Toliko konvent klášterní, k n�muž opat Bonifác Bláha, (volen r. 1709, zem�el 
roku 1718) základ byl položil, a jejž teprv opat, Jakub R�ž i�ka, (volen r. 1753, 
zem�el r. 1759) úpln� dostav�l, �ímž i klášter zadlužil, stojí posud ve své prvotní po-
dob� zven�í, vnit� však umlklo zcela již k�rop�ní mnich�v, a na míst� téhož rozléhá 
se tu hlomození pracujícího lidu, jemuž mohutný parostroj pomáhá, nebo� se tu váží 
tabákové listy, jichž ku 120000 cent�  ro�n�  se  zpracuje,  ano�  tu p �es  2500 
d� lník�  denn�  zam�s tnáno jest .  

M�žeme však býti rádi, že Sedlce v ruce vzd�laných ú�edník� p�išla, �ímž mno-
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hem lépe jest na tom než mnohé jiné vyzdvižené kláštery; nebo� hned po z�ízení c. k. 
továrny opat�ilo �iditelstvo továrny toto obrovské stavení pevnou krytbou, a o ucho-
vání jeho vždy horlivá se vede pé�e.  

Budova tato nachází se v prostranném n�kdejším nádvo�í za hlavním chrámem a 
bývalým opatským stavením, tvo�íc stavení t�ístranné. Jest sice v jednoduchém paru-
kovém slohu založené, zaujímá však v svém vnit�ku skvostnou, šedesáti okny osv�t-
lenou sí
. Prostora této m��í 37° 4' v délce, 5° v ší�ce a jest 10° vysoká. Kolem �tyr 
obrovských st�n jsou d�ev�né pavla�e s dvojím p�epažením, a sloupová, nyní d�ev�-
ná, zábradlí bývala d�íve železná a velmi skvostná. Tyto obcházky vedly v jednotlivé 
komnaty, neb cely �eholní, které bývaly jak v p�ízemí tak též v prvním poschodí v 
stejném rozm�ru. Tuto nalezají se na všech �tyrech st�nách um�leckým št�tcem ma-
lí�ským až posud znalci obdivované provedené fresko malby a bývaly též na ploše 
stropové, kteráž prostoru 283�° 3�' zaujímá, kterýžto strop však pro hrozící nebez-
pe�enství v m�síci kv�tnu r. 1865 snesen býti musel, a tím práv� ty nejkrásn�jší fres-
ky za své vzaly.  

Složení plochy stropové bylo úzce s krovem spojeno, a sestávalo z podložených 
trám� a ze stropu podlažního, jenž bedliv� nanesenou lepenicí pokryt byl.  

Již p�ed padesáti lety uznány byly trámy podlažní za zetlelé, tak že již tehdáž 
obávalo se ztráty fresek, aby tomu se p�edešlo, p�idaly se nové trámy, které �asem 
doby ned�statkem pr�vanu zcela spuch�ely. Tím po�al se ohromný rákosový strop 
nížiti. Op�t byly zasazeny nové trámy, použilo se sv�rák�, �ímž skleslý celek bezpro-
st�edn� spojen byl s krovem. Avšak již p�ed více lety nalezly se vady vazby krovové 
v �epovicích a rozdílné sklonky na 6-8 palc�, pak pukliny jeviti se po�ínaly, že p�i 
spo�ádání takovém tak ohromného prostoru nebezpe�enství velmi možné bylo, tak že 
bu� náhlá vich�ice, bu� jen dosti malé ot�esení p�epravných h�ídel�v spadnutí n�kte-
rého dílu stropu urychliti mohlo. Kdo by tu m�l pak býti odpov�dným za zni�ení lid-
ských život�?  

Obtížno jest v�elému ctiteli domácích památek um�leckých podepsati ortel smrti, 
jenž káže poklad� duševních, rukou náboženství p�stovaných ideí, malovaných 
um�lcem sm�lým na st�nách a stropu, odejíti v hrob; avšak nevyhnutelnost a od�-
vodn�ná obava, že by život lidský ohrožen byl, káže p�es všecku cenu um�leckou. 
Slavné správcovství továrny vše vykonalo a zkoušelo, aby strop ten zachován býti 
mohl; když však veške�í znalci nemožnost toho vy�kli, muselo p�ikro�eno býti k jeho 
sejmutí.  

Sedlcké fresky pocházejí z druhé polovice osmnáctého století, a jsou od Tadeá-
še Suppra, který pro Sedlec s bratrem �eholním, Willmannem, dosti mnoho sp�so-
bil, kresleny a vyvedeny.  

Z p�ízemí vchází se nahoru dvojitými po sedmnácti stupních majícími schody, jež 
pak u prost�ed v jedny se spojí, které též až nahoru sedmnáct stup
� mají.  

Na schodišti spat�ujeme �tyry obrazové skupiny, a sice: Patriarchu Jakuba, pod 
nebeským �eb�íkem spícího, �tvero p�ekrásných and�l� sestupuje k n�mu, (dle I. kni-
hy Mojžíšovy, kap. 28, v. 2-4); naho�e v sv�tlém paprsku je jméno „Jehova“. V p�edu 
sedí and�l s blankou, na níž následující letoznam: IaCob VIDet sCaLaM, totiž r. 
1752.  
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Tomu naproti jest p�edstaven sen Miroslav�v.1) Zahalen v pláš� knížecí, hlavu 
maje o sedlo podep�enou a obklí�en od svých sluh� spí zde blahý sen; kterýž jej ku 
stavení kláštera povzbudil. Malý ptá�ek na znamení božského vnuknutí vylétá z úst 
jeho. V pozadí stojí klášter Sedlcký, kdež po schodech Cisterciané, v rukou symboly 
víry, nad�je a lásky držíce, k nebi vzh�ru krá�ejí. Op�t stojí and�l jeden v p�edu s 
blankou, na níž tato slova: PrInCeps noster seDLeCIVM. Toto op�t dá rok 1757.  

Tyto letopo�ty, 1752 až 1757, mohou sloužiti co jistá op�ra k ur�ení, kdy ony 
fresky povstaly.  

Nad touto skupinou vznáší se and�l, držící roušku; hloub�ji pod ním nápis:  
PRIMO  

IN SEDLECIO  
FELIX  

DORMITIO.  
(Teprv v Sedlci š�astné odpo�ívání.)  

Po st�nách schodišt� pozorujeme ješt� odevzdání listiny klášterní, pak uvedení 
Cistercian�v do Sedlce. Na listin� tu vyobrazené a t�emi pe�e�mi opat�ené, jižto pa-
noš v ruce drží a vysoce postavená duchovní osoba v biskupském ornát� podpisuje, 
které z péra písmeny Ot… vycházejí, nabýváme p�esv�d�ení, že to osobu biskupa 
Otta , potvrzení kláštera Sedlckého podpisujícího, p�edstavovati má. Na listin� té na-
chází se spolu tento nápis:  

Si puae igitur Ecclesiastica  
saecularis ve persona praedicta  
Ecclesiam, vel ejus possensiones  

                                                          
1) Neplach , opat �ádu benediktinského v Opatovicích, praví ve svém historickém spisu, 

že klášter Sedlcký r. 1149 založen byl t�mito slovy: „Daniel, biskup pražský, založil klášter 
blízko Malína, který divným osudem slove Sedlec“. K tomuto náhledu p�istoupil Václav Hájek 
z Libo�an, a vypravuje rozvlá�n� na listu 183, což my tuto v krátkosti podáváme: Daniel, bis-
kup, pojav své služebníky, vrátil se s nimi do Moravi k Jind�ichovi Olomouckému, a tu pobyv 
p�i n�m, jel pak k n�kterým sob� p�íznivým rytí��m, a když všecky pot�ebné v�ci sp�sobil, do 
	ech se navracoval. Jeda od m�sta 	áslavi k m�stu Malínu, byl p�emožen d�ímotou, i �ekl k 
svým služebník�m: „Mali�ko uchylte se s cesty na stranu“. A když p�ijeli do jednoho údolí v 
hustém lese, sesedl biskup s kon�, sluhové odpnuvše sedlo, na zem je položili tak, aby onen 
hlavu svou na
 položiti mohl. Biskup lehl si na pravou stranu a brzy usnul. O �em komorníci, 
Jind�ich a Racek, rozmlouvali, v�d�l Hájek doslovn�. V tom p�ilet�l jakýs ptá�ek bílý jak sníh 
se zlatýma k�ídloma a postavil se vedle tvá�e spícího. Tu otev�el biskup svá ústa, a ptá�ek do 
nich vsko�il, na�ež ústa op�t se zav�ela. Po hodné chvíli otev�el spící zase ústa a ptá�ek vysko-
�iv, vzh�ru let�l. To vidouce sluhové, pravili: „Jist� jest to and�l boží!“ Za nedlouho vstav bis-
kup pohled�l k nebi a zvolal: „Mirabilis Deus suis operibus!“ Pak sd�liv sluh�m vnuknutí bož-
ské, kázal místo to, kde odpo�íval, naznamenati. Tu se stav�l na rozkaz boží klášter cistercian-
ský atd. Sám Devoty ve svém spisu na blbou báchorku Hájkovu upozor
uje, a tento p�íb�h dle 
Be�kovského a Kapihorského Miroslavu, pravému zakladateli p�i�ítá. - Žel B�h, že nevzpo-
mn�l nikdo na starý pravý název Sedlo, Sídlo - Sedlec - usídliti se, - a proto dá se mysliti, že 
Mirosl avovo  s íd lo  zde d�íve bývalo nežli klášter, a že to prabídné jest cht�ti odvození 
jména od sedla ko
ského odvozovati. 	echy a Morava i veškeré slovanské zem� mají p�es 80 
míst podobného jména, jako: Sedlec, Sedlice, Sedlo, Sedlov, Sedlísko a p. v., a proto nesmysl 
jest na hloupou povídku p�i tvo�ení jména se odvolávati, a skute�nos� bájkou zastírati.  
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in quitare tentaverit, ream se Divino  
Ju dicio - recognoscat. Cunctis autem  
eam tuentibus sit Pax D. N. J. Xti. qua -  
tenus et hic fructus bonaae actionis  
percipiant, et apud districtum  
Judicem praemiae aeternae Bea  
titudinis inveniant Danielus  
OTTO VLADISL…  
antiste Pranensis Princeps.  

(Jestli tedy n�která církevní neb sv�tská osoba kostel neb jeho majetek znepokojovati se 
pokusí, seznejž, že vina jest Božího soudu. Všem však jej bránícím budiž pokoj Pána našeho 
Ježíše Krista aby jak zde ovoce dobrého skutku zakusili, tak u p�ísného soudce odm�ny v��né 
blaženosti nalezli. Daniel Otto Vladisl…, kníže biskup Pražský.)  

Za biskupem sedí �eský vlada�, za nímžto op�t and�l s listinou stojí, jížto však 
oupln� již p�e�ísti nelze, pouze tyto zlomky jsou posavad �itelné:  

… utem  
… par  
… omni ambi  
… utate … onreat  
… delet Servi Xsti  
… videt: et …  
…n - abile Patres  
Episcopi sigilli …  
illorurum suorum  
… notis confir  
nare … ant  
ita … fund  

Na st�n� levého vchodu jest obraz, p�edstavující knížete Miroslava, �eholník�m 
Cistercian�m listinu odevzdávajícího, na nížto seznam všech ku klášteru od n�ho da-
rovaných míst a pozemk� co v n�jakém situa�ním plánu se nachází, jak jsme je na 
po�átku spisu tohoto uvedli. N�co dále této fresky v okrouhlé tabulce �te se toto: 
„Divino  monitos Timore  et  Amore delegit  de  ord ine cisterc iensi  fra t -
res“.  

Na strop� na jižní stran� jest nápis: „Chari tas char i tat i s“.  
Plochy �ty� obrovských st�n v prvním poschodí krášlí obrazy „	trnácti svatých 

pomocník�“ a dvojnásobný takový po�et svatých muž� a pannen z �ádu cistercian-
ského v následujícím po�ádku:1)  

I. Svatý Blažej, mu�enník a biskup v Sebast�  v staré Kapadoci i , sp�chající s 
dv�ma chlapci p�es hladké zrcadlo mo�ské, symbol to „všeho nebezpe�í“, nad nímž 
and�l v oblacích dvou menších svící drží na znamení starobylého církevního oby�eje, 
že v den svátku, témuž svatému zasv�ceného, (3. února) v��ícím dv� svíce pod bra-
dou od kn�ží s modlitbou a žehnáním se držívají.  

Svatý Blažej jsa u v�zení, pomohl jednomu chlapci, který rybí kost polkl, a jemuž 
v ch�tánu uvázla, �ímž jej p�ed zadusením uchránil: a protož co p�ímluv�í u Boha p�i 
                                                          

1) Popsání a nazna�ení fresk t�ch udal c. k. konservator kraje �áslavského slovutný archae-
olog, pan František Beneš, s jehož svolením tuto podány jsou. 
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ch�tánových nemocech se vzývá. Svíce hromni�ná jest nejkrásn�jším symbolem cír-
kevním; a naráží na slova Simeonova, v chrámu pronešená, když božské dít� na své 
staré rám� vzal a nadšeným vnuknutím zvolal: „Sv� t lo  k osvícení  pohanstva!“ 
- A jak d�stojný a významný jest oby�ej, když stržený zrak umírajícího k�es�ana p�i 
spat�ení ho�ící svíce hromni�né úplnou nad�ji v nastávající blížící se sv�tlo v��né v 
sob� vzbuditi smí! - Konsul, Agrico la, dal tohoto ctihodného muže mu�iti, na sk�i-
pec natáhnouti, železnými h�ebeny ukrutn� sed�íti a kone�n� nechal deset nábožných 
žen, ano i dva nevinné chlapce, kte�í modlám ob�ti p�inášeti a jim klan�ti se necht�li 
- zárove
 s ním stíti.  

V pravo obrazu toho stojí kardinál beze všeho symbolu, v levo malí� v obleku �e-
hole Cistercian�, stojící p�ed malí�ským podstavcem se št�tcem a paletou v ruce, 
práv� když dokon�uje obraz sv. Františka Serafinského a sv. Dominika.1)  

II. Svatý Cyriak, jáhen, vymítající zlého ducha z dcery perského krále, Sapora.  
Žil v �ím� v dob� nejv�tšího pronásledovatele k�es�anstva, Dioklec iana. Le-

genda Svatých vypravuje, že diakon sv. Cyriak jedinou dceru Dioklecianovu,  Ar-
lemianu, ku k�es�anství p�ivedl, o �emž však starší spisovatelé ni�eho nevypravují, 
nýbrž udávají, že tento pouze jedinou dceru, Valer i i , m�l. Práv� tak má se to s vy-
obrazenou zde pov�stí, jako by byl sv. Cyriak do Persie se odebral, a tam Jobiy, 
dceru krále Sapora, ukrutného trápení sprostil, na�ež ona i otec a 430 jiných osob ku 
k�es�anství p�estoupili. Již papež, Honorius I., dal ku poct� jeho, chrám stav�ti. V 
starých spisech mu�enník� uvádí se co veliký hrdina víry k�es�anské, pro kteroužto 
byl dne 15. dubna r. 303. s�at.  

V pravo stojí kn�z Cistercian beze všeho symbolu, v levo biskup téhož �ádu s 
p�í�ním dvoutrámovým k�ížem, nad ním ohnivá koule se vznáší.  

III. Sv. Evstach, kterýž co vyznáva� k�es�anství v druhé polovici prvního století 
nejzajímav�jší legendu podává, kle�í p�ed k�íž mezi parohy nesoucím jelenem v 
skalnaté divo�in�.  

Tento svatý hrdina byl u vyšším postavení ve vít�zném vojsku Trojanovu, a na-
zýval se p�ed pok�t�ním svým Placidus. Jsa jednoho �asu na honb� pronásledoval 
Evstach neoby�ejn� velikého jelena, mezi jehož parohama obraz uk�ížovaného spasi-
                                                          

1) Kdo by tímto malí�em �ádu byl, poda�í se snad pozd�ji vyzkoumati. - Tadeáš Supper ne-
byl Cistercian. - Dlaba� zmi
uje se o tomto ve svém lexikonu �eských um�lc� jen zkrátka tak-
to: „Supper Tadeáš, �eský malí�, kterýž pro kostel klášterní v Sedlci „	trnáct pomocník�“, ss. 
Benedikta, Roberta, Alberika a Št�pána maloval“. I tato poznámka jest nepravá. Supper malo-
val poslední obrazy co fresky pro klášter a ne pro kostel, kdež jen oltá�ní st�na „	trnácte po-
mocník�“ a freska „Nejsv�t�jší Trojice“ na klenb� p�ed presbiterium v hlavním chrámu Panny 
Marie jeho prací jsou. - M�l by snad malí�em tímto být v �ád Cistercian� co laik p�ijatý 
v�hlasný Michal Leopold Willman? Toto dá se až posud t�žko jistiti. Že Willman s �ádem Cis-
tercian� v up�ímném spojení stál, m�že dosv�d�iti krátká životopistní poznámka: „V Královci 
r. 1630. narozen, stal se dvorním malí�em kurfirsta braniborského. U�ený jesuita, Wolf p�im�l 
jej k tomu, že dv�r opustil a ke katolictví p�estoupil. Šel do Laubanu. Pojav vdovu Liškovu za 
manželku, dostal s ní v�nem p�kný statek, a zem�el, jsa „slezský Achilles“ zván, dne 26. srpna 
1706, poh�ben jsa v cistercianském klášte�e v Laubanu. Protož jest i nepravá zpráva Schalero-
va, že by fresky tyto od Willmanna pocházely, nebo� tu byl Willmann již 46 rok� mrtev, kdy 
fresky tyto malovány byly.  
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tele spat�il. Nábožná pov�s� vypravuje o tajemném hlase, (který podobn� sv. Pavla 
p�ed Damaškem ku k�es�anství volal), jenž jej v skalnaté divo�in� k p�istoupení ná-
boženství k�estanského vybízel, na�ež on se svou manželkou a dv�ma syny, Agazi-
tem a Teofistem, v k�es�anském náboženství vyu�ovati se dali. Z legend k�es�an-
ských jest jich velmi málo, které by tak prastaré hrdinství u ví�e a v�tší zajímavosti 
nám vypravovaly, jako o sv. Evstachu. D�j po d�ji s logickou d�sledností sledují je-
den druhý. Chudoba, ztráta manželky, ukradení dítek, d�v�ra v Boha, vít�zství, op�t-
né se shledání se všemi, víra v Boha - svržení, posm�ch a hrdinná smrt v ohnivé peci 
vyráb�jí citlivému srdci ješt� po 1700 letech slze z o�í.  

V pravo stojí v svatém strnutí k�íži se klonící Svatý, v levo kn�z Cistercian se sta-
ženou p�es hlavu kapucí a prelátským k�ížem na prsou.  

IV. Sv. Barbora. Jest to pros�ední obraz na st�n� té. Mohutná v�ž se t�emi okny, 
symbol to nejsv�t�jší Trojice, vy�nívá v pozadí, na kteréž veliký ciferník se spat�uje. 
P�ed v�ží tou spat�uje se její stínání vlastním otcem Discurem, který ji co tajnou 
k�es�anku konsulovi Mart ianovi  vydati a co nejukrutn�ji mu�iti dal. V církvi k�es-
�anské od pradávných v�k� vysoce ct�na byla.  

V�ž, p�i nížto tuto Svatou vyobrazenou spat�ujeme, poukazuje na její p�íbytek, do 
nížto ji otec její uvrhnouti kázal, by ji p�ed každým zv�davým zrakem ukryl. Jen dv�
okna oza�ovala vnit�ní místa v�že, t�etí kázala pak sama pozd�ji prolomiti. Spat�uje-
me tu 2 pohanské kn�ze p�ed bohem slunce, Apolem. Naho�e vznáší se and�l a drží 
kalich. Symbol tento u sv. Barbory vyznamenává její úctu, co patronku všech umíra-
jících. Jak Surius píše, m�l se roku 1448 v Gorkum v Holandsku tento div státi: Jis-
tý Jind�ich Stock, zvláštní ctitel sv. Barbory, byl polo od ohn� ztráven, a ostal na živu 
tak dlouho, až na p�ímluvu sv. Barbory svátostmi umírajících zaopat�en býti mohl. 
Od toho �asu jest v církvi katolické ct�na co p�ímluvkyn� umírajících.  

V pravo jest rytí� se štítem, na n�mž �ervené and�lské k�ídlo, znak to �ádu rytí�-
ského k�ídla sv. Michala, jejžto Alfons I. král portugalský založil. Do �ádu toho p�ija-
tý musel do rukou opata cisterianského v Alcobaze p�ísahati, že Bohu, papeži a králi 
v�ren bude. V levo stojí opat cistercianský s obrácenou berlou opatskou, jehož prsa 
me�em probodnuta jsou.  

V. Sv. Pantaleon, �ímský léka�, od�n - ovšem chybn� - doktorským šatem st�e-
dov�ku; stojí uprost�ed lékárny, v které krucifix postaven jest, na n�jž poukazuje. 
Nahý nemocný spo�ívá u jeho nohou a chlapec p�ivádí k n�mu slepého starce, jakož i 
matka své mrtvé dít� k n�mu pozdvihuje.  

Obraz ten potahuje se na divy protkaný život tohoto t�lesného léka�e císa�e Ma-
xmil iana, který v druhé polovici t�etího století žil. Stalo se jednou, že chudý slepý 
k�es�an jej o pomoc žádal, a k prosb� a modlitb� jeho zraku op�t nabyl. Uzdravení 
slepého zavdalo p�í�inu k jeho pronásledování, nebo� bylo již t�žkým provin�ním 
doby té, k�es�anem býti, a jelikož Pantaleon ve�ejn� vyznal, byl i se svým u�itelem, 
Hermolavem odpraven r. 303 p. K.  

V pravo spat�uje se kn�z cistercianský s p�ílbicí a pancí�em, v bílém plášti s �er-
veným templá�ským k�ížem, drže prapor s týmž znamením v ruce. V levo �eholní 
bratr, ho�ícím šípem proboden.  

VI. Sv. Erazim, biskup z Antiochie, na balvanu skalním odpo�ívající, vedle n�ho 
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dva katané, st�eva jeho z b�išní dutiny hašplí soukající. V pozadí centurio (setník) se 
�ty�mi od�nci, který z rozkazu císa�e Dioklec iana jim tento ukrutný trest vykonati 
káže. Malý chlapec rozdmychuje ku poct� Jupitera na trojrnožce rozžatý ob�tní ohe
.  

Erazim náleží v �adu on�ch hrdin� pro víru Kristovu, neb on dle legendy syna 
Anastasiova v Lubrico z mrtvých vzk�ísil, u�ení Kristovo bez bázn� rozši�oval a 
veškeré cnosti k�es�anské humanity vykonával. P�ehnaným sp�sobem vypravuje se 
nám, jak Erazim olov�nými kýji, trnovými pruty, políváním va�ícím olejem, voskem, 
sm�lou, sírou a olovem mu�en byl, a p�ece zdráv a �erstvý and�lem z v�zení svého 
vysvobozen byl. Žil pak ješt� ve Formio v Kampani.  

Co postranní sochy stojí v pravo Cistercian, ruku na srdci položenou maje, z n�-
hož zelený stromek s monogramem „Marie“ vyráží. V levo stojí korunovaný Cister-
cian, který ob�ma rukama ješt� druhou korunu drží.  

VII. Sv. Kryštof, vysoký, silný muž, nesoucí na ramenou Ježíška, s nímžto prou-
dem �eky se ubírá. Zmužile opírá se o železnou ty�, kdežto malý Spasitel na jeho le-
vém ramenu spo�ívá.  

O jeho život� a �inech, jakož i o jeho mu�enické smrti s bezpe�ností skoro ni�eho 
pov�díti se nem�že, pon�vadž nejstarší legendy velmi mnoho podivného o n�m vy-
pravují, což ani za pravdu míti nelze. Nejvíce k pravd� podobné jest to, že za pano-
vání císa�e Decia v Licii (Asii) žil, více než oby�ejný veliký a silný muž byl, srd-
cem plným zmužilosti a lásky k �lov��enstvu nadán. Vynasnažoval se vždy svých 
spoluob�an� v u�ení Kristovu vyu�ovati. Když místodržící, Dagnus, svých pochop�
vyslal, aby vyznava�e víry Kristovy zatknuli, poda�ilo se mu i zástup t�chto vysla-
ných na víru k�es�anskou obrátiti. Všickni propadli smrti, jen Krištof byl na železnou 
lavici p�ivázán, pod kterouž ohe
 rozd�lán byl; pak byl va�ícím olejem políván, na to 
k sloupu p�ivázán, šípy prost�elen a kone�n� s�at. Jeden šíp odrazil se od n�ho a po-
ranil oko ukrutného Dagnusa. Sv. Krištof p�edpovídal jemu, když po jeho st�tí trochu 
krve se zemí smísí a pak na ránu svou p�iloží, že bude uzdraven. Stalo se tak, a Dag-
nus stal se pak k�es�anem. Od nejstarších dob vzývá se sv. Krištof co patron plavc�
p�ed utonutím a morem. V N�mecku i ve Vlaších požívá veliké úcty.  

V pravo od obrazu toho spat�uje se kn�z kardinál z �ádu Cistercian�, který horliv�
v knize �te, jemuž k tomu palec a ukazová�ek svítí. V levo vyobrazen jest opat s ber-
lou, který v pravé ruce kámen drží. U jeho nohou leží dva �et�zy a žíravé železo; ne-
pochybn� že to má p�edstavovati sv. opata Congallussa.  

Nyní p�icházíme k užší stran� sín� té, jižto krásná perspektiva sloupové sín� s pa-
vla�emi a kv�tinovými vásami zdobí.  

V pravo stojí papež, k n�muž duch svatý ve sp�sobu holubice se spouští; pro�ež 
domnívati se možno, že to papež �eho �  Veliký. V levo op�t postava papeže, jak 
monstrancí požehnání ud�luje.  

Pak zase následuje dlouhá druhá strana st�ny se sedmi obrazy, jichžto �adu zapo-
�íná:  

VIII. Sv. Ji�í, kapodožský rytí�, ko
mo co drakobijce v skalnaté divoké krajin�. 
Kresba obrazu jest dobrá a hlavní osoba vynikající. Na vršku skály stojí malé stavení 
a v pozadí vid�ti m�sto s v�žmi.  

Nejúpln�jší zprávy o p�vodu pov�sti o sv. Ji�í poskytují spisy: „Acta sanctorum.“ 
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Již r. 494 zavrhl papež Gelasius p�i koncilium v �ím� držaném, jednu starou legendu 
o sv. Ji�í. Ve veškerých prapov�stích nestává ani té nejmenší zmínky o n�jakém boji 
s drakem. Toto� jest pozd�jší symbolický p�ídavek, jelikož drak vždy co zlý princip 
považován bývá, aby sp�sobem takovým boj Svatých se zlým pokušením tím výraz-
n�ji nazna�en býti mohl. Také p�emožené pohanství bývá sp�sobem tím vyobrazeno, 
na p�. u Konstantina Velikého. Theodora, papeže Simplicia, Markéty a j. v.  

Ji�í byl synem mu�eníka Gerontiusa, a narodil se v druhé polovici t�etího století; 
stal se vojínem a postoupil za plukovníka. Když Dioc let ian se dozv�d�l, že by byl 
k�es�anem, kázal jej proto mu�iti. Když po p�estálém trápení Ji�í do chrámu vešel a 
tam modly kácel, byl poznovu mu�en, do jámy vápené uvržen, jedem tráven a ko-
ne�n� s�at. Prasta�í pohanští 	echové vyobrazovali si jaro co bojujícího mladíka o 
„Vesnu“, jenž vše umrtvující zimu - která co drak vyobrazena bývala - p�emohl. Byl 
to B�h jara, Jar i l  zvaný! Odtud pochází ona veliká úcta, jižto sv. Ji�í ve všech slo-
vanských zemích požívá.  

V pravo obrazu toho stojí korunovaný Cistercian v �eholním šat�, jehož rám�
modrý pláš� kryje; v pravici drží pokrvácené d�tky. V levo pak biskup s paliem ko-
lem rám� a dvoutrámovým k�ížem patriaršským, nad jehož hlavou duch svatý v sp�-
sobu holubice se vznáší.  

IX. Sv. Dionisius, biskup pa�ížský, vyobrazen v dob� té, kde na Montmartre mu-
�ennickou smrt byl p�etrp�l, a hlavu svou rukama drže, ji ješt� dv� st� krok� až ku 
k�íži byl donesl. Dva s ním s�atí u�enníci jeho, Rustik a Eleutheriem, leží mrtví na 
zemi, kdežto v pozadí �ímský vojev�dce s devíti divícími se diváky nedaleko žár 
vychrlující pece ohnivé stojí. Budova v slohu �ímském a chrám uzavírají obraz ten.  

Asi okolo roku 250 p. K. byla v Galii víra k�es�anská �ímskými hlasately rozši�o-
vána. Sv. Dionis usadil se v Pa�íži, vystav�l tam chrám a obrátil veliké množství Ga-
l�v na víru k�es�anskou. Nepochybn� že r. 272 smrt mu�ennickou podstoupil. Byl s 
kn�zem, Rustikem, a diakonem, Eleuther iem, do Sainy hozen a nábožnou Ca-
tulou poh�ben. Již r. 469 postaven byl na Montmartre v Pa�íži nad hroby jejich nád-
herný chrám. Nyní odpo�ívají t�la jejich ve t�ech st�íbrných rakvích v Sv. Denysu.  

Co postranní sochy spat�ujeme v pravo vévodským kloboukem ozdobeného kn�-
ze Cisterciána, jenž v pravé ruce v�dcovskou h�lku drží. U jeho nohou leží štít, na 
n�mž �ervená p�í�ní b�evna v bílém poli. V levo Cistercian se štítem a praporem, ob�
�erveným k�ížem zdobené, které liliemi kon�í.  

X. Sv. Kate�ina z Alexandrie, kle�ící v krásné zahrad� p�ed Matkou Boží, kdež i 
líbezný Ježíšek prsten na prst dává. Obraz tento, vábn� vymyšlený, upomíná na krás-
nou poesii st�edov�ké �eské legendy o sv. Kate�in�, kdež práv� toto vid�ní nedostíhle 
krásn� lí�eno jest. And�l stranou drží koší�ek s kv�tinami. V oblacích vznášejí se t�i 
and�lé. Jeden p�ináší svaté pann� v�nec z r�ží, druhý baret fialový s podobným bíle 
lemovaným pláštíkem, jímžto n�kdy doktorové ozdobováni bývali. V p�edu kreslí 
and�lí�ek na kouli zemské, a druhý drží me� a kolo s trhacími háky.  

Tato již v pradávné dob� ct�ná Svatá byla v Alexandrii zrozena, kdežto i s�ata 
byla. Sli�ná a duchaplná - jak se jeden slovútný básník projád�il - byla démantovým 
sloupem k�es�anstva, a nejkrásn�jší legenda o této Svaté jest ona �eská, která v 
Stokholmu se chová, a ježto v slohu a �e�i básním rukopisu králodvorského se rovná. 
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Tam se jí Matka Boží s božským dítkem po t�ikráte zjevuje. - Toto vid�ní jest zde 
zobrazeno. - Maximin divotvornou krásou její okouzlen vše vynaložil, aby ji sob�
získal, ale všechno jeho pronásledování bylo marné; dívka k�es�anská uprchla do 
skalin hory Sinai. Tyran vypátral ji i tam, kázal ji do Alexandrie p�ivésti, kdež muse-
la s nejslovútn�jšími pohanskými filosofy rozhlášené školy alexandrinské se hádati; 
Kate�ina byla však výmluvn�jší, než ti všichni, a mnohých odp�rc�v svých získala 
výmluvností svou, že model se od�ekli. M�la zem�íti. Císa�ský zu�ivec kázal, by v 
kolo, trhacími háky opat�ené, vpletena byla, však sotva že tento ukrutný nástroj t�la 
jejího se dotknul, rozpadl se, a proto musela býti s�ata. And�lé donesli ji na horu Si-
nai, kdežto až posavad v klášte�e, jméno její nesoucím, odpo�ívá. Sv. Kate�ina jest 
patronkou university pa�ížské.  

V pravo obrazu toho stojí opat cistercianský s berlou k sob� obrácenou, drže �tve-
ro palmových ratolestí a me�. V levo Cistercian s �erveným doktorským biretem a 
pláštíkem, v pravé ruce drží knihu a levou poukazuje k nebi. Obraz ten posud velmi 
dob�e uchován.  

XI. Sv. Vít, state�ný mladík mazarský, v kotli plném va�ícího oleje, kamž jej 
ukrutný Dioklecian uvrhnouti kázal, d�v�rn� k nebi pohlížeje. Mu�írna, palice, po-
hanští kn�ži, �ímští žoldné�i, ohe
 rozhrabující pochop, sloupová pyramida a obraz 
Jupitera, to vše tvo�í okolí. And�l p�ináší mu�enému palmu vít�zství.  

V druhé polovici t�etího století narozen byl Vít v m�st� Mazara na ostrov� Sicílii. 
Byl mládenec sli�ný a pýchou svých rodi��, a vyu�ován váženým Modestem, stal se 
tajn� k�es�anem. Když otec jeho o tom se dozv�d�l, byl mrskán a do v�zení uvržen. 
Avšak krut�jší ješt� tresty m�ly následovati. Ale Modestus a manželka jeho 
Krescensie, vzali jej pod ochranu svou a uprchli s ním na pevninu. Hladem a starostí 
unaveni byli dostihnuti vojenskými jezdci, kte�í na jméno mladíkovo se tázali, a pak 
všechny t�i do �íma odvedli. Dioklecianov� dce�i, která �ivovní (nervosní) krutou 
nemocí po dávný �as trápena byla, a jížto žádná léka�ská pomoc úlevy neposkytova-
la, zdálo se jednou, že jí toliko mládenec Vít, jejžto ve východní Italii, kde dva poto-
ky se stékají, uprost�ed svých p�stoun�v nalézti možno bylo, nemoci její sprostiti 
m�že. Jelikož toto tenkráte tak se stalo, byl toužebn� jej o�ekávající dce�i císa�ov�
p�edstaven. Požehnal ji, a od té chvíle nemoc její se lepšila, takže op�t úplného zdra-
ví nabyla. Poklady i d�stojemstvím, ježto mu podávány byly, mladík ten opovrhnul, 
jelikož na n�m žádáno bylo, by op�tn� k pohanství p�istoupil. Za to musel však on i 
p�stounové jeho nejukrutn�jší trápení snášeti. Do kotle, va�ícím olejem, sm�lou a 
olovem napln�ného, byli stálí hrdinové víry Kristovy uvrženi, a když neporušeni z 
toho vyšli, lv�m p�edvedeni, a když tito jich ani se nedotkli, a shromážd�ní diváci z 
plna hlasu volati po�ali: „Veliký� jest B�h k�es�an�v“! byli veške�í kyjmi k smrti 
ubyti. T�lo sv. Víta odpo�ívá v Praze v chrámu, památce jména jeho zasv�ceném. - 
Že tento Svatý nahražuje v 	echách staroslavného boha, Svanto-víta, svatý-Vít, jenž 
dne 23. �ervna, totiž v nejdelší den (nyní sv. Jana K�titele) se sv�tíval, jest patrné, je-
likož s �erným kohoutem, co prvním zv�stovatelem nastávajícího východu slunce a 
zahánitele noci se vyobrazuje. Zde však znamená kohout symbol k�es�anské bd�losti.  

V pravo skupení toho kle�í biskup s paliem, jehož hlava šavlí v polo roz�ata jest, 
v levo stojí starý Cistercian, maje hlavu p�ílbicí pokrytou a t�lo t�žkými �et�zy opá-
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sané, v ruce drží zkrvácené d�tky.  
XII. Sv. Markéta, mladistvá, krásou svou pov�stná vyznáva�ka víry k�es�anské, 

dcera kn�ze modlá�ského Aedesia  v Antiochii, stojí zde u v�zení, povznášejíc �er-
vený k�íž, nímžto draka - symbol zlého - od sebe odhání a tak nad ním zvít�zí.  

Olibrius, místodržitel antiošský, horoucí láskou k patnáctileté Markét� zaho�el, a 
hled�l ji z prvu lichocením na svou stranu získati, avšak víra v u�ení Kristovo, v 
n�mžto ji její kojná a ch�va byla vycvi�ila, zako�enila se p�íliš hluboko v srdce její, 
než-li aby byla dosti málo jen ochabovala. Mrskání metlami, které trapitel�m a mu�i-
tel�m jejím p�i pohledu na rozšlehané t�lo slí�né dívky, slze z o�í vyronilo, nepo-
mohlo ni�eho, jakož i pozd�jší trápení. Op�tn� uvržena byla do žalá�e, kdež její útlé 
t�lo pochodn�mi páleno bylo. Surový, pohanský lid v Antiochii po�al reptati, a bylo 
k obávání pozdvižení proti tyranu, Ol ibr iusovi ; proto kázal Markétu p�ed m�sto 
vyvésti a tam ji stíti. Od druhé polovice t�etího století jest tato „perla mo�ská“ - což 
jmeno její vyznamenává - v církvi k�es�anské velice ct�na. V krásném chrámu bene-
diktinském v B�evnov� u Prahy chová se kost ramení z t�la sv. mu�enice této. - Po-
hanským Slovan�m nahražena byla jich n�kdejší bohyn�, „Baba“, svatou Markétou, 
co ochranitelkyn� žní a odtud staré p�ísloví: „Svatá Markéta uvádí žence do žita“, a 
posavad p�i v�tších polních hospodá�stvích slavení „Baby“ po ukon�ení žní se drží-
vá.  

Tato freska jest nejkrásn�jší v celém bohatém v�nci obraz� zde.  
XIII. Sv. Achac, biskup z Antiochie, od lidu též „Agath-angelus“, t. j. „dobrý an-

d�l“ nazýván. Vyobrazen tu, jak jej dva and�lové od sloupu mu�ícího, na n�mž háky 
a pouta se spat�ují, odvád�jí a t�etí p�ed ním kle�ící and�l rány jeho hojí. Trnová kou-
le na �et�zu, d�tky a metly poukazují na jeho snášené a š�astn� p�estálé utrpení pod 
císa�em Daciem, kteréž ukrutný místodržitel, Marcian, roku 249 na n�m vykonati ká-
zal.  

Po stran� obrazu toho spat�ujeme rytí�e v �eholním obleku, který fialový prapor a 
vytasený me� drží. V levo stojí biskup, prsa maje klínem prokláta, ob� ruce a pravá 
noha jsou h�eby proraženy. Obraz ten jest velmi dob�e vyveden a posavad dob�e 
uchován.  

XIV. Sv. Jiljí. Nalezá se v jeskyni u Nismesu s laní, kteráž jej svým mlékem kr-
mila, a kteráž také p�í�inou prozrazení jeho poustevnického života byla; nebo� král 
gothský, Flavius (dle jiných Goldhagen), jsa na lovu, poranil krotkou la
ku Jiljího 
šípem a ran�nou pronásledoval až do jeskyn� jeho. - Pozd�ji shromaž�ovalo se mno-
ho u�enník� kolem poustevny této, a král dal tu vystav�ti bohat� nadaný klášter (St. 
Gilles), v n�mžto sv. Jiljí co opat žil pln k�es�anských ctností a na po�átku osmého 
století tam zem�el.  

Vedle tohoto posledního obrazu na druhé dlouhé st�n� stojí v pravo korunovaný 
Cistercian, maje ob� ruce �et�zem spoutané. V levo jeptiška z �ádu Cistercianek s 
p�eloženýma na prsou rukama, jejíž hlavu v�nec z kvetoucích kv�tin zdobí.  

Užší st�nu p�í�ní zdobí op�t architektonicky vyvedená perspektiva úpln� v sou-
m�ru prot�jším. Dva papežové s tiarou na hlav� a s k�ížem stojí v sloupení. Jeden 
žehná, kdežto druhý sv�j rybá�ský prsten pozvedá.  

Všecky tyto drasticky malované obrazy vypl
ují v nadživotní velikosti osob �tr-
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nácte polí, kteréž p�íjemnou, avšak ve vkusu tehdejšího �asu p�eš
o�enou architekto-
nikou odd�leny jsou.  

Všecky tyto obrazy dokazují velikou zb�hlost v malí�ství freskovém, jemuž práv�
17. a 18. století nejvýš p�íznivo bylo. Mají sice tu a tam mnohou chybu v kresb� - 
což však spíše z množství vyozdobování pochází - kteráž chorobný sm�r um�ní 
hlavn� na sob� nesla, když starých škol um�ní více nestávalo a stará renaissance 
dávno pochována jest.  

Mnohé z t�chto figur stojí rozli�n� kroucen�, aby zbožné vytržení Svatých více 
mén� nazna�eno bylo. N�které z obraz�, jako sv. Barbora, jsou velmi porouchány, 
zaprášeny a tu i tam v koloritu vybledly. Avšak p�ec poutají pozorovatele a z�stanou 
zajímavými; pro�ež je žádoucno, aby budoucnosti zachovány byly. Kéž z�í navšt�-
vovatel, jak jedenkráte tento veliký celek vyhlížel!  

Krásn�ji, velkolep�ji, tudíž i živ�ji a nezkažen�ji vystupovaly fresky stropové se 
svou bohatou symbolikou p�ed okem myslícího pozorovatele, a velice jest co litovati, 
že zachován a ochrán�n býti nemohl; pro�ež pro památku popis bývalé fresky té zde 
též uveden budiž.  

K�es�anské um�ní vyšlo z náboženství a bylo vždy hotovo jemu v�rn� sloužiti. 
Zde vdechl na strop Supper, snad povzbuzen duchaplným Willmanem, ideu, kteráž v 
duši um�lcov� bd�la. Jak nás zkušenost u�í, závisí v um�ní vše od p�edm�tu. 	ím 
vznešen�jší tento jest, tím velkolep�ji má p�edstaven býti. A zde bylo tomu tak, ne-
bo�:  

„Marie sedí na oblakovém tr�n� s d�ckem, Kristem, kteréž ru�kou svou trním ko-
runovaný k�íž - znak spasení - pevn� objímá. Kolem božského skupení plesají andíl-
kové, na n�ž veliký po�et krásných hlavi�ek and�lských se zá�ící výše nebeské se 
usmívá. Rodina Ježíšova ve vyzna�ených osobách z prav�ku písma svatého až k Joa-
chimu a Ann�, Alžb�t� a Zachariašovi, hochu Janovi, Lazaru, Marii z Magdaly a 
Mart� spo�ívá na oblacích, kdežto malé postavy andílk�v, symboly jednotlivých 
apoštol� a evangelist� nesouce, v prostorách oblakových kolem se vznášejí. Kolem 
marianského skupení se�ad�ny jsou nástroje mu�ennictví Spasitelova, z nichž vy�ní-
vá kalich, p�epln�n krví Spasitelovou, a mocné proudy této tekou do studn� života, 
která má nápis:  

DULCIS MEMORIA  
FONTIS  

CISTERCIIS SATURAN  
TIS CRESCENTIS  

ET PROLIFICI.  
(Sladká upomínka pramene cistercianského hojn� nasycujícího a se množícího.)  
	elní stranu oné studn� zdobí znak mate�ského kláštera citeuxského ve Francii: 

st�íbrný štít s t�emi modrými kosými trámy, kolem nichž osm lilií.  
Všickni Svatí z �ádu cistercianského se symboly svých hodností, ctností a nauk 

sp�chají s obou stran ke studni.  
Dále p�edstaven tu opat kláštera sedlckého, sedící p�ed svatým skupením; pod 

ním vy�nívá starý znak Sedlce: ko
ské sedlo Miroslavovo. Onen drží vysoko v pravé 
ruce umrl�í hlavu, kolem níž HEIDENRICUS, jméno nejv�tšího a nejduchapln�jšího 
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opata kláštera, p�sobícího tu v letech 1278-1324, psáno jest.  
V levé ruce drží vzhled nového kláštera, jaký byl v poslední dob� své stavby. Tím 

bychom mohli mysliti si v této postav� bud zasloužilého opata Snopka, aneb Jaku-
ba R�ži�ku. Vedle osoby té leží znak kláštera.1)  

Hned u znaku stojí krásný and�l, co znak prchajícího �asu. Ok�ídlený hoch má též 
ok�ídlené nožky, sedí, se sedmi kruhy si hraje, na kose Kronosov�. T�chto sedm kru-
h� zdá se býti znakem sedmi v�k� sv�ta.  

Mezi t�mito bohatými, velmi živými skupeninami uzavírají galerie obraz st�ední. 
Za nimi zjevují se brat�i �ádu v rozmanitých postavách a tu z�íme mnohou hlavu stu-
dijní, mnohou podobiznu.  

K obrovskému st�ednímu obrazu �adí se v pravém rozm�ru po obou stranách �ty-
ry jiná velká a dv� menší obrazová skupení. Tak sedí Marie na oblakovém tr�n� s Je-
žíškem v levo. Sv. Alberik skládá p�ed ní pšeni�ný snop, and�lové a mniši cisterian-
ští jsou tu v skupeních co ženci a váza�i. V pozadí vid�ti p�ední stranu jakéhos koste-
la, který onomu v Sedlci podoben jest.  

Druhá freska p�edstavuje ohromnou, na osmi silných sloupech spo�ívající bá
. 
Sv. Robert, opat benediktinského kláštera v Citeaux a zakladatel cistercianského �ádu 
r. 1098, vznáší se na oblacích k nebes�m. And�lové drží v�nec, pedum, mitru, lout-
nu, zlatý kruh (co nimbus), liliovou ratolest a ho�íci lampu a obkli�ují Svatého. Kaž-
dý z on�ch má dle svatebního sp�sobu kytku na rameni p�ipnutou.  

Malí andílkové tan�í vesele kolem svatého skupení, kdežto v levo velký and�l do 
trouby fouká. Sp�sobem starých heroldických trub, i z této vlaje dol� roucho s nápi-
sem:  

Anno milleno  
centeno bis minus  

uno  
sub pater Roberto  
… ccepit Cistercie  

ordo“.  
                                                          

1) Cistercianské opatství v Sedlci užívalo od starodávna znaku tohoto: Štít, bílým k�ížem 
na �tyry pole rozd�lený, na jehož koncích vid�ti �erné písmeny M. O. R. S.; v pravém ho�ej-
ším jest sedlo ko
ské hn�d� nazna�eno, nad nímž od horního levého rohu vybíhá rám� mnicha, 
držící berlu, na kteréž dv� koruny navléknuty jsou, což zna�í, že opat sedlcký Pater  im-
media tus dvou královských klášter�, zbraslavského a brn�nského, byl. V levém horním poli 
spat�ují se zlatem obrn�ný jezdec a žebrák. Jest to sv. Martin, d�lící se o sv�j pláš� se žebrá-
kem. Tím nazna�eno právo opatské nad probošstvím Sv. Martina v Kou�imi, pat�ící k Sedlci. 
V pravém dolním poli �erveném jsou 3 pruty st�íbrné, ze zem� vy�nívající, kteréž p�ikrývá 
�erná mnišská káp�. Jest to upomínka na pov�st o mnichu Antonínu, jenž 3 st�íbrné pruty v 
lesnatém údolí blíže Hory Kutné nalézti m�l (?) a tím p�vodem blaha a zdaru dol�v se stal. 
Levé dolní pole modré p�edstavuje t�i zelené kopce, ježto blízké doly a st�íbrné bán� na Kuklí-
ku, Sukov� a Spitzberku (nyn�jší ka
kovské vrchy) zna�iti mají. U prost�ed znaku jest malý 
štítek, v n�mž vid�ti zlatou �ímskou �íslici (XIV), co upomínku na �trnácte pomocník�, patro-
ny kláštera Sedlckého. Nad tím vším jest infule s fessíky, a po každé stran� berla opatská, z 
nichž jedna vztahuje se na opatství Sedlcké, druhá pak na bývalé probošství skalické blíže 
Kou�imi, jež až do �asu vyzdvižení ku klášteru Sedlckému náleželo.  
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Dv� zna�né pukliny p�í�ní v stropu rušily již zna�n� dojem.  
Nyní p�ijde jednobarvý obraz, kdež violov� ve violovém malováno jest, p�edsta-

vující symbolickou skupeninu.  
Ženská postava stojí u �ímské ary a drží dv� tabulky s desaterem p�ikázání bo-

žích. U její nohou leží želvy, rozbitý koflík, kalich, dva hadi a konvice. V pozadí 
spat�ujeme odpo�ívajícího velblouda. V levo tvo�í stafáži and�l, jenž z konve do ma-
lé nádoby jakous tekutinu leje. Jest to obraz náboženství starého zákona, které v nový 
zákon p�ešlo.  

Na levé stran� hlavního obrazu jest šedý sv. Benedikt , v �erném �ádovém oble-
ku, vznášející se na sv�tlém oblaku k nebi. Jej obkli�ují postavy and�lské, držící mit-
ru, tiatru, vévodský klobouk, královskou korunu, lilie a olivovou ratolest.  

Pod touto krásnou skupeninou padá slepá nenávist se zlomeným šípem a lukem, 
pomsta s rohem hojnosti a jeho lákadly - pen�zy, žezlem, korunou královskou, sítí 
rybá�skou a m�chem, jímž všecko zlé rozdmíchává a zhaslou sví�kou v ruce do hlu-
biny, kdež ani jeden spasný paprslek sv�tla více nesvítí.  

Dále p�ichází op�t jeden ovální obraz se symbolickou skupeninou. Ženská posta-
va v �eckém od�vu jest k sloupu kamennému p�ikována. Má k�ídla na obou rukou 
svých, a v pravici drží polootev�enou mušli.  

Jí po pravé stran� stojí sbo�ená chatr� v zimní holé krajin�. T�i nahé chlapecké 
postavy obkli�ují p�ipevn�ný �as! Jednu na rukou i nohou �et�zem spiatou objímá 
druhá, kteráž levou rukou palmovou v�tvi�ku vyzdvihuje, a levou nohou do kruhu 
královské koruny vstupuje. V pozadí p�ichází chlapec a p�ináší žezlo.  

Poslední obraz p�edstavuje sv. Št�pána, Cisterciana, kterýž kle�e, v plném úžasu 
ruce své k jemu se zjevící sv. Pann� vztahuje. D�j tento koná se v gotickém kostele. 
V padajícím sv�tlém paprsku slune�ním snáší se dol� d�cko, Kristus, držíc kouli sv�-
ta. Šestnácte �ádových brat�í obkli�ují je, modlíce se a žasnouce. S hora snáší se po-
stavy and�lské. Jest to nejslabší komposice ze všech bývalých stropových obraz�.  

Dv� st� devadesát figur tvo�í tento bohatý cyklus obraz� na strop� a st�nách, kte-
rýž na syny sv. Roberta pou�liv� a napomínav� p�sobiti m�l.  

Všechna tato vyobrazení, jak již praveno, pat�í legend�, tím tedy nejvyššímu idea-
lu náboženství a kultu. Nechci �íci o freskách t�chto, že pe�e� dokonalosti na sob�
mají, p�ec ale m�že se Tadeáš Supper sm�le staviti v �adu souv�kých slov�tných ma-
lí��, kte�í v podobné freskové malb� se vyznamenali, a ježto byli Josef  Ková�  (v 
chrámu sv. Barbory v Ho�e Kutné), Ignác Raab (nazvíce v bývalých kolejích jezu-
itských), Schöpfer  (v loret� v Praze), Josef  Hager  (na zevní st�n� chrámu sv. Ví-
ta v Praze), Siard Nosecký (na Strahov� v Praze a v Ji�icích v 	áslavsku), Jan 
Kal ina (v klášte�e želivském); ano, mnohá myšlenka jest plamenem krasotvorné sí-
ly um�ní tak proniknuta, že zaslouží býti kdes pevn� ustálena.  

Sluší v síni této také ješt� povšimnouti si dvou p�ekrásných �ezbá�ských prací, 
p�edstavujících sv. Bernarda a sv. Lui tgardu, k nimžto Kristus s k�íže se na-
klo
uje. Škoda, že tyto �ezby zde v prachu zaobaleny dlí, kdežto by ve velkém chrá-
m� dostatek p�im��eného místa pro n� vynajíti se dalo.  
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PAMÁTNÁ KOSTNICE SEDLCKÁ S CHRÁMEM „VŠECH SVATÝCH“.  

Pov�stná kostnice tato p�ivádí nejvíce cestovatel� do opušt�né a osamotn�lé 
tak�ka osady Sedlce, a bývá nejvíce pro sv�j zvláštní tvar a usrovnání zde kostí z t�l 
lidských, které na rozsáhlém druhdy h�bitov� zdejším poh�beny byly, navšt�vována a 
obdivována.  

A� v sousedním m�st� Kolín� p�i hlavním chrámu sv. Bartolom�je a v blízké 
osad� Malín� p�i chrámu sv. Št�pána též malé podobné kostnice se nalézají, nemají u 
porovnání s kostnicí sedlckou významu žádného a sv�d�í jen k tomu, že i jinde kosti 
lidské z hrob� vyzdvižené s uctivostí posvátnou uschovávány bývaly.  

Zprávy o kostnici sedlcké, jak dalece jich sebrati možno bylo, podány bu�tež tu-
to. -  

Ze všech ostatních chrám� Pán� a kaplí, jichžto mimo hlavní chrám v Sedlci bý-
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valo, uchován ješt� toliko tento zde uvedený, který, jak se podobá, p�i spustošení 
kláštera a hlavního chrámu nejmén� snad byl utrp�l.  

Vystav�n jest uprost�ed n�kdejšího velmi rozsáhlého h�bitova a sestává ze dvou 
kaplí nad sebou. Horní, do nížto ze h�bitova dv�ma stranami po kamenných schodech 
se p�ichází, jest jedenáct stop dlouhá, dvanáct stop široká a jedenáct stop vysoká, ne-
vyniká však žádnou zvláštností, mimo práci �ezbá�skou na hlavním a jediném oltá�i, 
která ku poct� „Všech Svatých“ zasv�cena jest.  

Dolení kaple, tak�ka v podzemí, do níž po sedmnácti d�ev�ných stupních se p�i-
jde, obnáší sedmnáct stop výšky, jedenáct délky a dvanáct ší�ky, zasv�cena jest ku 
poct� „Jež íše Kr is ta ,  p �ed svým utrpením v zahrad�  j e t semanské se  
modlíc ího.“  

Z p�edu chrámu toho jsou dv� s hlavním chrámem samým spojené, plechem kryté 
vížky; na prost�edním mezi t�mi v�žmi stojícím štítu jest socha Panny Marie. Zvony 
na v�žích t�ch nemají žádných nápis�. -  

Dolení památná kaple jest neoby�ejným množstvím zde nahromad�ných kostí a 
lebek, které ve �tyrech koncích chrámu ve zvláštních ohrazených odd�leních (prvo-
po�áte�n� ovšem zasklených) velmi um�le v �tverhrany homolovit� urovnány jsou. 
Mimo to nacházejí se v každém kout� z hnát� a lebek jehlance, jakož i po st�nách 
rozv�šeny jsou v�nce z lebek a hnát� na drát� vázaných. Každé míste�ko zde volá k 
p�ítomnému: „Pohle� �lov��e, to byli tvoji p�edkové a tím i ty budeš!“  

S jakousi posvátnou bázní a hr�zou vstupuje navšt�vovatel v tuto nadoby�ejnou 
svatyni, jejž hnedle u vchodu vítá a na to, co zde k spat�ení, p�ipomíná na desce psa-
ný nápis od Josefa Devotyho1) jenž zní:  

Naši p�edkové co byli  
Jak svou vlast a Boha ctili  
V t�chto místech každý vzhle�;  
Bychom 	echy zas se stali  
Slávy staré dobývali  
K tomu každý mysl ve�!  

Nejen lajk obdivuje zde pracné však i um�lecky promyšlené, p�i tom však p�ece 
p�íliš fantastické upravení svatyn� té, která vyzdobena jest tisíce tisíci lebek a hnát�
nejrozmanit�jších tvar� a sp�sob�. Spat�iš tu lebky, na nichž bu� se�nou neb st�el-
nou ránu vid�ti; a srostliny neb sk�iveniny mnohých holeních neb ru�ních kostí po-
skytují v�d� léka�ské p�íležitost k pou�ení, a tak nikdo bez zvláštního dojmu místnost 
tu neopustí.  

Hlavní oltá�, jakož i dva postranní oltá�e a kazatelna, zhotoveny jsou ze šedivého, 
�ist� lešt�ného mramoru t�ebonínského.  

Uprost�ed chrámu jest dosti prostranná klenutá krytba, v nížto posud t�la, kteráž 
ovšem již zpráchniv�lá jsou, odpo�ívají. Na cínových, tam se nalezajících tabulkách 
�tou se tyto nápisy:  

1. „Tuto odpo�ívá urozená paní Kate�ina Polexina ovdov�lá Popovská, rozená 
Habrkovna v Hennersdorfu, v�ku svého 82 let, usnula 5. prosince l. P. 1753, slavné-
                                                          

1) Devoty Josef zasloužilý �eský spisovatel býval nejprvé administrátorem v Malín� r. 
1812 od r. 1817 do 1824 pak fará�em v Sedlci.  
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ho vzk�íšení o�ekávajíc“.  
2. „Virgo Margaritha Aloysia Logdmanin de Auen, nata Kuttenbergae die 21. 

Junii 1727, ibidem obiit in Domino, die 28. Julii anno 1760“.  
3. „Praenobilis ac genorosus dominus Joannes Rudolfus Logdmann de Auen, Re-

gie liberae urbis Kuttnensis Vir Consularis, Juris Medicinae Doctor districtus Czasla-
viensis. Natus 1695, aetatis 69 obiit 25. Decembris 1764“.  

4. „Hic jacet Illustrisimus D. D. Ignacius Franciscus Liber Baro de Tam, Domi-
nus in Wrbitz, Dobrinitz et Zboží, aetatis suae 28. annorum, duorum mensium et 
quinque dierum; quem Deus ex hac mortali vita ad aeternam avocavit, quinta die Oc-
tobris anno 1727, cui Lector precare requiem“.  

5. V kapli samé n�co v levo leží náhrobní kámen, tento nápis mající: „Der Wole-
delgeborene Ritter Herr Wenzel Murzel von Rosenthal, weiland Ihro kais. Majestät 
C. VI. gewester Obrist Lieuthenant zu Pferd, seines Alters 69 Jahr. Gott lass ihn see-
lig ruhen“.  

Doba vystav�ní chrámu toho nedá se s bezpe�ností udati, p�edc však již v brzkém 
�ase po z�ízení kláštera samého v Sedlci vybudován býti musel, jelikož již roku 1280 
o h�bitov� zdejším, na n�mž dob�í a horliví k�estané chrám se dv�ma kaplemi v jedné 
spojenosti postavili, zmínka se �iní. V dob� té byl opatem J ind � ich I I . , který mi-
lá�kem jsa krále P�emysla Otakara, v d�ležitých v�cech vyslán byl do Jeruzaléma ku 
králi katolickému, kdežto po vykonání svých povinných záležitostí navšt�voval kaž-
dému k�es�anu místa památná, odkudž pro sv�j klášter na památku n�co zem� s hory 
Kalvarie p�inesl, jižto po svém p�íchodu do Sedlc s p�íslušnou slavností na rozsáhlý 
h�bitov, v�bec „sva té po le“ zvaný, byl rozsil.1)  

Pov�st o tom rozhlásila se široko daleko po zemi, a obecné tak�ka povstalo p�ání 
v lidu k�es�anském, aby na tomto svatém poli poh�beni býti mohli: protož p�ivážíva-
lo se sem mrtvých t�l z blízka i ze vzdálí. Sám opat zbraslavský, Pe tr , tento v�rný 
kroniká� �eský,2) p�iznává, že když roku 1318 veliký mor v 	echách panoval, p�es 
30.000 mrtvých na h�bitov ten poh�beno bylo.3)  

Okolnost tato zavdala nábožnému lidu pohn�tku, že na h�bitov� tom chrám vy-
stav�n byl, jehož spodní �ást k ukládání vykopaných na h�bitov� kostí se používala, 
na dvou pak v�žích chrámových co ob�� za zem�elé ve dne i v noci neustále sv�tla 
ho�ívávala.  

Byly-li kosti v kapli spodní již p�ed zkázou Sedlce n�jak uspo�ádány, ni�eho se 
neví; zaznamenáno se toliko nachází, že roku 1511 jeden novic kláštera Sedlckého 
nahromad�ných zde kostí v pyramidy urovnal; pro�ež i kaple tato v�bec „Kostnice 
Sedlcká“ nazývána.  

B�hem �asu utrp�ly však ob� tyto kaple úhony všeliké a ba již i záhubou hrozily, 
až pak op�t opat Hilarius r. 1661 jich opraviti a k službám božím z�íditi dal, jak o 

                                                          
1) H�bitov ten obnášel šestnáct m�r p�dy. Že h�bitov ten rozsáhlejší byl, než nyní ohražení 

ukazuje, sv�d�í ta okolnost, že kdekoli v okolí se kope, na mrtvoly a kosti se p�ichází.  
2) Býval d�íve též �eholníkem Sedlckým.  
3) By� i za pravdu se nep�ijalo, �eho Eusebius Kapihorský o h�bitov� tom uvádí, že totiž 

t�la zde poh�bená ve 24 hodinách tak ztrávena byla, jakoby již po delší léta v zemi ležela, p�e-
ce zkušenost toho p�esv�d�ila, že zde t�la poh�bená v krátkém velmi �ase ztráveva bývají. 
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tom nápis v klenutí horní kaple sv�d�í, jenž zní: „Fr .  Hi lger ius Abbas Sed li -
censis e t  Sarenis Vis i ta tor ,  Vicar ius genera l i s ,  hoc ossar ium ex ul -
t imis  ruinis  novi ter  e rexit  1661“.  

Oprava tato však dv� leta trvala, a teprv 11. dubna 1663 v pond�lí velikono�ní týž 
opat první mši svatou v kapli té sloužil, a kosti v dolejší kapli, jak bývaly, urovnati 
dal, z �ehož souditi se dá, že již d�íve kosti tu urovnány bývaly; a že tomu tak bylo 
sv�d�í i ta okolnost, že v ní pod jedním oltá�em r. 1560 opat Jakub poklad, jak se 
praví 10.000 zlatých pen�z nalezl, kterých jak již pov�d�no na opravu klášterních 
budov vynaložil. Od té doby však chrám tento op�tn� zanedbán byl, po vydzvižení 
kláštera opušt�n ostal a služby boží tam více se nevykonávaly. Teprv roku 1814 
op�tn� hlavním p�i�in�ním tehdejšího fará�e Sedlckého, P. Josefa Devoty-ho, by-
ly ob� kaple k službám božím upraveny a roku 1821 dal týž fará� opraviti oltá�e v 
nich.  

Zub �asu však od té doby velmi patrn� na chrámu tom hlodal, p�ímluvou však 
tehdejšího, velmi horlivého d�stojného pana fará�e, Josefa Pitry, a patronátního 
komisa�e co hospodá�ského �editele pana Míchala Reumanna dal r. 1870 osvíce-
ný patron Karel kníže ze Schwarzenberg� nákladem víc než 12.000 zl. opraviti kost-
nici i kapli „Všech Svatých“. Veškeré kosti byly umyty, což vykonal Fr. Rint z 	es. 
Skalice, složil znova veškeré piramidy, z hnát� a obratlí zhotovil uprost�ed kaple vi-
sící lustr, na st�n� proti vchodu se zvláštní píli z rozmanitých menších a v�tších kostí 
a lebek vyvedl u velkém rozm�ru knížecí Schwarzenberský znak. V postranních vý-
klencích vedle schod� zhotovil též z kostí vázy a ve výklencích u hlavního oltá�e po-
dobn� nápodobení monstrancí. - Vedle hlavního oltá�e v pravé šíji sestavil na st�n� z 
kostí jména:  

Pe�ina, (té doby biskup. viká� a arcid�kan Kutnohorský).  
Pitra, (té doby fará� Sedlcký)  
Paták, (té doby exposita v Malín�, a nápotomní fará� Sedlcký) co zvláštní podpo-

rovatelé opravy té; v pravé šíji pak jména:  
Michael Reiman, t. �. hospodá�ský �iditel v Sedlci, co hlavní p�vodce opravy té;  
Frant. Rajský, t. �. knížecí Schwarzenberský stavitel, který stavební opravy vedl. 
Pod schody pak na st�n� v pravo své jméno:  
Frant. Rint z 	eské Skalice.  
Sotva že oprava ukon�ena byla, hrozilo kostnici op�t veliké nešt�stí. Blesk svezl 

se na p�du p�edsín�, kde bylo množství hoblova�ek, zapálil, a hrozil zkázou celé 
kapli. Než hasi��m ze Sedlce a z Hory Kutné p�ibylým poda�ilo se ohe
 pouze na 
st�echu v p�edsíni obmeziti. - Jiné nebezpe�í hrozilo však op�t kostnici r. 1880, kdy 
jasný patron na kapli tu dal hromosvod postaviti. Než dod�lal klempí� práci zasaze-
ním drátu do plotny, p�ikvapila bou�e. Klempí� nechal drát svinutý viseti, shledal 
však druhého dne drát ten celý zohybaný; d�kaz to, že se blesk po tý�ce až na p�du 
svezl, odkudž pak beze škody zmizel a tim kostnice op�t zachrán�na byla.  

Nežli místnost tu opustíme, povšímn�me si ješt� v pravé st�n� p�i vchodu zasaze-
né desky mramorové, mající tento nápis:  

Památce �eského spisovatele  
J. M. Rautenkrance  
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fará�e Sedlckého  
nar. 2. b�ezna 1776, zem�el 31. �ervna 1817  

v�nuje  
archaeologický sbor „Vocel“ 1877.1)  

———
O h�bitov� a kostnici sedlcké mnohé pov�sti se vypravují, jichžto zde uvád�ti od 

místa jest, jelikož co báchorky zn�jí; p�ec však aspo
 dvou z nich uvedu, jelikož sv�-
dectví podávají, v jak posvátné úct� u lidu chovala se místa tato.  

Když za opata Františka roku 1598, kdy již tak prostranného h�bitova zapot�ebí 
nebylo, jistý šafá� pro vyzískání užitku klášterního opata k tomu p�im�l, aby v�tší 
�ást h�bitova toho v pole se prom�nila, a opat k tomu p�ivolení svého dal, po�al šafá�
h�bitov orati. Sotva však n�kolik brázd byl ud�lal, spat�il prý p�ed sebou osobu v bí-
lém od�vu státi, která mu hrozila, �ehož on náramn� se ulekna, dom� rychle utíkal a 
sotva že dom� se dostal, náhle zem�el, jehož pak i opat v brzku následoval.  

Tak vypravuje spisovatel spisu: „Phoenix reviviscens.“  
Druhý p�íb�h zaznamenán tento: Když v druhý svátek velikono�ní roku 1657, jak 

dle starodávného oby�eje bývalo, kutnohorští obyvatelé v slavném procesí do Sedlce 
pr�vod m�li, kázal jim jezuita P. Rudolf Reichenberger  na h�bitov�. Po nešpor-
ním �ase, když týž kazatel již pry� ubírati se cht�l, vešel do kostnice a tu pravil k 
svému spole�níku: „Co se vám zdá, jsou-li všecky tyto duše, z jichžto t�l kosti tuto 
zachovány jsou, ou�astny blahoslavenství v��ného �ili nic?“  

Sotva že tato slova byl vy�knul, povstal prý strašlivý h�mot mezi t�mi kostmi, 
takže zdálo se, jakoby se pohybovaly. Strachem a hr�zou obklí�eni byli P. Rudolf i 
spole�ník jeho; rychle z kostnice pospíchali a od toho �asu, kdykoli P. Rudolf do 
Sedlce jíti m�l, do kostnice té z pokory více nevstoupil, ale poklekna toliko p�ede 
dve�mi modlitbu za zem�elé vykonal.  

Vypravuje se též, že naproti té dolejší kapli stará lípa stávala, na kterouž Husité 
p�i plen�ní kláštera prý n�které mnichy pov�sili a od té doby že lípa ta listí, na sp�-
sob mnišských kápí formovaných, nesla. Roku 1796, dne 27. �ervence, prudký vítr 
lípu tu, již v�kem schátralou a klešt�mi staženou, zvrátil, jejížto v�k znalci na 400 let 
udávali, a v nížto prý p�i rozd�lání mnoho zarostlých h�eb� se našlo. Co vnu�ka lípy 
té až do nedávna výrostek z ko�enu co silná již lípa stála, na které tu a tam podobn�
formovaných listí se nacházelo, ta však byla p�i zakládání nyn�jší chmelnice a stav�-
ní zd� kolem h�bitova poražena a prodána.  

P�ed h�bitovem postavena jest velmi krásn� a mistrn� z hrubozrného pískovce 
vyvedená socha sv. Jana Nepomuckého, která r. 1704 postavena byla, a za nejvyšší 
podobnou sochu v 	echách se považuje. Výška její i s podstavcem obnáší 18 a t�i 
�tvrt� lokte. Ve �tyrech polích podstavce jest na zadní stran� nápis ku poct� téhož 
Svatého, na t�ech ostatních ve vypuklé práci vyobrazení sv. Judy a Tadyáše, sv. 
Dysmasa a blahoslaveného Jana Sarkandra. V uhelních pilí�ích pak spat�ují se sochy 
sv. Vojt�cha, sv. Gottharda, sv. Václava a sv. Floriana.2)  
                                                          

1) Bylt� Rautenkranz z prvních p�stovatel� jazyka �eského po jeho vzk�íšení. V r. 1807 byl 
katechetou p�i hlavní škole v blízkých Nových Dvo�ích, od r. 1815 pak fará�em v Sedlci.  

2) Jest to práce bývalého bratra laika v kutnohorské jezuitské koleji, Fran t i ška Bau gu-



Kutnohorsko 12/09 35

Paní Marie Zahradecká založila dne 4. b�ezna 1711 nadaci 150 zl., aby každoté-
hodn� v den, Svatému tomu ku poct� jmenovaný (st�eda) a pak po celý oktáv svátku 
jeho, lampa tam ho�ela.  

Tím ukon�uji krati�ké toto pojednání o slavné n�kdy Sedlci a posavadních po-
z�stalých památkách proslulého kláštera, kýže p�i tom vroucn�, by brzy hlavní chrám 
Pán� opat�en byl vším, �eho mu k d�stojné vnit�ní úprav� zapot�ebí. Odkud ale zjed-
nati chrámu tomu p�íjem jistý, aby zase p�íšt� v stav podobný neklesl?  

Jsem toho náhledu, aby nájemné, ježto c. k. hlavní továrna na tabák z používané-
ho n�kdejšího klášterního stavení do náboženského d�chodu platí (950 zl. st�. ro�n�) 
k základnímu jm�ní chrám� sedlckých se obracelo, což i vším právem p�ísluší.  

Kýž by toho na p�íslušném míst� povšimnuto a š�astn� provedeno bylo!  

 OBSAH.  
Strana 

D�je kláštera a osady  2 
Zrušení kláštera a vyprodání chrámových um�leckých drahocenných vzácností  8 
Hlavní chrám „Na nebevzetí Panny Marie“  9 
Památné mistrné obrazy posaváde v n�m poz�stalé  14 
Náhrobní kameny v n�m se nalézající  15 
Zvony na chrámové vížce  16 
Památná a drahocenná monstrance chrámu tomu náležející  16 
Bývalá budova klášterní, nyní c. k. továrna na tabák  17 
Fresky na st�nách n�kdejší vnit�ní prostory klášterní  18 
Popsání bývalých um�lých fresek na d�iv�jším stropu prostory té  27 
�ezbá�skou prací um�lecky provedené sochy sv. Bernarda a sv. Luitgardy  29 
Chrám „Všech Svatých“ s památnou a pov�stnou tamní kostnicí  30 
Popis kaple ho�ení  31 
Popis kostnice  31 
Náhrobní kameny tu se nalezající  31 
H�bitov p�i chrámu tom  34 
Zpráva o pov�stech kostnice se týkajících  34 
Socha sv. Jana Nepomuckého p�ed h�bitovem 34 

———

P�vodní vydání má podobu malé knížky o rozm�rech 172 x 110 x 9 mm (velikost stránky: 167 x 
104 mm) svázané do �ervených lepenkových desek, opat�ených ozdobným slepotiskovým rá-
mem a na p�ední desce zlaceným nápisem: / FRESKY / bývalého kláštera / V SEDLCI /. 
H�bet je bez nápisu. Kniha má 62 svázaných a 2 vlepené listy, velikost textu na stránce je 111 
x 70 mm (bez �ísla stránky, umíst�ného naho�e uprost�ed), na stránce je obvykle 22 �ádk� tex-
tu. V publikaci jsou dv� kresby - pr��elí sedlecké katedrály a sedlecká kostnice od severozápa-
du - umíst�né p�ed titulními listy p�íslušných �ástí. 
Text je publikován co nejp�esn�ji podle p�vodního vydání (i s omyly a tiskovými chybami). 

Vydavatel d�kuje paní Malvín� Krepsové za zap�j�ení p�vodní publikace. 

                                                                                                                                         
t a , od n�hož též krásná socha Panny Marie na zelném trhu v Ho�e Kutné, pak sochy na tak 
zvaném most� podle n�kdejší koleje jezuitské zhotoveny jsou.  
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JÁ PETR MILOSLAV VESELSKÝ. 

Narozen jsem dne 1. �ervence r. 1810 v kr. zlatohorním m�st� Novo-Knín� v n�-
kdejším berounském nyní pražském kraji - okres Dob�íš - v �ís. 59, jenž stojí na ná-
m�stí proti chrámu m�stskému, z rodi�� Václava a Ludmily. Otec m�j byl zrozen též 
v m�st� tom, aniž mi známo, �ímby otec jeho byl býval, a m�l-li jakých brat�í neb 
sester, nebo� jsem nikdy o nich mluviti neslýchal ani jaké bližší p�íbuzenstvo z té 
strany znal. Matka byla rozena Langova z Hostomic, a m�la sester a jednoho bratra, 
kterých jsem co malý hoch �ast�ji navšt�vovával. - Otec m�j byl prvotn� vyu�en 
krej�ím; kteréžto �emeslo také mnohá léta provozoval, a p�i �emesle tom se oženil; 
pozd�ji asi na po�átku nyn�jšího století prom�nil živnost svou, a stal se kupcem, na-
jm�v si d�m s kupeckým krámem v n�mžto já se byl narodil od jakéhosi Hercla, 
kdežto d�íve bydlíval ve vlastním dom� v ulici k Sudovic�m vedoucí; pozd�ji d�m 
ten koupil i s polnostmi jichžto asi 20 korc� bylo. - Ze dvanácti dítek rodi�� mých 
ostalo jich sedm na živu, z kterých do dnešního dne, kdy toto píši (12/78̄7̄7̄) ješt� šest 
žije: a sice sestra Anna nar. 5 kv�tna 1801 provdána jest za m�š�ana a mydlá�e v No-
voKnín� Františka Holoubka, (který m�l první manželku sestru Marii, která ale již 
dne 19. listopádu 1823 v 24 roce jemu zem�ela); bratr Václav nar. 1. b�ezna 1803 r 
byl nástupcem v majetku otcovu; bratr František nar. 26 srpna 1806, byl u�itelem v 
Hlínsku od r. 1834, kde nyní na odpo�inku žije; bratr Jan nar. 16 kv�tna 1815, vyu�il 
se peka�ství, zd�dil d�m po strýci Filipovi Langovi (bratru mat�inu) v Hostomicích, 
kdež se usadil, oženil a živnost tu provozoval; bratr Karel narozen 13. �ervence 1820; 
tento po�átkem podporou bratra Františka p�ipraven k studiím gimnasialním, pozd�ji 
podporou moji vydržován v studiích dálších gimnasialních a právních, po ukon�ení 
t�ch stal se vojanským auditorem, a žije nyní na odpo�inku co c.k. setník auditor v 
Brodu v Slavonii, kde se byl oženil. - A� rodi�ové naši, jak jsem vypravovati slýchal 
provedeným tak zvaným financpatentem r. 1811, a též na to panující válkou ra-
kousko-francouzskou velikých ztrát byli utrp�li, nicmén� velepe�liv� dbali o náležité 
vychování dítek svých: Živobytí rodi�� mých bylo st�ídmé, snaživé, p�i�inlivé a 
svorné, nepamatuji se ni tím nejmenším, abych byl n�jakou domácí mrzutost kdy 
mezi nimi byl pozoroval, aniž bych byl kdy otce podnapilým spat�il. Vedli nás k bo-
habojnosti, mravnosti, poctivosti a p�i�inlivosti, sami nás v tom dobrým p�íkladem 
p�edcházejíce. Co otec více obchodu si hled�l, m�lt� p�i n�m též loto kolekturu a tra-
fiku tabáku, pé�ovala matka o domácí hospodá�ství v �emž jsme i d�ti všechny dle sil 
svých napomáhati musely, po�nouc od pasení husí, krav až k vypomahání p�i polních 
prací a mlácení: s tím však poznamenáním, že výpomoc ta nikdy návšt�vu školy ruši-
ti nesm�la, a zvlášt� pe�livá matka byla toho dbalá, by se škola nezameškávala, ne-
bo� �ast�ji volávala na zam�stknaného: „Nech všeho a b�ž do školy, již jest �as!“ - 

Žádné z dítek nepožívalo nijaké p�ednosti, o všechny bylo stejnou láskou pe�ová-
no.  

Té otcovské pé�e a mate�ské lásky dostávalo se též mne; a jak se dob�e pamatuji, 
byl jsem n�co p�es p�t rok� stár když jsem do školy choditi po�al, a ješt� mám p�ed 
o�ima tu prkenou desku na špagat� p�es krk pov�šenou, na niž mi byl pan Johanes 
(jak tenkráte školním pomocník�m se �íkávati muselo, aby respekt pán� u�itel� neu-
trp�l; který vlastn� se nazýval Jan Saka�) pov�stný lístek byl napsal, který po�ínal: 
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puntí�ek • , �árká I , pak i , u , e , o , a , a já mu za n�j dvougrošák p�inesl, požíval 
jsem za to jakési zvláštní protekce, jelikož jiní za takový napsaný lístek toliko po 
grošáku1) nosývali. - 

Jelikož otec m�j v mém nejútlejším mladí d�m �. 62 pod chrámem byl koupil, a 
tam dále obchod vedl, m�l jsem školu tak�ka u huby, p�es d�m. Že však budova ta 
chatrna byla, byla v létech 1818 a 19 v jednopatrovou na tehdejší dobu nádhernou 
budovu p�estavena. P�estavení to má pro mne zvláštní upomínku. Když se staré sta-
vení rozbo�ilo a základ k nové budov� kladl, d�lo se to s velikou slávou, vedeno pro-
cesí k staveništi, a tu dle výroku pana katechety a pana u�itele dostávali hodní žáci 
„pam�tné“, totiž musel žák na základní kámen se položit, a pan m�š�anosta v�bec 
prýmas jmenovaný (byl to p. Karel Masner) pravídkem zednickým dvakráte t�ikráte 
jej na zadní �ástku t�la pohladil. Já byl také mezi t�mi š�astnými. - V�tší uloha byla 
mi však vykázána p�i sv�cení školy r. 1826, které se s nejv�tší slávou v m�st� nikdy 
nebývalou d�lo: nebo� ku slavnosti té p�ibyl do m�sta krajský hejtman kraje beroun-
ského Ignac Platzer s více jinými vzácnými hodnostá�i, a sv�cení vykonával general 
�ádu k�ižovnického d�stojný pán Josef Köhler, jelikož chrám Novoknínský co filialní 
pod faru Starého Knína p�ísluší, kterýžto statek majetkem �ád� K�ížovník� s �erve-
nou hv�zdou jest. - Na nám�stí zven�í p�ed kaplí Sv. Jana postaven byl oltá� a kaza-
telna, výše p�ed sochou Panny Marie z�ízen byl orkestr pro hudebníky, kde p�i mši 
sv. hudba se provozovala, p�i �emž já již co sopranista ú�inkoval. - Hnedle v den 
p�ed sv�cením m�l jsem uvítací �e� k pán�m host�m, kte�í si stavbu byli zhlídnouti 
p�išli. Na to druhý den p�i sv�cení m�l jsem op�t �e� jakousi p�ed školou na podium, 
a to n�meckou, jižto do mne pan katecheta (Ignac Knobloch) a pan u�itel jakýmsi 
um�lým zp�sobem vpravili, a já ubožátko slova n�meckého neum�l a nerozum�l. Že 
jsem se asi snad odhodlanou sm�lostí tou líbiti musel byl d�kaz, že mi pan krajský 
daroval tolar, a p. m�š�anosta mi dal celý nový oblek zhotoviti. - Další dnové mladí 
plynuly mi slastn�, u�il jsem se ve škole p�edm�t�m školním, tehdáž ovšem ješt�
velmi obmezeným, �íst, psát, po�ítat, nebo� dobrý a hodný p. u�itel Jan Hejtmánek 
a� velmi p�i�inlivý a neunavný u�itel byl, nebyl žádným pedagogem, za to však tím 
horliv�jším hudebníkem: proto také který hoch jen trochu schopností jevil musel se 
zp�vu a hudb� u�iti, a mezi t�mi byl též já. - 

V roce 1821 p�išel za kaplana do Starého Knína P. Ond�ej Richtr, kn�z to mláde-
že velemilovný. Byv spolu katechetou naší školy, a seznav schopnosti n�kterých, vy-
bral si nás asi osm, kterých v soukromých hodinách po�al v n�mecké �e�i vyu�ovat. - 
Bylt� týž ctihodný duchovní zvláštním p�íznivcem domu rodi�� mých, a trávíval ve 
spole�nosti otcov� u nás mnohou dobu, �ím jsem k n�mu tím v�eleji p�ilnul, tak že 
jsem se stal jeho milá�kem; a proto když r. 1822 týž duchovní ze Starého Knína za 
duchovního do invalidovny u Prahy p�esazen byl, vzal si mne sebou, cht�je tak dálší 
vzd�lání mé podporovati, jelikož rodi�e na mne nijakého nákladu �initi nemohli. - V 
�ervnu téhož roku stalo se p�esídlení to, a já sdílel s ním jak byt tak stravu, ano i po-
                                                          
1) Grošák a dvougrošák byly zbytky smutné upomínky na finan�ní patent z r. 1811. Byly to 
peníze m�d�né, na prvn�jším v prost�edním štítu rakouského orla vyraženo bylo 15, na druhém 
30, což znamenalo, že platívaly d�íve 15 a 30 krejcar�, finan�ním patentem snížena byla cena 
na 3 a 6 kr.  
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t�ebné šatstvo mi obstarával. - Pokud ješt� �as návšt�vy školy byl až do konce srpna 
navšt�voval jsem školu v invalidovn�. Jak jsem tu po�al o�í otvírati, když já ubohý 
	echá�ek poprvé veškerých p�edm�t� n�mecky p�ednášeti slyším! Však brzy jsem se 
do toho vpravil, jelikož dobrotivý p�stoun m�j každodenn� se mnou opakoval a na 
druhý den p�ipravoval: proto mi u�ení to ned�lalo mnoho starostí. - Po prázdninách 
po�al jsem však navšt�vovati hlavní školu u Piarist� na Novém m�st� v Praze, kamž-
to jsem každodenn� docházel. A� cesta ta dosti vzdálena byla, bývala pro mne dosti 
zábavnou zvlášt� doby od jara až do zimy, a v zim� jsem více pospíchával. Pon�vadž 
jsem však na ob�d domu choditi nemohl, postaral se m�j šlechetný dobrodinec o to, 
že jsem ob�dy z darma obdržoval, a sice v pond�lí a pátek u mlyná�e Brodiny v kle-
mentské ulici, ve st�edu na fa�e u sv. Vojt�cha u veleb. pana fará�e Vác. Š�astného, 
který mne ješt� po ob�d� vždy 1 zl r.�. obdaroval jak �íkával na papír a na ovocný 
trh. Byl to kmet šlechetný a co št�drý podporovatel chudých studujících znám. V úte-
rý a v sobotu pak u mlyná�e Josefa Hlavsy v Nových mlýnech, kdež jsem oby�ejn�
také v ned�li na ob�d zván býval, jelikož tu byli dva synové Kosmas, a Sebold v 
mém v�ku, kte�í školu v sirot�inci u Sv. Jana K�titele navšt�vovali a všední dny zcela 
tam trávili, jen v ned�li doma bývali: proto jsem jím býval spole�níkem: a tu se mezi 
námi vyvinul velmi p�átelský pom�r, zvlášt� Kosmas p�ilnul ke mne s plnou duší tak 
jako já k n�mu. Š�astné toto mládí trvalo však krátký �as; dobrodinec m�j byl r. 1823 
op�t do Starého Knína p�esazen, a já v Praze osi�el. Nástupce jeho v duchovním ú�a-
d� v invalidovn� P. Ferd. Kalaš dop�ál mi sice až do skon�ení školního roku p�íbytku 
u sebe, a odbyv t�etí t�ídu hlavní školy s dobrým prosp�chem, navrátil jsem se op�t 
do ot�iny své, kde jsem ovšem již školu nenavšt�voval, za to však v hudb�, a to 
zvlášt� p�ípravou ku hraní na varhany, a tak�ka na všechny hudební nástroje se cvi�il; 
neunavný dobrodinec m�j mne však ku studiím gimnasialním p�ipravoval. Tu však 
neš�astná pro rodinu naši nastala doba. V m�st� vypukla horeška nakažlivá, jižto dne 
19. listopádu 1823 moje sestra Marie, provdaná Holoubková podlehla, a nemoc ta i 
do celé rodiny naši s nejkrut�jší prudkostí se zabrala, že nás najednou p�t nemocných 
léželo, a dobrý otec náš na nemoc tu dne 8 unora 1824 zem�el. Byla to nejkrut�jší rá-
na, která se celé rodiny dotknula; a sotva že otec poh�ben byl, ulehla též pe�livá mat-
ka, takže d�m náš po celou zimu pravou nemocnicí byl. V trudné dob� té osv�d�il se 
nejv�tší dobrodinec m�j a pravý ochranitel rodiny naši P. Ond�ej Richtr co pravý li-
dumil. Nejen že vedl a �ídil sám po celý �as nemoce záležitost kolektury, nýbrž ob-
starával i korespondenci obchodu se týkající: a nejen to, on sestavil celý inventá� ma-
jetku, sepsal dluhy a požadavky, a tím zabránil mnohé škod�, která by rodinu naši 
byla mohla potkati, ano on i odvrátil kruté v��itele, kte�í namahav� rychlé zaplacení 
požadovali, takže majetek, a� �áste�n� zadlužen, rodin� uchován byl. - 

Matka s obvyklou pe�livostí vedla jak hospodá�ství tak obchod dále, pro uleh�ení 
ji byl bratr Václav, který již p�i obchodu v P�íbrami zam�stknán byl domu povolán. 
Bratr František byl té doby v u�itelském kursu v Praze, po jehož odbytí se dostal za 
podu�itele do Milína. - Dobrodinec m�j byl v �íjnu 1824 p�esazen za kaplana k sv. 
Petru do Prahy, a mne vzal op�tn� sebou bych gimnasium studoval, a já také po�át-
kem školního roku u Piarist� studie zapo�al. Ze spolužák� mých tehdejší doby byli to 
Karel H. Mácha a Ladislav Zap s kterými jsem v jedné lavici sedal, a tehdá již p�átel-
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ský pom�r mezi námi se vyvinul. Pon�vadž však dobrodinec m�j op�t z Prahy na jiné 
místo povolán byl, ztratil jsem podporu k dálšímu studování, nebo� matka na mne 
vynakládati nemohla. Navrátil jsem se domu, a tu bylo uzav�eno, že se k stavu u�itel-
skému p�ipravovati mám, pon�vadž se bratru Františkovi v Milín� dob�e vedlo. Do-
hlížel jsem tedy na nejmenší dítky ve škole, u�il je písmenky a slabikovat, a cvi�il se 
hudb�. V domácnosti však jsem musel vypomahati všade, kde t�eba bylo. Tak jsem v 
lét� pásal krávy �asn� z rána; a když zvon�no bylo ke mši, navrátil jsem se, a hrál p�i 
mši na varhany. V �ase žní však musel jsem býti všade, kde práce byla. - V roce 
1825 provdala se sestra Anna za švagra Holoubka. - V té dob� p�išla do Novo Knína 
n�mecká divadelní spole�nost Suvarova, a já že n�mecky um�l bráván ku vypoma-
hání. Tu se mi zalíbilo divadlo tak, že jsem to, co jsem vid�l a slyšel, doma �esky 
op�t spisoval, což jsme pak co hoši odrostlejší v ned�li v mandlovn� u barví�e Hil-
gartnera v Sudovicské ulici a neb v stodole u Neva�il� proti Salaši provozovali. Byla 
to asi slátanina, na nižto se již ani nepamatuji. - V srpnu r. 1828 byl odvod k vojsku 
vypsán, a já co osmnáctiletý mladík m�l jsem to pot�šení, že jsem též co rekruta do 
Prahy k odvodu odeslán byl, však s poznámkou: „pro tenkráte ješt� slabý“ propušt�n. 
- Setrval jsem doma až do �íjna 1828, kdy jsem po�átkem školního roku do u�itel-
ského kursu u sv. Jind�icha v Praze nastoupil a tím tak�ka na vždy s rodišt�m svým se 
rozlou�il. Z domova jsem obdržoval m�sí�ní podpory 5 zl.c.m. ostatní jsem si musel 
hudbou zaopat�ovati. Hrával jsem po hostincích k poslechnutí jak �íkali, a v ned�li v 
sálech v let� na Štvanici v zim� na Hrádku. Tu jsem se scházíval se svými spolužáky 
Máchou, Zapem, a seznámil se i s jinými, kte�í mi �eských knih ku �tení zap�j�ovali, 
a podal n�kolik anekdot do tehdáž vycházejícího Hyblova �asopisu „Jindy a Nyní“, 
jejžto jsem si již sám odebírati mohl. V �ervenci r. 1829 obdržel jsem vysv�d�ení co 
oprávn�ný podu�itel, a jelikož bratr František v tom �ase z Milína za druhého u�itele 
do Led�e v 	áslavsku se dostal, nešel jsem z Prahy již domu, nýbrž p�ímo k n�mu. - 
Cestou jsem se protloukl mezi pány u�iteli, jak to již oby�ejem bývalo, nebo� nedo-
stávalo se pot�ebných pen�z na cestu; za to nalezl jsem dosti ochotné podpory. - Jeli-
kož tu v Led�i uprázdn�né bylo místo pomocnické (podu�itelské), byl jsem od první-
ho u�itele p. Václava Havlí�ka a c.k. vikariatního ú�adu té doby tamtéž jsoucího na 
místo to p�ijat. Ztrávil jsem tu dva roky. Nechci tu popisovati svízele, jakých jsem v 
dom� u�itele Havlí�ka p�ežíti musil; podotýkám toliko že z p�ipov�zeného služného, 
které mi dle písemné smlouvy 40 zl c.m. ro�n� krom� ostatního zaopat�ení v dom�
vypláceno býti m�lo, já za ty dva roky toliko 16 zl byl obdržel, a kdyby nebylo býva-
lo soukromého vyu�ování, byl bych ani šatiti se nemohl, v kterémžto pádu zvlášt�
vd��n� p�ipomenouti musím papírníka v Podole u Led�e p. Hellera, kde jsem za sou-
kromé vyu�ování dítek tak št�d�e podporován byl, že jsem si vše pot�ebné zaopat�o-
vati mohl. - V �ase tom, a sice r. 1830 po�al Kramerius v Praze vydávati zábavný �a-
sopis „Ve�erní vyražení“, jejžto bratr m�j František odebíral, a ve mne byla probuze-
na myšlenka zkoušeti se též v literárním písemnictví. Tu zapot�ebí p�ipomenouti, že 
mi nebyla neznáma literatura �eská beletristická až do té doby, po�ínaje od Krameri-
usova „Lidumilu“, „Hlasatele“ �eský „Hylos“, „Rozlí�nosti“ Hyblovy „Rozmanitos-
ti“ a „Jindy a Nyní“ i jiné vyšlé zábavné spisy. V dob� té zvlášt� na mysl mou p�so-
bily Václ. Hankou vydávané „Starobylé skládání“, básn� Nejedlého a Hn�vkovské-
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ho, a proto jsem si za první literární práci obral podati místní pov�st lede�skou o 
mocném n�kdy velmoži �eském a na Led�i sídlícím Burianovi Tr�kovi, jižto jsem v 
krátkou baladu sestavil, nemaje o prozodii nijakého pou�ení ani známosti, a dosti 
ostýchav� zaslal ji redakci „Ve�erního vyražení“. Jaká tu byla radost má, když po 
n�kolika týhodnech práci svou v �asopise tom otišt�nu jsem spat�il! To bylo podn�-
tem, že jsem se v podobných pracech dále zkoušel, a na to více rozli�ných drobností 
do �asopisu toho zasílal. - Školním rokem 1831-32 obdržel jsem místo podu�itelské 
ve Sv�tlé nad Sazavou: Blažen� jsem tu ztrávil celý �as mého tu pobytu. Výte�ný 
u�itel Josef Marek nebyl mi p�edstaveným, nýbrž pravým otcem, který mi všeliké 
p�íležitosti k vzd�lávání se poskytoval, a mne ve všem podporoval, také od rodiny 
považován jsem byl co jich �lenem. Krom� toho docházel jsem i p�ízn� v jiných ro-
dinách kde jsem soukrom� vyu�oval, od mládeže byl jsem milován, od p�edstave-
ných uznale oce
ován. Zvlášt� mi tu p�ipomenouti dlužno p�ízn� vrchnosti panství 
Sv�telského vysokorodého starohrab�te Jana Salma z Reiferscheidu a paní hrab�nky 
Roziny rozené Nosticové, kte�í hmotné postavení mé zna�n� zlepšovali; a jelikož pa-
ní hrab�nka, co zvláštní p�ítelkyn� mládeže, �ast�ji do školy p�ícházívala když po ce-
lé léto vždy na panství trvávali, musela ve zp�sobu mého vyu�ování dojíti obliby, 
nebo� dostalo se mi té d�v�ry, že jsem pozd�ji mladých pan� hrabat Františka a Jana 
v �eské �e�i vyu�oval. - Zde jsem prázdné chvíle v�noval zcela literárním pracím. V 
skrovném pokojí�ku svém sedával jsem u stolku mnohdykráte až dlouho p�es p�lnoc, 
nedbaje ani v zim� na to, že topeno nemám, a že si zk�ehlých prst� dýcháním zah�í-
vati musím. Psal jsem tehdáž mnoho, nejvíce p�ekládal, a vše to uve�ej
oval v Kra-
meriusovém „Ve�erní vyražení“. Maje p�íjmy zlepšené, že jsem též na plody literatní 
n��eho ob�tovati mohl, vstoupil jsem do spojení s knihkupectvím Neurentrovým v 
Praze, které mi hojn� spisy zasílalo. N��eho podržel jsem pro sebe, n��eho hled�l 
jsem na jiné odbýti, a co zbylo bylo p�ijato zp�t. - Tak ponenáhla za�ídil jsem si ma-
lou knihovnu, kte(rá) ale více po m�ste�ku kolovala nežli ve sk�íni ležela: což mi d�-
lalo pot�šení, nebo� jsem ve prosp�ch mládeže objednával vycházející povídky 
Schmittovy, a podobné, a pro dosp�lejší Klaurenovy povídky, pak vycházející �aso-
pisy.  

Velice mne p�ekvapilo, když jsem se dozv�d�l, že redaktor „Ve�. vyr.“ povídky 
mé do �asopisu zasílané také ve zvláštním sešitovém vydání u Landfrasa v Jind�i-
chovu Hradci tisknouti dával. Byly to povídky: „Ukradený st�evíc“, „Mocnost lás-
ky“, „Josefka“, „Jolanta“ aj. - Touž dobou p�eložil jsem z Ebersberga pou�ující spis: 
„Mladý muž ve sv�t�“, který rukopis mi v Praze u P. Michla piaristy uvázl, jemuž 
jsem jej k p�ehlédnutí byl sv��il. - Doporu�ením vysokorodé paní hrab�nky Salmové, 
byl jsem p�ijat za druhého u�itele do ustavu hluchon�mých v Praze kteréž místo jsem 
1. �ervence 1836 nastoupil. Povolání tomu oddal jsem se s celou duší, a nezapome-
nutelný mi a u nejvd��n�jší pam�ti chovaný �iditel P. Jan Mücke byl mi nejen vzor-
ným p�íkladem nýbrž i nejv�rn�jším rádcem a u�itelem, takže mi možno bylo úpln�
se v t�žký úkol ten vpraviti. - Že snaha má up�imná byla, a také u p�edstavených 
ocen�ní došla, sv�d�í dané mi od vrchního �iditelství ujišt�ní, že p�i nejbližší p�íleži-
tosti místo prvního u�itele mi ud�leno bude. Tato p�íležitost udála se r. 1838 kdy 
první u�itel John - Piarista - ustav opustil. Zažádání o místo to nem�lo však pro ten-
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tokráte p�íznivého výsledku, nebo� se vrchní �iditelstvo vymluvilo, pon�vadž �iditel 
P. Mücke stár jest, že na místo to povolán býti musí duchovní, který by po úmrtí �idi-
tele chovance v náboženství vyu�ovati mohl; a tu povolán P. Václav Frost, duchovní 
pln horlivosti a ob�tavosti pro neš�astné chovance; a já se kojil nad�jí na p�íští dobu. 
- K všeobecnému zármutku ustavu zem�el �iditel P. Jan Mücke na podzim r. 1838. - 
Po �as téhož churavosti d�ly se již pletichy proti m�, a d�íve nežli bych o uprázdn�né 
místo prvního u�itele byl zažádati mohl, nebo� byl Frost za �iditele ustanoven, povo-
lán byl na ustav P. Václav Ko�atko, jemuž bez vypsání konkursu ale také beze všech 
zásluh a p�ípravného se vzd�lání u vyu�ování hluchon�mých první místo u�itelské 
ud�leno bylo. - Byl jsem v nad�ji své sklamán, a pozd� teprv dozv�d�l jsem se co to-
ho bylo p�í�inou. Já byl rozhodný 	ech, který od první doby svého do Prahy p�ícho-
du jedin� �eské kruhy navšt�voval, s �eskou stranou té doby se rázn�ji vyvinující na 
probuzení národnosti pracoval, do �eských list� psal, v ustavu tom poprvé od jeho tr-
vání a� z na�ízení �iditelstva dítky z �eských míst �esky vyu�ovati po�al: a to bylo 
proh�ešením v o�ích výboru ustavu a vrchního �iditelstva! 

Netajím toho, hnedle po mém p�íchodu do Prahy - po �em jsem vždy nejsnažn�ji 
toužil - bylo první snahou moji, seznámiti se s vynikajícími tehdejší doby vlastenci; a 
první jehož jsem seznati si p�ál byl Josef Kajetan Tyl, doby té redaktor Kv�t�. Ten 
mne brzy seznámil s jinými, a já se stal �lenem kruhu literárního, a po�adatel� teh-
dejší doby povstalých tak zvaných �eských bál� z nichžto první v sále konviktském, 
pak v sále Žofínském tak skv�le odbývány byly. - Tu musím podotknouti že jsem 
krom� nejsv�domit�jšího pln�ní povolání svého prázdné hodiny vynaložil k tomu, 
bych se náležit� vzd�lal v oboru hudebním, a za tou p�í�inou navšt�voval jsem po 
dva roky varhanickou školu pod výte�nými u�iteli Václ. Horákem a Robertem Führe-
rem a zkoušku s výborným prosp�chem odbyl. - Krom� toho navšt�voval jsem též 
p�ednášky �eské �e�i a literatury na vysokých školách Pražských, a i tu s dobrým vý-
sledkem se potka i obdržel jsem vysv�d�ení výborné.  

Nebylo mi leniti, nýbrž psal jsem po celý ten �as do �asopis� Kv�t� a V�ely; do 
prvn�jšího pod p�ijatým jménem Novoknínský, do druhého pod jménem Sekytský, 
jelikož mi pokynuto bylo od p�edstavenstva ustavu, že do �eských list� psáti nesmím. 
Toliko p�ísp�vky do Tylova „Vlastimila“ a Malého „Dennice“ byly vlastním jménem 
podepsány. Zde jsem vydal též z n�meckého p�eloženou povídku pro mládež: „Raj-
noldovy osudy“ a pov�st z okolí Lede�ského „	arod�jnice“. Z hudebních skladeb 
podal jsem pokusy písní ve „V�nci“ z nichž Erbenova baláda „Sirotek“ doby té vel-
kého rozší�ení došla. - Jsa doby té náruživý milovník tance, skládal jsem i vál�íky a 
kvapíky, z nichž co p�ílohy n�meckého �asopisu Erinnerungen mnohé otišt�ny byly. 
- Když však v masopust� r. 1840 první tak zvaný �eský bál odbýván býti m�l, složil 
jsem vál�ík pod názvem: „Ohlasové z luh� �eských“, který hlavn� z náp�v� �eských 
písní sestával. - Byl to první pokus druhu toho, který také co první tane�ní skladba 
nákladem obchodu v musikaliích Marka Berry s �eským nadpisem vydána byla. Ne-
zapomenutelný mi ostane dojem jakým jsem dojat byl když vál�ík ten v hudbu od 
kapelníka Procházky od c.k. pluku Benedek arangován, kapelou tou v hudební 
zkoušce p�ed plesem uspo�ádané v p�epln�ném sále Žofinském provozován byl! Ne-
chci malichernou skladbu tu snad vynášeti, ale p�ijmutí její bylo nadoby�ej p�íznivé, 
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což p�ipisovati nemohu než nahodilé š�astné myšlence, že jsem motiv� národních 
písní byl použil. Byl jsem co nejpochvaln�ji vyznamenán, uveden do kruhu kde sed�-
li naši literarní heroové Jungman, Palacký, Šafa�ik, 	elakovský, Hanka, Hn�vkov-
ský, kanovník Pešina, Dr. Stan�k, Dr. Amrling a mezi nimi hrab� Lev Thun a �iditel 
hudby chrámu Svatovitského a spolu �iditel varhanické školy Jan Vitásek, a sta�i�ký 
Hanka mne tu ve�ejn� políbil, což mi bylo nejv�tším vyznamenáním. Následek toho 
byl, že jsem s t�mito našimi výte�níky v bližší vztyk p�išel a s nimi pak �ast�ji již 
obcovával. Zvlášt� Hanka mne vybídl k �ast�jšímu jej navšt�vování, což jsem také 
ochotn� �inil, tím jsem se seznámil s poklady literarními a rukopisními kr. �eského 
musea, a ním jsem obdržel pou�ení v �tení starých rukopis�, které aniž bych toho byl 
tehdáž tušil, mi pozd�ji tak pot�ebno bylo a v pozd�jších pracích p�isp�lo. Šlechetný 
p. Vitásek mne op�tn� se nabídl, že mi v harmonii a skladb� hudební návodu bez-
platn� ud�lí, �ehož jsem vd��n� použil, a nelitoval cesty daleké z nejzadn�jší �ásti 
Karlova nám�stí na Hrad�any po celé p�lletí každé soboty odpoledne. -  

Mimo to utvo�il se mezi mladšími spisovateli kruh literární, který si za úlohu 
obral cvi�iti vzd�lávati se v �e�i polské a ruské, a scházívali jsme se k cvi�ení tomu 
dílem v bytu Ant. Strobacha, který tehdáž práva studoval, dílem v bytu Frant. Riegra 
též tehdáž studujícího práv a Bojisl. Pichla studujícího medicinu bydlících tehdy po-
hromad� v dom� Kopmanské zahrady, - a zde byl položen základ k tak zvaným �es-
kým bál�m a pozd�jším „Besedám“ které v let� 1840 ve Václavských lázních po�á-
tek sv�j vzaly. - Bylo to tak�ka rozhodné ve�ejné vystoupení národnosti �eské v šir-
ším slova smyslu, jelikož tu �e� �eská, jižto se p�i tomto ve�ejném vystoupení jedin�
užívalo, práva svého vydobývati po�ínala. - Byli již jiní o tom psali, jakého výsledku 
se tím docílilo, a protož mi o tom zmi
ovati net�eba; jednoho však opomenouti ne-
mohu, a to jest, že mne to stálo ztrátu mého postavení. P�í�ina byla tato: Když se o 
zaražení besed ve Václavské lázni jednalo, a policejní �iditelství nám vstupních lístk�
pouze �esky tišt�ných povoliti necht�lo, nýbrž naho�e n�mecké a dole �eské zn�ní 
zvacích lístk� na�izovalo, u�inil jsem já ve výboru návrh, že dáme na zvací lístky vy-
tisknouti toliko vyobrazení Václavské lázn�, a na zadní stranu že se napíší dnové kdy 
se Besedy odbývati budou, doloživ k tomu: „Nemusíme takové komandování poli-
cajtské poslouchat!“ Návrh byl p�ijat a vykonán ku zdaru podniku, ale slova má do-
nešena byla zástupci policejního �iditelství Heide, který byl též �lenem vrchního �idi-
telství ustavu, a já byl k zodpovídání se p�edvolán, a a�koliv mi toho dokázáno neby-
lo, p�edc mne v rozhorlenosti propustil s poznámkou výhružnou: „dir folyen schrie-
ben dir sich selbst zu.“ - Výhružky té jsem nedbal, a byl v oboru tom bez nejmenšího 
zanedbávání poviností svých stále �iným. - Krom� kruh� literárních ú�astnil jsem se 
též sch�zek �eských u�itel�, které za vedení MDra Karla Amrlinga v zakoupen� n�ho 
zahrad� od n�ho „Bude�“ nazvané se odbývaly, kde pozd�ji v letech �ty�idcátých 
nádhernou budovu vystav�ti dal, a ji pro z�ízení vyšší pouze �eské školy ustanovil, 
�emuž pozdejší politický obrat zcela jiný sm�r dal. Zde položen byl základ k první 
�eské pr�myslové škole, a zde probuzeno bylo u�itelstvo k národnímu uv�dom�ní, - 
mezi nimiž brat�i Ba�korové Josef a Št�pán, Tesa�, Joz. Svoboda a jiní zvlášt� vyni-
kali.  

Ješt� o jedné v�ci se zmíniti musím. Navšt�voval jsem dle možnosti, když mne 
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dohlídka poviná na chovance v ustavu pobýti nevázala, každoned�lní divadelní p�ed-
stavení �eská. Hnedle v prvním �ase pozoroval jsem p�i každém p�edstavení na kraji 
druhé �ady lavic sedávati vážného muže, jehož podoba mi velmi známa býti se zdála, 
ale nikdy jsem se odhodlati nemohl, bych se s ním blíže seznámil. - Jedné ned�le 
1837 šel jsem navštíviti svého nejv�tšího dobrodince P. Richtera, který fará�em v 
Hloub�tín� byl. Na silnici za invalidovnou setkal jsem se se dv�ma dívkami, patrn� z 
Prahy jdoucími, a jelikož stejnou cestou krá�ely a �esky hovo�ily, dodal jsem si sm�-
losti, že jsem jich požádal za p�ivolení, bych je sprovázeti mohl, které pozorujíce že 
nejsem dotíravým, k tomu svolily, �ímž nám cesta se ukrátila, zvlášt� když jsem s 
nimi i o vlasteneckých podnikáních pražských hovo�iti mohl, které jím do podrobna 
známy byly. Za hovoru dozv�d�l jsem se, že cíl jejich vycházky byl tentýž co m�j, a 
že jdou navštíviti dobrého p�ítele doma pana fará�e do Hloub�tína, kamž i rodi�ové 
jejich odpoledne p�ijeti hodlají.  

Byvše u pana fará�e laskav� pohošteni, bavili jsme se co nejduv�rn�ji, nebo� to 
byly z mládí mého známé dívky nyní již dosp�lé dcery mlyná�e pražského z Nových 
mlýn� p. Josefa Hlavsy, jímžto jsem se co jich n�kdejší bezplatný strávník p�edstavil. 
Jelikož rodi�ové p�ijeti nemohli, odeslali odpoledne pro dcerušky své ko�ár, a já jich 
pak až domu doprovodil. Od té doby nastal ten nejd�v�rn�jší pom�r mezi mnou a ro-
dinou celou, zvlášt� s dávným p�ítelem z mladosti synem Kozmasem uzav�eno to 
nejv�elejší p�átelství, tak že po celou dobu mého pobytu v Praze jsem d�m ten 
nejmén� jednou v týhodni, n�kdy i vícekráte navšt�voval, nebo� vyznati musím že 
jsem k sle�n� Ann� opravdovou náklonost ano i lásku v�elou cítil, ano i ona vždy a 
p�i každé p�íležitosti mne vyznamenávala. Nemaje však zabezpe�eného ješt� posta-
vení takového, abych na ženitbu byl pomysliti mohl, neu�inil jsem ji z�ejmého vy-
znání lásky, ale jak Anna tak celá rodina šlechetná náklonost mou dob�e pozorovali, 
proto jsem tak�ka tu co �len rodiny považován byl. Zažil jsem v kruhu rodiny té nej-
p�íjemn�jší chvíle mého pobytu v Praze, nebo� když ne rodi�e sami, s rodinou tak 
vždy milený p�ítel Kozmas a sle�na Anna navšt�vovávali veškeré zábavy, jichžto jak 
jsem z p�edu uvedl kruh náš byl po�ádal, a Anna bývala tu vždy mojí tane�nicí. S vá-
ženým otcem pak navšt�vovávali jsme ned�lní �eská divadelní p�edstavení, z nichž 
on žádné nevynechal.  

Druhé o �em se ješt� zmíniti musím jest, že jsem každoro�n� �as prázdnin dvou-
m�sí�ních použil k cestování po krajích �eských, abych vlast svou náležit� poznal; 
p�šky procestoval jsem celé 	echy. Bylo� doby té cestování takové zvláštního druhu. 
Tehdáž kdo se k národnosti �eské ve�ejn� p�iznával, kdo �eské knihy kupoval a �eské 
�asopisy odebíral nazýván byl vlastencem. Tito tak zvaní vlastenci byli již rozší�eni 
po celé zemi; a proto p�išel-li vlastenec pražský na svých cestách k n�kterému na ve-
nek, byl vždy srde�n�, up�imn� uvítán, pohost�n a zase dáleji jinému odporu�en, tak-
že výcházka taková bývala jako navšt�vání známých: a proto také cestování takové 
všemožn� usnad
ováno bylo. - Cestování své hled�l jsem si vždy tak uspo�ádati, 
abych v ned�li po Na nebe vstoupení Panny Marie (po 15. srpnu) mohl býti v rodi-
ném svém m�st� Knín�, kde v týž den se posvícení slavívá. Býval to den, kde jsme se 
všichni brat�i každoro�n� u naší dobré matky scházívali, dokaváde nám ji B�h p�i ži-
vobytí zachovával, a také jiní spolurodáci p�icházívali v týž den domu, �ímž v m�st�
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vždy po n�kolik dn� �ilý život panovával.  
Kone�n� mi tu ješt� uvédsti t�eba, že v dob� svého pobytu v Praze a vyu�ování 

hluchon�mých dítek v ustavu, jsem se podobným vyu�ováním též soukrom� v n�kte-
rých domech zanášel, a sice u majitele továrny na p�edení vlny p. Forchheimera v 
Karlín�, kde m�li hluchon�mou dceru Malvinu, již do ustavu dáti necht�li, pak u 
správce c.k. loterinního ú�adu pana Kaliny z Jättensteinu. Též zvláštního žáka vyu-
�oval jsem v prosu
kování hluchon�mých (Zeichensprache-Taubendelehre). Byl to 
proslulý profesor ranhoji�sví na universit� pražské Fritz, který u vysokém již stá�í 
mrtvicí ran�n byv na ústrojí mluvní, a� vše úpln� slyšel a všech ostatních smysl� mo-
cen byl, mluviti nemohl. Aby svým domácím vše to co si p�ál stále psáti musel, p�išel 
na tu myšlenku, že když se hluchon�mí mezi sebou prosunkováním dob�e baviti do-
vedou a sob� rozum�jí, že též on zp�sobem tím v domácnosti si pom�že: zapomenul 
ale na okolnost tu, žeby i jeho domácí všech prosu
kových znamení znáti musili. Byl 
to velmi pilný žák, který s neoby�ejnou vytrvalostí si prosu
ková znamení obšírn�
popisoval, a tak si jakýs prosu
kový slovník sestaviti cht�l.  

To jsou hlavní momenty z doby mého pobytu v Praze, kde jsem v kruzích tak 
rozmanitých nejv�elejšího p�átelství zažil: a když nyní nazp�t pohlednu, spat�uji se 
již tak�ka z t�ch, kte�í jsme doby té na poli literárním a probuzování národního uv�-
dom�ní pracovati po�ali osamocen, ostatní již mne byli p�edešli na v��nost. Žijí� do-
by této z t�ch dle mého v�domí posaváde: Dr Frt. Rieger, Dr Bojislav Pichl, Jaroslav 
Pospíšil, Jaroslav Vr�átko, Václav Nebeský, p. Jakub Malý a Št�pán Ba�kora, Dr 
Amrling. 

Dne 30 dubna 1841 obdržel jsem od vrchního �iditelstva dávno o�ekávanou vý-
pov�� na jeden rok, bych jak ve výpov�di se praví, �asu nabyl po jiném schopnostem 
mým p�im��eném míst� se ohlednouti. Výpov�di té, která se více pochvalnému de-
kretu podobá, jsem se nelekl, byl jsem toho jist, že se mi n�jakého jiného místa do-
stane; ano nabízená mi byla prost�edkováním Dra Amerlinga u�itelská místa v T�-
chobucích, a v Peruci, necht�lo se mi však do vesnice jíti.  

O prázdninách r. 1841 podnikl jsem s p�ítelem Kozmasem Hlavsou op�tn� pou�
po 	echách, k �emuž jsme si východní a severní 	echy obrali, prošli jsme kraje kou-
�ímský, �áslavský, chrudímský, královehradecký s pamatnými Krkonoši a skaliny u 
Zámrsku, p�ešli jsme p�es Slezko až do Vratislavi, kam nás touha vedla, by jsme pro-
slaveného vlastence a tamn�jšího profesora Jana Ev. Purkyn� znáti se nau�ili. Na 
cest� té to bylo poprvé, kde jsem Horu Kutnou se znáti nau�il, nepomysliv sob� teh-
dáž, že ješt� téhož roku pro vždy mne osud sem uvede, bych tu kosti své složil. - By-
lo to radostné cestování, z n�jž bych velmi mnoho ut�šených vzpomínek uvésti mohl. 
- Na zpáte�ní cest� z Krkonoš� octli jsme se v Ji�ín�, chtíce druhý den navštíviti slo-
vútného nejstaršího vlastence d�stojného d�kana v Libuni P. Ant. Marka. - V hostinci 
mimovoln� vzal jsem do ruky na stole ležící „Prager Zeitung“, a v n�m �tu vypsání 
konkursu na uprázdn�né místo �iditele choru v Ho�e Kutné, a p�edsevzal si o místo to 
zakro�iti, což jsem také hnedle po svém návratu do Prahy u�inil. Na den 15 zá�í t.r. 
byl jsem již ku zkoužce do Hory Kutné povolán, kdež jsem schopnost hudební p�ed 
zvláštn� zvolenou komisí ve h�e na varhany, houslích a zp�vu složiti m�l. Bylo nás 
deset žadatel�, pro mne bylo pak pozd�ji rozhodnuto, a již první dny v �ijnu došel 
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mne dekret nímžto mi zažádané místo ud�leno. - V ustavu nev�d�lo se ni�eho, že se 
o n�jaké míto ucházím, jelikož se brzkého odchodu mého obávali, nebo� se vyu�ova-
cích sil nedostávalo, an by tu byl P. Frost osamotn�l, nebo� P. Ko�átko se teprv do 
vyu�ování vpravoval: a protož jak bezpe�n� mi sd�leno, bylo v sezení výboru ustavu 
usnešeno, výpov�d mi danou ignorovati, a mn� i na dále v ustavu podržeti. U mne 
však bylo jiná�e ustanoveno. - Jak mile jsem dekret byl obdržel, p�estal jsem vyu�o-
vati, a po�al v�cí skládati. �iditel P. Frost nehodlal mne však propustiti, a obrátil se k 
vrchnímu �iditelstvu, tak že sám vrchní �iditel gubernialní rada Herget do ustavu p�i-
šel, a mn� domlouval, že nejmén� p�l roku ješt� v ustavu potrvati musím, já však jím 
odpov�d�l, že když mne k setrvání na ustavu nutiti budou nemohou mi porou�eti 
abych vyu�oval jak toho pot�eba káže a vždy jindy jsem �iníval; a jelikož domlouvá-
ní neprosp�lo, dáno mi na v�li jak dlouho ješt� pobýti chci: já však a� bolestn� jsem 
se s ustavem a s ubohými neš�astnými chovanci lou�il, rozhodl se co nejd�íve odejíti, 
k �emuž jsem také hnedle p�ípravy �inil. Jak bolestné bylo lou�ení mé s ustavem, tak 
t�žce lou�ili se chovanci se mnou plá� a prosba o dálší pobytí se strany jich st�žovalo 
mi odchod tím více; ano i �iditel i vrchní �iditelstvo poznalo kone�n�, že se mnou ne-
šetrn� a nespravedliv� jednáno bylo, a pro mne to bylo dostate�ným zadostu�in�ním.  

V posledním týdnu m�síce �íjna 1841 p�est�hoval jsem se do Hory Kutné s tím 
nejv�elejším úmyslem novou dráhu svou co �iditel choru se vší horlivostí nejen za-
stávati, nýbrž i na stupe
 dokonalosti p�ivésti, nebo� se mi všeobecn� pravilo, že 
hudba chrámová velmi zanedbána jest, jelikož m�j p�edch�dce Fähurich po více rok�
churav a nemocen jsa, nemohl ni�ím p�sobiti, a choralisté sta�í o nic nedbali. M�l 
jsem tedy nejen v�li dobrou, nýbrž beze všeho se vynášení také pot�ebných schop-
ností i dostate�né v oboru tom zkušenosti znaje pot�eb a poviností �iditele chrámové 
hudby ve všem odv�tví již tak�ka od mali�kosti, nabyl jich též za svého pobytu v 
Led�i a ve Sv�tlé, kde jsem p�i všech ob�adech chrámových vypomahati musel, a se-
znal jsem jich za svého trvání v Praze, chod� z ochoty vypomahati p�i všelikých 
chrámích Pán�, což mne seznámilo s tehdejšími �iditeli choru: Mb. Maškem v Týn�, 
Václ. Horákem u Františkán�, Kolešovským u sv. Št�pána, Studeným u sv. Jind�icha, 
Musilem u sv. Petra, Nejedlým u Nejs. Trojice, Vodrhánkem v Emauzích a hlavn�
Vitáskem u sv. Víta.  

Prvního listopádu 1841 nastoupil jsem místo to, a první ulohou mojí bylo postara-
ti se o pot�ebné zp�váky, za tou p�í�inou za�ídil jsem si školu p�veckou pro mládež, a 
vyu�oval každodenn� ve škole od 11 do 12 hodin dítky které se k tomu byly p�ihlási-
ly. - Nebylo mi tu na r�žích ustláno, nebo� všem mojím snahám kladeny byly bu�to 
z osobní zášt� neb i ze zlomyslnosti zna�né p�ekážky. - P�esv�d�il jsem se že s posa-
vádními p�i chrámu ustanovenými p�ti choralisty chrámová hudba se obroditi nedá, 
protož jsem se snažil získati k výpomoci ochotník� hudebních, jichžto v m�st� mno-
hých bylo, v�tšina jich mi bu�to p�ímo od�eklo, neb žádosti nevyhov�lo. P�í�inu to-
ho dozv�d�l jsem se pozd�ji. Byl tu v m�st� u�itelem Jan P�lpán, který býval škol-
ním pomocníkem v Sedlci, na to bohat� se oženiv, koupil si dum v Ho�e Kutné, za-
nechal školství, usadil se tu, a zabýval se soukromým vyu�ováním hudb� a zp�vu; po 
�as churavosti mého p�edch�dce, zastával jej v povinosti jeho, a byl po téhož úmrtí 
obdržení toho místa jist: pon�vadž však z p�ílišného sebecen�ní se k vypsané zkoušce 
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na �iditelství choru nejen mezi ostatní kompetenty nedostavil, nýbrž i po vybídnutí 
jemu od referujícího rady u�in�ném p�ijíti se zpouzel, nebyl mezi kompetenty v�a-
d�n, a tím tak�ka samovoln� o místo to se p�ipravil.  

Tím se mi stal nep�ítelem, p�emlouval ochotné by od spoluú�inkování, a když já i 
do vícero dom� a v klášte�e k soukromému vyu�ování ve h�e na piano povolán byl, 
ano i vícero dítek k cvi�ení se ke mne do domu docházelo, st�žoval si ubožák, že mu 
živobytí jeho skracuji. 	inost mou a mé p�sobení zasloužen� však oce
oval setník od 
�tvrtého c.k. pluku myslivc� zde posádkou jsoucího p. Machatý, který jsa velmi 
vzd�laný hudebník, m�l vrchní poru�nictví nad hudbou vojenskou pluku toho, a ten 
mi hnedle k disposici dal veškeré hudební síly hudebního sboru, jichžto bych kdy p�i 
v�tších chrámových produkcích pot�ebovati mohl, �ímž mi v po�átku velice v obtíž-
ném postavení mém spomoženo bylo. A jelikož poznal �inost mou, ustanovil se na 
tom, že zde provozením Mozartova velikého requiem padesátileté úmrtí toho prosla-
veného hudebního skladatele oslavíme, což se také r. 1842 v arcid�kanském chrámu 
Pán� stalo. Toliko spole�nou sou�iností p�ibylo mi pak vícero ochotník� p�i chrámo-
vé hudb�. Na to pak v pašijový týhoden r. 1843a provedeno bylo spole�n� v chrámu 
Matky Boží veliké oratorium od Bethovena: Kristus na ho�e Olivetské.  

Uspokojen jsem byl v �inosti a p�sobení svém uznalostí muž�v v�ci rozum�jí-
cích, a nejvd��nejší p�ipomí
ku v ohledu tom v�nuji památce šlechetného lidumila a 
pravého duchovního pastý�e tehdejšího arcid�kana kutnohorského P. Josefa Herzana, 
který se mne p�i každé vhodné p�íležitosti ujímal a v snaze mé podporoval; nebo�
nevšímaje si nep�átel svých, pracoval jsem dle svého nejlepšího p�esv�d�ení v povo-
lání svém se stalou snahou dále; jen toho jsem až podnes vzdor všelikým žádostem, 
p�edstavováním a dokazování docíliti nemohl po celých šest a t�idcet rok�, aby ze 
strany patronátního ú�adu neb obecního zastupitelstva k tomu se p�ihledlo, aby velmi 
skrovné služné mé, které se ani služnému obecního strážníka nerovná, dle pom�ru 
�asu zlepšeno a zvýšeno bylo: nebo� vždy poukázováno k tomu, že �iditel choru též 
poh�ebních p�ijm� má, a že si také soukromým vyu�ováním dítek v hudb�, pianu a p. 
postavení své zlepšiti m�že.  

O tom všem jen krátce sv�j náhled projevím: �iditel choru má býti po právu za 
své povinosti výkon� chrámových, jichž jest zde více nežli p�i každém katedrálním 
chrámu - slušn� odm�n�n, a né postaven ve služným na takový stupe
 nepatrný, o 
n�mž se až stydím jej uvésti. Pochází� služné to ješt� z doby jak se �íká krále Holce 
když byla za groš ovce. - Co se poh�ebních p�íjm� dotý�e, jest to odm�na za zcela ji-
né povinosti, kterých obecenstvo od �iditele co soukromé osoby požadovati m�že neb 
né, nucen k tomu tomu býti nem�že žádný. Mimo to jest však jedin� zde podržen ten 
zastaralý oby�ej, že se poh�ebné p�i chrámovém d�chodenském ú�adu vybírá, a se až 
posud ješt� dle staré císa�ovnou Marií Terezií vydanou „taxa stola“ vybírá, kterážto 
štola již všade zrušena jest, a o p�ijmy ty se ješt� �iditel s ostatními choralisty d�liti 
musí. - P�ijmy za soukromé vyu�ování musí si každý pern� zasloužiti, a protož k ním 
poukazovati jest obecního zastupitelstva nedustojno, nebo� nikdo není nucen si ne-
cháti soukromého u�itele vnucovati, aniž si p�edpisovati mnoholi od takového vyu-

                                                          
a nebo 1842 - ne�itelné
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�ování platiti má: a proto jest poukazování k p�ijm�m takovým holé nešetrné spros-
�áctví, a prozrazuje neznalost pom�r� a okolností. -  

Však dosti o této mé trpké zkušenosti jižto po šest a t�idcet rok� trp�liv� snáším, a 
jižto mne již jen smrt jednou zbaví, p�ikro�ím rad�ji k dálšímu vypravování. - 

Národní uv�dom�ní kteréž mne z Prahy provázelo hled�l jsem též v tak zvané 
„staroslavné Ho�e Kutné“ p�stovati a probuzovati, nebo� byla Hora Kutná doby té co 
se národního uv�dom�ní dotý�e velice zpátky: nikde �eského ducha, nikde staro�eské 
�inosti a hrdosti, jakáž n�kdy Horu Kutnou proslavovala. K tomu ovšem Horu Kut-
nou p�ivedly zcela pon�m�elá c.k. hlavní škola, nebo� jak tam bylo dítko vstoupilo, 
nesm�lo již si vzpomenouti, že z �eských rodi�� pošlo, a muselo již jen n�mecky 
žvatlati, n�mecky se u�iti, n�mecky mysliti, a� tomu již rozum�lo �eho nebo nic. K 
tomu bylo veškeré ú�adování p�i tehdejším magistratu úpln� n�mecké, rodi�ové byli 
rádi, když jim dít� bylo v stavu obdržený n�mecký ú�ední p�ípis jakž takž p�etlumo-
�iti: nebo� sta�í Kutnohorané byli ješt� dob�í sta�í 	eši, p�edc však se rádi po p�ed-
n�jších osobách opi�ili, a nejrad�ji t�eba dosti špatn� n�mecky hovo�ili. V místnos-
tech ve�ejných nebylo nežli n�mecký hovor slyšeti, za �eskou �e� se Kutnohorane 
styd�ti po�ínali. Pon�m�ování to šlo tak daleko, že k tomu již i chrám Pán� používati 
po�ali, nebo� k nerozumné žádosti n�kterých takových zaslepenc� na�ídil biskup krá-
lovéhradecký Karel Haul - zarytý n�mec toho, že od roku 1837 v chrám� sv. Jana 
Nepomuckého v ned�li a svátek o deváté hodin� tak zvané n�mecké služby boží, s 
n�meckým kázáním odbývány byly, p�i nichžto n�mecké písn� chrámové sezpívány 
byly. Také mládež školní p�i svých službách božích a p�i ve�ejných pr�vodech toliko 
jen n�meckých písní zpívala. - Jedinou vými
kou byly klášterní školy ctihodných 
panen Voršulinek, kde se �esky až ke �tvrté t�íd� vyu�ovalo. - V tomto n�meckém 
smýšlení podporováno bylo ob�anstvo též vojenskou posádkou, a dívky kutnohorské, 
které rády byly, když s nimi n�který d�stojník promluvil, styd�ly se �esky mluviti, a 
rodi�e jim toho schvalovali.  

Tento nešvár hled�li sic n�kte�í již v Ho�e Kutné žijící uv�dom�lí 	echov� od-
stra
ovati, šlo to však pomalu, bašta n�mecká byla p�íliš pevná, která se tak snadno 
proraziti nedala. P�i svém do Hory Kutné p�íchodu seznámil jsem se brzy s t�mito 
p�stiteli národního uv�dom�ní. Byl to malý hlou�ek up�imných národovc�, kte�í se 
kolem Med. Dra Josefa Jaromíra Št�tky se�adili, který co pravý �eský vlastenec, n�-
kolik rok� d�íve do Hory Kutné p�išlý, �eské �e�i u ve�ejnosti pr�chod klestil, a za 
tou p�í�inou nalezen byl malý hostinec u „Ptá�ovských“ (nyní d�m p. Douši na zel-
ním trhu �ís. 173) kde jsme se scházívali, a o zám�rech národních hovo�ívali. - K 
ú�el�m naším p�ispívali nám vycházející �eské �asopisy „Kv�ty“ a „V�ela“. Prvn�jší 
svými povídkami z d�jin kutnohorských, kterých neocenitelný a u svých sourodák�
neuznaný rodák kutnohorský a hlavní buditel veškerého národního uv�dom�ní Josef 
Kaj. Tyl psal, byly v m�st� již dosti rozší�eny, proto uchopeno bylo toho prost�edku, 
že jsem o pom�rech kutnohorských hnedle jak do Kv�t� tak do V�ely hojných dopis�
zasílal. - Dopisy ty musely býti velmi opatrn� psány, a p�edc zase tak, aby cíle svého 
neminuly, a bylo brzo k pozorování, že p�sob�jí. Veškeré dopisy z doby té jak ve 
Kv�tech tak ve V�ele pocházejí ode mne. Seznal jsem z vypravování že posud udr-
žena jest v Ho�e Kutné památka na n�kdejšího v Ho�e Kutné zem�elého slovutného 
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�eského malí�e Petra Brandla který i Ho�e Kutné neznamenit�jší díla svá maloval a tu 
také zem�el, proto jsem po�átkem r. 1842 prohodil anonimn� ve Kv�tech zprávu, že 
se v Ho�e Kutné pomýšlí na to oslaviti d�stojn� stoletou památku úmrtí proslulého 
malí�e toho. - Myšlenka ta se ujala, naleznouc �etných p�íznivc�, kte�í provedení 
myšlenky té podporovati hodlali; za tou p�í�inou sestavil se hnedle v kruhu našem 
komité, který ulohu tu provédsti si p�edsevzal, a to hlavn� za tou p�í�inou, by to byla 
slavnost �eská, �eského um�lce a �eského m�sta dustojná. - Mn� bylo vykázáno p�i 
slavnosti té provédsti �ást hudební jak p�i hudební akademii, tak p�i slavném requi-
em, druzí si ponechali �ásti druhé, a slavnost se provedla co nejzda�ileji. Sestavil 
jsem pro den 26 zá�í 1842 co první den slavnosti hudební akademii se skladbami 
pouze �eských hudebních skladatel�, a po prvé v Ho�e Kutné zpívány byly p�i po-
dobné p�íležitosti toliko �eské zp�vy a �eské sbory, vzdor tomu, že to mnohým proti 
mysli bylo. - Jelikož podniknutí to i co se stránky pen�žité týkalo skv�le se zda�ilo - 
nebo� to byla toho zp�sobu první velkolepá národní slavnost v 	echách - takže po 
všech zna�ných výlohách 119 zl 13 kr. k.m. zbylo. K návrhu b byla �ástka co první 
základ ku z�ízení místní nemocnice pro chudé uložena; c zvolen byl hnedle MDr Jo-
sef Št�tka m�stský fisik, který velikého vlivu v m�st� požíval, a spolu za hlavního 
v�dce národní strany považován byl za vykonavatele myšlenky té, jemuž p�i každém 
podniku ochotn� každý nápomocnu býti p�ipov�d�l.  

By se zamýšlenému ú�elu podpory dostávati mohlo, ustanovil se kruh náš na tom, 
z�íditi v H. K. ochotnické divadlo, které také již r. 1843 se uskute�nilo. P�i divadle 
tom jsem byl od po�átku až do r. 1867 stále �iným, až mne konané intriky n�kterých 
�len� p�inutily z �inosti vystoupiti. Pro divadlo to p�eložil jsem n�které divadelní 
hry, a sice: Manžel mé manželky, veselohra, „Zahanbená žárlivost“, veselohra, „Po 
t�idcíti létech“ �inohra, „Ú�etní rada a jeho dcery“ veselohra a napsal mnohých p�íle-
žitostních proslov�. O veškerém divadelním p�sobení ochotník� vydal jsem pak r. 
1866 stru�ný p�ehled ve spisku „D�jepis ochotnického divadla v Ho�e Kutné.“ -  

Vroucí p�ání mé bych milovanou Annu Hlavsovu za manželku pojal, nezda�ilo 
se. Po mém odchodu z Prahy ucházel se o ruku její bohatý nápadník z Brna,*) a ona k 
mé žádosti ji r. 1842 projevené nedala p�íznivé odpov�di. Musím �íci že jsem to bo-
lestn� nesl, ale nezazlil jsem ji: a když se mysl utišila, p�edsevzal jsem si zvoliti dív-
ku z kruhu m�š�anského, o jejižto dobrých povahách a zachovalosti bych p�esv�d�e-
ní m�l. Nehledal jsem dlouho. Dne 19. unora 1843 slavil jsem s
atek manželský s 
milovanou podnes Aloisií, narozena dne 6. kv�tna 1823, dcerou soukeníka Václava 
Zelinky, a dobrá ta duše a v�rná manželka snáší se mnou podnes veškerých strastí a 
skrovných slastí života s úplnou odaností. Manželství naše požehnáno bylo devíti dít-
kami, z nichž toliko �tyry nám ostaly; Vladimír narozen 19 b�ezna 1845, Otakar, na-
rozen 16 ledna 1849, Miláda narozena 1 ledna 1851, a Terezie narozena 29 �ervna 
1857. - 

Literarní �inost má krom� dopis� do Kv�t� a 	eské V�ely pudila mne zapo�íti i 
                                                          
b za�ern�né slovo
c za�ern�no jeden a p�l �ádku 
* Byl to nyn�jší r. 1876 v srbsko turecké valce proslavený general Zach, ale k s
atku to nep�i-
šlo, jelikož týž pro politické udalosti z Rakouska prchnouti musel. 
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na venkov� n�jaký literarní život, i rad�no bylo o tom zaraziti tu �eský �asopis, což 
však nevedlo k cíli hlavn� za tou p�í�inou, že v m�st� knihtiskárny nebylo, pro�ež 
odhodlal jsem se k podniku jinému, a vydal p�isp�ním vícero spisovatel� a spisovate-
lek r. 1844 a 1845 almanach „Horník“ ob�tovav �istý výt�žek prvního ro�níku ve 
prosp�ch místní opatrovny, druhého ro�níku m�stské nemocnici, nabyl jsem však to-
ho p�esv�d�ení, že vydávání spis� podobných na venku s p�evelikými p�ekážkami a 
obtížemi spojeno jest, a že knihkupecké provize jímžto spis na sklad dán býti musí 
veškeren zysk pohlt�jí: pro�ež jsem od dálšího vydávání ustáti nucen byl. - 

Dávno již byl jsem si p�ál, by za p�íkladem „Žofinské akademie“ v Praze také v 
Ho�e Kutné za�ízen býti mohl „mužský zp�vácký sbor“ ku p�stování �tverozp�v� a 
mužských sbor� jichžto jsme p�i provozování ochotnických divadelních p�edstave-
ních, které se horliv� provozovaly, tak �asto postrádali, protož jsem v roce 1846 vy-
bídl milovník� zp�vu, jak ve zp�vu již sb�hlých, tak t�ch kte�í by hlasem nadáni byli 
a ve zp�vu cvi�iti se cht�li ku sestoupení se ve p�vecký sbor, a cvi�il jak za�áte�níky, 
tak �idil pospolité sbory, a s t�mito sesílenými p�veckými sílami bylo mi lze již o pa-
šijovém týhodni r. 1847 Haydenovo oratorium „Sedm slov Kristových“ provozovati, 
krom� toho spívány byly sbory mužské p�i prvních „�eských besedách“ jichžto diva-
delní ochotníci v let� r. 1847 v m�stské st�elnici „Lorci“ po�ádali, p�i nichžto se mezi 
tancem deklamace, humoristická �tení, sborové a solové zp�vy p�ednášely, a které 
nejen domácími nýbrž i cizími hosty velmi �etn� navšt�vovány bývaly, takže p�i 
vstupném toliko 10 kr c.m. p�edc výt�žek �istý byl tak znamenitý, že po všech dosti 
zna�ných výlohách bylo možno knihovnu m�stskou, jižto jsem spole�n� s p. Dr. 
Št�tkou r. 1845 založil - vklad 100 zl k.m. co �lena „Matice �eské“ p�i �eském Mu-
seum složiti. Byl to zaklad první posavadního zp�váckého spolku „Tyl“ jejžto jsem 
op�tn� r. 1856 obnovil a sestavil, jak toho pamatní kniha zp�váckého spolku d�kaz 
podává.  

V roce 1846. došel magistrat kutnohorský jakýsi rozkaz, kterým na�ízeno bylo 
starý m�stský archiv v po�ádku chovati, a o jeho uspo�ádání jakož i o obsahu d�leži-
t�jších zvlášt� historických listinách neb spisech zprávu podati. - V�d�lo� se v�bec 
že tu archiv bohatý býti musí, �eho však by obsahoval, o tom nev�d�l nikdo. M�lt�
ale také starý archiv m�stský zvláštní osud. Chovány� tu listiny a obecní i soudní 
m�stské �ízení po�ínaje v�kem patnáctým (nebo� starší spisy m�stské zhouba m�sta v 
husitských válkách zni�ila) a ty chovány byly vždy v staré m�stské radnici, která dne 
12 srpna 1770 sho�ela; 	eho bylo uchrán�no bez ladu a skladu p�enešeno bylo do 
Vlašského Dvora, a tam v jedné jizb� složeno. Asi rokem 1830 byly spisy ty p�ene-
šeny op�t do jiné jizby nov� vystaveného trestního domu (kriminalu) a tam tak jak 
noseny byly, házeny na jednu hromadu, aniž si byl kdo na listiny a spisy ty vzpome-
nul. Teprv když Palacký své „D�jiny národa 	eského“ vydávati po�al a za tou p�í�i-
nou i z archiv� m�stských zprávy obdržovati si p�ál, p�išlo ono na�ízení, by o m�st-
ských archivech zprávy podány byly. Tehdejší p�ednosta magistratu kutnohorského 
Ignac Träger z Königinberk� znaje moji zálibu v literat��e �eské, vyzval mne, zdaž 
bych archiv m�stský starý spo�ádati, a na listiny ty �ádný seznam sestaviti si troufal. - 
Jelikož jsem doufal dopátrati se mnoho d�jepisného jak m�stu tak vlasti, uvázal jsem 
se v p�et�žký úkol ten, a zapo�al tedy p�ebírati rozházených na hromadu naházených 
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spis� list za listem. Jelikož touha má poznati mnohé neznámé posud udalosti m�sta 
se splnila, �inil jsem si p�i té p�íležitosti zaznámky, které by n�kdy k sepsání d�jin 
m�sta sloužiti mohly. - Š�astnou náhodou nalezl jsem v jedné staré zápisní knize po-
psání volby krále Vladislava za krále �eského, kterážto volba se r. 1471 na sn�mu v 
Ho�e Kutné odbývaném dála. - Podal jsem pojednání to v �asopise 	eského Musea, 
což m�lo za následek, že mne slovútný Palacký vyzval, bych vše d�ležité, �eho by se 
mi nalezti poda�ilo jemu sd�lil, a �eho by si z toho p�ál, opisy jemu opat�il, což jsem 
s nejv�tší ochotou �inil. Vícero vý
atk� z archivu kutnohorského podal jsem pak do 
�asopisu 	eského Musea a Lumíra. 

Nastalý politický p�evrat v roce 1848 p�erušil jak divadelní tak p�vecká p�sobení, 
nebo� se mnozí �lenové spolk� odst�hovali; za to povstala �inost politická, a zarazil 
se tu spolek „Lípa slovanská,“ jejžto pak udalosti svatodušní v Praze udusily. S do-
bou tou souvisících dopis� uve�ej
oval jsem z Hory Kutné ve všech tehdáž vycháze-
jících a v život vstoupivších politických novin, a stal jsem se stálým dopisovatelem 
do Národních Novin, ježto byl Karel Havlí�ek (Borovský) v Praze zarazil. - Když 
však témuž r. 1850 vydávání Národních Novin v Praze zapov�zeno bylo, a týž téhož 
roku v Ho�e Kutné se usadil, a tu Slovana vydávati po�al, stal jsem se jeho hlavním 
spolupracovníkem, �in� pro �asopis jeho výpisky z Bartošovy kroniky �eské, a p�i-
spívaje i jinými �lánky kterých bez udání jména jsem uve�ej
oval. Mimo to jsem stá-
le dopisoval do Pražských Novin za redakce Václava Picka a Josefa Šestáka, a do 
Mikovcem redigovaného „Lumíru“. Veškeré té doby v �asopisech t�ch z Hory Kutné 
p�inešené dopisy byly mnou psány, a v listech t�chto krom� toho i uve�ejn�ny byly 
mnohé místopisné a d�jepisné �lánky, z nichžto za nejd�ležit�jší pokládám pojedná-
ní: „N�které zprávy o konsisto�i kutnohorské strany utraquistské“ v Lumíru r. 1862 
uve�ejn�né. - 

P�ipomenuli tu, že tyto veškeré práce krom� p�ísného pln�ní svých povinností 
jsem konal, že jsem mimo toho též ku pot�eb� chrámové nových chrámových skladeb 
si p�episoval, jichžto zna�ný po�et jsem nashromaždil, že jsem i soukrom� hudb� a 
zp�vu vyu�oval i tedy každý nestraný posouditi dovede, že jsem nikdy nelenošil.  

Nebyl bych se toho nikdy nadál že v povolání svém zdejším ješt� n�kdy s vyu�o-
váním hluchon�mých se zabývati budu, a i k tomu došlo. Zvláštní náhodou - p�ítelem 
Karla Havlí�ka p. Žákem, který byl horním ú�adníkem v Srbském B�lehrad� - dopo-
ru�en jsem byl co u�itel hluchon�mých panu Ond�eji Lacykovi�ovi obchodníku v 
Staré Gradisce v Slavonii, který m�l hluchon�mého syna, jejž mi otec k vychování do 
Hory Kutné r. 1852 odevzdal. Stal se ubohý Justin tak�ka �lenem mé rodiny, jejžto 
jsem po sedm rok� u sebe m�l, a vzd�lání jeho se dokonale zda�ilo, nebo� nejen že se 
veškerým školním p�edm�t�m nau�il, poda�ilo se mi návodem hláskovacím jemu i 
�e� p�isvojiti, takže se s každým ústn� smluvil. - Zam�stknání to p�im�lo m� k sepsá-
ní pojednání: „Hluchon�most a její následky“ jejžto jsem v „Koled�“ kalendá�i v Br-
n� vydávaném podal; další o tom pojednání v rukopise odpo�ívá. - Krom� tohoto 
chovance svého vyu�oval jsem též hluchon�mého syna c.k. krajského rady zde p. Ro-
tha - Bertholda - který však pozd�ji do ustavu hluchon�mých v Praze odevzdán byl, 
tak též p�ipravoval jsem hluchon�mé dítky c.k. cestmistra Kolovrátníka nežli do 
ustavu v Praze p�ijaty byly. Za toto mé p�i�in�ní byl jsem od rodi�� Justinových 
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št�d�e honorován, jakož i se strany školních ú�ad� dostalo se mi pochvalných list�. -  
Roku 1857 uprázdn�no bylo místo �iditele ustavu hluchon�mých ve Vacov� v 

Uh�ích. Zažádal jsem s veškerými doklady své schopnosti o místo to, a kdyby nebylo 
bývalo na ustavu tom zasloužilého u�itele staršího, jemuž místo to p�ipov�zeno bylo, 
bych bych jej byl obdržel; nebo� že ministerstvo vyu�ování tehdáž ješt� Víde
ské 
mne si tam míti p�álo poznal jsem z poznámky na žádosti mé mi vrácené, kde tuškou 
poznamenáno: „bitte, um Er Heilung dir ersten Lehrersstelle“. Poznámka ta psána 
byla rukou ministra vyu�ování Lva Thuna, s nímž jsem za svého pobytu v Praze v 
bližším byl pom�ru. - Já však více nežádal nikam, jelikož jsem si Horu Kutnou zami-
loval. - 

Když Nau�ný Slovník vycházeti po�al, byl jsem redakcí spisu toho požádán p�i-
spívati též �lánky v obor spisu toho se hodících, a jsou to hlavn� �lánky: „Kutna ho-
ra“ a m�sta toho se týkající, pak sv�j stru�ný životopis. - V roce 1866 sepsal a vydal 
jsem: „D�jepis ochotnického divadla v kr. horn. m�st� Ho�e Kutné od po�átku vzni-
ku jeho až do konce roku toho, kdy jsem ze spolku toho pro pletichy �iditele p. 
Hartmana jakých s výt�žky pen�žními p�i podniku tom se scházejícími tropil; jelikož 
p�estal ten patriarchalní život, jaký po celý prvn�jší �as mezi ochotníky byl panová-
val, kde se po každém p�edstavení spole�n� ú�ty kladly, výlohy zapravovaly, a p�e-
bytek dobro�iným ú�el�m hnedle odvád�l. On však po�ádek ten zrušil, ú�ty si sám 
vedl, takže nikdo nev�d�l co se p�ijalo, na� a za� vydalo, velikých a �asto zbyte�ných 
výloh �inil, divadlo v stálých dluhách v�zelo anižby dobro�iné ú�ele byly náležit� dle 
výnosu p�edstavení pod�lovány bývaly. - 

Téhož roku vyzván jsem byl m�š�anem kutnohorským panem Janem Breuerem, 
bych sebral veškerých svých d�jepisných zápisek o Ho�e Kutné, a upravil je tak, 
abych úplný d�jepis Hory Kutné vydati mohl. 

Ulohy této veliké jsem se ulekl, p�edc však neotálal jsem p�i té lásce jakou jsem k 
m�stu tomu vždy choval a po�al se vší pílí pracovati. V�da však, že mi mnohých 
pramen� prozkoumati zapot�ebí, kterých jen v pražských knihovnách - v císa�ské, 
musejní a arcibiskupské nalezti mohu, odebral jsem se na n�kolik ned�l do Prahy k 
�erpání pom�cek. P�i té p�íležitosti osm�lil jsem se vzíti si rady o sepsání díla toho se 
slovutným historiografem �eským panem Frt. Palackým, jehož d�v�ry jsem byl po 
delší již dobu požíval, jelikož jsem jemu byl stále po ruce a nápomocen p�i opisová-
ní, když za p�í�inou bádání pramen� k svému d�jepisu m�stský archiv zdejší prohlí-
žel. - On nejen že umysl m�j schválil, nýbrž i t�mito slovy mne ku práci byl povzbu-
dil: „Dávno již sám jsem si p�ál, by Hora Kutná sv�j slavný d�jepis m�la. 	eho mi z 
minulosti té známo, uvedl jsem v d�jinách svých; jelikož však Váš �lánek o Ho�e 
Kutné v „Nau�ném Slovníku“ nejhlavn�jší d�je obsahuje, hle�te toho co jste tu uvedl 
rozší�iti, doklady opodstatniti, d�ležit�jší listiny, nadání m�sta a podobné �eho se 
Vám nalezti poda�í doslovn� podati, d�jiny m�sta chronologicky a bez zbyte�ného 
objas
ování podávati, by� se to t�eba i surovému materialu k d�jinám podobalo: 
nech� pozd�jší n�kdy si pak dílo vypolitýrují, Vy se zavd��íte sebráním látky bu-
doucnosti, když tento material sebraný vydáte.“ - Bylo to pro mne tou nejv�tší po-
bídkou, a když první dobu od po�átku m�sta až po osudný rok 1424 upraven jsem 
m�l, a Palackého o laskavé nahlednutí v n�j byl požádal, odpov�d�l mi: „M�že v 
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zp�sobu tom vydáno býti, sebral jste velmi mnoho i posud neznámého nám; pokra-
��jte v stejném sm�ru dále.“ - Vydán tedy r. 1867 první díl s tímto titulem: „Hora 
Kutná - kral. horní m�sto. Úplný d�je a místopis.“ - Dílo to našlo svých oce
ovatel�
také však i odp�rc�. Nechal jsem však kritiku mluviti, v�da že ji každý spisovatel 
podroben bývá, a p�esv�d�en toho, že mnohý, který o n�jakém spise nep�íznivý usu-
dek pronášívá, n��eho lepšího napsati nedovede. Pokra�oval jsem v díle svém, a pro-
vedl dle v prvním díle nazna�eného plánu až k roku 1600. - Že však nep�átele v�ci 
nakladatele prvního dílu p. Jana Breuera p�emluviti dovedli, aby k dálšímu vydávání 
podpory své odep�el, ostalo dílo v rukopise léžeti, jejž jsem pozd�ji nedostatkem tíží-
cím nucen, panu Otakarovi Breurovi s tou podmí
kou prodal, že si práv k pozd�jší-
mu snad možnému vydání vyhražuji. U téhož nachází se tedy rukopis uschován. - 

Tím mi zašla chu� k dálšímu pracování. - 
Mezi tím �asem psal jsem do rozli�ných politických list� �asové dopisy a úvahy. 

Roku 1871 vydal jsem ke dni 12 listopádu: „Po dvatceti létech. Porotní soud Karla 
Havlí�ka Borovského, který dne 12 listopádu 1851 u c.k. zemského soudu v Ho�e 
Kutné odbýván byl“, jejž jsem co jediný tehdáž zapisovatel co posvátnou reliquii po 
celý �as pe�liv� byl choval, nebo� nebylo d�íve možno z politických ohled� jej tis-
kem vydati. Spísek ten došel hojného rozší�ení. a hlavn� výsledky jak porotních tak 
soudních trestních p�elí�ení ve�ejnost zajímajících p�ípadu �ímž jsem si na sebe po-
pudil politické ú�ady, jelikož v politickém ohledu nikdy jsem s vladním systemem 
národu �eskému ve všem ublížujícímu a jej v jeho nejsv�t�jších právech utiskujícímu 
souhlasiti nemohl, �ímž jsem u politických ú�ad� oblíben nebyl: nekonaje však ni�e-
ho protizákonitého, nemohlo se ke mne p�ikro�iti. Kone�n� r. 1868 propadl jsem 
p�edce p�estupku § 3 zákona se dne 5 listopádu 1867 o spol�ování. Stalo se to násle-
dovn�: „Zp�vácký spolek „Tyl“ a t�locvi�ná jednota „Sokol“ zamýšleli dne 5. �er-
vence 1868 na vrchu Ka
kovském oslaviti památku oslavy mistra Jana Husa, v týž 
den, když z Prahy a z celých 	ech sešlí se ctitelové tohoto slavného národního mu-
�edníka na oslavu památky té do Kostnice byli jeli. Slavnost ta byla d�íve c.k. poli-
tickými ú�ady povolena, a protož se k ní veškeré možné p�ípravy konaly. Teprve v 
p�edve�er slavnosti došel p�ednost� spolk� od c.k. okresního hejtmanství zákaz slav-
nost tu zapovídající, což již obecenstvu oznámeno býti nemohlo: za tou p�í�inou se-
šlo se tam a� né v pr�vodu, p�edc jednotliv� mnoho set osob, by na památném míst�
tom si na svého národního velikána vzpom�li. Okresní hejtman p. Jind�ich Pokorný 
se svými z�ízenci a sluhy byl však záhy na vrchu, a spat�iv takový p�e�etný zástup li-
du, kázal p�itomných sepisovati, v �emž se zvlášt� diunista c.k. hejtmanství Václav 
Hampl vyznamenal, jelikož co v Ho�e Kutné usedlý veškerých tu p�itomných znal. 
Vynechal ale dle libosti osob výše postavených. Na to nastalo vyšet�ování toho dale-
ko široko rozší�eného spiknutí, jejžto vedl adjunkt c.k. okr. soudu �íha, a hromadné 
odsuzování, vzdor tomu že nikdo z udaných se p�estupku vina býti neuznával. A jeli-
kož se na mne udalo, že jsem ješt� krom� své p�itomnosti na vrchách též jmenem 
shromážd�ného tu lidu telegrafický pozdrav poutník�m �eským do Kostnice odeslal, 
byl mi c.k. okresním soudem pen�žitý trest 100 zl. uložen neb u pádu nezaplacení 
neb nedobytnosti dvatcetidenní v�zení p�isouzeno. Pon�vadž jsem však pen�žitou 
pokutu složiti necht�l, musel jsem druhý trest nastoupiti, jejž jsem také ve spole�nos-
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ti vícera spoluodsouzených v m�síci unoru 1869 odbyl. Tak veselých a zábavných 
dn� jako u p�estání v�zení toho jsem však po delší �as již nebyl zažil, jelikož dob�í 
p�átele všemožn� toho dbali, bysme u v�zení nijakého nedostatku nem�li, a nás také 
�asto navšt�vovali. Za kterýžto p�estálý trest se nikdy styd�ti nemusím. -  

Od té doby nepomýšlel jsem tak�ka již na dálší �inost literární
Když roku 1868 kutnohorský literarno-pr�myslový spolek „Vesna“ v Ho�e Kutné 

�asopis vydávati se odhodlal, pojednáváno bylo se mnou o p�evzetí redakce; jelikož 
však od spolku program �asopisu mnou navrženého p�ijat nebyl, povolán byl redak-
tor Jakub Arbes z Prahy, který však brzo odstoupil, jelikož podnik vydávání �asopisu 
„Vesna kutnohorská“ tolik nevynášel, aby jej byl spolek náležit� honorovati mohl. 
Aby �asopis ten uprost�ed roku zaniknouti nemusel, p�ejal jsem k naléhání vícero mi 
vážených �len� jednoty té dálší �ízení �asopisu toho, aniž bych byl jména redaktora 
p�ijal, a tu od �ís. 23. až do �ís. 30 kdy �asopis ten vycházeti p�estal jsem jej �ídil, a 
také, jelikož p�ísp�vk� pro
 velmi málo docházelo, hlavn� vlastními pracemi plnil. 
Mimo p�erozmanitých drobných zpráv místních a jiných jsou� tu hlavn�jší �lánky: 
1.) Slavnost sedmdesátých narozenin Františka Palackého v Ho�e Kutné.“ 2.) Slovo o 
Tylov� nadaci. 3. Stru�ný d�jepis kutnohorské nemocnice. 4.) Ond�ej Ptá�ek zvona�
kutnohorský. 5.) P�ísp�vky k d�jepisu m�stského špitálu. - 6.) Osudná masopustní 
noc - povídka. 7. Jan Hostivít Pospíšil. Nekrolog. 8. Chrám Všech Svatých v Ho�e 
Kutné. - 9.) Martin Kuten ze Springsbek� d�jepisec �eský rodák kutnohorský. - 10.) 
Prací služ vlasti. - 11.) Klabalové zvona�i kutnohorští. - 12. Noc na Kuneticích. 13. 
Okouzlená lampa. - 14.) Jan Ev. Purkyn�. - 15.) Smutné hody váno�ní v Ho�e Kutné. 
- V témž roce vydal jsem krati�ké popsání n�kdejšího slavného kláštera Sedlce pod 
nadpisem: „Fresky v bývalem cisterciackém klášte�e nyní c.k. továrny na tabák v 
Sedlci dle popisu c.k. konservatora Františka Beneše z�eštil a stru�ným d�jepisem 
kláštera a památností tamn�jších vydal P.M.V. Tiskem Františka Procházky v H.K. - 

Cht�je tomu aby v chrámích Pán� stejné mešní písn� a dle církevní ro�ní doby 
každý den jiné se zpívaly, vydal jsem r. 1867 nákladem kniha�e Karla Šolce: „Chrá-
mový zp�vník kutnohorský.“ 

Roku 1868 podány byly ve Sv�tozoru (�. 48-52) od Seidlera n�které zprávy o ro-
din� Da�ických z Heslova která po t�i století v Ho�e Kutné žila. Nalezna v tom ješt�
mnoho mezer, podal jsem v ro�níku 1869 dopl
ky k pojednání tomu s nápisem: „N�-
které zprávy o rodin� pán� Da�ických z Heslova, a zvlášt� o Mikulášovi Da�ickém a 
jeho záležitosti ohledn� zavražd�ní Kolovrata Novohradského.“ 

V zasedání obecního zastupitelství dne 4 listopádu 1870 bylo mi k návrhu tehdej-
šího purkmistra Ferdinanda Breuera ud�leno m�š�anské právo kr. horn. m�sta Hory 
Kutné. 

Když p�estala „Vesna“ vycházeti hodlal jsem již �inost literár
V roce 1871 dne 12 listopádu p�ipadalo tomu dvatcet rok�, kdy v týž den neza-

pominutelný publicista �eský a vždy up�imný p�ítel m�j Karel Havlí�ek Borovský 
p�ed porotním soudem v Ho�e Kutné stál. Choval jsem pr�b�h celého p�elí�ení po ce-
lý �as bedliv� u sebe, jejž jsem si byl p�i p�elí�ení zaznamenával, a jejž v dob� kon-
stitu�ního absolutismu ministr� Schmerling-Bach tiskem vydati možno nebylo. Jeli-
kož nastala pro tisk voln�jší doba, cht�je památku tu zasv�titi, vydal jsem ku dni 12 
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listopádu nákladem knihkupectví Dru Greyra a Dattla v Praze popsání p�elí�ení toho 
pod nápisem: „Po dvatceti létech. Porotní soud Karla Havlí�ka Borovského.“ - A co 
dopln�k toho podal jsem v �ísle Národních List� dne 12. list. 1871 vyšlém: „Havlí�-
k�v pobyt v Ho�e Kutné.“ 

Hodlal jsem tímto vydáním literární �inost svou již úpln� složiti, nebo� již jsem 
byl p�estal do ve�ejných �asopis� dopisovati. Tu však koncem r. 1871 po�al v sou-
sedním Kolín� politický list „Koruna �eská“ vycházeti jehož redaktor p. Václav Ne-
dvídek mne k p�ispívání byl vybídl, a uznávaje toho d�ležitost že list podobný na 
venku vycházející podporovati t�eba, a že k rozší�ení jeho nejlépe se prosp�je, když 
se do n�ho o místních záležitostech pravdivé udalosti lí�iti jakož i nep�íslušnosti od-
krývati a posuzovati budou, vyhovil jsem vyzvání tomu podávaje tam nejprvé �as-
tých dopis�. - Necht�je však by pracn� a namahav� sebrané dejepisné všeliké zápisky 
mé m�sta a okolí se týkající neupot�ebené ležeti ostaly a snad v ztrátu p�išly podal 
jsem v �asopise tom r. 1875 a 76 obšírn�jší pojednání: „P�ísp�vky k d�jepisu kr. hor-
ního m�sta Ka
ku.“ 

Roku 1875 sv��eno mi bylo k návrhu a vyzvání tehdejšího purkmistra kutnohor-
ského Jana Breuera p�ebrání a urovnání starého archivu n�kdejšího c.k. horního ú�a-
du, který m�stu úpln� odevzdán byl. 

Práce té ujal jsem se tím ochotn�ji, jelikož jak mi pov�domo, tento posaváde ni-
kým probrán a prohlednut nebyl, a hodlaje pak, když práce ta ukon�ena bude, sesta-
viti �ádný seznam veškerých listin jak bývalého m�stského tak i tohoto p�ibylého ar-
chivu, jakýž se posud p�i archivu m�stském postrádá, jakož i sestaviti po�ádný se-
znam �ili obsah knih memorabilií archivu m�stského, tak aby ti, kte�íby n�kdy d�je-
pis m�sta si za ukol vzali, nemuseli teprvé veškerých listin jednotliv� prohlížeti, jak 
jsem já toho p�i své zapo�até práci �initi nucen byl. - Archiv horního ú�adu nakupen 
byl bez ladu a skladu v jedné staré jizb� Vlašského dvora, kam vítr a déš� roztlu�e-
nými okny p�ístup m�ly, tím také se stalo, že množství listin zetlelo a k nepot�eb� by-
lo. Archivu toho bylo na n�kolik voz�, a proto bylo t�eba t�íbení �eho by se uchovati 
m�lo, a �eho by odložiti bylo. Za tou p�í�inou musel jsem list za listem p�ehlížeti. Že 
z listin t�ch co zcela ned�ležitých veliké množství stranou odloženo býti muselo, dá 
se domýšleti: a tyto staré ned�ležité spisy byly co starý papír odprodány. - I povstal 
tu hluk mezi potrošt�nými a v�ci neznalými, že prý se staré listiny šestnáctého a se-
dmnáctého v�ku rušejí, a kupc�m neb kramá��m na kornouty prodávají. Ubožáci! 
Byly to ovšem spisy z v�k� t�ch, ale nazvíce staré nepot�ebné horní ú�ty a podobné 
v�ci, kterých ani v ohledu historickém, místopisném neb národohospodá�ském, tím 
mén� v�deckém upot�ebiti nelzelo, a o nichžto se praví znalci v�ci pronesli, že kdyby 
se každý starý papír v�ku toho jen z ohledu stá�í uchovati m�l, nesta�il by žádný d�m 
pro takové škváry. 

P�i práci té zastesklo se mi nad tím že zapo�até d�je Hory Kutné, pro n�žto se mi 
mnohých nových pramen� nalezti poda�ilo, ukon�ené vydati nelze, protož aby to �e-
ho jsem byl již sebral na zmar nep�išlo, po�al jsem r. 1876 v „Korun� 	eské“ uve�ej-

ovati místopisné úryvky: „Pr�vodce po Ho�e Kutné.“ Seznav že uryvky ty u obe-
censtva obliby docházejí, jelikož což podobného o m�st� tom posaváde nikým tak 
pov�d�no nikým vypravováno nebylo, odhodlal jsem se k projevenému mnohostra-
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nému p�ání vydati spis ten samostatn� co místopis Hory Kutné, který dle prvn�jšího 
plánu mého ukon�iti m�l zapo�atý d�jepis m�sta, v obšírn�jším ovšem pojednání; a 
tak rokem 1877 vydán: „Pr�vodce po Ho�e Kutné a nejbližším okolí,“ jejžto již nyní 
za svoji labutí literární práci považuji; nebo� p�i svém pokro�ilém v�ku a nemožnosti 
podniknouti náklad na zapo�até prvn�jší dílo „D�je Hory Kutné“ sotva již k v�tší li-
terární práci p�ikro�ím. Ovšem že jiná m�sta podobná snahu pro sepsání d�jin m�sta 
obecním nákladem podporují, jest k podivení že p�i zastupitelstvu kutnohorském je-
diného �lena není, který by k podobné podpo�e z obecních d�chod� návrh u�inil: a tu 
vid�ti s jakou lhostejností domácí k seznání d�jin m�sta p�ihlížejí! - 

Dodati mi ješt� toto: Když studující kutnohorští r. 1876 oslaviti cht�li památku 
rodáka kutnohorského Jana Erazima Vocela zasazením památné desky na rodný d�m 
jeho, požádán jsem byl o sepsání životopisu tohoto slavného u�ence. Za p�í�inou tou 
nucen jsem byl vynalézti dlé matriky a místního popisu rodiný d�m jeho, jelikož dle 
pov�sti zcela jiný d�m se byl co rodný d�m udával. A nabyv dle matriky, místního 
popisu a gruntovní knihy neklamný d�kaz rodišt� jeho, podal jsem pak sepsaný živo-
topis v „Korun� 	eské“ a v „	eské V�ele“ v Praze vycházející, �ímž jsem poviný 
tribut slovútnému rodáku kutnohorskému a svému osv�d�enému p�íteli složil. -  

Jelikož mi literární pero ješt� zaháleti nedá napsal jsem op�t d�jepisné pojednání 
„Chrám Sv. Jakuba a vesnice téhož jména blíž Hory Kutné, které v „Korun� 	eské“ 
r. 1877 otišt�no jest.  

Tím kon�im dne 21. zá�í 1877 svého literárního p�sobení �inost až do doby té s 
tím p�esv�d�ením, že se mi mnoho sepsati a vynalézti poda�ilo, �eho jednou jiní s 
dobrým výsledkem používati budou!  

 Dodatek psán dne 27 prosince 1880. 
Od té doby až do dnešního dne pokra�ováno v literarních pracích dále, z kterých 

nejd�ležit�jší byly: „Pánové Da�i�tí z Heslova“, rodopisní nástin, p�ednášen ve 
sch�zi archeologického spolku „Vocel“, a otišt�n v „Korun� 	eské“; „Mikuláš Da-
�ický z Heslova a jeho literární �inost“ životopisní nástin (Vyjde tiskem u Karla Šol-
ce) „Staré kancionaly v archivu kutnohorském“ (popsány v „Památkách 1879) „Pro-
cházka mezi mrtvými“, popsání ohledání veškerých krypt v chrámích kutnohorských; 
p�ednešeno ve sch�zi archeologického spolku „Vocel“; (v rukopise ve sbírce spolku.) 
„Zpráva o m�stském archivu kutnohorském“, p�ednešena ve sch�zi archeologického 
spolku „Vocel“, a otišt�na v Korun� 	eské r. 1879. - A poslední práce víceletá: „Per-
sekuce Hory Kutné po bitv� b�lohorské“ která v sedmdesátý den mého narození do-
konána a k tisku upravena byla. Vyjde b�hem po�átku roku 1881 nákladem knihku-
pectví Karla Šolce v Ho�e Kutné. -  

Pro památku osv�d�enému p�íteli svému Antonínovi Materkovi 
do uschování odevzdal 1?.11.1877 a k vlastnictví daroval 

Hora Kutná. 
1814/1177 Am 
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Petr Miloslav Veselský 
zesnul v Pánu 9. �ervence 1889 o 1. hod. sp�lnoci z pond�lí na úterý 
maje v�ku svého 79. lét záslužného, strastiplného života  
V pond�lí ve�er byl ješt� dosti veselé mysle, hrál sob� s vnou�átkem 
svým p�i ve�e�i, na�ež o 9. hodin� sezvedl seslovy: „A te� mi dejte již 
pokoj - já jdu spáti.“ - a usnul tiše na v�ky!  

 Budiž �est památce Jeho! 
 a vd��ná Pam�� snahám vlasteneckým! 

Am. 

Poznámky: 

Rukopis Veselského autobiografie byl sepsán v období od 12. �ervence 1877 (jak je uvedeno 
na první stran�) do 21. zá�í 1877 (jak je zapsáno na stran� 21). Dne 14. listopadu 1877 byl již v 
držení Antonína Materky, kterému jej p�edal autor (den p�edání rukopisu je ne�itelný). Dne 27. 
prosince 1880 p�ipsal Veselský ješt� krátký dodatek. Posledním zápisem je krátký nedatovaný 
text A. Materky, uvád�jící datum a okolnosti smrti P. M. Veselského. 

Rukopis je napsán oboustrann� na šesti dvojlistech (tj. 24 stranách), ozna�ených na p�ední 
stran� v horním levém rohu písmeny A až F, a jednom vloženém menším listu. Stránka má 
výšku 17 cm a ší�ku 21 cm. Jednotlivé stránky jsou �íslovány od 2 (druhá stránka) do 21. Po-
slední dv� stránky, obsahující zápis o p�edání rukopisu A. Materkovi (str. 22) a zápis A. Ma-
terky o smrti P. M. Veselského (str. 24), �íslovány nejsou, stejn� jako prázdná stránka 23. 	ís-
la stránek jsou zapsána na vn�jším horním rohu. Mezi stránky 14 a 15 je vložen menší ne�íslo-
vaný oboustrann� popsaný list o výšce 10,5 cm a ší�ce 17 cm s textem informujícím o uspo�á-
dání kutnohorského m�stského archivu. Listy jsou sešity do svazku š
�rkou procházející t�emi 
otvory. Svazek nemá desky. Na první stran� je na pravém okraji otisk razítka s nápisem: 
„Arch. sbor *Wocel*“ (stejné je i na stránce 9, 13 a 20), na poslední stran� na dolním okraji je 
razítko: „NEMOCNICE V HO�E KUTNÉ.“. Na první stran� jsou v pravém horním rohu na-
psána písmena „PMV“.  

Text byl v tomto p�episu ponechán v p�vodní podob�, opraveno bylo jen n�kolik zjevných 
chyb (kte - která, Ond�ech - Ond�ej, 1669 - 1869, archologický - archeologický), škrty jsou 
uvedeny pouze pokud p�inášejí n�jakou informaci, text dodate�n� p�ipsaný na okraji byl vlo-
žen na autorem vyzna�ené místo. Text podtržený vlnovkou je tišt�n kurzívou, text podtržený 
úse�kou je tišt�n tu�n�. Kurzívou je uveden i dodatek Ant. Materky na konci práce.  

Rukopis je uložen pod ozna�ením Vlastní životopis v SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský 
P.M., inv. �. 1.  
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