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KUTNOHORSKU!           
   

Poj	, komu neznámý je náš kraj, 
ty jeho p
vaby, d�je - 

kniha t� provodí cestami, 
po nichž se ku cíli sp�je. 

Travnatou stezkou, zas silnicí, 
návrším, údolím, lesy - 

kol jezer, studánek, potok
, 
i skalních útes
 sm�sí. 

Kol vísek, po nivách rozsetých 
uprost�ed polí a zahrad, 

ku mlýn
m zakrytým olšemi, 
po strmém úbo�í na hrad - 

Kol zbytk
 omšelých z�ícenin, 
kde se kdys pyšnily hrady. 

kniha ti poutav� vypráví, 
co že se událo tady - - - 

Probudí zasn�né vzpomínky 
na d�je té doby dávné - 

psány jsou krví a slzami, 
jsou smutné, dojemné, slavné. 

Ukáže místa, kde Žižka Jan, 
panstvu i Pražan
m splácel, 

kde Rohá� Zikmunda útoky 
t�i roky od hradu vracel - - - 

Zavede žádoucí mysl tvou 
k pokraji Sázavských hvozd
; 

zde budeš naslouchat pohádce 
ve písních kos
 a drozd
. - 

O dávné Prokopa poustevn�
- málo kdo vzpomene na ni - 

O svatém mnichu, jenž v zátiší 
lesními žil s v�elami, laní. 

O prvém opatu kláštera, 
s �erty jenž orával líchy, 

jehož zjev po smrti plašíval 
cizí ty vet�elce - mnichy. 

Po Ho�e Kutné t� provede, 
až staneš v posvátném sále, 

kde vzácný dekret byl podepsán, 
kde panstvo volilo krále. 

V pestrém ti obraze vykreslí 
minulé, nyn�jší d�je; 

probudí uspalé nadšení, 
pochybnost nad�jí smeje. - 

Nad�jí, že bude každý cíp, 
vlast celá krásn�jší �asem, 

až ji to sluné�ko volnosti 
obetká kouzelným jasem. - - 

Pokorný - Pikulík.            

      



4
HORA KUTNÁ. 

Všeobecné. Královské horní a svobodné m�sto Hora Kutná rozprostírá se na mírném sva-
hu, proti východu jsouc chrán�no na stran� severní vrchy Ka�kovskými (352 m) a Sukovem 
(336 m), na stran� západní Kuklíkem (357 m) a na stran� jižní mírným návrším, které se táhne 
až k rovin� �eky Klejnarky. Rozloženo jest na 32° 56' východní délky a 49° 57' severní ší�ky 
po obou b�ezích horské byst�iny Vrchlice, kterou zde Pách - dle n�meckého Bach - zvali a do-
sud zovou a po levém b�ehu Bylanky, která sem od Bylan sp�je a zrovna u m�sta nad sv. Bar-
borou se do Vrchlice vlévá. 

Hora Kutná (též Hory Kutny), král. horní a svobodné m�sto, tvo�í o sob� farní, katastrální i 
míst. obec politickou, mající 1062 domy. Po�et obyvatelstva 15.542 (vojska 791 m.), z nichž 
je katolík
 14.125, evangelík
 ref. 335, augs. vyznání 57, israel. 201, jiného vyznání 14 a bez 
vyznání 11. Vedle techto vyznání jest �ecko-katolického 1 a �ecko-orient. 7. Dle národnosti 67 
N�mc
 (v tom zahrnuti 3 trestníci a 22 cikáni rumunští), jiné národnosti 13; ostatní �eši. D
-
stojníci všickni v po�tu 120 p�ihlásili se za N�mce.1) Nejstarší rodiny dle matriky arcid�kanské 
jsou: Luxova (od r. 1690), Novákova, Nebovidských, Svobodova a Je�ábkova. Obyvatelstvo 
za nejstarších dob bylo katolické, pak podobojí a po reformaci op�t katolické.2) 

Hora Kutná je sídlem okres. hejtmanství, okresní školní rady, krajského soudu pro bývalý 
kraj �áslavský, okresního zastupitelstva, berního ú�adu a berního inspektorátu, okresního sou-
du, horního senátu, horního revírního ú�adu, vrchního komisa�ství finan�ní stráže, c. k. tech-
nické cukerní kontroly, cejchovního ú�adu, �etnického velitelství. Církevní ú�ady mají zde síd-
lo: arcid�kanství, vikariátní ú�ad, fara evang. helv. ref. vyznání a rabinát israelský. Školství je 
zastoupeno: vyšší reálnou školou, ústavem u�itelským se cvi�nou školou a 6zkušební kommissí 
pro obecné a m�š�. školy; dále soukr. ústavem ku vzd�lání u�itelek též se cvi�nou školou v 
klášte�e Voršulinském, všeob. �emeslnickou školou o 3 ro�nících s pokra�. živnostenskou ško-
lou odbornou, rolnickou školou, obecnou a m�š� chlapeckou, obec. a m�š�. dív�í ve�ejnou a v 
klášte�e soukromou m�š�. dív�í (se školou ru�. prací a pensionátem), obec. chl. 5t�ídní s 5 po-
bo�kami pro Ho�ejší m�sto, 4 m�st. opatrovnami a jesli�kami. K humanitním ústav
m náleže-
jí: všeobecná ve�ejná nemocnice, m�st. chudobinec pro zchudlé m�š�any zvaný špitál, d�tský 
sirot�inec (Poho�elého), okresní chorobinec, ústav pro chudé ob�any v
bec (chudý d
m). K 
t�m druží se nemocenské pokladny, okr. stravovna a ústav pro služby a práce, 3 lékárny a kláš-
ter Voršilek. V roce 1907/8 byla všeob. pokra�ovací škola živnostenská pro hochy a obchodní 
pro ob� pohlaví p�id�lena chlapecké m�š�. škole a pokra�ovací škola pro dívky, z�ízená r. 
1910, p�id�lena dív�í m�š�. škole. (O pr
myslových, finan�ních a živnost. podnicích viz „D�-
jiny“ a „Ústavy pen�žní“ v I. díle!) 

M�sto rozd�leno jest na Ho�ejší a Dolejší m�sto, p�edm�stí Hlouška, Žižkov (na býv. Ce-
chu), na Vrchlici (na Páchu) a Karlov (Kolmark). Bývalo ohrazeno a vedly do n�ho �ty�i brá-
ny: Kolínská, Klášterská, �áslavská a Kou�imská; vedle nich bylo ješt� n�kolik forten: u sv. 
Barbory, na Ko�ském trhu (Smíškovo nám�stí), u Nám�ti (nová), Katova, u „kola“ lázn�, u 
Nových Mlýn
, u v�že Žižkovy, u lavi�ek, v Hlouškách (ke klášteru) a vedle Mat�je Koželuha. 

Vedle t�chto forten byly také branky, kteréž se takto jmenovaly: branka proti sv. Janu, pod 
Vlaš. dvorem, branka Nová v Cechovské ulici, v Leflí�ské ulici, u sv. Bartolom�je, branka Ži-
dovská, branka pod melhúzem a branka Mentle�ská.3) Dnes jsou všecky branky a fortny až na 
Katovu rozbourány a jediná brána znovu postavená pod Vlašským dvorem napodobuje bránu 
Žižkovu. Z dob opevn�ní jsou ješt� na n�kolika místech hradby zachovány. Nejlépe p�ístupny 
jsou v ulici Ruthardské, pak v zahrad� blíže kostela Matky boží na Nám�ti s Katovou brankou, 
v zahrad� domu �.233 v Bartolom�jské ulici a v �.103 na Žižkov�. 

Domy v hlavních ulicích m�sta jsou v�tšinou dvoupatrové a jednopatrové a stojí v �adách 
t�sn� pohromad�, a to vesm�s skoro bez zahrad. Valná �ást dom
 na vedlejších ulicích a na 
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p�edm�stích mají již p�kné i rozsáhlé zahrady. Nových dom
 až do r. 1900 poskrovnu p�ibý-
valo; za to ale p�ibylo od té doby na p�edm�stích, kde se m�sto valn� rozši�uje, bez má1a 150 
dom
. 

7M�sto H. K. rozd�leno již v dávné dob� na �tvrti, jejichžto ulice sm��ující od východu k 
západu stoupají do p�íkrého vrchu, p�í�né pak jsou v�tšinou beze sklonu. 

Hlavní ulice, která m�sto probíhá od východu k západu, jest Tylova t�ída, na jejíž pat�
�teme 220�1 m (nadraží) výšky n. Adrií; ústí v nejv�tší nám�stí kutnohorské a vychází z n�ho 
pode jménem Husova t�ída. U bývalého mýta dostupuje 291 m výšky nad Adr. nazývajíc se již 
Kou�imskou ulicí. 

Hora Kutná má dosti zna�ný po�et nám�stí. Z nich jsou nejv�tší: nám�stí Palackého (Pan-
ské nám.), Václavské (Masný a hrn�í�ský trh), Komenského (Tarmark), Rejskovo (u Kam. 
kašny), Smíškovo (Ko�ský trh), Pirknerovo (U nemocnice), u Vlašského dvora (Rybní trh), 
Havlí�kovo nám�stí (d�íve v Leflí�ích a na jirchá�ském kope�ku), Svatoanenské, Svatojanské, 
na Nám�ti a mnoho ješt� menších a v�tších „pláck
“ bezejmených. Ulice byly p�ed n�kolika 
léty pojmenovány jmény zasloužilých rodák
 nebo o naši vlast zasloužilých muž
. 

Význa�n�jší ulice mají tato jména: Tylova (Peka�ská), Husova (Kou�imská, d�íve Vinná a 
za branou Senná), Šultysova (Zelní trh), Prokopova (�eská), Bartolom�jská, Barborská (Jesu-

Brána Kolínská v XIX. století.                                  Brána Klášterská v XIX. století. 

      
            Brána �áslavská -                        Brána Kou�imská.                             Katova branka     
         v první dob� a ješt� v                   Stála na konci nyn�jší                          v býv. hradbách     
      XV. v�ku zvaná Špitálská.                      Husovy t�ídy                               v zahrad� Rajských    
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itská), Kolárova (Fifekova), Pod�bradova (Klášterská �i Voršulinská), Vladislavova (Sedlec-
ká), Vocelova (Šlachtecká), Jungmannova (na Dolejším m�st�), Sokolská (�áslavská), histo-
rická uli�ka Ruthardova atd. Nov� p�ibylým ulicím dostalo se nového pojmenování, jako: ulice 
Riegrova, Jeneweinova, Št�tkova, Šíchova, Braunova, Barákova, Anny Špahové, Olivova, 
Prach�anská, Herzanova, t�ída Táborská, �áslavská atd. atd. K hlu�n�jší �ásti m�sta náleží bez 
odporu Palackého nám�stí, kde se denn� p�i p�kném po�así koná kutnohorské „korso“. Na Mi-
lán� (u domu Minsterberského) scházívají se ráno i v odp
ldních hodinách pensisté, aby si tu 
denní �as hovorem ukrátili. 

M�sto naše postrádá rozsáhlého parku. Menší parky p�kné jsou u Vlašského dvora, u 
Havlí�ka, na Smíškov� nám�stí, u sv. P. Barbory a na Dolejším m�st�. 

Komunikace. Horu Kutnou probíhá erární silnice pražská, která sem od Malína p�ichází a 
vede dále k Zásmukám, �ernému Kostelci, Ou�i�ovsi a ku Praze. Ze silnice této p�i západní 
stran� m�sta odbo�uje jiná silnice, která vede k sv. Barbo�e, dále k Poli�an
m, k Zbraslavic
m 
a k Táboru. Okresních silnic vede do m�sta sedm, a to z K�esetic, Bylan, Ho�an, Ka�ku, Círk-
vice, Neškaredic, Perštejnice a nejnov�ji pomýšleno i na silnici z Grunty a Libenic. Kdy silni-
ce tyto založeny a jakým nákladem, pov�d�no jest v odstavci „Samospráva“. 

8Hora Kutná byla až do r. 1871 bez spojení železni�ního. Toho roku vystav�na železnice 
Severo-západní, která ale m�sto minula a nádraží projektováno i z�ízeno až u samého Malína a 
obdrželo název Sedlec-Kutná Hora. K tomuto nádraží muselo obecenstvo z Hory Kutné chodi-
ti bu	 p�šky, jezditi špatnými dostavníky nebo ve zvláštních povozech. Tím m�sto naše od�íz-
nuto od sv�tové dráhy na dobro. �í to bylo vinou, poml�ujeme. V r. 1880-81 byla pak k ná-
draží Sedlec-Kutná Hora povolena lokální dráha, kterou vystav�la firma M. B. Teller a tím po-
n�kud se spojení s m�stem zlepšilo, a� up�íti nelze, že to m�lo býti první povinností m�sta, by 
lokální dráha v ruce jeho p�ešla. V posledních letech min. století velice usilovalo ob�anstvo 
naše, aby se uskute�nil železni�ní projekt Zábo�, Nové Dvory, Hora Kutná, Uhlí�. Janovice, 
Sázava-�er�any nebo Benešov - ale stálým odkládáním povolaného �initele obdržel projekt 
Kolín-�er�any p�ednost. Ztratilo-li m�sto nad míru mnoho stavbou Severo-západní dráhy, kte-
rá nás minula, ztratilo nyní drahou �er�anskou tím více, pon�vadž tato odvedla celou západní 
�ást hejtmanství do sousedního m�sta Kolína a ku Praze. 

V letech 1904-05 bylo povoleno m�stu, okresu a n�kterým �initel
m stav�ti lokální dráhu 
Hora Kutná-Zru� a p�ipojiti ji ku dráze Posázavské. Drahou touto nezískalo m�sto mnoho; tím 
získali jen ob�ané jižní �ásti okresu našeho, ale ob�ti, kterých m�sto, okres atd. p�inesly, 
nejsou nepatrné oproti tak malému a mén� praktickému spojení železni�nímu. U�eln�jší stane 
se lokálka Hora Kutná-Zru�, až spojena bude s drahou Št�pánov-Vlašim-Benešov. C. k. stát. 
poštovní ú�ad s ú�adem telegrafickým a telefonním udržuje spojení s každým vlakem Sev.-záp. 
dráhy. Vedle toho jest spojení poštovní denn� se Zbraslavicemi s �erv. Janovicemi, Nov. Dvo-
ry a Kou�imi. Povoznictví obstarávají 3 spediteu�i a n�kolik drožka�
. 

Jm�ní obce. Obec kutnohorská - kdysi bohatá na statky pozemské, zchudla tak, že stála 
pojednou mezi nejchudšími m�sty �eskými, když jí byl císa� Ferdinand II. r. 1620 statky skon-
fiskoval. Velmi pomalu se její finan�ní pom�ry zlepšovaly, ale té výše jako druhdy již nedo-
sáhly. 

Dnes jest obec kutnohorská majitelkou dom
 �ís. pop. 1, 14, 59, 146, 183, 279, 303, 540, 
552, 573, 589, 590, �. kastr. 828 (špýchar), na p�edm�stí Žižkov�: 76, 77, 78, 79, 20 a 89 na 
Karlov�: 37, 28, 36, v Hlouškách 40, 54, 11, 75, 96, 68, na Vrchlici 22, - 571 v Praze VII. a 
kone�n� m�stské váhy a prachárny. 

Úhrnná cena všech t�chto dom
 pá�í se na 1,465.466 K 61 h, z nichž se platí dan� 5.929 
K. Obecních pozemk
 jest 10 ha 54 a, z nichž se platí dan� 1668 K. �ís pop. 11 Hl. (pivovar) 
má ceny skoro 1,000.000 K a odvádí ro�n� dan� 3.749 K 10 h. Vrchy Ka�kovské náležejí od r. 
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1882 obci a mají dnes vým�ry 39.06 ha v cen� 43.208 K 28 h a odvádí se za n� ro�n� dan�
255 K 33 h. Obec jest dále majitelkou velkostatku �ervených Janovic a p�ikoupených Opato-
vic, kteréžto statky zahrnují: zámek v �. Janovicích, 2 myslivny, 5 hájoven, dále 130.14 ha po-
lí, 1021.85 ha les
, 101.08 ha rybník
, 60.27 ha luk, 4.13 ha zahrad, 1.98 ha cest a neplodné 
p
dy v úhrnné cen� 1,520.387 K 88 h, z �ehož se odvádí daní 7.866 K 45 h. 

9Kone�n� spravuje m�sto nada�ní jm�ní m�š�anského špitálu, a to: velkostatek Veletov a 
veškeré pozemky tomuto špitálu u m�sta náležející v cen� K 335.012�03 a na kapitálech K 
304.415, z �ehož platí dan� 2650 K. 

Vým�ra celého obvodu m�stského obnáší 1447 ha 89 a, z níž se zaplatilo r. 1909 dan�
163.434 K 84 h. 

Správa m�sta pe�liv� stará se o zvelebení les
, luk a zavádí racionelní p�stování ryb. Proto 
vypušt�né rybníky op�t zavod�uje a takto p�íjem obecní zvyšuje. (Dle výpisu z d
choden. ú�a-
du.) 

Jméno m�sta. Jméno Hory Kutné r
zn� se odvozuje. Jedni tvrdí, že od „ku tny mni-
chovy“, kterýž prvou rudu poblíž chrámku Všech Svatých byl nalezl, druzí od slova „kutati“, 
což znamená v zemi hrabati - hledati - a tento d
vod za správn�jší prohlásil již také i Pavel 
Stránský ve spisech svých. 

Ale pov�st o mnichu Anto�ovi a jeho kutn� nepostrádá ovšem také historického jádra. Cis-
terciáci byli po p�ednosti zem�d�lci a piln� všímali si hornictví. Všude na svých statcích po-
koušeli se o jílování a dolování a tak �inili zajisté i u kláštera sedleckého. 

10Míst
m, kde se dolovalo, �íkali sta�í �echové v
bec „hory“. M�stu našemu jinak ne�íkali 
nežli „Hora“ - „Hory“. A dnes ješt� okolní lid �íká: „Jdu  do  „Hory“ - a ne jdu „do Kutné 
Hory“. Teprv pozd�ji dostávala místa tato názvu druhého. Na p�. Hory Ratibo�ské, Hory Mat-
ky Boží, Hory Velké, Hory Malé, Hory B�ezové atd. Je� tedy také možno, že m�sto naše druhé 
jméno od „kutny“ obdrželo a zvalo se „Hory Kutny“, pozd�ji Hora Kutná. A �íkalo se a do-
sud se �íká v Ho�e Kutné, v Kutné Ho�e, na Horách Kutných a za stara na Horách Kutnách. A 
veškeré tyto názvy4) jsou oprávn�né a správné. 

Hlavní živností obyvatelstva sluší na prvém míst� jmenovati �emeslo, pak obchod, pr
my-
sl, zahradnictví a dosti rozv�tvené rolnictví. Na p�edm�stích jsou n�které modern� z�ízené 
dvorce a menší statky a ve m�st� vnit�ním tu a tam slušná hospodá�ská stavení. 

V zahradách p�edm�stských a také v okolí na polích p�stuje se u velké mí�e s výborným 
prosp�chem veškerá zelenina, kteráž daleko široko má dobré jméno. Prací tou se zam�stnává 
na sta pilných rukou a nalézá tak bezd��né obživy. 

Slušného a bezpe�ného zaopat�ení (i pense) dostává se ženskému pohlaví v továrn� na ta-
bák v Sedlci. (Viz d�jiny a Sedlec!) 

Obyvatelstvo, o n�mž možno �íci, že jest všeobecn� vzd�láno, rádo a piln� �te a k tomu 
jsou knihovny dobrou p�íležitostí v každém skoro spolku. A vedle t�chto soukromých kniho-
ven jest ješt� m�stská ve�ejná lidová knihovna a ve�ejná lidová �ítárna, z�ízená akademiky 
kutnohorskými a podporovaná m�stskou radou. Tam vyloženy jsou veškeré �asopisy �eské i 
mnohé jinojazy�né a obecný lid se ku �tení jejich hojn� schází. 
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11PAMÁTNOSTI M�STA. 

Velechrám sv. Panny Barbory, vzácná památka slohu gotického, založen byl koncem 
XIV. stol. na skalnatém ostrohu nad Vrchlicí. Prvním jeho stavitelem byl asi �len z rodiny Par-
lé�
 (ale nikoli Petr), kte�í v té dob� stav�li chrám sv. Bartolom�je v Kolín�. P
vodn� m�l býti 
t�ílodní, pozd�ji p�idány ješt� lodi dv�, ale kostel není dle p
vodních plán
 dostav�n. Za bou�í 
husitských stavba, jež do výše galerie pokro�ila, zastavena. Teprve r. 1481 ujal se stavby Mi-
chal Smíšek z Vrchoviš� a Horníci ujednali novou smlouvu s mistrem Hanušem a také z krá-
lovské urbury dostalo se stavb� podpory. Ale mistr Hanuš r. 1487 po krátké nemoci zem�el a 
Kutnohorští zvolili si za stavitele sv. P. Barbory Matyáše Rejska z Prost�jova, kterýž za pano-
vání Vladislava Jagellovce r. 1499 klenbu presbyté�e dokonal a tím dovršil nejkrásn�jší �ást 
chrámu. Úmrtím Rejskovým (okolo r. 1506 až 1508) nastala op�t p�estávka, až r. 1512 smluvi-
li se Horníci s král. stavitelem Benediktem Rejtem (Benešem Lounským) z Prahy, aby p�istou-
pil k dokon�ení díla. Benedikt zhotovil pak plány dle nichž stavbu vedl Parlé� Jakub. Krov po-
stavil Petr a hlavní lo	 r. 1547 doklenul mistr Mikuláš a mist�i domácí. Potom postavena ješt�
kruchta a zatímní západní ze	 a r. 1558 zanecháno díla. R. 1595 dostav�n nový štít ozdobený 
st�íbrným a siln� pozlaceným kalichem na jalové zdi nedostav�né a tím byla stavba chrámu 
docelena, ne však ukon�ena. Za jesuit
v, kterým byl chrám r. 1626 dán k užívání, s�at kalich, 
který prý byl na potupu religionu katolického, snesen t�ív�žový krov a nahrazen krytem prej-
zovým se t�emi nepatrnými vížkami. Také d�ev�ná zvonice, jež stála opodál na blízké zahrad�, 
byla zbo�ena a zvony, z nichž dva nejv�tší jsou dílo Ptá�kovo, p�eneseny do v�že kollejní, kde 
se podnes nalézají. K pohodlí svému postavili si jesuité chodbu krytou, jíž spojili chrám s kol-
lejí a tím chrám vysokou chodbou zastavili a krásného pohledu zbavili. Po zrušení �ádu jesuit-
ského p�ipadl chrám Matici náboženské, která se o n�j nehrub� starala, nechávajíc jej zpust-
nouti. Teprve za naší doby nastala žádoucí náprava: schátralá jalová ze	 byla zbo�ena a p�i�i-
n�ním archaeologického sboru „Vocel“ a podporou zem�, �íše a obce p�edsevzata r. 1884 �ád-
ná restaurace chrámu, kteráž ukon�ila se dostavbou, totiž novými 2 pilí�i, ukon�ující zdí a por-
tálem; 12r. 1899 pak dokon�ena veškera restaurace oken, pilí�
, soch i znak
 vn� chrámu ná-
kladem v okrouhlé summ� 1,000.000 K. Z p
vodní výzdoby chrámové zvláštní pozornosti za-
sluhují nást�nné malby z doby Vladislavské, skvostn� �ezané gotické stolice, relief sv. P. Bar-
bory, zbytek to z p
vodního oltá�e a n�které kusé zbytky. V kaplích ochozu kolem hlavního 
oltá�e nalézá se Škrét
v obraz sv. Václava, Brandl
v sv. Simeona a sv. Augustin a skvostný 
skládací oltá�. V kapli mincí�ské a Smíškov� objevené „frescomalby“ byly nákladem archaeol. 
sboru Vocel a v�nováním † medika Slavíka slušn� opraveny. Mist�i Maixner, Liebscher, 
Sequens vynaložili veškeru pé�i na záchranu t�chto starých maleb. Zvláštní um�l. práce z XV. 
stol. jsou gotické lavice s krásnou prací �ezbá�skou, jež budí obdiv pozorovatele. Stavb� ve-
lechrámu sv. P. Barbory dodávají imposantnosti op�rací pilí�e a spojovací oblouky, na nichž 
vyr
stá les v�ži�ek, r
žic, fiál a krab
. Dojem ten se stup�uje, vystoupíme-li na galerii, kterouž 
možno obejíti celé presbyterium, a na galerii druhou, kterouž nyní obejíti lze celý chrám. Od-
tud spat�ujeme bohaté oblouky op�rací, vedoucí k ho�ejším �ímsám a šestiboké v�ži�ky, v 
nichž jsou schody vedoucí na galerie. Obcházejíce velechrám uz�íme ješt� mnohé krásn� um�-
lecky provedené sochy sv. P. Barbory, Ježíše Krista, sv. Václava a nad novým portálem Boho-
rodi�ku, které ovšem pocházejí z doby nejnov�jší. 

Arcid�kanský chrám sv. Jakuba založen byl po�. XIV. století bohatými nákladníky hor 
Janem Kunklínem Ruthardem a Bo�utou z Košic, jichž znaky tu se dosud spat�ují. Vystav�n 
jest ve slohu gotickém z hrubozrnného pískovce mezholezského (pod Vysokou) a náleží k nej-
v�tším chrám
m stejnolodním XIV. stol. a to již i proto, že hlavní lo	 vyniká zna�ným rozp�-
tím. Do chrámu vedou t�i vchody. Hlavní vchod na stran� západní jest vedle štíhlé, 80 m vyso-
ké v�že a jest nepravideln� z prost�edka na stranu posunut. Tympanon jeho vypln�n jest krás-
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nou r
žicí. Hlavní oltá�, �ezaný pražským mistrem Eiglerem, pochází z r. 1678, obraz na n�m, 
St�tí sv. Jakuba V�tšího, maloval rozený Ital F. X. Palko, královský malí� saský. Nad obrazem 
hlavním jest menší obraz Sv. Trojice od Brandla, kterýž sem z kostela Svaté Trojice byl p�ene-
sen. V presbyté�i jsou gotické, p�kn� �ezané patronátní lavice ze století XV., které �ezal Ji�í 
Lorecký z Elkouše. Za hlavním oltá�em nalézá se pozoruhodné starobylé sanktuarium, jehož 
dví�ka jsou mistrn� tepána a polychromována. Ob� lodi ukon�eny jsou kapli�kami. V sev. 
zadní kapli jest krásný výtvor práce um�lecké obraz Zebedeovc
 v lipovém d�ev� �ezaný a z 2. 
pol. XVII. století pocházející. Zobrazuje Krista, kterak mu matka Zebedeova odevzdává syny 
své Jana a Jakuba za u�edníky. Nad skupinou touto z�íme relief Hory Kutné. V jižní zadní 
kapli jest starobylá k�titelnice, již ulil, jakož i n�které zvony na v�ži kutnohorský zvona� Jak. 
Ptá�ek. Na k�titelnici �teme nápis Jakub Jistebnický, fará� a r. 1505. Kterak se sem dostala, ni-
kdo pov�d�ti neumí. Okna ve všech kaplích i v lodích jsou opat�ena kružbou a barevným 
sklem bu	 figurálním, bu	 jen ornamentálním okrášlena. V sakristii jsou skvostná roucha 
mešní, gotická monstrance z doby Karla IV. a p�evzácná „Pieta“ mistra Škréty z r. 1673. Obra-
zy po st�nách jsou v�t-
šinou prací jesuity Ra-
aba. Chrám sv. Jakuba 
jest 55 m dlouhý, 24 m 
široký a 19 m vysoký. 
V�ž 80 m vysoká, od 
níž chrám zván je též 
„Vysokým“, jest pon�-
kud nachýlena, což p�i-
pisuje se velkému ze-
m�t�esení, jež zde r. 
1548 �ádilo a mnohé 
škody zp
sobilo. Druhá 
v�ž na stran� jižní za-
ložená jest nedokon�e-
na. 

Chrám sv. Jakuba 
siln� p�ipomíná stavbu 
býv. klášterního chrá-
mu na Sázav�, z �ehož 
dá se souditi, že pod 
vlivem mistr
 sázav-
ských byl stav�n. Roku 
1421 byl kostel zpusto-
šen od Táborit
; v le-
tech 1424-1622 byli p�i 
n�m kn�ží utrakvisti�tí. 
Koncem XV. a za�át-
kem XVI. stol. sídlili 
p�i n�m utrakvi14sti�tí 
biskupové, kte�í sv�tili 
kn�ze pod obojí. I zván 
byl kostel kathedrál-
ním. R. 1500 bylo d�-

Relief Zebedeovc�. �ezal Kašpar Eichler 1678. 



10
kanství povýšeno na arcid�kanství. Budovu arcid�kanství (p
vodn� školu) s krásným re-
naissan�ním portálem mramorovým vystav�li r. 1594-1595 cís. rychtá� Mikuláš Vod�anský z 
�azarova a m�stský rychtá� Zikmund Kozel z Rýzntálu. 
Královská kaple. Nad urburou královskou vypíná se krásná gotická kaple s um�le provede-
ným arký�em, kterouž za krále Vladislava Jagellovce r. 1497 posv�til ku poct� sv. Václava a 
Ladislava biskup pozna�ský.5) Uprost�ed kaple stojí jediný sloup, který nese žebrovitou klen-
bu a ten stojí na spodním sloupu bývalé urbury královské. Jsou tedy dv� skoro stejné kaple nad 
sebou. Spustlou kapli dal r. 1863-64 nákladem 1280 zl. k. m. upraviti horní hejtman Karel Ma-
t�jka. Opravu provedl rodák kutnohorský Jan Ladislav. A obec kutnohorská, když Vlašský 

Vlašský dv�r p�ed restaurací. (Vnit�ek s kaplí). 
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dv
r ukoupila a restaurovala, provedla také opravu tím více již spustlé kaple roku 1892 a dala 
ji nádhern� vyzdobiti pražskému um�lci Urbanovi. Restaurace provedena za 14.000 korun. 
Kapli náleží znamenitý starobylý um�lecký ornát (ru�. práce),6) krásný misál7) a divotvorný 
zvonek (také je v museum). Zvlášt� pozoruhodný jest hlavní oltá� se sochami sv�tc
 Václava a 
Ladislava, Vojt�cha a Lidmily. Oba oltá�e vedlejší i hlavní - oltá�e skládací - jsou prací kutno-
horského mistra Hanuše. K�ídla oltá�
 jsou ozdobeny um�lými, tabulovými obrazy mistr
 do-
mácích. Votivní obraz o posv�cení kaple odevzdán museu archaeologickému. 

Ve v�ži hlavní visí menší zvon, který dlouhá léta se prohlašoval za ztracený. Le� byl nale-
zen na p
d� nad šmittnami a sem p�i restauraci pov�sen. 

Chrám Matky boží na Nám�ti na Dolejším m�st� založen byl v 1. polovici XIV. stol., 
nyn�jší podoby nabyl však po požáru v l. 1470 až 1513. Na míst� tom býval d�íve „rudní trh“, 
kde nákladníci prodávali rudy; ruda se vážila a která spadla na zem, nesm�la prý se již do pro-
dejné rudy vmísiti, ale po trhu ji horníci nametli a prodali. Odtud odvozují n�kte�í název „Na 
Nám�ti“. Z pen�z takto utržených, z p�ísp�vk
 králov. a z „handštán
“ nákladník
 s rudou ko-
lem jezdících byl chrám vystav�n. Jest to jednoduchá, ale úhledná stavba gotická o 3 lodích, 
jejíž k�ížové klenutí spo�ívá na štíhlých pilí�ích a k níž p�iléhá v�ž dostav�ná r. 1490. Výška 
kostela, ší�ka i délka ve sv�tlosti po presbyté� jest 19 m a tvo�í tudíž všecky lodi pravidelnou 
kostku. K�ídlové oltá�e, jak hlavní tak nemén� vedlejší, ozdobeny jsou pozoruhodnými tabulo-
vými obrazy z doby Vladislavské. Skvostná kazatelna, sekaná z pet�ínské opuky (1513-32) s 
reliefy otc
 církevních, jest z nejkrásn�jších toho druhu v �echách. V poslední dob� dostalo se 
jí (až na zábradlí na kazatelnu vedoucí) velmi krásné opravy i úpravy. V presbyté�i sluší vy-
tknouti renaissan�ní, znamenit� vykládanou lavici cechu sladovnického z r. 1596, která vyniká 
p�knými vzory. V hlavní lodi uprost�ed triumfálního oblouku pochován je �eský malí� Petr 
Brandl. Kostel Matky boží utrp�l mnoho požáry a byl r. 1886-1887 nákladem 40.000 K obcí 
vkusn� obnoven. Na zrušeném h�bitov� kolem kostela zazd�no jest n�kolik starých náhrobk
, 
nejstarší z roku 1592 p�enesen do musea.

15Kostel sv. Jana Nep. v Husov� t�íd� jest elegantní stavba barokní, dle plán
 F. M. Ka�-
ky stavitelem Janem Domažlickým v l. 1730-53 zbudovaná a r. 1886 nákladem 15.000 zl. obcí 
d
kladn� obnovená. Obnovu provedl r. 1886 architekt Barvitius. Klenbu zdobí krásné fresky 
od F. X. Palka. Kostel vystav�lo obyvatelstvo kutnohorské, když byl Jan Nepomucký prohlá-
šen za blahosl. Pusté místo na kostel daroval m�š�an Josef Kuhn, jehož d
m r. 1730 lehl pope-
lem. Palk
v oltá�ní obraz „sv.  Jan  a lmužník“ byl nahrazen prací �eského mistra Dít�te, 
kterýž sem darován byl rodákem kutnohorským, velkoobchodníkem Olivou.

16Do chrámu tohoto kázal biskup Hay p�enésti n�m. bohoslužby, aby prý t�m ubohým 
N�mc
m od sv. Ji�í zjednal pohodlí. (Dr. V. �ezní�ek: Visita�ní cesta bisk. Haye z r. 1783). V 
malých subtilních vížkách kostela sv. Jana Nep. visí t�i zvony. Ve vížce evang. jest zvon sv. 
Jana Nepomuckého lit Zachariášem Dietrichem r. 1754, ve vížce epištolní visí sv. Gotthard od 
Karla Bellmanna z r. 1856 a t�etí zvon sv. Florián lit. r. 1753 taktéž Zachar. Dietrichem v Pra-
ze. 

Kostel Všech Svatých. V p�edm�stí „Hlouška“ stojí na nejvyšším míst� m�sta kostel 
Všech Svatých o jediné lodi a kolem n�ho rozkládá se h�bitov, jenž od r. 1880 ur�en jest pro 
celou osadu kutnohorskou. Kostel tento prohlašují mnozí co do p
vodu svého nejstarším 
chrámem kutnohorským (z XIII. století), ale z p
vodního krom� v�že nic se na n�m nezacho-
valo. Povšimnutí zasluhuje starý obraz na d�ev� malovaný, p�edstavující objevení st�íbrných 
prut
 mnichem Antonínem; obraz ten byl obnoven akad. malí�em A. Lhotou. R. 1909 byl kos-
telík Všech Svatých nákladem obce d
stojn� zrestaurován. 

Na p
vodní v�ži zachován znak býv. p�edm�stí ka�kovského. V téže v�ži visí dva zvony: 
„Marie“ s letopo�tem 1659 a „Jan“ slitý 1471. (�ehák). 
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Kostel sv. Trojice. Nad n�kdejšími „kavnami“ hornickými na jižní stran� m�sta po levém 

b�ehu �í�ky Vrchlice a po pravém b�ehu potoka Bylanky, kde jindy rozkládala se ves Svatotro-
jická, vypíná se na vyvýšeném, pustém pahorku gotický chrám Sv. Trojice založený roku 
1417, dostav�ný okolo roku 1500, restaurovaný roku 1896. Jest o t�ech lodích, jejichž klenba 
spo�ívá na 4 štíhlých, 35 cm v pr
m�ru majících sloupe�kách. V chrám� tomto jest starobylé 
sanctuarium v podob� v�ži�ky 7 m vysoké, jež se pokládá tak jako kostel sám za dílo Rejsko-
vo, z kamene skvostn� provedený erb Smíškovský, náhrobek Jan Smíška z Vrchoviš� a n�kte-
rých �len
 rodiny. Byli Smíškové z Vrchoviš� zakladatelé sv. Trojice a pokud rod ten žil, byl 
oddan� pam�tliv tohoto chrámu jako rodinné krypty. R. 1905 dala obec kutnohorská sv. Troji-
ci nákladem asi 6000 K opraviti. P�i oprav� té nebyl p
vodní oltá� gotický d�ev�ný ponechán, 
ale nahrazen oltá�em kamenným. 

Ve v�ži svatotrojické bývaly t�i zvony. Zvon „Maria“ r. 1475 litý p�enesen k Matce boží 
na Nám�ti po ohni r. 1770 a druhé dva zvony byly ukradeny a to, prvý r. 1790 a druhý r. 1843. 
Nyní má sv. Trojice jediný zvon „Jan“ a ten sem asi p�enesen od sv. Jakuba (Pam�t. kn. arcid. 
zal. 1842). 

Ze sv�tských budov a památek8) zasluhují zmínky: 
Kolej jesuitská. Bývalá kollej jesuitská vedle chrámu sv. Barbory jest veliká dvoupatrová 

budova dostav�ná nákladem jesuit
 r. 1667, a r. 1773 po zrušení �ádu prom�n�ná na kasárna. 
R. 1854 z�ízena zde kadetní škola, ale r. 1868 p�em�n�na op�t na kasárna pro posádku kutno-
horskou, která až podnes tu umíst�na. Na stran� jižní a severní zdobí kolossální budovu tuto 
dvé slušných v�ží. T�etí uprost�ed stojící byla r. 1844 rozbourána. Na jižní v�ži jsou nyní 
Ptá�kovy zvony; byly sem p�eneseny v dob� jesuitské, pon�vadž rektor Streer (1723-26) dal 
d�ev�nou zvonici na zahrad� u chrámu sv. P. Barbory zbo�iti. Nejv�tší zvon Ludvík váží asi 40 
q a slit jest u Ond�. Ptá�ka 1510, dále zvon Michal od téhož um�lce váží asi 25 q, t�etí zvon 9 
q vážící ke cti sv. Barbory byl slit, a �tvrtý, taktéž zvon Ptá�k
v, byl p�elit, ale op�t praskl a 
stal se k zvon�ní nezp
sobilým. Naproti kolleji spat�ujeme kamennou ze	 zvýši 1-1½ m, kte-
ráž prostranství p�ed kollejí uzavírá. Prostranství toto zove se dle soch tu umíst�ných na 
„Most�“. Budova má 17v p
dorysu podobu obráceného F, což prý se stalo ku poct� nejv�tšího 
p�íznivce �ádu, císa�e Ferdinanda. 

Kamenná kašna. Jinou nemén� zajímavou památkou jest Kamenná kašna, kterouž obec 
kutnohorská roku 1495 nákladem svým vystav�la. Jest to mohutný dvanáctihran, tesaný z do-
mácího pískovce ve slohu gotickém. V každém rohu nese p�kné sloupky s k�ížovými fiálami, 
baldachýnky s hv�zdovitým klenutím a konsolky. Plochy kolmé mezi sloupovím vypln�ny jsou 
gotickou kružbou a každá nápl� jiným vzorem. Dílo toto provedli nejspíše domácí mist�i dle 
plán
 bakalá�e Reyska Prost�jovského, který té doby na H. se zdržoval. Až do nedávna se za 
18to m�lo, že kašnu tuto vystav�ti dal Smíšek z Vrchoviš�, avšak našly se v archivu m�stském 
ú�ty z r. 1490, 1493 a 1495, kteréž vykazují, že placeny všecky ú�ty na „kamennou kašnu“ z 
pokladny obecní. Smíšek z Vrchoviš� povolil jen „ze svých grunt
 bylanských v
lí dobrou, 
aby páni vodu jeho do trub sv.-Vojt�šských pojali“. Za to mu páni „crk“ vody na Hrádek bez-
platn� zavedli. (Arch. m�st.: „Memorabilia 1480-99 fol. 231 praví: „že o vodu již se Smíškem 
r. 1492 Kutnoh. vyjednávali“). V l. 1887-1890 dala obec kašnu nákladem 8000 zlatých z ho-
�ického pískovce opraviti. 

Kamenný d�m. Zajímavou a p�epychovou památkou stavitelskou ze stol. XV. jest tak zv. 
Kamenný d�m na Václavském nám�stí, v jehož pr
�elí v p�ízemí vystupuje silný pilí� a na 
n�mž spo�ívá p�kn� zdobený arký�, dosahující 2. patra a ukon�ený malým balkonem. Nad 2. 
patrem vypíná se vysoký štít kraby a skulpturami bohat� ozdobený. O p
vodu Kamenného 
domu a prvním jeho majiteli nevíme nic ur�itého, ba ani nevíme, kdo by byl jeho stavitelem. 
Víme toliko, že byl prvním domem v této �tvrti vystav�ným z kamene a proto jeho název Kam. 
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d
m. R. 1849 koupila jej od soukromého majetníka obec a z�ídila zde svou radnici, která však 
r. 1898 p�enesena do restaurovaného Vlaš. dvora. Kamenný d
m byl r. 1901 obcí kutnohor-
skou nákladem 60.000 korun d
kladn� a po zásluze restaurován a v museum prom�n�n. Re-
staurace se tak povedla, že m
žeme nyní sm�le �íci, „není v celém království �eském tak 
vzácné památky, jakým jest Kamenný d
m.“ 

Boží Muka od Fr. Bauguta, �lena tovaryšstva Ježíšova, v l. 1714-1715 zhotovený pomník 
morový, 16�6 m zvýší, zakon�en jest na vysokém jehlanu sochou P. Marie; kolem ozdobného 
podstavce stojí sochy sv. Karla Bor., sv. Františka Xav., sv. Rocha a sv. Šebestiána. 

Kostel sv. Bartolom�je. Na nyn�jším nám�stí Pirknerov� stával n�kdy farní kostel sv. Bar-
tolom�je. Byl po chrámu Všech Svatých nejstarším kostelem, pon�vadž již 1407 p�i potvrzo-
vání nadace oltá�ní u Matky boží stala se zmínka o kn�zi u sv. Bartolom�je. (Liber errect.) 
(Ostatek viz ve stati „o farách“!) 

Klášter Voršilek v Pod�bradov� t�íd� jest velkolepá, ale nedokon�ená dvoupatrová budo-
va, kterou nákladem hrab�nek Eleonory a Maximiliany z Trautmansdorfu v l. 1733-1743 vy-
stav�l pražský stavitel Jan Kilian Dienzenhofer. V roce 1900 p�istav�li u kláštera kostelík, kte-
rýž ovšem v rozm�rech daleko z
stal za kostelem v p
vodním plánu uvedeným a jenž státi m�l 
na stran� k m�stu. Základy jeho p�i kopaní grunt
 se našly. Plány kostela zhotovil architekt 
Ohman a kostel postaven nákladem K 75.000 architektem B. Moravcem, �editelem �em. školy. 
V klášte�e jest mnoho krásných um�leckých památek, zvlášt� obraz
 od znamých i neznámých 
mistr
. (D�jiny škol klášterních viz v I. díle ve stati „Povšechné ško ls tví !“) 

Evangel. chrám. V Pod�bradov� t�íd� vystav�la sob� r. 1887 evangel. reform. církev sluš-
ný chrám a posv�tila ho „Památce božích  bo jovník
“. Jsou� to ony neš�astné ob�ti, kte-
ré necht�jíce zap�íti víru svou byli kutnohorskými N�mci vmetány r. 1421 za živa do šachet 
martinských v Mišpulkách. Šachty nazvali posm�šn� „Tábor“. Plán chrámu toho zhotovil ro-
dák ka�kovský architekt Fr. Bulda a nákladem 50.000 K vystav�l kutnohorský stavitel Jos. 
Procházka. 

Modlitebna israelská. Na Smíškov� nám�stí postavili sob� zdejší israelité r. 1903 modli-
tebnu ve slohu moderním (secesním). Plán zhotovil a stavbu také provedl na svém pozemku za 
52.000 K architekt Bohuslav Moravec.

19Knížecí d�m. V gotické v�ži t. zv. Knížecího domu na Palackého nám�stí zachovala se 
komnata s p�enádhernou klenbou a nást�nnými malbami z doby Vladislavské zdobená. Bylo 
by ovšem jen pro komnatu tu, a� již jakémukoliv ú�elu sloužila, d
stojno, aby náležit� ocen�-
na a také restaurována byla a nesloužila ú�el
m privátním. 

Krom� vyt�ených památných budov zachovaly se ve mnoha soukromých domech vzácné 
poz
statky um�lecké, které stru�n� vyjmenujeme:

20Ostatní památky. 1. Portál arcid�kanský kterýž zdobil školu „vysokostelskou“. Pochází 
z r. 1595. Zakladateli školy byli Mikuláš Vod�anský z �azarova, cís. rychtá� a Zikmund Kozel 
z Rýzentálu, m�stský primátor. 

2. Portál u Mramor� renaissan�ní ozdoba z druhé polovice XVI. století, kdy d
m ten ná-
ležel Stejškovi z Freisichselbstu a Freidenpachu, jehož znak se tu spat�uje. Že byl v n�m také 
Šoltys z Felsdorfu bydlel a „šenkováním“ vína se tu zabýval, ni�ím nelze dokázati. 

3. Sloup ze staré radnice, která stávala na Velkém (Palackého) nám�stí a r. 1770 vyho�e-
la. Gotický sloup zazd�n v dom� �. 97 na Palackého nám�stí. 

4. Na Nám�ti v �ís. 412 z�íme na uli�ní zdi vsazeno korunované W, zbytek n�jakého kra-
korce nebo svorníku. 

5. V uli�ce Vysokostelské v �. 103 z�íme profilované okno a v �. 79 starou gotickou pažbu 
dve�í. 

6. V �ísle 143 veliký prutovaný portál gotický, výborn� zachovaný, s bohatou m�íží a v I. 
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pat�e sí� bohatým žebrováním sklenutou a v �. 142 sochu sv. Floriána s ozdobou slohu barok-
ního. 

7. V �ísle 141 vidíme na hlavní zdi dva výklenky got. s malovanými obrazy. 
8. Proti domu tomuto z�íme v kámen sekané dva rytí�e v plné zbroji. 
9. V Šoltysov� t�íd� balkon na p�kných krakorcích. Na témž dom� visí „Koruna �eská“. 

Nocovali prý tu s ní, když z Vídn� do Prahy (?) vezena byla. 
10. V hradb� klášterní zdi svorník s nápisem 16 LI. 76; zbytek to brány Klášterské. 
11. Na Da�ického nám�stí (v mate�ské 

škole) nesmírn� bohatý portál v I. pat�e. Ná-
leží k nejkrásn�jším kutnohorským pracím 
kamenickým. 

12. Na nám�stí Komenského v �. 41., 
kde se narodil Mikuláš Da�ický z Heslova, 
skvostná sv�tnice s žebrovaným klenutím a 
konsolkami. 

13. Na nám�stí Palackého v �. 157 v I. 
pat�e taktéž krásná sv�tnice sklenutá got. 
žebrováním s polychromií. Na témž dom�
socha P. Marie. 

14. Na tomtéž nám�tí v �. 321 skvostn�
sekané obruby dve�ní ve vnit�ních sv�tnicích. 

15. Také v ulici Vladislavov� v �. 376 za-
chovaly se podobné sín� bohat� žebrované. 

Náležitého povšimnutí zasluhují také 
mnohé domy stav�né slohem barokním, 
zejména v ulici Husov�, Kolárov�, Václav-
ském a Smíškov� nám�stí. 

Na most�. P�ed jesuitským klášterem 
(nyn�jší kasárna) vybudoval rektor Zdechovský kamennou ohradu a ozdobil ji 13 sochami a 
tolikéž vázami. Sochy ty sekal fráter Baugut, �len tovaryšstva Ježíšova, a zovou se takto: sv. 
Jan Nepomucký, sv. Barbora, sv. Ludvík, sv. Izidor, sv. Josef, sv. Ignác, zakladatel tovaryš-
stva, sv. Václav, sv. František Xav., sv. Josef Kalasanský, sv. Florián, sv. František Borgiáš, 
sv. Anna a sv. Karel Veliký. Všecky tyto sochy pocházejí z po�átku XVIII. století a to z let 
1708-11 a jsou slušnou okrasou široké cesty vedoucí k sv. P. Barbo�e, kteréž v
bec se �íká 
„na most�“. Pod ohradou a sochami jest s t rá�  za�ízena jako park. �íká se jí „segmar“. 

Daly by se vy�ísti mnohé ješt� památky po domech soukromých umístn�né, ale k tomu 
rámec práce naší jest úzký a proto na t�chto p�estáváme.

21Karel Havlí�ek. Na nám�stí p�ed Vlašským dvorem postavil r. 1883 národ �eský kamen-
nou sochu Karla Havlí�ka Borovského. Má-li Havlí�ek - tento první buditel �eského národa 
- nároky, by m�sta �eská stav�la mu pomníky, m�la nejv�tší povinnost zv��niti památku jeho 
Hora Kutná; nebo� když tento genialní žurnalista ustoupil nátlaku pražskému a uchýlil se do 
Hory, by odtud redigoval „Slovana“, tu celé Slovanstvo obracelo zraky k m�stu našemu, z n�-
hož mužn� vyznívalo plnou silou slovo obrany proti reakcioná�skému proudu politickému. 
Tenkráte „Kutnohorské epištoly“, které tu uz�ely sv�tlo sv�ta, p�ijal také národ náš s ote-
22v�enou náru�í a v malé dob� staly se pravou biblí svobody a uv�dom�ní národního. A nejen 
to! Když tento neohrožený bojovník pohnán p�ed porotu kutnohorskou, byl hlasy muž
 z lidu 
nevinným uznán: po všech vlastech slovanských zaznívala chvála state�ným ob�an
m kutno-
horským. Le� p�ec jen slabé jsou síly jednotlivce; podlehne oby�ejn� nátlaku, pronásledování. 

Portál v I. škole mate�ské. (Vchod do jesli�ek.) 
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A tak se stalo i Havlí�kovi. Byl v N�m. Brod� zat�en, v Brixenu internován a duch jeho i t�lo 
ch�adly, až 29. �ervence roku 1856 vypustil v Praze šlechetnou duši. V��ná pam�t zachována 
mu bu	 v srdcích �eského národa! - Pomník navrhl rodák kutnohorský Karel Strachovský a 
sekali jej brat�i Duchá�kové a Tomáš Šídlo. R. 1883 byl památník odhalen za p�ítomnosti 
30.000 hlav ze všech zemí slovanských národ
.9) 

Do základního kamene pomníku byl vložen mimo jiné tento text: Památce vel ikého  
bo jovníka za  odv�ká práva koruny sv.  Václava,  p � i rozená práva l idu  a  svo-
bodu  sv�domí ,  �eského  žurnal i s ty Kar la  Havl í�ka Borovského  zbudoval  z  
p � í sp�vk
  vd��ného  národa -  Výbor . 

Znak m�sta. V Balbínov� kronice �teme, že nejstarší znak H. K. byl ud�len roku 1313 
králem Janem Lucemburským. Byla to dv� k�ížem p�es sebe položená kladívka, kteráž se zvala 
„š l ígle  a  pemrl ice“: Ale správné to není; nebo� zachovala se nám. listina z r. 1308, na kte-
ré se nejstarší znak nalézá. A ten záleží ovšem z kladívek, ale ne p�es p�í� položených, nýbrž 
kolmo stojících, mezi kterými z�íti roztaženou peru�. Všech pozd�jších znak
 a erb
 z
stala 
tato kladívka podstatnou �ástí. 

Císa� Karel IV. p�ed korunovací svou v �ím� prop
j�il Horník
m znak rozmnožený tím, 
že kladívka v prost�edním štítu drželi s jedné strany lev a s druhé strany orel. Nad nimi umís-
t�na koruna, kterouž orel levým pá�átem a lev ob�ma p�edníma nohama drželi. Od válek husit-
ských spat�uje se nad šlíglemi pod korunou i kalich, který za krále Ladislava byl zam�n�n pís-
menou LI. Za válek švédských byly Kutnohorským veškery pe�eti m�stské odcizeny. 

Tehdy Kutnohorští na podanou pokornou suppliku obdrželi r. 1641 od Ferdinanda III. no-
vý, valn� pozm�n�ný znak, jenž se skládá vlastn� ze dvou štít
: velký štít jest na dv� pole roz-
d�len: pravá �ást jest zlaté pole, v n�mž stojí jednohlavý �erný orel; levé pole jest �ervené a v 
n�m stojí bílý �eský lev dvojocasý, maje na hlav� královskou korunu. Lev pravou zadní nohou 
a orel levým pa�átem drží „šlígle a pemrlici“. Nad štítem umíst�n obraz sv. Panny Barbory, pa-
tronky haví�
 kutnohorských. Pravou ruku má položenou na štítu, v levé pak drží sv
j znak 
„v�ž“. Do prost�ed velkého štítu vložen jest štít domu císa�ského, rozd�lený ve t�i stejné pruhy 
na ší�. Vrchní a spodní pruh jest �ervený, st�ední bílý nebo st�íbrný. V tomto pruhu jest písme-
no F. III. Nad pruhem vrchním umíst�na jest zlatá císa�ská koruna. 

Na spodní �ásti velkého štítu z�íme t�i bílé vrchy zna�ící hory st�íbrné Ka�k, Sukov a Kuk-
lík, o nichž již Libuše ve svém proroctví mluvila. Celý štít nese na šíji své kovkop a drží jej 
rozpiatýma rukama ve výši. Kone�n� jakožto strážcové celého znaku spat�ují se po obou stra-
nách štítu postavy allegorické. Po pravé stran� „Nad�je“ drží v pravé ruce zelenou palmu, le-
vou jsouc o štít op�ena. U nohou má železnou kotvici. Po stran� levé stojí „Víra“. Op�ena 
jsouc pravou rukou o štít drží v levé k�íž - symbol víry. 

Takový jest nyn�jší znak H. K., jenž sluje „v�tší“; menší jest beze sochy sv. P. Barbory - i 
bez allegorických postav. Privilej - znaku toho užívati 23ud�lil císa� Ferdinand III. a potvrdil 
právo to majestátem daným v �ezn� 9. dne m�síce �íjna 1641 kralování svého �ímského páté-
ho, uherského šestnáctého a �eského �trnáctého roku. 

Hradby a tvrze. Hora Kutná jako starobylé m�sto mívala asi k v
li bezpe�nosti mnohé ma-
lé a menší tvrze v r
zných �ástech m�sta z nichž dnes nejeví se nikde ani památky. Le� dva 
hrady uvnit� hradeb z
staly sv�dky bývalého bohatství a slávy až na naše �asy. Jest to Vlašský 
dv�r a Hrádek n. Vrchlicí. 

Vlašský dv�r. Již ve XIII. století kutalo se s dobrým výsledkem v celé lesnaté i pahorkaté 
krajin� nad rozsáhlým klášterem sedleckým. Proto sob� budovali nákladníci hor v r
zných 
místech svá sídla, která i mnohdy po zp
sobu tvrzí sruby opev�ovali a p�íkopem i valy opat�ovali. 

24Tak i král Václav II. jakožto nejv�tší nákladník vystav�l si na levém b�ehu Vrchlice, na 
p�kné planin�, skrovné sídlo, ve kterémž se ubytoval, kdykoliv na Hory zavítal. Lid nazýval 



16
sídlo to král
v hrá-
dek, pozd�ji král
v 
dv
r. 

Když pak kon-
cem XIII. století vy-
dávaly hory hojnost 
st�íbra, a když lidu 
horního i Horník

po�alo se již do tisí-
c
 po�ítati, tehda 
vydal král Václav II. 
zvláštní �ád práva 
horního a poru�il 
za�átkem XIV. sto-
letí vedle svého - 
tehda zajisté skrov-
ného hrádku - posta-
viti budovu, ve které 
by se razily peníze. 
Když tak stalo se, 
povolal mincí�e a 
pregé�e z vlašského 
m�sta Florencie, a dle t�chto Vlach
 obdržel král
v dv
r i mincovna jméno Vlašský dv
r a má 
toto jméno až podnes. 

První peníze - byly to pov�stné „�eské � i  p ražské groše“ - tu raženy byly r. 1300 v 
srpnu m�síci a zvány pro b�lost svou zmrzlíky, ježto byly bílé jako padlý sníh. Poslední peníze 
raženy tu r. 1726, kdy mincovna p�evezena do Prahy. 

Vlašský dv
r skládal se z paláce, jenž byl sídlem král
 �eských, z mincovny a místností 
ú�adu horního. Z p
vodní stavby, kterou provedl Václav II., zbylo velmi málo, nebo� praktic-
ké použití vyžadovalo �ast�jší zm�ny a p�estavby, které zejména za Václava IV. a Vladislava 
II. byly podnikány. Z doby Václava II. zachovala se až na naše �asy v�ž, ve které byl p
vodní 
vjezd (dosud znalý) a která byla opat�ena cimbu�ím; vedle v�že jednopatrový palác až k dru-
hému vjezdu se strany východní, jehož portál v hradb� p�i poslední oprav� zcela zachovaný 
nalezen byl, a na jižní stran� zachovala se p�i paláci imitovaná mincovna. Na stran� severní 

     
Vlašský dv�r: Vnit�ek l�ny a pr��ez l�ny.

Vlašský dv�r: Pohled na l�ny (šmitny.) 
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zachovala se urbura královská s hradní kaplí. V paláci byl rytí�ský sál v I. poschodí s krásným 
kasetovým stropem, kterýž až na naše �asy - byv nižším stropem zazd�n - se ukazuje. Sí� tato 
jest bývalá sn�movna. 

Z doby Václava IV. zachovalo se II. poschodí paláce, kde byly královské komnaty, nový 
vjezd, to�ité schody a rozší�ená mincovna. Táž byla rozd�lena na dlouhé komory „l
ny �i 
šmitny“ zvané, valen� sklenuté a zvalbovanými st�íškami kryté. Z doby Vladislava Jagellovce 
zachováno severní k�ídlo s krásnou kaplí a místnostmi ú�adu horního (rajtunk), do níž se vchá-
zí velkou chodbou ozdobenou arkádami, opravená urbura královská opat�ena novým vchodem, 
na n�mž z�íti podnes korunované W10), a nápis „Nol i  me tangere“ . Kone�n� vystav�n byl 
v dob� Vladislavov� d
m nejvyššího mincmistra p�iléhající k záp. traktu. (V dom� tom je dnes 
byt �editelky m�š�. školy). Vlašský dv
r byl - najm� proti m�stu - opat�en valem, hradební zu-
bovou zdí, vedle které i �et�zy taženy byly a v severovýchodní �ásti hradeb stála šestiboká 
hláska, jejíž základy r. 1895 v nyn�jším parku nalezeny byly. Tak vypadal bývalý královský 
hrad koncem XVI. století. 

Když pak byla mincovna r. 1726 zrušena, sloužil Vlašský dv
r jen za místnosti horním 
ú�ad
m a když i nejvyšší ú�ad mincmistra p�enesen do Prahy, sloužily n�které místnosti ú�a-
d
m horním a zbývající nahodilým ú�el
m. Vlašský dv
r hynul rok od roku a stát nem�l dosti 
porozum�ní, aby tuto historicky památnou budovu restauroval. Byla skoro již na spadnutí a tu 
r. 1880 prodal ji stát obci za 30.000 zlatých - a obec podnikla d
kladnou restauraci bez mála 
za 600.000 korun, šet�íc p�i tom, pokud bylo možno, rázu historického a malebného. Dnes 
býv. hrádek král
v jest zachován nejen ku cti Kut26noho�an
, nýbrž i ku cti celého �eského ná-
roda, pon�vadž jeho bohatá historie pojí se vážn� s d�jinami všech zemí býv. koruny �eské. 
Místnosti jeho v�novány ú�el
m obecním a školským. 

Ve XIV. a XV. století zasedaly tu sn�my �eské, a� Pražané zle se proto durdili. První sn�m 
konal se 1305, pak 1421, 1444, 1485 a poslední 1510. Nejhlu�n�jší sn�m byl r. 1471, kdy zde 
zvolen 27. máje - po smrti nej�ešt�jšího krále Ji�íka z Pod�brad - �eským králem Vladislav Ja-
gellovec. R. 1409 dostoupla sm�lost a odvaha N�mc
 a cizích národ
 na pražském vysokém 
u�ení nejv�tšího vrchole. Tehdáž osobovali sob� p�i poradách a volbách hlasy t�i, nám toliko 
jeden ponechávajíce. Tu odhodlali se zástupcové university, mezi nimi i mistr Jan Hus - na 
Hory Kutny ke králi Václavu IV. s prosbou, aby déle netrp�l k�ivdy národu našemu páchané a 
u�inil nám po právu a spravedlnosti. Král teprv pozd�ji na p�ímluvu svých rádc
 Jana Kru-
š iny z  Lich tenburka,  Aleše  z  Dubé,  V.  Král íka  z  Bu �en ic ,  Mikuláše  z  Lob-
kovic ,  Mikuláše  z  Oko �e,  Jana z  Bamberka a  Jana Náze podepsal listinu, kterouž 
p�i�kl národu našemu hlasy t�i, ostatním pak národ
m hlas jeden. Listina tato, kterouž 18. dne 
m�síce ledna 1409 na Horách Kutných král podepsal, zove se „Kutnohorský dekret“ . 

Hrádek nad Vrchlicí neboli nad Páchem, tvrz a sídlo panské, pozd�ji gymnasium a boho-
slovecký ústav tovaryšstva Ježíšova, c. k. ústav ku vzd�lání u�itel
 a škola cvi�ná, nyní maje-
tek obce kutnohorské. Zvedá se nad domky posetém a vinicemi porostlém návrší do zna�né 
výšky a poskytuje z ho�ejší Vrchlice pozorovateli krásného i milého pohledu. Kdy a kým tato 
tvrz byla založena anebo jaké byly její osudy p�ed válkami husitskými, o tom žádných zpráv se 
nám nezachovalo. 

První známí držitelé Hrádku byli pánové z Donína, kte�í tu již v prvé polovici XV. v�ku 
sed�ním byli. Z rodiny té dostal se Hrádek odúmrtí na obec kutnohorskou, kteráž jej r. 1461 
Petru Mikovci Pernštejnskému prodala. Když pak Petr zem�el, d�dil Hrádek syn jeho Jan. 
Avšak již r. 1474 prodal Jan Hrádek zlatníku pražskému Ambrožovi Krtkovi, kterýž byl záro-
ve� prubé�em zemským. Krtek zadluživ Hrádek pry� utekl a král ujal se statk
 Ambrožových 
ve vlastnictví své. Mnozí ú�edníci mince jsouce rukojmím za Krtka, žádali krále, aby jim Hrá-
dek postoupen byl k hojení se. I byli to. Beneš z Weitmille, Mikuláš ze Skalice a Zachariáš z 
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Božetína. Král svolil a tak prodán Hrádek Michalovi Preklerovi,11) kterýž Hrádek obnovoval, 
ale r. 1490 jej Janu Smíškovi z Vrchoviš� prodal. Majetkem rodin� Smíškov� z
stal Hrádek s 
malými výminkami až do r. 1530, kdy náležel mezi tím asi 5 rok
 Zví�etickým z Wartenberka. 
Rodin� Smíškov� d�kuje Hrádek za své novozbudování, nebo� byl od ní v dob� Vladislavské 
nákladn� p�estav�n a krásnými gotickými arký�i, klenbami, skulpturami atd. ozdoben. Pak p�e-
cházel Hrádek rychle po sob� v rodiny Guttenšteina, Jana Bohemického z Bohemic,12)
Vrchlabských z Vrchlabí, Chotouchovských z Nebovid, Libšteinských z Kolovrat, Haugvic
 a 
Uman
, z nichž Eleonora rozená Haugvicová prodala Hrádek „obci  a  šepmist r
m“ kutno-
horským. Po desíti letech tedy r. 1676 odstoupila obec Hrádek jesuit
m, jimž z
stal v držení 
skoro plných 100 let - totiž až do zrušení �ádu r. 1773 a Hrádek, jemuž nyní �íkalo se „semi-
ná �“ p�ešel s klášterem i chrámem sv. Barborským v majetek c. k. eráru, kterýž tu z�ídil c. k. 
krajskou 27hlavní školu. Op�t skoro po 100 letech, totiž r. 1870, z�ízeno tu c. k. paedagogium a 
cvi�ná škola. 

Hrádek jest budova rozsáhlá stav�ná ve slohu gotickém a hlavním k�ídlem obrácena k �í�ce 
Vrchlici. Ostatní �ásti obráceny jsou k m�stu, do ulice Svatobarborské a k tak zvanému „mos-
tu“. 

V hlavním k�ídle spat�ujeme stavby r
zných dob a p�ístavby. K�ídlo do m�sta obrácené 
jest okrášleno arký�em p�tibokým, jehož st�ny prolomeny jsou úzkými dvoudílnými okny, me-
zi nimiž vystupující sloupky znaky okrášleny. Prvý znak jest znak hašplé�ský, druhý erb rodiny 
Smíškovy, t�etí znak království �eského, �tvrtý znak kverk
 �i t�ží�
, pátý schází a šestý znak 
havé�
 (fimoly  )13). 

I k�ídlo do ulice svatobarborské jest okrášleno arký�em menším sice, ale - prací Matyáše 
Reyska. Spo�ívá na to�ité noze, jejíž patka ozdobena jest 28p�knými styllisovanými rostlinami, 
zví�aty a d�tskými hlavi�kami. T�i okna jsou lemována prutováním a zakon�ují taktéž hlavami. 
Ostatní k�ídla nemají žádných stavitelských ozdob. 

Hlavní brána vede nás v sí� k�ížov� sklenutou, jejíž svorník ozdoben jest erbem Smíško-
vým. Pam�tihodné jsou místnosti sborovny, �editelny v p�ízemí a dv� místnosti v prvém pat�e, 
totiž ta, která s menším arký�em spojena jest (bývalá hradní kaple) a rytí�ská sí�. Tyto místnos-
ti jsou sklenuty k�ížovou klenbou a patky jeho jsou ozdobeny skulpturami lidskými i zví�ec-
kými.14) Ve svorníku jednom spat�ujeme korunované W a v druhém rozhojn�ný znak Smíš-
k
v. Ostatní sín� jsou v tomto k�ídle také sklenuté, ale beze vší okrasy. Rytí�ská sí� jest nej-
v�tší a nejkrásn�jší místnost hradní. Umíst�na jest ve v�ži, jejíž p
dorys jest �tverec a k�ížovou 
klenbu její nese štíhlý sloup uprost�ed stojící. Nad rytí�skou síní jest ješt� jedna místnost, 
ovšem beze stropu. Všecka okna, všecky pažby dve�ní jsou p�kn� profilovány a mnohé ozdo-
beny nad to r
znými zví�ecími nebo lidskými hlavami. Nad hlavním portálem spat�ujeme pa-
m�tní desku provedenou v gotickém slohu, kterouž u�itelstvo �eskoslovanské zasadilo r. 1897 
svému milá�kovi Dr. Gust. Ad. Lindnerovi na pam�t, že tu žil a �ídil ústav u�itelský po deset 
let. Deska jest d
stojnou památkou muže tak v�hlasného v �eském sv�t� pedagogickém, ba i za 
hranicemi. Když r. 1910 dostav�l stát novou budovu c. k. pedagogia, odkoupila „Hrádek“ obec 
za 32.000 korun od eráru a bude sama na sv
j náklad budovu tuto restaurovati a v�nuje ji pak 
p�im��eným ú�el
m. 

Lorec tvrz. Na svahu vrch
 Ka�kovských stojí mimo hradby m�stské stará tvrz zvaná Lo-
rec. Prvním známým majitelem byl Martin p�íjmím Lorecký, kterýž se již r. 1454 p�ipomíná. 
Ze záv�ti jeho po�ízené r. 149115) vysvítá, že p�edkové jeho již drahnou dobu let sídleli na 
Lorci. Lorec d�dil po roce 1491 Jírek z Elkouše, jehož rodina sem s družinou krále Vladislava 
Jagellovce se p�ist�hovala. Jírek p�ijal jméno „Lorecký“ a zem�el r. 1502 jako urburé� krá-
lovský. Po n�m z
stali synové Václav a Bohuslav a uvázali se v otcovo d�dictví s Janem Pra-
ch�anským, kterýž m�l za manželku sestru poz
stalých syn
. Václav Lorecký z Elkouše byl 



19
posledním pánem „Lorce“ z rodu Loreckých z Elkouše. Manželkou jeho byla Anna Hatláková 
z Újezda a na Zdechovicích. Václav provinil se n��ím proti králi Ludvíkovi a král právo na je-
ho statky p�i�kl Janu Býchorskému z Raškovic. Právo to d�dil pak Mikuláš Býchorský, dále 
Matyáš ze Šarfenberka. 

Na Lorci m�l ješt� podíl jakýsi Diviš a ten r. 1520 postoupil jej Petrovi Pašinkovi z Troja-
novic. Po n�m r. 1524 vidíme na Lorci Václava Šárovce ze Šárova. Šárovec vinil soudce z ne-
poctivosti a proto r. 1537 odsouzen byl králem Ferdinandem k trestu, kterému on nedostál. 
Rok po tom byl na Lorci jat, do Prahy odvezen, zmu�en a po památce obrácení sv. Pavla st'at 
na Poho�elci k rozkazu královu.16) Práva držitel
 p�evedl na sebe Václav Pa�ízek z Pa�ízku a 
sm�nou nabyl r. 1544 Loreckou tvrz s pivovarem Zdislav Zví�etický z Vartenberka.17) Zdislav 
prodal L. Václavu Podhradskému z Vl�í Hory a Václav r. 1559 Ond�eji Da�ickému recte K�i-
volá�kovi od Hory Kutny.18) Syn 29Ond�ej
v Mikuláš byl povahy divoké a prudké, vášní ne-
zkrocených, ale šprýmovník a satyrik veselý, n�kdy i cynický a urputný rvá�, p�i tom však ryzí 
�ech a úhlavní nep�ítel všeho cizáctví. V rodin� Da�ických, kteráž obdržela od císa�e Maximi-
liána r. 1571 list erbovský, aby se mohla psáti z Heslova, z
stala tvrz L. až do r. 1585, kte-
rýmžto rokem p�ešla koupí na Kate�inu Smi�ickou, manželku Jana ze Žerotína, pána na No-
vých Dvo�ích.19) Kate�ina ze Žerotín
, rozená Smi�ická ze Smi�ic, prodala po smrti manžela 
svého r. 1589 tvrz Lorec se zahradou, pivovarem, chmelnicí, sladovnou, halté�i, svrchky i ná-
bytky šepmistr
m a konšel
m i vší obci m�sta Hory Kutné. Obec kutnohorská zrušila v L. síd-
lo panské a tvrz podlehla proto v�lkým zm�nám, pon�vadž obec hled�la zajistiti sob� v�tší p�í-
jmy, než jak dosud tvrz L. vynášela. 

L. byl Horník
m po povstání �eském pro ú�astenství ve vzpou�e od�at, ale r. 1625 op�t 
obci navrácen. Obec jest dosud majetníkem L., ale týž jest mnohokráte p�estavován, tak že jen 
st�ední �ást jeví se býti p
vodní z dob založení tvrze. Dnes jest L. moderním parostrojním pi-
vovarem. 

Z rodu Loreckých z Elkouše pochází po matce slavný �eský spisovatel Daniel Adam z Ve-
leslavína. Mistr Jakub �ezák Nymburský byl jeho d�dem, Eliška Lorecká z Elkouše jeho bá-
bou. 

Hrad Cimburk. Nad potokem Vrchlicí nedaleko m�sta Hory Kutné stával hrad Cimburk,
po n�mž dnes nic jiného se nezachovalo nežli tvrzišt�, na kterém stával. Tento 30hrad Cimburk 
dal jméno znamenitým rod
m, kte�í se odtud psali páni z Cimburka. Nejstarší p�edek jejich byl 
�eský pán Miroslav, který roku 1143 založil blízký klášter v Sedlci, na což nejlépe ukazuje erb 
kláštera toho a pak poh�eb pán
 z Cimburka v tom klášte�e již r. 1407 osv�d�ený.20) Rodina 
Cimburk
 se odtud b�hem �asu, kdy snad hrad jejich nesta�il, rozešla a uchýlili se jedni na 
Lipnici v �echách, druzí na Moravu. Z rodu tohoto pochází znamenitý u�enec XV. stol. Cti-
bor Tova�ovský z Cimburka. P�edkové jeho zam�nili statky své v okolí Uh. Hradišt� s mar-
krabím Janem, za zboží tova�ovské tvrz a m�ste�ko Tova�ov. Odtud jmenovali se „Tova�ovští 
z Cimburka“. Jaký osud stihl hrad Cimburk u Hory Kutné, nedá se pov�d�ti; dnes jest pouze 
znáti tvrzišt� a pod vrchem 284 m vysokým obdržel mlýn jméno Cimburk na Vrchlici, o kte-
rémž již r. 1440 písemné zprávy se vyskytují. Na tvrzišti a v okolí bylo mnoho zajímavých 
p�edm�t
 vykopáno i po r
znu nalezeno. Jsou uschovány v archaeologickém museu. 

Hrad Žlunice. D�íve nežli Hora Kutná stála, bývaly v okolí t�i rytí�ské hrady, a to: Cim-
burk, Hrádek n. Vrchlicí a Žlunice21) Tento stával nade vsí Gruntou blíže Hory Kutné. Dnes 
ovšem není ani místo znatelno, kde by tento hrad byl m�l své tvrzišt�. Západn� obce Grunty 
(Grunt P. Marie) se ovšem trati polní dosud �íká - na hrad�, ale zdali tam Žlunice stála, nikdo 
pov�d�ti neumí. U Veselského nalézáme tato slova: „Tvrz Žlunice stávala mezi Horou Kutnou 
a Ka�kem na návrší za „Šip�ím“22) a ze z�ícenin odváženy byly tesané kameny z po�átku p�e-
dešlého století (XVIII.) do Sedlce, jichžto bylo užito na zd� kolem knížecích zahrad.“ Zdali 
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Myškové ze Žlunic usedlí na Hrádku u Pod�hús, nebo Myškové ze Žlunic sídlem na Bydžov-
sku, byli i pány této tvrze, vypátrati nijak nelze.

Národní školy. Po�átek školy národní v Ho�e Kutné jest zahalen rouškou tajemnou; nebo�
není žádných písemných zpráv z té doby a v pozd�jším v�ku o zápisy takové se nestarali. Že 
ovšem vyšší školství kutnohorské vyvinuto bylo dokonale, jest všeobecn� známo. Vždy� se 
nám zachovaly o partikulární škole Svatobarborské a o gymnasium u Vysokého kostela mnohé 
zprávy a ty sv�d�í, že to byly školy dob�e �ízené a že žáci vynikali v�domostmi nevšedními. 
Ovšem n�kolikráte bylo st�žováno do u�itelstva, ale za takových pom�r
, jaké tehdy vládly, ji-
nak ani býti nemohlo. Také na�íká si Da�ický p�i r. 1594, že páni žáci dorostlí „více freje nežli 
u�ení pilni byli.“ Jinak ale byla škola Vysokostelská slavná a pokud se zjistiti dalo, i z m�st-
ských škol místnostmi nejhojn�jší. (Winter: Život a u�ení str. 128). 

Zprávy, kdy kutnohorské tyto školy vznikly, jsou dosud kusé, ale dá se souditi z r
zných 
záznam
, kterých je dosti, že již stály ve XIV. v�ku a dob�e vedeny byly. Ve škole Svatobar-
borské - jako škole partikulární - se u�ila mládež každého v�ku a všem p�edm�t
m a odtud 
p�echázela pak na školu vyšší Vysokostelskou. Je� tedy z�ejmo že, vedle t�chto škol vyvinova-
ly se - kdy, ovšem to� naprosto �íci nelze - i školy mali�kých - školy elementární - národní - �i-
li d�tinské a ty byly ve�ejné „výsadní“. 

Vedle t�chto škol bylo ješt� mnoho škol soukromých - pokoutních, zvlášt� ku sklonku 
XVI. století, ve kterýchž se nejmenší mládež vyu�ovala „prý tomu“, �emu ve škole „výsad-
ní“ - ve�ejné se nevyu�ovalo, nebo co ti „bakalá�i“ m�stských škol neum�li (Winter str. 15.). 
�asto bylo ú�ad
m zakro�iti, aby takové školy se nerozmnožovaly, i aby do nich mládež svá-
d�na nebyla.

32P�i r. 1535 byly pokoutní školy �ty�i a d�kan i bakalá�i trpce žalovali pán
m šepmistr
m 
na rozmnožování škol t�chto, že „prý jim jsou na újmu.“ Šepmist�i obeslali pokoutní u�itele a 
domlouvali jim, že bez dovolení školy zarazili. Ale oni všelijak se omlouvali, le� omluvy byly 
nedostate�né. I nebylo krom� jedné jich trp�no. Do r. 1571 zase se školy pokoutní rozmnožily 
a op�t si d�kan a bakalá�i st�žovali. A rozkázáno t�m „pedagog
m“, aby pacholat nedrželi. 
Však veškeré zákazy nepomohly a u�itelé pokoutní vyu�ovali dále. I u�itelé jazyka n�meckého 
zakládali sob� školy pokoutní, ale t�m nevedlo se valn�. (Šimek 128-129). 

Po bitv� b�lohorské upadlo školství v celém království �eském - tedy zajisté i v Ho�e Kut-
né. V r. 1626 usazeni byli v Ho�e jesuité a ti r. 1686 na Hrádku svoje školy otev�eli; zejména 
gymnasium a seminá�. (Posud se tam �íká v „seminarium“). Po zrušení téhož �ádu r. 1777 z�í-
zena na témž míst� hl. škola, kteráž sloužila ú�el
m germanisa�ním, ježto jen v I. t�. vyu�ovalo 
se �esky, v druhé pak �esky a n�mecky a v ostatních pouze n�mecky. O školách národních 
m�stských v té dob� není nikde �e�i. 

Teprv v druhé polovici XVIII. století dovídáme se ze zápisk
 archivních, že na Dolejším 
m�st� n�kde blíže kostela nám�tského z�ízena byla škola národní o jedné t�íd�. 

Tato jednot�ídní národní škola byla pozd�ji p�id�lena pod správu hlavní školy a umíst�na 
pak na Hrádku. Roku 1808 byla škola tato rozší�ena o druhou t�ídu a r. 1825 o t�ídu t�etí a p�í-
davku. T�ídám t�mto �íkalo se „odd� l en í“ a z t�etího odd�lení vstupovali žáci do I. t�ídy c. k. 
hl. školy, jejíž �editel také národní školu tuto až do r. 1856 �ídil. 

Po té pak byla škola ta p�em�n�na na trivialní a �ídili ji místní arcid�kanové až do r. 1864. 
Ovšem ú�ední práce za n� vykonával první u�itel. Tohoto roku byla škola národní (m�stská) 
prom�n�na výn. c. k. místodržitelství pro království �eské 7./1. 1864 �. 68.317 v zatímní farní 
hlavní školu o �ty�ech t�ídách a o jedné pobo�ce. Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 7. zá�í 
r. 1868 �. 46.592 bylo této škole ud�leno definitivum. M�stská hlavní školy byla umíst�na v 
p�ízemí Hrádku nad Vrchlicí. Teprve školním rokem 1869-70, kdy v Ho�e Kutné z�ízen c. k. 
ústav ku vzd�lání u�itel
 a místnosti na Hrádku pot�eboval, p�est�hována škola m�stská do na-
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jatých místností domu �. p. 59 u Kou�imské brány. Tím rokem vešly v platnost nové školní zá-
kony a 11. dne m�síce prosince 1869 bylo �editeli oznámeno, že složení c. k. okr. školní rady 
stalo se skutkem a škola že ztrácí titul „h lavn í  ško la“ a bude se zváti dle nových t�chto škol. 
zákon
 „obecnou  školou  ch lapeckou“. Byla tudíž škola tato ve šk. roce 1869-70 
�ty�t�ídní s pobo�kou v I. t�íd�. Služné u�itelstvu platila obec až do 1. srpna 1871 a od té doby 
c. k. okr. školní rada, ale brala za to 700 zlatých nájemného za d
m �ís. pop. 59, v n�mž škola 
byla umíst�na. V r. 1872 najala c. k. okr. školní rada na Vlašském dvo�e místnosti pro školu 
tuto a již o prázdninách r. 1872 se tam celá škola i s �editelem p�est�hovala. Nájemného platilo 
se 400 zlatých. 

Ve škol. r. 1874-5 byla �ty�t�ídní škola tato rozší�ena o t�ídu pátou - postupnou. Byla nyní 
p�tit�ídní a ve šk. roce 1875-6 obdržela p�i II. t�íd� pobo�ku. R. 1879 v b�eznu povolila zem-
ská šk. rada op�t novou pobo�ku p�i t�íd� páté, tak že byla škola p�tit�ídní s dv�ma paralelka-
mi a na po�. škol. roku 1882/3 povolena pobo�ka t�etí. Až do r. 1884 byla škola umíst�na ve 
Vlašském dvo�e a t�i t�ídy v obecním dom� �. 373 ve Vladislavov� ulici. Tímto rokem vysta-
v�na budova pro m�š�anský chudobinec u sv. Bartolom�je a místní šk. rada anektovala ji pro 
zdejší školu, ze které se platilo 1600 zlatých nájemného do d
chodu špitálního.

33Školní rok zapo�al v této nové budov� 15. zá�í 1884. Výnosem c. k. zem. šk. rady ze dne 
21. prosince 1886 �. 34.925 byla dosavadní p�tit�ídní škola prom�n�na v šestit�ídní - a vým�-
rem ze dne 31./X. 1887 �. 37.223 povolena op�t nová pobo�ka. M�la tudíž škola koncem r. 
škol. r. 1887/8 šest postupných t�íd a �ty�i pobo�ky. Jelikož ale nová špitální budova m�la jen 
místnosti pro 8 t�íd, byly dv� t�ídy umíst�ny v obecním dom� �. 59 blíže Kou�imské brány - 
kde již p�ed léty celá naše škola umíst�na byla. 

Vynesením ze dne 30. prosince 1889 �. 40.143 povolena nová pobo�ka, tak že nyní bylo 
šest t�íd postupných a p�t paralelek. V roce tomto byly t�i t�ídy umíst�ny v obecním dom� �. p. 
337 v ulici Vladislavov�, kde již také p�ed léty pobo�né t�ídy umíst�ny byly. Škol. rokem 
1892-3 bylo stálé st�hování obecných škol pon�kud zastaveno. Obec vystav�la novou školu u 
chrámu Matky boží na Nám�ti, nazvala ji školou „Komenského“ a v�novala ji obecné chla-
pecké škole. Škola byla 18. dne m�síce zá�í 1892 vysv�cena a ú�elu svému odevzdána. 

V takovém stavu z
stala škola chlapecká do za�átku šk. roku 1898-9. Týmž rokem povoli-
la c. k. zem. škol. rada „m�š�anskou  školu  ch lape34ckou“ a výn. c. k. zem. školní rady 
ze dne 8. �ervna 1898 �. 11.919 byla chlapecká škola prom�n�na v p�tit�ídní a šestá t�ída stala 
se I. t�ídou školy m�š�anské. Jedno místo u�it. bylo zrušeno. M�la tedy škola chlapecká po té-
to zm�n� 5 t�íd postupných a 5 pobo�ek. Místnosti pro ni ur�ené byly ve škole „Komenského“ 
jako dosud v I. a II. pat�e. Ale již ve šk. roce 1899-1900 byla škole zdejší povolena nová po-
bo�ka, a to výnosem c. k. zem. školní rady ze dne 25./X. 1899 �. 39.338 - a pon�vadž nyní za-
brala m�š�. škola celé p�ízemí, byla op�t jedna t�ída umíst�na v obec. dom� �ís. pop. 373 ve 
Vladislavov� ulici. 

Šk. r. 1900-01 stala se radikální zm�na se školou zdejší. M�sto bylo zatímn� rozd�leno na 
dva obvody a proto umístilo p�t t�íd a jednu pobo�ku do staré reálky �ís. pop. 67 a 68, když 
prve vystav�lo nádhernou budovu pro studenty školy reálné u velechrámu sv. Barbory, a p�t 
t�íd ponechalo ve škole Komenského pod správou �ídícího horního obvodu. M�la škola tudíž 
p�t t�íd postupných a 6 paralelek. 

Vynesením c. k. zem. škol. rady ze dne 12./1. 1901 �. 49.214 byla povolena nová pobo�ka, 
která byla umíst�na v budov� horního obvodu, tak že nyní m�la škola 5 postupných t�íd a 7 
pobo�ek. Výnosem c. k. zem. šk. rady ze dne 14./XI. 1904 �. 50.435 povolena nová pobo�ka 
p�i III. t�íd�, tak že m�la škola nyní p�t t�íd postupných a 8 pobo�ek, celkem 13 t�íd, z nichž 
p�t bylo umíst�no v obvodu dolejším a 8 v obvodu ho�ejším. 

Rozd�lení obecné chlapecké školy stalo se definitivn� v samostatnou obecnou školu chla-
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peckou po�átkem školního roku 1905/6, a to na základ� výnosu c. k. zem. školní rady ze dne 
5./4. 1905 �. 12.553. Bylo jí ponecháno def. p�t postupných t�íd a t�i pobo�ky zatímní. �edi-
telství škol m�š�anských odevzdáno pod správu ostatních p�t t�íd v dolejším obvodu, kteréž 
také byly postupnými. 

Ve šk. roce 1906/7 svolila c. k. zem. šk. rada ze dne 8./2. 1907 otev�íti novou pobo�ku p�i 
škole zdejší, tak že po�ítala škola 5 t�íd postupných a 4 zatímní pobo�ky, z t�chto prom�nila 
výn. ze dne 23./3. 1908 �. 1589 dv� v definitivní a systemisovala dv� místa u�itelská I. t�ídy. 
Když pak dostoupil po�et d�tí na 600, povolila c. k. zem. šk. rada výn. ze dne 16./IX. 1908 �. 
59.807 otev�íti novou pobo�ku pátou, tak že v ty �asy m�la škola p�t postupných t�íd, dv� de-
finitivní a 3 zatímní pobo�ky a v takovém stavu je až podnes. Veškeré místnosti I. a II. patra 
„staré reálky“ jsou jí vykázány. Budova tato vystav�na r. 1857 nákladem obce za 46.342 zl. 
st�. Plány zhotovil inž. Em. Haller z Hory Kutné a stavbu provedl Josef Tereba z Prahy. Stav-
bu kontrolovali inžený�i Em. Haller a Václav Schubert. 

Posloupnost u�itelstva. Až do r. 1856 byly ob� školy, c. k. hlavní i m�stská škola triviální, 
pod jedním �editelem a u�itelstvo se ani nedalo dob�e rozt�íditi. Stane se tak v brožu�e c. k. 
státních reálných škol v r. 1911 ve �lánku „Hlavní  školy v seminar iu  � i l i  na  Hrád-
ku“, kteroužto práci podnikl archivá� a c. k. konservator prof. O. Hejnic, a tam své �tená�e 
odkazujeme. Posloupnost u�itelstva obecných škol po�íná r. 1856 a v té dob� a potomní byli 
zde u�itelé následující: Josef Havránek, Ludvík Vorel, Jan Kolman, Jan Zv��ina (1857-60), Jo-
sef Vejd�lek (1857 od roku 1868 �editelem až do roku 1900), Josef Zv��ina (1858-91), P. J. 
�ermák, zatímní �editel hlavní školy m�stské (1860), Josef Mann (1862-63), P. Václav Hr-
dli�ka (1864-67 �editel), Josef Polák (1864, 1900-1904 �editelem), P. František Chlupá�
(1867-68 zatímní �editel), Jos. Nejedlý (1872-77), Jos. Racek (1875-79), Jos. Litman (1879-
80), Jos. 35Forst (1879-92), Frant. K�íž (1879-80), Anton ín  Zavadi l  (1880 u�it., od r. 1904 
až dosud �íd. školy),23) Alois Kmoní�ek (1880-92), Karel Kmoní�ek (1882-86), Otakar Erhart 
(1892-96), Jan Zadražil (1882-90), Josef Frýba (1886-87), Ant. Ptá�ek (1886-1904), Alois 
Horá�ek (1886-98), Jos. Komárek (1887-88), Frant. Pešek (1888-93), Václav Kracman (1893-
01), R
žena Jelínková (1890), Berta Drehslerová (1893), Old � i ch  Hepnar  (1891 dosud), 
Fr. Schmitt (1890-98), Václav Broj (1892-96), Jan Ko�ínek (1892-94), Václ. Wesner (1892-
94), Eduard Hejný (1893-99), Bohuslav Slabý (1896-98), Jar. Richter (1898), Stanislav N�-
me�ek (1896-1905, byl p�id�len m�š�. škole), Ant. Bláha (1897 † 1907), Rud. Wilt (1897), 
Stanislav Velhartický (1897-98), Jan Volenec (1898-99), Ant. Löfler (1899-1900), Bohusl. 
Kremser (1899-1905), Jos Zeis (1899 dosud p�id�len do obv. dolejšího), Václav Mašina 
(1900-01), Bed�ich Hlavá�ek (1900-05), Fran t .  Brodský (1900-02 - op�t 1909 dosud), Bo-
humil �ernovský (1901-02), Jan Chmelík (1901-06 a op�t 1907-08), Václav Jäger (1901-05), 
Frant. Hubert (1902 † 1908), Václav Václavík (1902-03), Václav Kulich (1902-04), Václav 
�erný (1903), Jan Kolman (1903 u�il na m�š�. škole dív�í), Rudolf Šporcl (1903-05 a pak 
op�t v r. 1906), B.  Dvo �ák (1904 dosud), Josef Vep�ek (1904-5 a op�t 1907-08), Aloisie Pi-
vo�ková (1905), Václav Volek (1906 dosud), Jos. Jareš (1905 výpom.), Old � i ch  Beran  
(¼ r. 1906 a op�t 1907 až dosud), Vladimír Hrbek (1906-07), J ind � i ch  Svoboda (1906 až 
dosud), Jan Vobo�il (¼ r. 1906), Jan 36Dvo�ák (1906-07), Josef Heyduk (1907-08), Jan Pro-
cházka (1907-08), Frant. Machá�ek (1908-10), Fran t .  Dan�k (1908 - u�. dosud), Václ .  
Šmejkal  (1908 u�. dosud), Bohuslav Jelínek (1907-08), Old�. Kahle (½ r. 1909), Kar .  
P robst  (1910 až dosud). Je� nyní škola o 5 postup. t�ídách a o 5 pobo�kách a sbor u�itelský 
jest tento: Ant. Zavadil, Old�. Hepnar, Frant. Dan�k, Jind�ich Svoboda, Fr. Brodský, Václav 
Volek, Bed�. Dvo�ák, Václav Šmejkal, Old�ich Beran a Karel Probst. 

P�ed z�ízením školy m�š�anské bylo na nerozd�lené obec. škole chlapecké systemisováno 
místo zvláštního zatím. katechety, kteréž od r. 1896-99 zastával F i l ip  Jan  Kone�ný, a v r. 
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1899 Karel Hubert - oba kazatelé u sv. Barbory. 

P�íjmy u�itelské. Od r. 1790, kdy národní školství založeno bylo zde t�ídou jednou, poda-
�ilo se nám zjistiti platy u�itelské, jak následuje: 

Pokud bylo lze, zjistili jsme p�íjmy u�itel
 škol elementárních a národních takto: Do r. 
1790 byli u�itelé placeni z Normálního fondu školního, pon�vadž byla jen c. k. vzorná škola 
hlavní. Teprv od tohoto r. po�íná se škola m�stská o jedné t�íd� a u�itel m�l platu 73 rýnských. 
V r. 1808 byla škola dvout�ídní a první u�itel m�l tutéž službu. a od obce byt, pomocník m�l 
70 rýnských. 

Nebyla tehdejší doba u�itelstvu závid�ní hodná, pon�vadž drahotní pom�ry se zvyšovaly a 
u�itelstvo po velkém strádání žádalo kone�n� za zvýšení služného. Dvorní kancelá� na�ídila 
vým�rem ze dne 16./V. 1816 �. 8799, aby u�itel
m byly platy provisorn� zvýšeny - pokud by 
drahota potrvala - na 250 zl. víd. �ís. (šajnu) a pomocník
m na 120 zl. víd. �ís. po�ínajíc 1. 
kv�tna t. r. 

Na�ízení toto bylo výnosem gubernialním ze dne 6./IX. 1816 �. 38.047 publikováno a pla-
ty tyto u�itel
m vypláceti bylo obci na�ízeno.24) I krajský ú�ad �áslavský cirkulá�em ze dne 
16./XII. 1816 vyzval obce i dominia, aby u�itelstvu podpory poskytovaly k zlepšení jich d
-
chod
. Vyplácení tohoto zvýšeného služného trvalo do konce �íjna 1824. Obec tímto rokem 
zastavila odvolatelné p�ídavky tyto, protože požár r. 1823, kdy skoro celé m�sto lehlo pope-
lem, obec i nejbohatší ob�anstvo p�ivedl na mizinu. 

Druhé vyjednávání nastalo ohledn� zlepšení plat
 u�itelských, a potrvalo až do r. 1826, 
kdy gubernium na�ídilo 13. dne m�síce února r. 1826 �. 64.303, aby u�itelstvu dostalo se op�t 
t�chto p�ísp�vk
, a to: u�itel
m po 80 zl. a pomocník
m po 50 zl. víd. �ísla (šajnu). 

Platy ty potrvaly do r. 1846. Tím r. upravilo valné snesení výboru platy takto: První u�itel 
m�l 350 zl., druhý u�itel m�l 300 zl., první podu�itel 250 zl., druhý podu�itel 200 zl. 

Takové platy dostávali u�itelé do r. 1850. Dle snesení valného výboru ze dne 4./XII. 1850 
byly nové platy takto upraveny: 

První u�itel m�l platu 348 zl. 60 kr. kon. mince, k tomu 4 sáhy d�íví a 3 sudy piva z pivo-
varu loreckého, což �inilo dle fassí 428 zl. 60 kr. kon. m. Druhý u�itel m�l 262 zl. 50 kr. kon. 
m., první podu�itel 225 zl. 40 kr. kon. m., druhý podu�itel 196 zl. kon. m., t�etí podu�itel 189 
zl. kon. m. 

37V roce 1863 byla tato triviální škola p�em�n�na v zatímní hlavní školu m�stskou a u�itel-
ské platy byly znovu takto upraveny: 

První u�itel obdržel 400 zl. r. �. a k tomu ad personam 4 sáhy d�íví bez dovozu a 3 sudy 
piva z loreckého pivovaru, druhý u�itel obdržel 350 zl. r. �., první podu�itel 250 zl. r. �. a po-
n�vadž na místo toto dosazen u�itel starší a dlouhá léta zde p
sobící, obdržel ad personam p�í-
davku 50 zl. r. �., druhý a t�etí podu�itel po 250 zl. r. �. 

Tyto platy potrvaly do r. 1870, kdy již dostalo se hlavní škole m�stské definitiva. R. 1870 
vešly nové zákony v život a o platech u�itelských za doby té viz v I. díle �ást „Škols tví“!  

Ant. J. Zavadil. 
M�š�. škola chlapecká. Z�ízení m�š�anské chlapecké školy v Kutné Ho�e bylo dávným 

p�áním obyvatelstva. D
kazem toho, že n�kolik rok
 psaly zdejší �asopisy o pot�eb� školy té a 
vyzývaly místní školní radu a obec. zastupitelství, aby se postaraly tito �initelové o z�ízení 
školy. Také petice s n�kolika sty podpisy ob�an
 podána byla k místní školní rad� i zastupitel-
ství m�stskému o z�ízení m�š�anské školy chlapecké. 

Proto sledovalo uv�dom�lé obecenstvo naše z�ízení a vývoj školy s patrným zájmem v�-
douc, že škola m�š�anská je školou l idovou  a má proto pro vzd�lání dorostu nejširších vrstev 
našeho národa d
ležitost nemalou. 

První krok k uskute�n�ní jejímu u�inila c. k. okr. ško ln í  rada v Ho �e Kutné p�ípisem 
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ze 7. dne m�síce srpna r. 1897 �ís. 2.639 o. š. r., jímž vyzvána míst. školní rada, aby vzhledem 
k velikému po�tu dítek školou povinných na místní chlapecké škole, jakož i k nepatrným cel-
kem výlohám, jež by z�ízením m�š�anské školy chlapecké školní obci vzešly a kone�n� vzhle-
dem ke stále rostoucí d
ležitosti m�š�anských škol u�inila pot�ebné kroky pro z�ízení m�š�an-
ské chlapecké školy. 

K vyzvání tomu u�inila místní školní rada v sed�ní svém, konaném 17. dne m�síce zá�í r. 
1897, okresní školní rad� návrh, aby p�i zdejší obecné chlapecké škole z�ízena byla škola m�š-
�anská a to po�átkem škol. roku 1898/9. A výsledek byl p�íznivý. Vynesením c. k. zem. škol. 
rady ze dne 8./VI. 1998 byla v Ho�e Kutné m�š�anská škola pro chlapce povolena a zárove�
sd�leno, že po�átkem škol. r. 1898/9 bude otev�ena a z�ízeno místo defin. �editele a jedno 
38místo defin. u�itele. První t�ída otev�ena byla 16. dne m�síce zá�í 1898. Škola umístn�na v 
budov� obecné školy chlapecké na Nám�ti, a to v p�ízemí. 

Budova obecné školy chlapecké vystavena byla podle plán
 architekta Jaromíra Kudrny z 
Netolic místními staviteli pp. �e�kem Dajbychem a Frant. Hradeckým v r. 1892. Poprsí Ko-
menského modeloval akademický socha� Josef Strachovský z Prahy. Celkový náklad stavební 
�inil okrouhle 110.000 K; ú�el
m školním odevzdána po�átkem školního roku 1892/3. 

S jakou p�ízní potkalo se otev�ení školy m�š�anské v obecenstvu, sv�d�í nejmén� první 
zápis, p�i n�mž p�ijat byl do t�ídy I. 91 žák, tak že ihned pot�ebné kroky ku z�ízení t�ídy po-
bo�né �editelstvím u�in�ny. Pobo�ka povolena vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 12. 
listopadu 1898 �ís. 38.275 z. š. r. a otev�ena dnem 1. prosince 1898 a trvá dosud. 

Ve škol. roce 1899-1900 rozší�ena m�š�. škola o postupnou t�ídu II. a šk. rokem 1900-01 
dopln�na škola t�ídou t�etí a stala se takto úplnou. Vyu�ování jazyku francouzskému po�alo v 
lednu a n�meckému v dubnu 1899. 

Po�átkem škol. roku 1900-1901 byla p�est�hována �ást obecné školy z budovy školy 
„Komenského“ do staré reálky v Husov� t�íd�, pon�vadž se odtud c. k. vyšší škola reálná p�e-
sídlila do nové vlastní budovy u chrámu sv. Panny Barbory. 

V budov� školy „Komenského“ vykázány pak místnosti pro p�t t�íd obec. školy chl. a pro 
úplnou školu m�š�anskou. V prvém pat�e z�ízen byl byt pro �editele a v druhém kreslírna. Ze 
školy „Komenského“ p�est�hovalo se p�t t�íd se dv�ma pobo�kami do staré reálky. Pom
cky 
obecné chlapecké školy byly p�im��en� mezi ob� školy rozd�leny a budova byla odevzdána 
pod správu �editeli m�š�. školy. Byla tedy nyní po�átkem šk. roku 1900-01 celá m�š�. škola i s 
p�id�lenými p�ti t�ídami obecné školy ve vlastních místnostech. 

Kone�n� z�ídila místní školní rada v m�síci dubnu 1901 pro školy obecné a m�š�. h�íšt� na 
„Rovinách“ a tím vyhov�no dávné tužb� sboru u�itelského, by mládež po skon�eném vyu�o-
vání m�la své vlastní místo ku hrám a reji. 

Posloupnost u�. m�š�. školy. Posloupnost sboru u�itelského: �editelem jmenován Fran t .  
Schmi t t , u�itel obecné chl. školy a je jím dosud, u�itelem Alo is  Horá�ek, ml. u�itel obec. 
chl. školy a je taktéž dosud, katecheta ob. školy chlapecké (1898-9), P. Karel Hubert (zastupo-
val dva m�síce), P. Frant. Kratochvil, katecheta (od 1./XII. 1899-15./II. 01), P. Josef Teplý, 
katecheta (od 15./II. 1901-1910), Jaroslav Richter, odb. u�. (1898-99), Eduard  Hejný, odb. 
u�itel (1899-1900 až dosud), Josef K �emen, odb. u�itel (1899/1900 až dosud), S tan .  N� -
me�ek, zat. odbor. u�it. (1900/1 až dosud), Jan  Chmel ík, zat. odb. u�itel (1909 až dosud). 
U�. jazyka francouzského Jos .  Vyšata  (od 1./I. 1899 až dosud). Reformovanému nábožen-
ství evangelickému vyu�uje fará� V iktor  Szala tnay až dosud, mosaickému náboženství ra-
bín Šimon Abeles (1898/9 do 1./III. 1906), rabín Žib � id  Grünberger  (od 1./III. 1906-
15./X. 1911). Katecheta P .  J .  Mašina (1910 až d.). Zp�vu vyu�uje �ed. k
ru Ant. Ledvina. 

S rostoucím zájmem obecenstva, jakož i zvýšeným požadavk
m kladených do škol m�š�., 
jevila se i snaha u�itel. po zdokonalení školy m�š�., aby stojíc na výši doby plniti mohla zdár-
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n� své d
ležité poslání v oboru školství národního. 

Škola m�š�., jako škola lidová, má dvojí úkol: jednak povznésti úrove� všeobecného vzd�-
lání nejširších vrstev národních, jednak p�ipravovati chovance své pro další studia. Snaha, aby 
požadavk
m t�mto vyhov�no bylo, vedla u�i39telstvo škol m�š�. domáhati se rozší�ení škol 
m�š�. o IV. t�ídu. Toho ovšem u�itelstvo nedocílilo, ale uvedeny v život u�ebné kursy, které 
místo IV. t�íd zaujímají. 

Místní školní rada kutnohorská zahájila s povolanými �initeli jednání o u�ebný kurs a jed-
nání to setkalo se s žádoucím výsledkem. Z�ízení u�ebného kursu bylo výnosem c. k. minist. 
vyu�. ze dne 28. února 1905 �. 5.259 povoleno a kurs otev�en míst. šk. radou za pomocí sub-
vence státní a okresní 16. dne m�s. zá�í 1905, do n�hož se dali zapsati 33 žáci. Vyu�ování v 
u�eb. kursu 40bylo téhož dne zahájeno. Pon�vadž p�ibylo škole práce a to práce intensivní, by-
lo t�eba rozmnožiti sbor u�itelský o jednoho �lena. A byl sem p�ikázán Ant .  Beneš , který se-
trval zde do r. 1908/09, na�ež jmenován Jan  Chmel ík, který tu p
sobí dosud. 

Vým�rem c. k. zem. šk. rady ze dne 5. dubna r. 1905 �ís. 12.553 bylo rozhodnuto, by 
obecná chlapecká škola rozd�lena byla po�átkem školního roku 1905/06 ve dv� školy a sice 
jednu pro tak zvaný obvod horní a druhou pro obvod dolní. Tak ve škol. roce 1905/06 rozší�e-
na škola m�š�anská nejen o IV. t�ídu, ale spojena s ní pod spole�nou správu i p�tit�ídní škola 
obecná dolního obvodu. To stalo se skutkem 1. dne m�s. zá�í 1905. 

Pro obecnou školu byli sem p�id�leni u�itelé: Bohuslav Kremser ,  Antonín  P tá�ek,  
Václav Jäger ,  Bed � i ch  Hlavá�ek a  Josef Zeis , který má def. v hor. obvodu, ale za-
stupuje zde u�itele S tan is l .  N�me�ka, p�ikázaného na školu m�š�anskou. 

Všichni �lenové sboru p
sobili p�i obec. škole, nežli rozd�lení stalo se skutkem. 
Kone�n� vyhov�no �ádu školnímu i dávnému p�ání, aby škola m�la pokusnou zahradu. 

Místní škol. rada najala totiž pozemek p�i dom� �. pop. 47 za ro�ní nájem 300 K a �editel stal 
se zahrady této správcem; ale r. 1909/10 stala se v tomto za�ízení zm�na. Obec obdrževši od c. 
k. u�itelského ústavu školní zahradu zp�t v držení, vypov�d�la nájem prvotní zahrady a p�i�kla 
botanickou zahradu pedagogia m�š�anské škole; avšak již v dubnu 1911 usneslo se obecní za-
stupitelstvo zahradu na stavební místa rozprodati a tak jest škola op�t bez zahrady. (Viz sta�
„O škol. zahradách“!) 

Ku poznání p
sobnosti m�š�. školy p�ikládáme krátkou statistiku. 
41Po�et žák
 na m�š�. škole za prvních 12 let jejího trvání. 

Na po�átku 
škol. roku 

bylo zapsáno 

Na po�átku  
škol. roku  

bylo zapsáno 

Školní  
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1898-1899 92 - - 92 63 1904-1905 95 47 41 138 112 
1899-1900 81 50 - 131 95 1905-1906 92 45 27 164 116 
1900-1901 85 51 35 171 124 1906-1907 97 40 33 170 114 
1901-1902 98 46 40 184 115 1907-1908 98 47 23 168 111 
1902-1903 84 57 39 180 109 1908-1909 102 46 28 176 120 
1903-1904 92 55 37 184 109 1909-1910 101 49 25 175 116 

42Od šk. roku 1900/01, kdy m�š�. šk. stala se úplnou, až do šk. r. 1904-1905 (kdy z�ízena 
IV. t�.), tedy za p�t škol. r. absolvovali všecky t�i t�ídy 192 žáci. Z t�ch, pokud známo, v�nova-
li se dalším studiím: na pedagogiu 48, na obch. škol. 12, na st�. šk. hosp. 6, na rol. škole 5, na 
c. k. reálné šk. 2, na pr
mysl. šk. 3 a na u�ebný kurs, který šk. r. 1904-05 z�ízen byl, 16 žák
. 
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K vojenské hudb� odebrali se 3, obchodu v�novalo se 18, pr
myslu 16 a rolnictví 5 žák
. 
(Ostatní statis. splynula s kursem, IV. t�.) 

Statistika u�ebného kursu (IV. t�.) za prvních p�t rok
 jeho trvání. Do u�ebného kursu 
p�ihlásili se ve škol. roce: 

1905/6 1906/7 1907/8 1908/9 1909/10 Poznámka 
    žák
 žáky� Ve šk. roce 1909/10 povolena hospitace 

dívkám. 
33 29 38 22 25 2  

z nich bylo domácích: 
10 14 17 9 14  

Pokud známo v�novali se dalším studiím: na u�itel. ústav� 50 žák
, na obchod. škole nebo 
akademii 12 žák
, na lesnické škole 5 žák
, na st�ed. hospod. škole 4 žáci, na škole reálné 
9 žák
 a 4 t�ídu opakoval 21 žák. Praktickému zam�stnání se v�novali: hospodá�ství polnímu 
7 žák
, obchodu 5 žák
 a pr
myslu 10 žák
. 

P�ehled vydání a p�íjm� u�ebného kursu za prvních p�t let trvání jeho. 

Škol. rok Vydání P�íjem Subvence 
státní 

Subvence 
okresu 

Schodek 

1905/6 2.985 K 2.848 K 1.000 K 500 K  137 K 
1906/7 2.820 K 1.680 K - 500 K 1.140 K 
1907/8 2.910 K 1.980 K 1.000 K 500 K  930 K 
1908/9 3.710 K 2.356 K 1.000 K 500 K 1.354 K 

1909/10 3.710 K 2.534 K 1.000 K 500 K 1.174 K 

Frant. Schmidtt. 

43Dív�í školy obec. a m�š�. Až do r. 1870 chodila mládež dív�í do školy klášterní, pon�-
vadž jiné školy tu nebylo. Nov. zákony školními z roku 1868 a 1869 postaveno školství obec-
né na nový základ a p�i všeobecné organisaci jeho doznalo také obecné školství dív�í v Ho�e 
Kutné pronikavých zm�n. Zákonem zemským ze dne 19. února r. 1870 vydaným byla klášterní 
škola prohlášena za soukromou a povolena nová ve�ejná �ty�t�ídní škola, která již 1. dne m�sí-
ce �íjna otev�ena byla. Nové této škole bylo hned v po�átcích p�ekonati �etné velké obtíže. Ši-
roké vrstvy obyvatelstva vid�ly v ní nevítanou soupe�ku školy klášterní, kteráž 44b�hem svého 
více než 150tiletého trvání v lidu se vžila a zvlášt� v ženském pohlaví nejv�tší zastánce m�la. 
Po vydání nov. škol. zákon
 národn� uv�dom�lé ob�anstvo s autonomními korporacemi, trva-
jícími v passivní oposici v
�i vlád� v této dob�, z�elo v ní školu nenárodní , vládou prot�žo-
vanou. Za t�chto v pravd� t�žkých podmínek pro další existenci a vývoj školy bylo pravým 
št�stím, že v �elo její postaven byl stejn� zkušený pedagog jako charakterní muž a up�ímný 
�ech. Jemu a jeho prvnímu zdatnému sboru poda�ilo se uhájiti života nové školy - jemuž již 
bylo na mále - a p�ivésti ji k rozkv�tu na po�átku jist� netušenému. Do této nové �ty�t�ídní 
školy, která umíst�na byla v obec. slušné budov� na nám�stí Da�ického �. 11., daly se zapsati 
v prvém šk. r. padesát  dv�  žákyn�, a ty rozd�leny do t � í  t�íd. Druhým rokem po�et zapsa-
ných se zdvojnásobil a otev�ena žádoucí t�ída �tvrtá. 

Tou dobou nabývala škola d
v�ry v ob�anstvu a p�irozen� i ut�šen� se dále vyvíjela. Její 
vnit�ní cena uznávána byla všude, ano i vyznamenání se jí dostalo r. 1873 na výstav� víde�ské 
a p�ec hrozilo jí ješt� téhož roku násilné uzav�ení. R. 1873 vydán nový zem. zákon, kterýmž 
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uvalován náklad spojený se z�izováním, vydržováním a obstaráváním v�cných pot�eb pro ško-
ly na bedra školních obcí. 

A zdejší místní školní rada, a� uznávala vzorné výkony školy této, obávajíc se velkého ná-
kladu na školu tuto, usilovala o splynutí její se soukr. školou klášterní. Zárove� cht�la, by ško-
la klášterní prohlášena byla školou ve�ejnou. A nouze tehdejší o u�itele dodávala žadatel
m 
tím v�tší odvahy. P�ec však p�emoženy velké vn�jší i vnit�ní p�ekážky vývoji školy v cestu 
kladené a škola do�kala se šk. r. 1875-76 normálních uspokojivých pom�r
. Žádost místní šk. 
rady byla všemi instancemi zamítnuta a c. k. ministerstvo kultu a vyu�ování na�ídilo další tr-
vání školy a �ídícímu školy dostalo se za vzorný po�ádek ve škole, za horlivé a prosp�šné p
-
sobení v ú�ad� u�itelském pochvalného uznání. V létech devadesátých dostoupil po�et žactva 
skoro 400, tu pomýšleno na otev�ení páté t�ídy. A to stalo se skutkem vým�rem c. k. z. šk. rady 
ze dne 15. ledna 1890, �ís. 124., kterým povolena t�ída pátá . Ale takto upravená škola p�-
tit�ídní nevyhovovala a dopln�ní to už nijak nesta�ilo, nebo� cítila se žhavá pot�eba z�ízení 
dív�í školy m�š�anské, pro kterouž probudilé a pokrokové vrstvy z ob�anstva nadšen� praco-
valy. A odm�nou jim bylo, že c. k. z. šk. rada vým�rem ze dne 14. �ervence 1892 �íslo 20.097 
povolila z�íditi postupn� dív�í školu m�š�anskou, kterou umístila míst. šk. rada ve špitálním 
dom� �. pop. 209 a 210. (Nyn�jší škola �emeslnická.) Než se škola sem p�est�hovala, musela 
se spokojiti s místnostmi malými, nevhodnými, ve východním p�ístavku Vl. dvora, pon�vadž 
obec zam�nila za Vl. dv
r budovu školní pro c. k. horní hejmanství, které se sem p�est�hovalo 
a dív�í školy obecné místnosti jeho ve Vl. dv. zaujaly. Zde prodlela škola od r. 1800-92, na�ež 
obdržela místnosti ve špitální budov�, kdež otev�ena prvá t�ída školy m�š�anské a zde z
stala až 
do r. 1895. V tomto roce obdržela školní místnosti vlastní v západním a severním k�ídle restauro-
vaného Vl. dvora. Doufaly jsme, že po minulosti plné obtíží a boj
 krá�eti bude škola za nových 
p�íznivých podmínek a v budov� nové a vlastní vst�íc rozkv�tu, jejž t�eba spat�ovati v její utvá�ení 
se na školu v plné mí�e odpovídající požadavk
m našeho sociálního a �eského národního života. 

Le� poh�íchu! V málo létech p�ibylo dívek tolik, že musely dv� t�ídy z Vl. dvora umístiti 
se v samost. obec. škole chlapecké (ve staré reálce) a op�t v málo létech byla jedna t�ída umís-
t�na v stavitelském odd�lení m�stském a kone�n� ješt� na dv� t�ídy p�em�n�n byt �editelky. 
Tak vypadáme dnes se školou naší obecnou a m�š�. dív�í. Je� nanejvýš na �ase, aby míst. šk. 
rada 45uznávajíc toho nutnou pot�ebu, obec také na dva obvody rozd�lila a dolejšímu m�stu 
postavila novou moderní školu dív�í.24a)

Posloupnost u�itelstva obec. školy. Posloupnost u�itelského sboru obecné školy dív�í: 
Mat�j Kmoní�ek (1871 �ídícím až 1893), Anna Pavalová (1871-74), Eliška �eháková (1871-
72), Alois Kruliš (1872-74), Emilie Pfeffrová (1873-74), Emanuel Š�oví�ek (1874-75), Anna 
Amortová (1874-77), František Havlí�ek (1875-99), Old�icha Vosyková (1875-77), Anna R
-
ži�ková (1877-80), Marie 46Rozsypalová (1877-78), Berta Knížková (1878-81), Marie Nohej-
lová (1880-85), Johana Krýžová (1881-85), Božena Posp íš i lová (1885- dosud), Anna 
Krout i lová (1885- dosud), Veronika Hlavá�ková (1888-90), Anna Knížková (1890-94), 
Zde�ka Fiedlerová (1894-96), Mar ie  Braunová (1893- dosud), Emilie N�me�ková (1895-
05), Marie Fastrová (1895-1900), Jana Kramlová (1896- dosud), Al. Horá�ek (22./8. 1897-
25/1. 98), Helena Havránková (1897-1910), Marie Št�pánková (1898-1902), Mar ie  Pe � i -
nová (1898- dosud), El. Cinnerová (1898-1900), K. Kalinová (1900-04), Milada Ková�ová 
(1900-05), Ot ta  Zvone�ková (1902- dosud), Barb. Kle�ková (1904-06), Barb. Bart
�ková 
(1904-1907), Just. Pešková (1906-07), Š t�pána Hocková (1900- dosud), R
žena Bláhová 
(1904-05), Al. Pivo�ková (1904-06), Jos .  N�me�ková (1906- dosud), Mar ie  Draho-
koupi lová (1907- dosud), Bož.  Cicvárková (1907- dosud), K. Ko�ínková (1907-08), M. 
Mašínová (1907-09), Jan Procházka (1908), Jaroslava Hejnicová (1908), Olga Zavadi lová 
(1910- dosud). 
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Posloupnost industrielních u�itelek: Mar ie  Šmat tová (1897-01), Božena Kremse-

rová (1901- dosud). 
Posloupnost u�itelstva m�š�. školy. Posloupnost sboru u�itelského školy m�š�anské: Prv-

ním �editelem školy byl Josef Forst (od r. 1892. † r. 1897), d�íve u�itel na chlapecké škole, 
prvním u�itelem Frant. Schmitt (1892/93), Kate � ina  Svobodová (1893 až dosud), Mar ie  
Ví tková (1893 a od r. 1898 �editelkou až dosud), Anna Knížková (1895-96), Eduard T�íska 
(1896), Zde�ka Fiedlerová (1896-06), Alois Horá�ek (1898), J. Kolman (1898-1900), Antonín 
Beneš (1899-1900), Václav Václavík (1900-02), Mar ie  Fas t rová (1900- dosud), Marie 
Št�pánková (1902-1910), Jan Chmelík (1906-08), Anna Vorá�ková (1908- dosud), Barb .  
Bar tu�ková (1911- dosud). Francouzštin� vyu�uje u�itel Josef Vyšata a zp�vu �editel k
ru 
Ant. Ledvina. Industriální u�itelkou jest Mar ie  J
nová (od r. 1892 dosud).   Marie Vítková. 

Míst. školní rada. Místní školní rada ve školním roce 1909/10: P�edseda Jan Machá�ek, 
starosta m�sta, JUDr. Schneider-Svoboda, c. k. vrch. rada z. s., Bohumír �erný, kupec, Jan Jo-
zefy, m�št'an a soukr., Otakar Adamec, mistr truhlá�ský, Jan Procházka, statká� a starosta na 
P�ítokách, Monsign. Karel Vorlí�ek, arcid�kan, Viktor Szalatnay, fará� ev., Žib�id Grünberger, 
rabín, Fr. Schmitt, �editel m�š�. chl. školy, Marie Vítková, �editelka m�š�. školy dív�í, Ant. 
Zavadil, �íd. školy obecné. 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady: Jan Breuer (1873-77), JUDr. Josef �íha (1877-86), 
Vojt�ch Moravec (1886-92), Jan Machá�ek (1892 dosud). 

Posloupnost míst. škol. dozorc
: MUDr. Frant. Stán� (1873-86), Josef Vavruška (1886-
92), Jan  Machá�ek (1892 až dosud). 

* 
Fary Kutnohorské. Historicky jest zjišt�no, že kol r. 1250 v místech, kde Hora Kutná sto-

jí, byly zaraženy první doly na lešt�nec olov�ný. A z t�chto dol
 kutnohorských dostával ma-
línský fará� každoro�n� 80 h�iven st�íbra (nyn�jších asi 4000 K). Z toho patrno, že prvotní 
obyvatelstvo kutnohorské náleželo pod duchovní správu malínskou. Fara tato pat�ila k dekaná-
tu �áslavskému, který byl pod�ízen archidiakonátu kou�imskému. 

V jedné listin� papežské (ovšem pozd�jší) praví se, že kostel „Všech svatých“ p�ed branou 
Kolínskou blíže „Kuklíku“ leží in „Antiqua Cuthna“.25) 

47A mnozí historikové považují kostelík tento za nejstarší, pon�vadž tu stála stará Hora 
Kutná, která byla zni�ena asi za válek P�emysla Otakara II. s králem Rudolfem.26) Teprv poz-
d�ji povstala osada nová za panování krále Václava II. a sice op�t v obvodu farnosti malínské. 

Obyvatelstvo �eské stav�lo si kaple (d�ev�né asi), ve kterých fará� ma48línský se svými 
kaplany p�isluhoval, pon�vadž je do svého farního obvodu po�ítal. Z tohoto podruží vymklo 
se obyvatelstvo n�mecké, které si vystav�lo kostel sv. Ji�í, v n�mž se konaly služby boží pouze 
jazykem n�meckým. V té dob� po�ítaly se nejstaršími kostely sv. Bartolom�je a sv. Ji�í. 

Se svolením kapitoly pražské odevzdal malínský fará� Old�ich z Pab�nic dne 25. b�ezna 
1324 a pozd�ji i se svolením papežským d
chody z n�kolika d�ev�ných kaplí kutnohorských 
za krále Václava II. vystav�ných a v obvodu farnosti malínské se nalézajících, klášteru sedlec-
kému jako patronu ve prosp�ch špitálu kutnohorského a papež Kliment V. potvrdil p�ipojení 
toto. (Arch. vorlický.) 

Fara u Vysokého kostela. V kaplích kutnohorských zastával dosud bohoslužbu fará� ma-
línský s kn�žími k tomu ustanovenými. Za to dostával od opata sedleckého jako patrona koste-
la malínského ro�ní plat. Fará� malínský drže ješt� n�které obro�í, dával se zastupovati i v Ma-
lín� „st�ídníkem“. On pak sám zastával správu duchovní p�i horské kapli „ho�ejší“ zvané, po-
blíže které po r. 1330 stav�n byl nákladem horník
 a mincí�
 kamenný kostel, nyn�jší to 
chrám sv. Jakuba V�tšího. A od  r .  1332  fará �  mal ínský zval  se  také fará �em kut -
nohorským. 
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Le� bohatí Horníci snažili se, aby m�li samostatnou duchovní správu. Proto usilovali, aby 

fará� z Malína do Hory Kutné p�esídlil, a aby nejsa od kláštera sedleckého nijak odvislým, 
usadil se p�i hlavním „ho�ením“ kostele v Ho�e Kutné. Kostel tento z kamene sami vystav�li a 
nadacemi obmyslili. Všeobecn� �íkalo se kostelu tomuto „ho�ejší kaple“. 

Kol r. 1341 nastoupil za fará�e v Malín� Benedikt (Beneš) ze Ždánic a usídlil se také dle 
p�ání Horník
 v Ho�e Kutné. Tento nový fará� odevzdání kostel
 kutnohorských klášteru sed-
leckému, jež se stalo za fará�e Old�icha, uznati necht�l a svých práv jurisdik�ních domáhal se 
až u stolice papežské. Klášter sedlecký, který neodvisle faru malínskou obsazovati cht�l, vy-
pudil r. 1343 fará�e Benedikta z jeho farního obro�í. Vypukly z toho dlouhé spory, a fará� Be-
nedikt ze Ždánic podporován Horníky na stolici papežské n�kolik rozsudk
 sob� p�íznivých 
vymohl. 

Když však papež Inocenc IV. r. 1352 a �eský král Karel IV. r. 1355 op�tn� p�iznali klášte-
ru sedleckému d
chody z kaplí kutnohorských a potvrdili mu správu špitálu p�ed branou 
�áslavskou, domáhali se Kutnohorští na klášteru, aby aspo� fará� malínský opatem dosazený 
do Hory Kutné se p�est�hoval a p�i ho�ejším kostele u sv. Jakuba duchovní správu vedl. I u�i-
nil r. 1363 Jan, biskup olomoucký, bývalý fará� malínský, jako nestranný rozsudí a „tako-
vých  rozt rž i tos t í  smírce“ mezi Horníky a klášterem úmluvu, dle které sice kaple v Ho�e 
m�la kostelu malínskému jako dcera matce z
stati pod�ízena, avšak fará� malínský m�l p�i této 
kapli od té doby stále správu duchovní osobn� vésti a také mistra školního na školu v Ho�e 
z�ízenou dosazovati a jej vydržovati. 

Olomoucký biskup Jan , �e�ený Volek narovnání toto podnikl na rozkaz papežský daný r. 
1363, a narovnání bylo schváleno papežem Alexandrem VI. a �eho�em XI. v r. 1375 (Kapi-
horský: Histor. kláštera sedleckého.) 

Úmluvou tou zárove� správa hospodá�ská m�stského špitálu konšel
m kutnohorským jest 
p�iznána, klášteru pak ponecháno kaplany k n�mu dosazovati. Kn�z Benedikt ze Ždánic neu-
stál však domáhati se práva k fa�e malínské a r. 1369 vymohl si na papeži Urbanu V. listinu, 
kterou arcibiskupu pražskému na�ízeno, aby sekvestroval na prosp�ch kn�ze Benedikta kostel 
malínský s kaplemi k n�mu náležejícími.27) 

50V d
ležité této listin� papežské uvedeny jsou následující kaple, náležející ke kostelu, o 
nichž není tedy pochybnosti, že již p�ed tím stávaly: kaple ho�ejší (ecclesia superior), pozd�jší 
to Vysoký kostel sv. Jakuba, kaple blahoslavené Panny Marie na Nám�ti, kaple sv. Jana K�tite-
le (na Dolejším m�st�), �eská kaple sv. Bartolom�je p�ed branou Kolínskou, kaple sv. Ji�í ne-
daleko brány Kou�imské, kostel Všech Svatých za branou Kolínskou, kaple Ma�í Magdaleny 
na poušti (na Greifu) a sv. Vav�ince na Ka�ku. 

O kaplích �i kostelích - svatého Jana K�titele, který stával na Dolejším m�st� na svatojan-
ském nám�stí a r. 1423 do základ
 vyho�el, o kostele sv. Ji�í a o kostele Ma�í Magdaleny na 
poušti p�i couku greifském - není dnes ani památky. 

Také není ani památky po kostelích sv. K�íže, sv. Lazara, sv. Martina, sv. Václava na Rov-
ni, sv. Petra a Pavla na Rovni, po kapli božího T�la u sv. Barbory, po kapli a klášte�e beky�, 
po kapli sv. Trojice zvané Schleicherstovské v Libušin� ulici, o velkém chrámu sv. Bartolom�-
je; všechny b�hem �asu byly zbo�eny a z mnohých nez
stal ani kámen na kameni. 

Na�ízená sekvestrace d
chod
 kaplí kutnohorských provedena po roce, a arcibiskup n�jaký 
�as sám ustanovoval správce duchovního p�i kostele ho�ejším a odvád�l Beneši ze Ždánic �ást 
d
chod
 z on�ch kaplí, ale v držení fary jej více neuvedl, jelikož klášter sedlecký, mající oporu 
v Karlu IV., tomu odporoval. (Tadra, Soudní akta…) 

Po smrti kn�ze Beneše, jenž zem�el r. 1374, vymohl si klášter sedlecký u papeže �eho�e 
XI. navrácení práv k fa�e malínské a ke kaplím kutnohorským. Papež Urban VI. r. 1381 k to-
mu svolil, aby opat sedlecký mohl správu kostela malínského a kaplí kutnohorských sv��iti 
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mnich
m kláštera sedleckého. Bonifác IX. r. 1401 prop
j�il opat
m sedleckého kláštera tu vý-
sadu, že p�i dosazování mnich
 klášterních ke kostel
m kutnohorským za správce duchovní 
nepot�ebovali arcibiskupa žádati za jich potvrzení.28) Správu duchovní v Ho�e Kutné zastávali 
mniši sedle�tí na ten zp
sob, že n�který z nich bu	 jako fará� malínský, aneb jako místofará� v 
kostele Vysokém m�l v Ho�e Kutné své sídlo s n�kolika kaplany a obstarával služby boží. Pro 
kaplany byla z�ízena nadání oltá�ní. Takových trvalých oltá�ních obro�í, na n�ž oltá�níci nebo 
kaplani od Horník
 byli ustanovováni, bylo za panování Václava IV. v kostele ho�ejším u sv. 
Jakuba 7, a v kapli dolejší na Nám�ti dv�. Tou dobou po�íná býti správa duchovní u kostela 
Vysokého samostatn�jší, mén� závislou na fará�i malínském a fará�i již stále v Ho�e p�ebývali. 
Prvé farní stavení je nezv�stné, a pokud pam�t sahá, byla druhá farní budova v nyn�jším �ís. 
pop. 15. na Da�ického nám�stí a t�etí budova jest nyn�jší arcid�kanství v �ís. pop. 1, kteráž 
byla r. 1595 vystav�na pro školu Vysokostelskou, do níž se r. 1668 arcid�kanství p�est�hovalo. 

Posloupnost kn�žstva. Posloupnost kn�žstva fary sv. Jakuba sestavili jsme z roztroušených 
a to velmi skrovných zpráv takto: R. 1370 p�ipomíná se Math ias , viceplebanus (st�ídník) 
ecclesiae superioris in Montis Cuthnae (Liber. er. I. 77-8.) Roku 1387 Nikolaus  Mar t in i  
de  Dambowidial , kn�z a kazatel u oltá�e sv. Ma�í Magdaleny v kapli mincí�ské u kostela 
Vysokého. (Lib. er. III. 264). 1388 Andreas  Wil lmann, plebán, 1388 Mikuláš  z  Mýta , 
kn�z diecese litomyšlské, oltá�ník sv. Martina ve Vysokém kostele na H. K. (Lib. er. III. 458.) 
1397 Nikolaus  Schönherr , oltá�ník oltá�e P. M. v kapli ruthardovské v Ho�ejším kostele 
(Lib. er. IV. str. 465.) 

51Jako fará�i malínsko-kutnohorští uvád�jí se tito mnichové kláštera sedleckého: Ond �ej  
† 1390, Jan, který se stal r. 1396 opatem sedleckým, Pet r , r. 1405 taktéž opatem zvolený, Jan  
de Reno , který jsa cizozemec, pro neznalost jazyka osadník
 od opata Jakuba r. 1409 odvo-
lán od kostela farního �ili stálého viká�ství v Malín� a kaplí témuž klášteru apoštolskou stolicí 
p�ipojených, a místo n�ho ustanoven Jan  Hasener l , který zem�el ješt� téhož roku v m�síci 
zá�í. Opat Jakub praesentoval Mar t ina  Svevina, jehož nástupcem z jara r. 1410 stal se 
Kunrád  († 1412.) Na to v dubnu t. r. od opata praesentován bratr August in . Ten dožil se 
vypálení své farní osady Malína od Horník
 téhož roku v ned�li po sv. Jakubu a p�ežil zni�ení 
kláštera sedleckého p�ebývaje v Ho�e Kutné p�i ho�ejším kostele, kde zem�el 19. dubna 1425. 
(Lib. conf. VII.) 

Do r. tohoto byla fara svatojakubská spravována kn�žími katolickými a rokem tímto na-
stoupili na místo jejich kn�ží utrakvisti�tí. Mezi nimi první p�ipomíná se: r. 1425 fará� V í t  …, 
r. 1478 Mart in  Jan  (Podstránský 5236), 1493 Mírko  Svatomír  Zr
bek z Újezda. R. 
1500 byla fara u Vysokého kostela povýšena na arcid�kanství a prvním arcid�kanem ustano-
ven králem Vladislavem II. dosavadní fará� Mírko Zr
bek. † 1508 a poh�ben v kostele Vyso-
kém. Da�ický I. 58. praví: „Byl kazatelem výborným“. 

R. 1502 vinili Ka�kovští svého fará�e u šepmistr
 kutnohorských z n�kterých zlých �in
 a 
tu arcid�kan Svatomír Zr
bek píše šepmistr
m, že Ka�kovští, cht�jí-li fará�e z n��eho viniti, 
a� ho viní p�ed ú�adem duchovním - nebo� jest tak z�ízeno J. M. král., aby duchovní soudil za-
se duchovního (Arch. Kut. z r. 1502.) 

Po n�m nastoupil Jakub  Kv� t ín  z Mezholez † 1517 a poh�ben v chrámu sv. P. Barbory 
(Da�. I. 338). 1519-30 Jan  Buchal  - d�íve fará� u sv. Jind�icha v Praze (Ekrt II. 7). Zem�el 
1530 a poh�ben v kostele u Vysokého (Da�. I. 339). (Kn�ze tohoto p�ipomíná Da�. I. 122 a 
Podstránský v r. 1519 - ale Šimek H. K. teprv 1521), 1530-32 Jan , arcid�kan - odešel v únoru 
1532 ke sv. Bartolom�ji. Od února do �íjna byla Hora bez arcid�kana,29) 1532-36 Jan  Vojha, 
zv. Kol ínský (Vávra: Kolín I. 131) neboli P lechovi�ka, byl veliký odp
rcem u�ení Lutro-
va a zastával od srdce s p�esv�d�ením víry podobojí. (P�ed tím byl d�kanem v Kolín�, kamž z 
Lysé byl p�išel. (D�jiny kolínské V. Sixta 16-17). Kaplanem byl u n�ho kn�z Ví t . (Šimek 
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181). Vojha odst�hoval se r. 1536 k Slanému. (Da�. I. 97 a Borový I. 70 a 71). Dosud jmeno-
vaní drželi se víry podobojí; následující již novot protestantských zavád�li. 

R. 1536-52 Václav zv. �ezn ík, býval kn�zem v Litomyšli a posledn� fará�em ve Skut-
�i.30) Kázal proti brat�ím Mikulášenc
m v H. K. usedlým, kterýchž se ujal mincmistr Albrecht 
z Gutenštejna (Šimek 183). Tento kn�z byl obvin�n, že koná kázání zvinglianská a luteránská 
a proto byl volán ku pražské konsisto�i, p�ed šepmistry a nejvyššího mincmistra. Ze žalob t�ch 
se r. 1541 obhájil a o�istil. Odešel k sv. Bartolom�ji. 

R. 1540 kaplanoval u V. �ezníka Jan  Janovský, rodák uhlí�skojanovický. Pozd�ji ode-
šel do Litomyšle za fará�e. 1552-59 Matouš  Hradecký-Žatecký, fará� svatobarborský, 
spravoval také faru u Vysokého kostela až do r. 1554, p�i �emž nápomocen mu byl r. 1554 
kn�z Viktor in -Skute�ský, kaplan u Vysokého kostela. Toho roku stal se Matouš skute�-
ným arcid�kanem31) a kn�z Viktorin obžalován r. 1554 u konsisto�e pražské pro scestné u�ení 
a necht�je se ho vzdáti, byl vypov�zen z �ech i Moravy.32) 

R. 1557 kaplanoval u Matouše kn�z Ví t  (Šimek 209) a p�ed tím také kn�z Š imon z Li-
tomyšle. (Šimek 204). Podstránský praví, že Matouš odst�hoval se r. 1559 z H. K. do Žatce a 
tam r. 1560 zem�el. 

R. 1560-62 byl arcid�kanem Benedikt  � i  Beneš . Souzen r. 1562 pro blud a kací�ství 
(klonil se ke kalvinismu) konsisto�í pražskou podobojí. Odsouzen na 2 roky do v�zení a pak 
vypov�zen z �ech.33) 1563 kn�z Daniel  Chot�borský, d�kan kutnohorský, zem�el v Pra-
ze. (Podstránský 37 a Šimek H. K. 213), 1564-66 Jan  Habar t , † v lednu 1566, na�ež pak za-
tímn� duchovní správu zastával fará� svatobarborský Bar toš . (Šimek H. K. dod. 5 a 7), 1566-
67 kn�z Sylves t r  (Šimek dod. 7), 1567-82 Jan  Semín  Turnov53ský (také Joanes Semius) 
nar. v Turnov� 1562 - bývalý fará� svatobarborský, † morem v H. K. 1582 a poh�ben u sv. P. 
Barbory. Dobrý star�ek byl, praví Da�. II. 8. U tohoto d�kana kaplanoval r. 1519 Jan  Š tel -
car  Želetavský, rodilý Kutnoho�an. 

R. 1583-93 kn�z S ixt  Candidus  P ražský, který r. 1593 odešel do Pelh�imova a tam 
ješt� téhož r. zem�el. (Podstránský 37). Jire�ek ve své Rukov�ti praví, že byl Sixt zvolen za ar-
cid�kana r. 1586. V Ho�e si stav sv
j zkazil tím, že pojal d�ve�ku Esteru za manželku. A to 
vzbudilo pozdvižení takové, 54že musil Horu r. 1593 opustiti. † v Pelh�imov� dle Jire�ka 1594. 
1593 Valen t ín  Šubar  ze Žatce. Žil jen 9 ned�l a jako arcid�kan zem�el 28./VII. 1593. Na 
jeho místo nastoupil Jakub  z  P rost� jova, který již r 1594 zem�el. R. 1594-99 Jakub  Me-
l i ssaeus  Kr tský nar. r. 1554 v Krtech u Strakonic. Zem�el morem r. 1599 a poh�ben v kos-
tele sv. P. Barbory p�i k
ru po levé stran�. (Da�. II. 70, Nová�k
v Listá� 58). 1596 kn�z S i -
meon  Stopka, Pražan (Lumír XII. str. 90), byl za Krtského u Vys. kostela. 1599-1621 Vác-
lav Š tefan  z  Tepl ic  (Termenus - také Štefanides). Provdal dceru za fará�e nám�tského a 
p�i veselce náhle zem�el 21. ledna 1621. Roku 1615 kaplanoval p
l t�etího roku u sv. Jakuba 
Tobiáš  �ekánka (Cichoraeus) za fará�e Štefanidesa. Ješt� téhož roku administroval El i -
áš , kn�z podobojí, a po n�m Cypr ian  Pešín  Žatecký (�ehák: P�ísp�vky). R. 1621 Jere-
miáš  Denhar t 3 4 ) (Senitorius), také Denhort i Renhort, poslední arcid�kan nekatolický. R. 
1601 byl fará�em �eskobrodským (Podlaha I. str. 5). Byl po krátké dob� i s ostatními nekatolí-
ky z �ech vypov�zen. 

Tento arcid�kan byl fará�em v Nehvizdech u Prahy, když kutnohorskými r. 1621 volen byl. 
(Arch. kutnoh. p�i r. 1621). Ku konci XVI. století kaplanovali u Vys. kostela: kn�z Václav 
Lukavecký (Facilis), kn�z Albrecht, Mikuláš Turnovský (Arch. kutn. r. 1596), kn�z Ji�ík Lhot-
ský (1602 archiv kutn.), u Štefána Teplického byl diakonem Jan  Luxin  (r. 1612 arch. kut-
noh.) a r. 1679 shledáváme v arch. praž. kons. zápis, kterým se sd�luje, že Adam Podvo�anský 
a Jakub Frant. Lanškrounský kaplanovali po dobu uprázdn�ného beneficia arcid�k., což latin-
sky takto poznamenáno: „qu i  vacan te  arch id iaconatus  benefic io  sub iverun t“, což 
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trvalo asi do r. 1673, kdy Lanškrounský zvolen arcid�kanem. 

Arcid�kanové katoli�tí. 1622-26 Matyáš  Apian  S to l i�ka z  Mi les
  vým�nou s ná-
sledujícím dostal se do Chrudim�. 1626-27 J i � í  Bí lek Kou � imský. Odešel v zá�í r. 1627 za 
d�kana ke kol. chrámu do St. Boleslav�. R. 1630 obdržel p�ídomek z Bílenberka. R. 1657 ze-
m�el jako arcijáhen v Krumlov�. 1627-30 Václav P lecera  (také Klecar, Plocar, Plancar, 
Blazar) z  R
žové stal se r. 1630 d�kanem kapitoly vyšehradské. (Ekert II. 265). 1630-48 
Jan  Bar ion  z  Bezna. Jan Barion z Bezna m�l jm�ní 8000 zl. rýnských a mnohé skvosty 
zlaté a st�íbrné. Všeho ujali se jesuité a uložili v koleji pražské (Bílek: Statky klášterní 73), 
1649 Matyáš  �ernovský,  š lech t ic  z  Lerchenfeldu , 1649-52 Václav Celes t ín  
Blumberg, 1652-53 Šebest ián  Zbras lavský ze  Svatova, 1653-54 Jan  Pusch  (Puš), 
snad Kutnoho�an z rodu kdysi mocného v Praze a v Ho�e Kutné usedlého. 

R. 1654-60 Mart in  Kreml ich  (Kemlich), 1663 Jan  Krubinus , 1673 Jakub  Lan-
škrounský, 1679-82 Zikmund Hýzer le , svob. pán z Chod
, 1682-93 Zachar iáš  Kle-
car  z  R
žokv� tu ; byl r. 1677 d�kanem v �eském Brod�, 1694-1722 Jan  Da� i cký z Hes-
lova, rodák kutnohorský, 1722-56 Václav Erythrei , Kutnoho�an - p
vodem z rodiny ital-
ské, 1756-62 Fran t .  Josef Samuel i s , 1762-85 Ignác Novomlejnský, 1785-1835 Fer-
d inand  Hausa, infulovaný arcid�kan, p�ed tím poslední prelát kláštera sedleckého - rodák 
labskotýnecký (?). Za jeho duchovní správy byl r. 1797 prodán k nemalé škod� arcid�kanský 
dv
r na P�ítokách, 1837-44 Josef Herzan  nar. v Dašicích, bývalý katecheta a �editel c. k. hl. 
školy, † 1844 v H. K., 1844-49 Th. Dr. Jan  K � ikava, Kutnoho�an, † v H. K. 1849, 1849-81 
Josef Pe � ina  nar. v Nov. Bydžov�. D�íve kaplan kutnohorský, pozd�ji fará� �ervenojanovic-
ký a od r. 1854 viká� kutnohorský, † 1881. 

55R. 1881 zvolen byl kaplan kutnohorský Karel  Vor l í�ek arcid�kanem. Obdržel titul 
monsignore a jest biskupským notá�em a viká�em st�ídnictví kutnohorského. 

Kaplani katoli�tí. Jan Ignác Libertin r. 1720 kaplanoval v Ho�e Kutné, pak byl od r. 1722 
v Mýt�. 1760 Josephus Carell, 1766 Franciscus Brandstätter, 1772 Antonius Kirchner, 1772 
Wenceslaus Schitin, 1772 Mathias Bílek, 1773 Konradus Jenson, 1774 Carolus Baroch, 1778 
Wenceslaus Nepomucký, 1778 Wenceslaus Kekeisen, 1779 Franciscus Svoboda, 1780 Joanes 
Urban, 1783 Joanes Schicht, 1784 Franciscus Pr
cha, 1785 Joanes Mrá�ek, 1787 Joanes Syl-
vanus Bulí�ek, 1789 Joanes Mina�ík, 1796 Jos. Volánek, 1799 Joanes Gretschel, 1799 Fran-
ciscus Hoffmann, 1800 Joanes Burger v. Königinhof, 1800 Joanes Gröger, 1801 Joseph de 
Vangy, 1803 Franciscus Erichleb, 1804 W�ncesl. Ž	árský, 1805 Ignat Ž	árský, 1806 Ant. 
Da�ílek, 1807 Francis. Košina, 1808 Joanes Kaun, 1812 55Ant. Procházka, 1819 Josephus 
Aloisius Schintag, 1824 byl fará�em v Radbo�i a r. 1829 v He�mani, 1823 Matyáš Shán�l, 
1824 Joanes Kolá�ík, 1831 Josef Mašín, 1831 Joanes K�ikava, op�t r. 1833, 1832 Josef Cibul-
ka, 1835 Ant. Voldán, 1836 Josef Pe�ina, 1837 Mat. Rybi�ka, 1838 Frant. Marek, 1857 Alois 
N�me�ek, 1857 Josef �ermák, 1859 Jan P�erovský, 1859 Václav Hrdli�ka, 1861 Jos. Polák, 
1866 Frant. Josl, 1866 František Turovský, 1866 Jan Kocek, * r. 1836 ve Volenicích, 1866 
Václav Spurný, 1861 Jan Partisch, 1870 Adolf Matoušek, 1871 Antonín Valenta, 1871 Josef 
Chocholka, 1872 Karel Vorlí�ek, 1874 Fr. Machá�ek, 1877 Antonín Machek, 1878 Josef Stý-
blo, 1882 Frant. Khun, 1882 Stanislav �erv, 1887 Ji�í Bayerle, 1889 Gustav Adolf �enský, 
1892 Václav Bartoš, 1892 Fran t .  Pekárek - dosud, 1902 Frant. Velebný, 1906 Frant. Pa-
plhám, 1910 Karel  Dvo �ák - dosud. 

R. 1753 byl tu starším kaplanem Vav� inec  Lang, který p�i sv�cení kostela sv. Jana Ne-
pomuckého m�l k lidu chvalo�e� na nám�stí u Kam. kašny. S ním pak kaplan Matyáš  assisto-
val p�i slav. mši sv., kterouž sloužil arcid�kan Václav Erythréi . (O. Hejnic: Sv. Jan ve výr. 
zpr. real. šk. kutnoh. 1896.) 

V prvé polovici XVII. století st�žovalo si vícekráte kn�žstvo fary svatojakubské, že se mu 
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nedostává skrovného služného v po�ádku a žádalo n�kolikráte za úpravu jeho. Úpravu tu vy�í-
dil arcibiskup pražský Arnošt hrab� z Harrach
 za d�kana Václava Plecera kurendou ze dne 
16. �íjna 1627 takto: „d�kanovi musí býti každoro�n� placeno 700 kop gr míš., na ko�ení 10 
kop, bílého piva 15 sud
, d�íví k palivu spot�ebu, dv� be�ky soli prachatické a užívání dvoru v 
Zibohlavech se vším p�íslušenstvím. 

Pakli že by kaplana nebo dva držeti musel, má se jemu k oznámeným plat
m ješt� na kaž-
dého 40 kop gr. míš. a 3 sudy piva bílého p�idati.“ Kutnohorští bez odvolání p�ijali toto na�í-
zení. (Veselský: Persekuce 295). 

Zvony v kostele sv. Jakuba. U sv. Jakuba jest ve v�ži 5 zvon
. Nejstarší jest zvon „Ja-
kub“. Slit jest r. 1773 pražským zvona�em Ji�ím Kühnerem a má nápis n�mecký. Druhý zvon 
byl „Václav“ s nápisem latinským. Praskl a p�elit roku 1910. T�etí zvon jest „sedmern ík“. 
Byl ulit 1730 a sv�cen na jméno „Václav“ opatem Zahrádeckým. V roce 1835 byl p�elit a 
k�t�n na jméno „Maria“. Zvonem tímto zvoní se každého dne o 3. hod. ranní v upomínku, 
kdy v dávných �asech v touž dobu svolával haví�e k první šicht� do kaven. Mistrem jeho jest 
Karel Bellman v Praze. 

�tvrtý a nejv�tší zvon zove se „Orel“. P
vodní zvon slit 1478 Prokopem, zvona�em kut-
nohorským. Byl �ty�ikráte p�elit a r. 1737, kdy po druhé p�eléván byl Mikulášem Obergem, 
zvona�em olomúckým, p�ek�t�n na jméno „Vav�inec“. R. 1880 byl p�eléván po t�etí. A tento 
rok stal se mu osudným. Když m�l býti na své místo usazen a tažen na v�ž, praskl zub u je�ábu 
a zvon spadl s výšky asi 25 m na zemi. Zna�n� se porouchal, byl roztlu�en a po �tvrté p�elit 
op�t, jako p�ed tím brn�nskou firmou zvona�skou V. Hilar a vdova za 3418 zl. 65 kr. r. �. Pátý 
zvon jest umírá�ek s nápisem: „Slovo bylo u Boha a B
h byl slovo“. Nad presbyté�em ve v�-
ži�ce visí „Sanktusák“. (Pam. knih. arcid�kanství zal. 1807.) 

Fara u sv. Barbory. Obyvatelé kutnohorští, sídlící v nejho�ejší �ásti m�sta Hory Kutné, 
starali se záhy, aby vystav�n byl nový kostel na takovém míst�, kam by právomoc fará�e ma-
línského a kláštera sedleckého nesahala, cht�jíce se takto postarati o samostatnou duchovní 
správu. Obyvatelé v této �ásti m�sta usedlí jsouce v�tšinou úro�níky kapitoly pražské, jež po-
zemky své tam m�la, p�íslušeli k farnímu kostelu sv. Václava v Pn�vicích,35) nad kterým kapi-
tule pražské - jako vrchnosti - 57práva patronátní náležela. Horníci této �ásti m�sta st�žovali si 
n�kolikrát, že mají daleko do svého farního kostela, jenž stával na druhé stran� potoka Páchu 
(Vrchlice) a že zvlášt� zimního �asu jest k n�mu cesta skoro nep�ístupná. I utvo�ilo se kolem r. 
1384 z obyvatel
 této �ásti horního m�sta a z bohatých Horník
 dolejšího m�sta bratrstvo T�la 
Božího neb bratrstvo z Cechu. V �ele stál královský hofmistr �en�k z Rožmitálu, jakož i n�ko-
lik mistr
. Úkolem bratrstva toho bylo vystav�ti p�i samém m�st� Ho�e Kutné nový nádherný 
chrám ku poct� „T�la božího a sv. P. Barbory“, patronky a ochranitelky horník
, místo kaple 
T�la božího z let 1360-70 pocházející a v obvodu farnosti malínské se nalézající. Vyhlídlo so-
b� bratrstvo toto místo na skalnatém ostrohu v jižní �ásti m�sta na pozemcích kapitole pražské 
náležejících, kde stávala druhdy kaple sv. P. Barbory, ve které ješt� p�i vystav�ném kostele 
služby boží se konaly. 

Bratrstvu tomu již p�ed jeho utvo�ením roku 1384 Horník Jind�ich Perkšmíd odkázal 100 
kop na z�ízení m�šního nadání, které pozd�ji hlavnímu oltá�i p�id�leno bylo. R. 1388 �lenové 
bratrstva za souhlasu fará�e pn�vického uzav�eli s kapitolou pražskou smlouvu, dle níž obdrže-
li od ní za jistých podmínek stavební místo pro nový chrám (nyn�jší to chrám sv. Barbory) a 
též na tom se usnesli, že právo praesenta�ní na místo správce duchovního nového kostela bude 
vykonávati kapitola a bratrstvo spole�n�. 

Po uzav�ení této smlouvy za�al se stav�ti nový chrám t�ílodní, kterýž pozd�ji v p�tilodní 
rozší�en byl. R. 1392 bylo p�i tomto novém chrámu již 9 kaplan
. V ochozu chrámu vystav�no 
bylo 8 kaplí, ke kterýmž, jakož i k oltá�i hlavnímu bratrstvo z�ídilo celkem 16 oltá�ních nadá-
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ní, aby z ro�ního úroku 160 kop groš
 mohlo vedle fará�e ješt� 15 kaplan
 p�i tomto novém 
chrámu býti ustanoveno. Kol r. 1396 vznikl tuhý n�kolikaletý spor mezi bratrstvem a klášte-
rem sedleckým, jenž snažil se dokázati, že i tento nový kostel na jeho 58pozemcích byl posta-
ven. Kone�n� nároky kláštera sedleckého jsou zamítnuty, a právní pom�ry kostela sv. Barbory 
urovnány jsou t�emi bullami papeže Bonifáce IX. z r. 1401 a 1403 a sice v tom smyslu, jak 
p
vodn� v roce 1388 ujednány byly mezi bratrstvem a kapitolou pražskou (Braniš str. 38-44). 
Nový tento kostel p�ivt�len byl ke kostelu pn�vickému a fará� pn�vický p�esídlil se k n�mu a 
farní práva p�i n�m vykonával. Znova povstalé spory fará�e tohoto nového kostela kutnohor-
ského jménem Linharta s fará�em malínsko-horským Kunrádem r. 1410 urovnal biskup olo-
moucký Konrád z Vechty, rodilý N�mec z Westfálska,36) který mezi roky 1403-1405 mincmis-
trem v Ho�e Kutné byl a tudíž s veškerými pom�ry místními dob�e obeznámen byl. Týž „moc-
ný smluvce, ubrman a prost�edník“ ustanovil r. 1410 hranice ob�ma farnostem malínské i 
pn�vické, k nimž Hora Kutná i se svými p�edm�stími náležela a p�edepsal ob�ma fará�
m, kte-
rá mají farní práva ve svých farnostech, aby mezi nimi nebylo sporu o of�ry a štoly; rovn�ž i 
ustanovil, za kterých podmínek sm�jí pochovávati na svých h�bitovech, chovati žáky, ú�astniti 
se processí a p. 

Takto domohla se Hora Kutná ješt� p�ed válkami husitskými dvou farních kostel
 a dvou 
samostatných far, jimž pod�ízeno bylo ješt� n�kolik kaplí, p�i kterých ustanoveno bylo p�es 30 
kaplan
 a kazatel
. 

Z chrámu svatobarborského zachovaly se z dob utrakvistických 4 matriky �ili registra, v 
nichž zaznamenány jsou k�ty, oddavky a poh�by od r. 1572-8./X. 1625. (�ehák 34). 

Posloupnost kn�ží. Posloupnost kn�žstva u chrámu sv. P. Barbory správn� sestaviti jest na 
ten �as nemožností. Pokusili jsme se o to, pokud se dalo z pramen
 nám p�ístupných. 

R. 1388 byl tu fará�em Linhar t  Eisengraeber , kterému malínsko-horský fará�
Kunrád  práva duchovního správce upíral (Lib. er. III. 458 Borový) a ješt� se r. 1413 p�ipo-
míná,37) 1399 Nikolaus  Schönherr , kaplan, 1402 Mikuláš , oltá�ník sv. k�íže v kapli t�la 
Kristova a sv. Barbory, 1402 Jan ,  fará �  Konojedský, zm�nil s Mikulášem své místo, 1403 
odešel k sv. Tomáši do Prahy kn�z Jan  Engl i š  (Borový: Lib. er. VI. a r. 1404 byl v Grunt�), 
1407 byl oltá�níkem u blahosl. P. Marie Dr. Náz, pozd�jší biskup kostnický (W. Tomek), 
1464 �eho � , kn�z a d�kan kostela u sv. Barbory (Braniš 58). (V registrum rubeum D. 6 na-
chází se jeho poslední v
le). 

R. 1504 kn�z Lukáš , správce chrámu sv. Barbory (Lumír XII. 41), 1519 kn�z Jan  Cifra  
(Da�. I. 122), 1525 Jan  Bojan , fará� - jinak i Truba�  zvaný - z Kam. Lhoty, prve fará� u sv. 
Valentina v Praze. Tohoto kn�ze potvrdil konsistoriální administrátor Havel ze Žatce, ale žá-
dal, aby ho šepmist�i podporovali „pro t i  l idem b ludným a h � í ch
m smrtelným“, 
1530 Bohuslav Bi le jovský, nar. v Malín�, byl oltá�níkem u sv. Barbory, † v Praze 1555, 
1531 Tomáš, kn�z, který m�l dva kaplany, 1532 Václav Sel ig , fará�, 1540 p�ipomíná se 
kn�z Mat� j  (Matouš?) (Šimek 189), 1543 fará� Matouš  téhož r. konsisto�í dle snesení poká-
raný a dle konsistor. vyjád�ení kn�z u�ení nezdravého, m�l spor s arcid�kanem Václ. �ezní-
kem. Tento nep�ítel arcid�k. odešel r. 1543 (Šimek 191-194). Za tohoto fará�e byl tu kaplan 
Jan  Myška (Šimek 192), 1544-46 kn�z Matouš , bývalý správce duchovní u sv. 59Anny v 
Hradci Králové (Šimek 191), 1546 p�ipomíná se fará� J i � ík , u kterého byl mladý kn�z Jan  
(Šimek 199). 1548-52 Matouš  Hradecký, rodák z Hradce Králové. Ten r. 1552 stal se za-
tím. a r. 1554 skute�ným arcid�kanem u kostela Vysokého a a� klonil se více k u�ení luterán-
skému nežli kališnickému, byl p�es veškeré protesty potvrzen (Jire�ek I. 258, Nová�ek List. 9-
10 a Šimek 204-10). 

V prvních letech XVI. století byl tu fará�em kn�z Jakub Quintin. V roce 1517 zem�el a 
svršky jeho komorou sepsány. (Arch. kutn. �. 187.) Po té byl 60zde rok kn�z Trojan a r. 1522 



35
kn�z Jan Miruš, který vinil kn�ze Corambu, že s kazatelny mluvil lež. (Lib. sent. z r. 1510-1535.) 

U Matouše kaplanoval Š imon Li tomyšlský a zastával pozd�ji místo fará�e, m�l odejíti 
do Chot�bo�e, protože byl novotá�em, ale z
stal až do r. 1559, pon�vadž vymohli toho šep-
mist�i (Jir. I. 258, Šimek 209, Nová�ek 9-10). 

R. 1566 Bar toš  z  Tuklát , fará�, 1567 Jan  Semín  Turnovský, 1570-79 J i � í  Bene-
šovský, fará�, 1586 zem�el fará� J i � ík  u sv. Barbory v ned�li Esto mihi (Da�. II. 19), 1589 
Daniel  S todol ius  z  Požova, fará�, 1590 Václav Š tefan  Tepl ický (oddával Mikuláše 
Da�ického) (Da�. II. 29), 1591 Václav Hrdesius  Brodský, fará� (Nová�ek 47-48), 1594 
Mat� j  Sanct in  Turnovský, fará� (Lumír XII. 208), 1600 J i � í  Ul i thophi lus , fará� (Lu-
mír XII. 90), 1602-09 Havel  Phateon  Žalanský z Led�e, fará� (Winter 330), byl hlasate-
lem slova božího výborným, † Praze u sv. Jiljí (Da�. II. 199), 1610 Jan  Math iades  No-
s is lavský (Persekuce Veselského str. 69-73). Kn�z tento byl velmi oblíben mezi lidem, ježto 
byl kazatelem výborným a byl posledním fará�em podobojí. Zem�el r. 1625 ve svém tichém 
úkrytu v Ho�e Kutné. (�ehák 39. Da�. II. 262). R. 1595 zem�el u sv. P. Barbory fará� Thadea 
Mezi�í�ský. 

Když poslední fará� evang. Jan Mathiades z Hory Kutné se vyst�hoval, následovali pak ka-
zatelé z �ádu jesuitského až do r. 1773. Ti kázali dle pot�eby a nebyli zapisováni. Když �ád je-
suitský byl zrušen, byli u sv. P. Barbory ustanoveni kazatelé a o t�ch máme zápisky, že to byli 
zprvu exjesuité, a to: Anton ín  Foedisch , † 1779 v Ho�e Kutné, Antonín  Hanke, † jako 
fará� ve Vel. Úp� r. 1800, Fran t i šek Mikšík, rodák olomoucký, † r. 1828 v K�eseticích ja-
ko lokalista, Josef Nábl , rodem z Prahy, † 1793 v Ho�e Kutné, Lukáš Mládek, Kutnoho�an, 
† 1804 v Ho�e Kutné, 1792-1797 Fran t .  de  Pau la  Švenda3 8 ) z Hradce Králové (resigno-
val r. 1797), † 1821 v Kydlinov�. 

P. Švenda byl kazatelem ned�lním. Po n�m nastupují sv�tští kn�ží: Václ .  Šrámek, rod. z 
Libochovic, † 1805 v H. K., Václav Valen ta , rod. z Vys. Mýta, zárove� katecheta hlav. 
školy, od r. 1812 professorem theol. v Hradci Král., † r. 1859 v H. K., Ignác Ž	árský, rod. 
z Ji�ína, do r. 1806 vstoupil do �ádu maltézského, Josef Herzan , zárove� katecheta škol 
klášterních, od r. 1815 �editelem hl. šk., od r. 1837 zvolen arcid�kanem kutnohorským, † r. 
1844 v Ho�e Kutné, Jan  Kaun , rod. z Rychnova, byl zárove� katechetou hl. šk. od r. 1819 
fará�em v Ka�ku, † r. 1845. Fran t .  Šafránek (rod. z Vamberka), spolu katecheta hl. šk., 
pozd�ji �editelem téže školy, r. 1837 vzdal se místa, † v H. K. jako pens. fará� �in�veský, 
1837-38 Jos .  Cibu lka (rod. z Vl��ovic), po té fará�em v �ervených Janovjcích - † tamtéž, 
1838-41 Jan  Škoda (rod. z Lou�né Hory), † 1865 jako fará� v Mikulovicích, 1842-59 An-
ton ín  Voldán  (rod. z Hlinska), napotom fará�em v Ka�ku, † H. K., 1859-60 Václav Hl í -
na  (rod. z He�m. M�stce), zem�el jako fará� v Konárovicích, 1861-74 Jos .  Podst ránský 
(rod. z Rychnova n. K.), týmž rokem odešel do Vilímova jako fundatista, 1874-94 Jan  
Kašpar  (rodilý ze Svob. Dvor
), zárove� katechetou klášter. škol, dosud fará�em v D�íte�i u 
Pardubic, 1894-99 Fi l ip  Jan  Kone�ný, rodilý z P�estavlk na Mor., zárove� katechetou 
chlap. ob. škol., 1899-1904 Karel  Huber t  (Kutnoho�an), nyní katecheta m�š�. škol v Nov. 
Bydžov�), 1905-31./12. 1910 Josef Mašina (Kutnoho�an), t. �. katecheta obec. a m�š�. škol 
chlapeckých v H. K., 1./1. 1911 až dosud Ví t�zslav Kudrnovský (rod. z Pecky), zárove�
výp. katecheta dív�ích škol obecných. 

61Zvony svatobarborské. Svatobarborský chrám nemá v�ží pro zvony. D�ev�ná zvonice, 
kteráž sloužila ú�elu tomu, stávala poblíž chrámu na zahrad� na malém návrší. Rektor Strer 
kázal zvonici zbo�iti a zvony p�enésti do jižní v�že jesuitské kolleje. Jsou tu t�i zvony ze století 
XVI., a to zvon „Ludvík“, kterýž byl slit Ond�ejem Ptá�kem r. 1510. Druhý zvon téhož mis-
tra z r. 1493 slit ke cti sv. Michala archand�la, T�la božího a P. Marie. T�etí zvon ke cti sv. 
Barbory ulit 1536 kutnohorským zvona�em Klabalem. �tvrtý zvon „Marie“, také „P tá�ek“ 



36
zvaný, slit byl n�kterým �lenem rodiny Ptá�kovy r. 1628. Zvonem tímto se nezvoní, pon�vadž 
p�ed �asem pukl a tím p�ekáží souzvuku ostatních zvon
. Mimo zvony tyto visí nad presbyté�i 
„sanktusák“ z r. 1809 p�elitý zvona�em Kühnerem. (Pam�tní kniha arcid�k. zal. 1807.) 

62Fara u Matky boží. Chrám Matky boží na Nám�ti, kterýž náleží mezi nejstarší kostely 
kutnohorské, spravovali - jako jiné kostely - cisterciáci sedle�tí. Ba i o stavbu m�li pé�i, nebo�
svolili, aby v lomu dvora P�edhorského v Senné ulici - v majetku to klášterním - kámen na 
stavbu lámati se sm�l. 

První písemná zpráva o chrám� Matky boží na Nám�ti zachovala se v konfirma�ních kni-
hách arcibiskupství pražského, kde se dovídáme, že kostel tento zvaný ecclesia S. Mariae nebo 
také ecclesia inferior, t. j. kostel dolejší, m�l r. 1363 svého oltá�níka. V chrám� byl již oltá� sv. 
Jiljí a Prokopa, k n�muž na podání Frenzlina a Vincentia, bratr
 �e�ených Bavor
, m�š�an

kutnohorských, po vzdání se kn�ze Jind�icha kn�z Bartolom�j ze Svídnice dne 20. února roku 
�e�eného byl potvrzen. Jiný oltá� v témže chrám� byl oltá� sv. Václava, p�i n�mž dle za kláda-
cích knih arcibiskupství pražského dne 1. �ervence r. 1381 od Anny, vdovy po Janu Weinrei-
chovi, m�š�anu kutnohorském, založeno bylo kaplanství s ro�ním d
chodem 12 kop a sice tak, 
aby za to dv� mše sv. v témdni, jedna p�i oltá�i sv. Václava u Nám�ti, druhá ve špitále sv. K�í-
že byly slouženy. 

Nadání to vedlo k jakýmsi spor
m s obcí kutnohorskou, jež urovnány jsou 8. srpna 1387 u 
ve�ejného notá�e Konráda Aumana „de Chaufbuern“ v klášte�e Skot
 ve Vídni (Dr. Borový 
Lib. erect. III. 312.). Jiné nadání dle týchž knih potvrzeno bylo dne 6. �ervence 1407, kdy Klá-
ra Toperová z Hory Kutné odkázala k oltá�i sv. Petra a Pavla a sv. Justiny v kostele Panny Ma-
rie u Nám�ti založenému 10 kop gr. �. ro�ního platu stálého, a to tím zp
sobem, aby kaplan 
toho oltá�e každý týden �ty�i mše sv. sloužil. Kdyby pak n�kdy n�kterou zameškal, aby pokaž-
dé fará�i svatojakubskému 1 gr. pokuty složil a on zanedbanou mši skrze jiného kaplana na-
hradil. (Lib. er. Dr. Borový V.).39)

Do válek husitských p�isluhovali p�i kostele nám�tském kn�ži katoli�tí, za válek husit-
ských a po válkách husitských až do r. 1621 kn�ži utrakvisti�tí, ve II. polovici XVI. století lu-
teránství oddaní. V dob� utrakvistické m�l chrám M. B. na Nám�ti již vlastní fará�e i svou far-
ní budovu, kteráž r. 1497-8 byla nov� p�estav�na. Tato budova stála až do r. 1905 a m�la �íslo 
417. Téhož roku byla sbourána. Z r. 1515 za fará�e Víta sd�lán byl d
kladný inventá� kostela a 
fary nám�tské. Jako kuriosum uvádíme inventá� farní budovy - kostela pomíjejíce. Bylo ve fa�e 
sepsáno: „mis dev�t cínových velikých, t�i malé hor�i�né konve, dv� po dvou pintách, jiné dv�
každá v pintu a jiné dv� každá v p
l pinty. Talé�
v cínových v pouzd�e 12, bez pouzdra 6, kot-
líky 3, ložních šat
v na dv� lože, ubrusy dva, m�d�nice jedna a umyvadlo cínové, hrnec m�d�-
ný k vod� h�etí.“ 

Posloupnost kn�ží. Duchovenstvo nám�tské sestávalo v dob� utrakvistické z fará�e a kap-
lana, jichž postavení p�íliš skv�lé zajisté nebylo. Dosv�d�uje to stálé st�ídání kn�ží, což v ná-
sledující posloupnosti, kterou jsme z p�ístupných památek písemných vypsali, nejlépe jest z�íti. 

R. 1363 Jind�ich, kaplan oltá�e sv. Jiljí a Prokopa, 1363 Bartolom�j ze Svídnice, kaplan 
téhož oltá�e, 1388 Jan z Jihlavy, kaplan u oltá�e sv. Václava, (Lib. er. III. str. 312), 1462 Ma-
t�j, fará�, 1498 Tomáš a Kliment, kaplani, 1500 fará� Ambrož (�ehák, P�ísp. 113.), 1503 fará�
Jíra († 1503), 1505 fará� Jan, 1515 Vít, fará�, 1518 Václav, fará�, a týž p�ipomíná se ješt� v zá-
�í 1519 (Da�. I. 122), 1519 Tomáš, fará�, Lukáš, kaplan, r. 1520, r. 1526 byl pražskou konsis-
to�í (dolejší) ponechán u Nám�ti kn�z Jan, r. 1531 Jíra, fará�, 1533 až 37 Vít ze Zbraslavic, 
který býval za d�kana Buchala kaplanem u sv. 63Jakuba, a pozd�ji fará�em v Benešov�. Jeho 
kaplani byli Matouš (1537) a Mat�j (1538 snad Kudrna?) (Šimek H. K. 176). 

V polovici  m�s íce  srpna 1537  dovídáme se  poprvé,  že  m� l i  �ešt í  Brat � í  
na  Horách  Kutných  sv
 j  sbor .  Kázal  p ro t i  n im fará �  V í t  od  Nám� t i  v  
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�áslavi ,  �ka:  že  je  „u  Hory velký P ickhar t
v byt“ ,  �áslavské p � i  tom chvá-
le ,  že  j sou  pravov� rn í . (Šimek H. K. 182.) 

R. 1539 Jakub , kn�z z Prost�jova. Byl fará�em u Nám�ti, pozd�ji arcid�kanem kutnohor-
ským (Podstr. 37), 1540 Jan  Kárn í�ek, fará�. (O svatodušních svátcích kázal u sv. Trojice a 
dotekl se fará�e svatobarborského Seliga.), 1542 Václav, fará�, 1543 Mart in , fará� (snad ze 
Kbela). (Archiv kutnoh. 905/2 a Šimek 194.) 

64Nyní vyst�ídalo se rychle po sob� n�kolik fará�
 dle jmen ovšem neznámých, p�iveze-
ných z Kostelce n. L., ze Zásmuk, �esk. Brodu, Pelh�imova, Kolína atd.40) (Zach 20.) 

R. 1549 fará� Bar toš , nebyl ale jednostejné víry s ostatními kn�žími té doby (Šimek 200), 
1549 byl nástupcem jeho fará� Jan  � lunek, (byl vyu�en tkalcovství), pozd�ji fará�em v Kou-
�imi (Šimek 201-2), 1553-4 Br iks í  (Tajovský) p�ist�hoval se ze Skut�e (Zach 18), 1555 
Jan , kaplan od sv. Jakuba stal se tu fará�em 1556-57 Vav� inec , fará� a 1558 Jan  P � íb ram, 
fará�, bývalý bakalá� od Vys. kostela. Vav�inec byl r. 1557 pro ni�emnost propušt�n ze stavu 
kn�žského. 

R. 1560-61 J i � í  Mlade�ka, rozhodný nep�ítel novot luteránských. Odešel r. 1561 do 
K�e�ho�e. P�ed tím maje spor náboženský s Benediktem, arcid�kanem od Vysokého, 1564 
Tomáš S tárko�ský, kaplan, 1565 Mat� j  S lánský, humanista, sv�cený ve Vlaších, 1569 
Jan  Vod�anský, fará�, 1572-75 Tomáš, fará�, 1575 Jakub  ze  Železn ice , fará�, 1576 
Jakub  Ko�ovský, fará� a Václav, kaplan, 1579-82 J i � í  Hradecký, fará�, † 1582 a po-
chován v kostele u Matky boží na Nám�ti. Záduší mu vystrojilo poh�eb, který stál 2 kopy 43 
groše a 5 denár
. (Zach, Matka boží 21.) 

R. 1588 Pet r , kn�z u Nám�ti, 1594 Jakub , kn�z starý um�el, jenž býval fará�em u Matky 
boží na Nám�ti (Da�. II. 48), 1599 Pet r  Joan ides  Košet ický, fará�, † 1599 morem. Byl 
ženat a m�l dva syny: Daniele, fará�e na Ka�ku, a Jana. Oba r. 1615 zem�eli (Da�. II. 70 a 
149), 1600-05 fará� V í t  Phagel lus  s z Písku, bývalý fará� ka�kovký. - Byl r. 1610 fará�em v 
Tuklatech, 1613 d�kanem v Kou�imi (Podlaha IV. str. 61, 89), r. 1618-21 byl fará�em u sv. 
Jind�icha v Praze, na�ež byl z vlasti vypov�zen. (Ekert II. 9. Viz �. �. M. 1874 199.) R. 1607-
20 Cypr ian  Pess inus  (Pešín) ze Žatce, býv. zdejší kaplan (Da�. II. 201). Týž mnoho ne-
bezpe�enství a soužení vytrp�l od lidu vojenského, když Vilém V�esovec (Da�. II. 204) zasta-
vil v hody váno�ní kázání a p�isluhování u sv. P. Barbory a u Matky boží na Nám�ti. 

Arch. kutnohorský zmi�uje se p�i r. 1613 o fará�i nám�tském kn�zi Ji�íku Nymburském, 
kterýž koupil na Horách d
m a vedl p�i o zápis. Z arch. praž. kons. �. 137 dovídáme se, že léta 
1589 byla již u kostela Matky boží na Nám�ti matrika svateb; nebo� Cyprián Pešín, služebník 
církevní r. 1620 potvrzuje Janovi, Mikuláše Smrdovského, lantko�ího synu, že otec jeho 1589 
k stavu manželskému v kostele nám�tském s Annou ze vsi Kozli potvrzen byl za p�ítomnosti 
p�ti jménem uvedených sv�dk
. 

R. 1621 Zikmund T�š ík , fará�. Byl ženat s Theodorou, dcerou Václava Teplického 
(Termena), arcid�kana kutnohorského. (Viz tohoto!) T�šík byl asi posledním fará�em u Nám�-
ti; nebo� po vypov�zení kn�žstva evangel. z Hory p�ešel chrám pod správu arcid�kan
. (Da�. 
II. 198). 

Když pak pozd�ji bylo katol. kn�žstva s dostatek, z
stával p�i n�m n�který starší kn�z, 
slouže mše zádušní. Ale již r. 1748 složil Theofil Janovka kapitál, z n�hož z�ízena nadace na 
vydržování kn�ze u Matky boží na Nám�ti. Tuto nadaci obdržel zpravidla kn�z pensista, který 
m�l povinnosti denn� služby boží konati. Nadace vešla v život r. 1765 a kn�ži z ní placení sluli 
„fundatisté“. 

65Z t�chto fundatist
 zaznamenáváme jména, o kterých z ú�t
 kostelních se dovídáme, a ti 
jsou: Josef Dostá l , býv. katecheta klášterních škol, Jos .  P i t ra , býv. fará� a os. d�kan v Se-
dlci, Fran t i šek Mann, fará� a osob. d�kan v Liskovci, Jakub  Král , pensista z Lub�nic na 
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Morav�, Fran t i šek Kratochvi l , fundatista a sou�. katecheta m�š�. školy chlapecké (nyní 
fará� v Radbo�i), Josef Teplý, fundatista a sou�. katecheta m�š�. školy chlapecké (nyní fará�
v Bestvini), Josef Marek, pens. kn�z, fundatistou dosud. 

Kostel Matky boží na Nám�ti stihlo r. 1770 tak jako celé m�sto velké nešt�stí. St�echa 
chrámová i v�ž vyho�ely a všecky zvony se rozlily. I bylo t�eba p�i restauraci postarati se o no-
vé zvony. První zvon „Marie“ p�enesen sem z kostela sv. Trojice a pochází z r. 1475. Má ná-
pis: „Benedictus fructus venoris tui.“ (Pam. kn. arcid�kanská). H
�e bylo zaopat�iti zvony ješt�
pot�ebné, nebo� nebylo pen�z ani v obci ani v ob�anstvu. Na š�astný p�ipadla m�st. rada 
66nápad. Podala poníženou supliku k císa�ovn� Marii Teresii a výsledek žádosti skv�lý. Císa-
�ovna velkodušn� darovala 6000 zl. st�. na zvonovinu k ulití nových zvon
. (Pam�tní kniha ar-
cid�k. založ. r. 1842.) 

Nové zvony lil pražský zvona� Kühner, a to prvý na jméno „Maria  Teres ia“, druhý na 
jméno „Klement“ a t�etí na jméno „Antonín  Pet r“. Nad presbytá�em visí v malé vížce 
„Sanktusák“. Tak dostalo se Matce boží op�t r. 1773 nových a krásných zvon
, které daleko 
široko souzvu�ným hlasem svým v��ící zvou k pobožnosti. 

Chrám sv. Ji�í a fara svatojirská. Chrám u sv. Ji�í po�ítá se mezi nejstarší chrámy kutno-
horské. Stával p�ed Kou�imskou branou na nejvyšším temeni Hory jižn�, kde dosud nepatrný 
domek �ís. 31 na p�edm�stí Žižkov stojí. Vystav�lo si jej asi dosti záhy n�mecké obyvatelstvo 
kutnohorské na obvodu fary pn�vické, aby nemuselo navšt�vovati pobožnosti v kostelích a 
kaplích �eských. 

Bylt� chrám ten hlavn� vydržován rudokupci, d�lníky a havé�i p�i hutech a podporován 
bohatými Horníky. Proto, že se tu jen n�mecké bohoslužby konaly a kázání slova božího ger-
mánským jazykem se dálo, bývalo dost r
znic mezi zdejšími a ostatními kutnohorskými kn�-
žími. 

Nejstarší zpráva o chrámu tom pochází z r. 1424, kdy n�mecké obyvatelstvo chrám ten po 
rozbo�ení jeho znova vystav�lo a vlastním duchovním opat�ilo, k �emuž jim od šepmistr
 a 
d�kana povolení s tou výminkou ud�leno bylo, že kaplan neb duchovní ten vždy fará�i svato-
barborskému poddán býti musí, pon�vadž je v obvodu fary svatobarborské. Druhá zpráva po-
chází z r. 1462, kdy Michal Smíšek z Vrchoviš� s „erckáfe�i“ pán
v obecních žádali, aby zase, 
jako druhdy bývalo, pro rozmnožení slávy boží na sv
j groš kaplana mohli si u sv. Ji�í, kterýž 
by byl pod�ízen fará�i svatobarborskému, chovati bez jakéhokoliv nákladu obecního. R. 1478 
obdrželi svolení. (Veselský: Pr
vodce 69). 

Po té pak pro nedostatek kn�ží nebylo místo u sv. Ji�í kn�zem obsazeno, a teprv r. 1567 
zažádali havé�i a šmelcí�i národa n�meckého, jichž bylo hojnost, a byli jazyka �eského neznalí, 
aby ke kostelu sv. Ji�í kn�z dosazen byl. Ale šepmist�i odmítli žádost jejich. R. 1568 spojili se 
hutníci a šmelcí�i s erckáfe�i a požadovali op�t míti kn�ze n�meckého u kostela sv. Ji�í. Tehda 
jako d�íve šepmist�i se op�eli žádosti této a odkázali žadatele na arcibiskupa, jenž jim odpov�-
d�l: „O kn�ze je zle a ve t�ech kostelích jsou denn� bohoslužby, tam a� hutníci a ostatní jdou.“ 

S takovým výsledkem své žádosti nebyli spokojeni a obrátili se záhy skrze ú�ad horní na 
krále Maxmiliana, odkud se jim dostalo koncem b�ezna 1569 svolení, aby chován byl u sv. Ji�í 
kaplan, i aby mu byl zvláštní vykázán byt a „aby lidu n�meckému svátostmi a slovem božím 
pokojn� p�isluhoval a panem d�kanem se spravoval.“ Také na�ízeno, že mu mají klenoty, ka-
lich a ornát býti zap
j�eny. Sem dosazen kn�z Šimon, který však ješt� téhož roku o sv. Havle z 
Hor odešel žaluje šepmistr
m, že „se k n�mu N�mci chovají, jak by pacholek byl a že mnohý 
hospodá� lépe k �eledínu se chová, nežli n�me�tí farníci k n�mu.“ (Šimek: Dodatek str. 8 a 9). 

R. 1626 byl chrám ten dán ve správu �ádu tovaryšstva Ježíšova. Po r. 1773 byl uzav�en, do 
rukou privátních prodán a brzo na to po vydání zrušovacího dekretu rozbo�en. Jen zmín�ný 
domek ukazuje se, kde na míst� tom stával druhdy chrám sv. Ji�í. 
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68Posloupnost kn�žstva. Posloupnost kn�žstva u tohoto chrámu dala se jen vy�ísti z r
z-
ných listin a spis
. Není� žádných pam�tí ani zápisk
 žádných, ze kterýchž by se dala po-
sloupnost kn�ží úpln� zjistiti. Tak setkáváme se p�i hádce a r
znicích o víru r. 1517-26 s kn�-
zem Janem od sv. Ji�í (Da�. I. 122), dále 1532 byl tu Mis t r  Duchek (Šimek Hora 178 a 
179), bývalý fará� ka�kovský, 1568 až 1569 kn�z Š imon, ustanoven dle na�ízení královské-
ho, �ech jazyka n�meckého znalý (Šimek Dodatek str. 8., 9. a 27), 1570-72 kn�z Old � i ch , 
1574 kn�z Erazim (Felner Erasmus), který se ješt� r. 1575 p�ipomíná (Nová�k
v Listá� 17), 
1577 Dr. Pavel  P ress ius , o kterém se neví, že by od po�ádného biskupa ordinován byl 
(Winter 181), 1579-94 Campanus Žlu t ický (Lumír XII. 208), 1608 až 1610 Johanes  
Barner  (Berner), fará� n�mecký u kostela sv. Ji�í na p�edm�stí Czechovském za kou�imskou 
branou - �lov�k mladý - zem�el a v tomž kostele jest poh�ben, 1610 Jakobus , p�íjmím Mo-
nacus . P�išel z Prahy ke kostelu sv Ji�í za kou�imskou branou na H. K., kde germánský reli-
gion augustinae confessionis �ízen a provozován byl. N�mc
m a Germán
m ponechány u to-
hoto kostela zvláštní výsady až do roku 1623. 

R. 1612 Fuchsius , braniborský kn�z (Winter 247), r. 1622 byl zde kn�zem Joachym. 
Touž dobou zastaven ve všech chrámech religion evangelický, kteréhož Horníci ode dávna 
užívali a toliko v chrám� sv. Ji�í nejvyšším mincmistrem Germán
m a N�mc
m - ale žádnému 
jinému - povoleny bohoslužby religionu evangelického. Kn�z Joachym byl posledním fará-
�em tohoto religionu, pon�vadž r. 1623 bylo mu konání bohoslužeb zakázáno a on téhož r. od-
st�hoval se z H. K. v m�síci kv�tnu. Bylo mu totiž nad�ízenou vrchností zapov�d�no podle 
augšburské konfessí náboženství �íditi. A d�kan Matouš Apianus ten pond�lí svatodušní hned 
se kostela svatojirského ujal a v kostele �e�í �eskou a jeho kaplan na krchov� �e�í n�meckou 
sob� ten kostel zosobili. (Da�. II. 228.) Byl� tudy kn�z Joachym posledním fará�em nekatolickým. 

Po dob� té nemáme již žádných ur�itých zpráv a také nedostává se nám dát, kterým rokem 
byl kostelík rozbo�en. Proto nem
žeme podati ani zpráv, jaké zde byly zvony a jiné památky. 

Chrám a fara u sv. Bartolom�je. Na Pirknerovském nám�stí stával n�kdy farní kostel za-
sv�cený sv. Bartolom�ji. Náležel mezi staré kostely kutnohorské, k n�muž úctyhodným stá�ím 
�adil se kostel Všech Svatých a kostel sv. Ji�í. 

O p
vodu chrámu toho není žádných ur�itých zpráv; toliko víme, že chrám ten založen byl 
asi po�átkem XV. století a že byl farním. Kol chrámu založen byl h�bitov, kamž rádi se dávali 
pochovávati obyvatelé �tvrti Svatobartolom�jské a �tvrti Cechovské. 

Chrám byl asi jako jiné chrámy kutnohorské vystav�n z dar
 bohatých Horník
 ve slohu 
gotickém. Klenba spo�ívala na �ty�ech štíhlých sloupích a �inila dobrý dojem na p�íchozího. 
Jak byl z�ízen vnit�ek, naprosto �íci nemožno, a� p�ece p�ed p
lstoletím bylo zde n�kolik pa-
m�tník
, kte�í vid�li chrám ten osi�ovati, r. 1787 uzav�íti a kone�n� roku téhož 9. dne m�síce 
�ervence ješt� všecek chrámový majetek rozprodávati. Vid�li také, jak byl r. 1838 - až na v�ž - 
zbo�en a na míst� chrámu postaven r. 1839 chudobinec (špitál) pro staré a bez vlastní viny 
zchudlé m�š�any. P�i chudobinci �i nada�ním dom� m�š�an
 kutnohorských byla pak k p
-
vodní v�ži p�istav�na kaple sv. Bartolom�je a p�eneseny sem n�které chrámové p�edm�ty ze 
zrušených kostel
 sv. K�íže a sv. Lazara z p�edm�stí „Kolmarku“ - nyní „Karlov“ zvaného. 70A 
tak zrušeny oba špitály a spojeny v jeden „svatobartolom�jský“ postavený na míst� farního 
kostela sv. Bartolom�je. (O špitálech sv. K�íže a sv. Lazara viz �l. v I. díle „Humanita“.) 

Z roztroušených malých zpráv o chrámu sv. Bartolom�je a jeho kn�žích sebrali jsme tuto, 
ovšem neúplnou, posloupnost kn�žstva: 

Posloupnost kn�žstva. R. 1407 byl tu kaplanem Bal tazar  (Lib. erect.), 1525 fará� J i � í  
Pet r , d�íve fará� rož	alovský, 1532 Jan  fará � . Tento kn�z byl arcid�kanem kutnohorským, 
kteréhožto ú�adu se vzdal a byl od února 1532-36 fará�em u sv. Bartolom�je, kdy odešel z Ho-
ry. (Šimek 175.) Ve své resignaci praví, že: „nemíní ustoupiti od obecného u�ení a vidí zde, 
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jak nové u�ení tu voní a on k tomu trp�liv� dívati se nem
že.“ - 1543 Kn�z Mat� j  u sv. Bar-
tolom�je (Nová�ek: Listá� 7.), 1552 Václav �ezn ík, d�kan kutnohorský, byl tu fará�em, než 
se odst�hoval do Libán�. Tam koncem r. 1552 zem�el. R. 1553 kn�z �eho �  od sv. Bartolo-
m�je (Šimek 206) a 1608 byl tu fará�em kn�z Jeremiáš Berner. Císa� Ferdinand I. sd�luje r. 
1530 24./3. Kutnohorským, aby nedopoušt�li rozebrati statek kn�ze Ji�ího Petra, fará�e u sv. 
Bartolom�je, který u�inil kšaft, nemaje k tomu práva. (Arch. kutnoh.) Téhož roku 12./4. d�dil 
po n�m odúmr� Radslav Be�kovský. (Arch. místodržitelský.) 

Posloupnost41) kn�žstva p�i m�š�anském špitálu, kamž dosazoval klášter sedlecký kn�ze, 
jest naprosto nezv�stná; víme toliko, že od r. 1622 zastávalo duchovní správu kurátní kn�žstvo 
z fary svatojakubské. Teprv r. 1866 ustanoven zvláštní kn�z pro m�š�. špitál radou m�stskou. 
Posloupnost od té doby jest tato: 

R. 1866-76 Jan  P �erovský (rod. z Led�e), d�íve kaplan v H. K., pak fará� v �. Janovi-
cích, † r. 1880 v N�m. Brod�. 1876-93 Josef Podst ránský (d�íve kazatel u sv. P. Barbory), 
† 1893 v Ho�e Kutné, byl oblíbeným kn�zem a vlastencem všeobecn� známým. 1893-30./4 
1894 Vi l .  Kneysl , katecheta dív�ích ob. a m�š�. škol - zastával místo zatímn�. 1894-16./7. 
1894 Jan  Severa , vzdal se hodnosti a žije na odpo�. v rodišti svém Sloupnici u Litomyšle. 
1894 1./9.-31./7. 1895 vedl duchovní správu op�t P. Vilém Kneysl zatímn�. 1895 18./5. 1896 
Karel  Syrový (rod. z Kostelce n. O.) † zde 18./5. 1896. 1896-19./3. 1897 Jan  Snížek 
(Kutnoho�an), t. �. fará� v Jamném. 1897-9./10. 1898 Josef Kotýk, t. �. fundatista ve Vilí-
mov�. Do konce r. 1898 zastávali zatímn� správu duch. kaplani arcid�kanství kutnohorského 
Pekárek a Bartoš. 1898-1900 Jan  Götschner , bývalý fará� z Vrsce, † ve Vídni. 1900-23./5. 
1903 Václav Ko�árn ík (Kutnoho�an), t. �. p�evor opatství �esk. benediktin
 u sv. Prokopa 
v Chicagu. Po odchodu jeho op�t vedli st�ídav� správu kaplani: Fr. Pekárek a Fr. Velebný. 
1./11. 1903 až dosud Fran t .  Pour , pens. vicerektor kn�ž. seminá�e z Hradce Král. 

Když vykonáno bylo na�ízení císa�e Josefa z r. 1786, aby kostel sv. Bartolom�je uzav�en 
byl, provedena byla vrchnostenským ú�adem kolínským 9. dne m�s. �ervence 1787 ve�ejná 
dražba na všecky p�edm�ty chrámové a tudy i na zvony. Starší kmeti vypravovali, že se jim 
nejvíce zželelo krásných velikých a souzvu�ných zvon
, když je židé kolínští odváželi jako 
staré železo. Dlouho o nich nikdo nev�d�l, až objevila se zajímavá zpráva u Dra. Podlahy v II. 
díle „Posvátných míst“ str. 167, kteráž zní: „Na v�ži neveklovské visí zvon  s  náp isem la-
t inským“ ulitý Janem Ji�ím Kühnerem v Praze r. 1760, kterýž býval d�íve v kostele sv. Barto-
lom�je v Ho�e Kutné. Když kostel tento byl zrušen, dostal se zvon po ve�ejné dražb� v majetek 
Helferta �e�eného „Laudon“ 72v Praze, od n�hož pak pro kostel neveklovský r. 1794 byl za-
koupen. (Zprávu tuto potvrdil d�kanský ú�ad v Neveklov� 22. kv�tna 1911.) 

V nyn�jší v barok pozm�n�né staré v�ži jsou dva zvony. První v�tší má nápis majusculí 
gotickou: „tento zwon lit ke cti panu buohu skrze mistra daniel na horach cutnach“. Daniel mi-
str žil zde do r. 1520, do které doby spadá ulití tohoto zvonu. Druhý zvon menší má nápis la-
tinským písmem: „tento zwon gest udjelan za sprawy aurzednik
w sspitala swateho krzize na 
hora-ch kutnach mikulasse Wodnianskeho z Ciazarowa a thomasse Michalowa 1618“. - Byl�
zvon tento p�enesen sem z kostela sv. K�íže na Kolmarce (nyní Karlov), 73když nová špitální 
budova u sv. Bartolom�je byla vystavena. Zdali také první zvon z kostela sv. K�íže pochází, 
není nikde doloženo. 

Duchovní katoli�tí i nekatoli�tí v Ho�e Kutné se zdržující.42) R. 1407 p�ipomíná se kap-
lan nebo portionanus Nikolaus  Klauz de Krnovice (Lib. er. V.), r. 1511 J i � í  Kvint ík , * 
fará�, 1519 kn�z Tomáš, * 1521 Jan  Hons (Šimek 176), 1522 kališní administrator 
Korambus �ili mistr Náto�  z Prahy 74- protestanty vypuzený. Kázal zde proti nim (Winter: 
Život círk. 94), 1525 kn�z Mat� j  a kn�z Daniel  pomáhali oba arcid�k. Buchalovi (Šimek 
173), 1531 Hons a  Mat� j  Kudrna, 1533 kn�z F lor ián  (Šimek 176 a 9), 1534 kn�z Ha-



41
vel , * 1564 kn�z Pavel , 1565 kn�z Jan  a fará� Bar to lom� j  (Šimek: Dod. 6), 1557 kn�z 
Václav, Benedikt  a  Ond �ej  (Šimek 209 a 210), 1569 Jan  Far inet , kaplan v H. K. (?), 
1570 J i � í  Kuthen , * kn�z. 1576 Pavel  P �aza, * z Kou�imi, n�m. kazatel, 1579 Jan  Š tel -
car  Želetavský, kaplan (?), 1586 Inkvi l l inus , kn�z, 1587 kn�z Pavel  Horský, fará�, 
1590-1607 Jan  Vodi�ka, * kn�z z Led�e, 1595 Sigmund Tr ibu lecius , * Pražan, 1614 
kn�z Borovi�ka Blažej , * Pavel , * kn�z z Dol. m�sta, † 1608, 1621 75Ví t  Jakeš , * kn�z, 
1720 Tobiáš  �akr t , 1727 kn�z Karel  �erný; byl p�í�inou slavnosti ždárské. (Hv�zdi�kou 
ozna�ená jména vzata jsou z Podstránského. Slavnost ždárská konávala se v zámku Ž	á�e na 
Morav� za dob, kdy tam byli sídlem Cisterciáci). 

Vedle t�chto kn�ží nalezli jsme ješt� v Arch. kutnoh. jména t�chto kn�ží: R. 1560 Jan 
Brandejský, r. 1603 kn�z M. Jan Timaea, r. 1614 kn�z Samuel Malesius, kaplani Václav 
Šindler, Aug. T�ebi�ský, r. 1617 mistr Ji�í Lukáš Záviš a v Arch. praž. arcib. r. 1679 shledá-
váme se s kn�zem Adamem Podvo�anským a Jakubem Frant. Landškrounským. 

H�bitovy kutnohorské. Kol chrám
 kutnohorských bývaly za d�evní doby i h�bitovy a v 
chrámech krypty. U sv. Jakuba dávali se pochovávati ob�ané z vnit�ního m�sta. Místo, 76které 
zaujímal h�bitov, jest nyní ulicí. U chrámu Matky boží na Nám�ti byl h�bitov dosti rozsáhlý a 
byl teprv r. 1896 úpln� zrušen a bude po letech prom�n�n v sad. Na h�bitov u sv. P. Barbory 
dávali se pochovávati krom� farník
 bohatí Horníci a drobná šlechta. Dnes je h�bitov p�íjem-
ným parkem. 

U skrovného chrámu sv. Ji�í byl také h�bitov, ale malý. Tam ukládali p�íslušníci národa 
n�meckého své milé. Po n�m dnes není ani památky. H�bitov u sv. Bartolom�je byl menší; 
vždy� obvod farní byl dosti nepatrný. Místo jeho jest nyní zahradou u m�š�. špitálu. Kol 
Všech Svatých založen h�bitov prostranný. Sem pochovávali krom� obyvatelstva zabranského 
i chudší lid ostatních �tvrtí m�sta, a to trvalo do r. 1880. 

Týmž rokem rozší�en valn� h�bitov a stal se jaksi „úst�edním“ h�bitovem celého m�sta. R. 
1906 byl op�tn� zna�n� rozší�en a jest nyní udržován zvláštním zahradníkem po zp
sobu p�í-
jemného parku. Starých náhrobníku ani tepaných k�íž
 zde není, za to roste po�et moderních 
pomník
 v hojné mí�e. Zakládá-li se na pravd�, že chrám Všech Svatých jest nejstarším koste-
lem, pak ovšem i p
vodní h�bitov jest nejstarším h�bitovem kutnohorským. 

Kone�n� rozkládá se h�bitov kol sv. Trojice, kam za dávných �as
 pochováváni horníci z 
této �ásti m�sta a �lenové bohaté rodiny Smíšk
 z Vrchoviš�. Když dolování zapadlo, a lid se 
odtud odst�hoval, byl opušt�n kostel i h�bitov; pozd�ji prohlášen h�bitovem vojenským. Nyní 
pochovávají se sem ob�ané bylanští a lid z okolních mlýn
, které do farnosti kutnohorské ná-
ležejí. 

V chrámech kutnohorských bylo z�ízeno velmi mnoho krypt; ale epithafií z nich se nám 
zachovalo velmi málo, a z hrob
 h�bitovních zcela žádných. 

U sv. Jakuba je epith. Hertlovo a jedno ne�itelné, u sv. P. Barbory jsou dv� a na h�bitov�
také dv�, u sv. Trojice jsou epith. rodiny Smíškovy. N�která epithafia a tepané k�íže dány do 
m�stského musea „Vocel“. 

Tím vy�erpán po�et všech zachovaných náhrobník
. Divíme se, že tak skrovný po�et se 
jen zachoval, vždy� p�ec Hora Kutná honosila se velkým po�tem nádherných a um�leckých 
pomník
v, o nichž se leckdes zajímavostí do�ítáme. 

K farnosti kutnohorské pat�ívaly osady: Hora Kutná, Ka�k - pokud byl kutnohorským 
p�edm�stím, Ho�any, Bylany, P�ítoky a Poli�any. (Dr. �ezní�ek: Visita�ní cesta biskupa Haye 
z r. 1783.) Nyní náležejí ke kolátu�e: Hora Kutná, P�ítoky, Bylany a p�ed léty p�ifa�ená Perš-
tejnice.       Fará� Frant. Kratochvil. 
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77D�JINY.

Doba nejstarší. Po�átkem XIII. století dolovalo se již a ne s nepatrným prosp�chem na po-
zemcích klášteru sedleckému náležejících. Na pozemcích t�ch povstaly hornické kobky r
zno-
rod� beze všeho ladu a skladu rozestavené. Tehdy doloval klášter sedlecký, dolovala m�sta 
�áslav, Kolín, ale o Ho�e Kutné nic dosud známo nebylo, nebo� když po pádu Otakara II. roz-
ložil Ota Braniborský vojsko své u Kolína a král Rudolf u kláštera sedleckého, byli by p�ec d�-
jepisci aspo� n�co o Ho�e zaznamenali. U �áslav� došlo k p�ím��í a k uzav�ení míru, ale o Ho-
�e ani zmínka neu�in�na. D
kazem to, že dosud m�sta Hory nebylo. Teprv za krále Václava II. 
(1283-1305) zmáhala se nová osada Hora, kteráž vzrostla na nyn�jší m�sto Horu Kutnou a kte-
ráž latinsky zvána byla civitas Montis Cutnae. Objeveny v té dob� nejen cisterciáky sedlecký-
mi, nýbrž i jinými nákladníky u Grunty, na Ka�ku, v Špicberkách (Ka�kovské vrchy), v Tur-
ka�ku, u Kolína v Rousech a na pozemcích pod Kuklíkem a Sukovem nové bohaté žíly st�íbr-
né, a to roznesši se daleko široko po vlastech okolních bylo p�í�inou, že po�ali cizinci poblíže 
dol
 st�íbrných se usazovati. 

Tak povstala veliká Hora Kutná, kteráž brzo veškerých vlastních ú�ad
 na králi se domáha-
la. V tu dobu vydal král Václav II. knihu horního práva, kterýmž se také již i lid horní na Ho-
rách �íditi a spravovati m�l a proto, že Jihlavané byli velice neochotní sd�lovati práva v plném 
obsahu do míst jiných, a� dle práva toho se již N�m. Brod, �áslav a Kolín �ídily. A to proto, 
že Jihlavané nevydali nov� založenému m�stu Ho�e Kutné knihu horního práva, ud�lil král 
Václav II. horník
m svým tato práva zajisté se vší ochotou a rád, pon�vadž st�íbrné doly kut-
nohorské byly toho �asu v království jediné, které bohatství na sv�tlo boží v ohromném množ-
ství vynášely. - A král Václav II. využitkovav této p�íhodné doby, z�ídil v Ho�e mincovnu, 
kamž povolal „mincí �e“ a „pregé �e“ až z vlašského m�sta Florencie, od kterýchž královské 
sídlo i mincovna název „Vlašský dv
r“ obdržely. A mincí�i a pregé�i ujavše se plnou silou své 
práce, po�ali v r. 1300 raziti v nové mincovn� �ili préghausu �eské groše. I byly tyto proslave-
né groše �eské, jinak „zmrzl íky“ zvané, v �ervenci m�síci r. 1300 prvn� zhotoveny a do ur-
bury (pokladny) královské ukládány. Ovšem bylo králi Václavu nejprvé práva ražení pen�z ji-
ných m�st vykoupiti a právo to na šmi tny �ili „l
ny“ do Vlašského dvora p�enésti. 

Bohatá Hora m�la nyní mnohé závistníky, ke kterýmž na prvním míst� po�ítal se Albrecht 
I., kterýž požadoval již r. 1303 na králi Václavu II. 80.000 h�iven st�íbra za desátek prý �íši 
povinný, nebo aby na 6 let mu za to postoupil doly kutnohorské k užívání. A když král Václav 
op�el se požadavk
m t�mto, p�itáhl král Albrecht se svými „N�mci“ až k Ho�e a jal se ji oblé-
hati. 

Horníci, jichž po�et se již na mnoho tisíc pá�il, ohradili Horu na rychlo a state�n� za po-
moci vojska královského se bránili. Tábor n�mecký brzy s nepo�ízenou odtáhl, zvlášt�, když 
lid n�mecký i kon� jeho ouplavicí umírali, pon�vadž jim horní lid vodu ve „Vrchlici“ hlinou 
arsenovou otrávil. Ale ješt� jednou, kdy snažil se tento �ímský král Albrecht r. 1307 dostati 
zem� koruny �eské pro syna svého Bed�icha Krásného, oblehl Horu, ale Horníci majíce v �ele 
bohatého Ruthardovce a kovkop
 na tisíce, p�idali se na stranu Jind�icha Korutanského, který 
po smrti krále Rudolfa II. 1307 za �eského krále zvolen byl a Albrecht op�t s nepo�ízenou od-
táhl. 
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Za tohoto krále obdržela Hora všelikeré výsady m�stské, pon�vadž král Jind�ich svou vid�l 

oporu jen ve m�stech a nikoliv ve šlecht�. 
V r. 1308 chystal se král Albrecht ješt� jednou Horu obléhati, ale než ke skutku došlo, byl 

zavražd�n a proto syn jeho, Bed�ich Krásný, p�itáhl sám s voj78skem až k Ho�e a nedod�lav se 
výsledku žádoucího, uzav�el 14. dne m�s. srpna ve Znojm� s králem Jind�ichem smlouvu, ve 

Hora Kutná: Nádvo�í Horstorferského domu. 
(Býv. sídlo nejvyš. mincmistr
. Nyní byt r�d. dív�í m�š�. školy.) 
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které se vzdal všech nárok
 na království �eské. 

Od dob t�chto zve se Hora Kutná královským m�stem, jsouc spravována svým vlastním 
horním právem Václavem II. jí ud�leným a dílem i také m�stským právem jihlavským, kterého 
Jihlavané Kutnoho�an
m nyní rádi postoupili. 

A pon�vadž dávala te	 Hora Kutná nezm�rné bohatství, stala se p�edním m�stem po Pra-
ze, zasahujíc tak mocn� do osudu vlasti �eské. 

Netrvalo to dlouho a král zabral pro sebe všechny „kverky“ (Gewerke) i kláštera sedlec-
kého a správu zem� �ím dále tím h
�e vedl. Tehdy sešli se odp
rcové jeho v klášte�e sedlec-
kém, aby se uradili o krocích, které takovému hospodá�ství královu u�inily by konec; le� král 
dov�d�v se o tom, poslal potají do Sedlce svoje lidi a ti zjímali kde koho a odvezli na hrad Li-
dici do v�zení. A rychtá�e horského Jana, který též v klášte�e na rad� byl, zabili. (Lidice hrad 
blíže Bušt�hradu.) 

Brzy na to byla králi a p�ivrženc
m jeho skoro všecka moc od�ata, takže již roku 1309 po-
volal král vojsko z Korutan a r. 1310 vojsko z Míšn�, kteréž zle s lidem nakládalo. 

Proto nabídla �eská šlechta Janovi synu císa�e Jind�icha VII. ruku Elišky P�emyslovny a s 
ní i královskou korunu. 

A tento nový král vtrhl již v �íjnu se svým vojskem do �ech a 19. dne m�síce listopadu 
1310 stál již p�ed Horou Kutnou; le� ni�eho zde nepo�ídiv položil tábor sv
j ke Kolínu a když 
ani tu ni�eho nezmohl, odtáhl ku Praze, kteráž se mu v m�síci prosinci poddala. Následkem 
toho poddala se králi Janu i Hora Kutná. Za jeho panování byla opravdu nevy�erpatelnou po-
kladnicí královi, p�íbuzenstvu a p�átel
m jeho, kte�í se zasadili o jeho dosazení na tr
n �eský. 
Tak dal zapsati na minci kutnohorskou 6000 h�iven své manželce Elišce, strýci svému biskupu 
trevírskému 12 tisíc h�iven, arcibiskupu mohu�skému Aspeltovi 24 tisíce h�iven, Jind�ichu z 
Lipé 6000 h�iven, opatu sedleckému Heydenrykovi 4000 h�iven, královn� Alžb�t� Hradecké 
12 h�iven atd. 

P�išla pak doba, že ze správy takové vypukly spory mezi králem a pány �eskými, jež byly 
až r. 1318 smírem ukon�eny. 

Touž dobou domáhala se i obec pro sebe v�tších práv a ve snaze té byla mincmistry pod-
porována a podporou touto domohla se mnoha privilegií a svobod. Zejména králem Jind�i-
chem konfiskované statky a d
chody ke komo�e královské byly Horským vráceny, a veškeré 
samostatné soudy a dosazování i sesazování ú�edník
 jim bylo ponecháno a stvrzeno. Horští 
m�li nyní správu obce sami v rukou a rychtá� p�edsedal p�ísežným kmet
m, kte�í m�li na sta-
rosti soudnictví m�stské. Z nich také posíláni n�kte�í jako p�ísedící soudu hornímu. Od r. 1327 
vládli nad Horou dva purkmist�i �ili šepmist�i, kte�í ve vykonávání svých práv se vždy po roce 
vyst�ídali. A tím stalo se, že soudní moc nad Horskými p�ipadla již navždy soudu m�stskému a 
vliv a moc podkomo�ího na dobro p�estaly. Také bylo Horským dovoleno, že sm�li kupovati 
svobodné statky, z kterých nebyli povinni bern� do královské urbury odvád�ti. A koupí tako-
vých bylo v dob� té množství uzavíráno. 

Následkem toho Hora Kutná rostla a Horníci i lid bohatli. 
A bohatstvím, kterýmž p�edkové naši slynuli, neskrblili, nýbrž hojn� pamatovali svých 

spolurodák
, jimž Št�st�na byla mén� p�íznivou. A první takovou památkou jich krásných 
ctností jest m�stský špitál (chudobinec), kterýž roku 791324 založil Št�pán Pirkner u brány 
�áslavské p�i kostele sv. K�íže, na jehož míst� dnes starý cukrovar jest postaven. 

A již r. 1330 z�íme druhou památku ctností jejich, totiž založení chrámu sv. Jakuba, p�i 
n�mž z�ízena i fara, a fará� malínský zove se zárove� fará�em horským.43)

Za panování krále Jana zle se v �echách hospoda�ilo a bohatství jak korunního tak i jed-
notlivc
 bylo již na mále.

80Tento stav úpadku doba Karlova (1346-1378) hled�la vší mocí a silou zase pokud možno 
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napraviti. Král Karel IV., který n�kolikrát Horu navštívil, vy�kl také ustanovení, že Hora Kut-
ná jakožto výborné a poctivé m�sto královské nesmí býti zastavováno, a budoucí králové, kte�í 
by p�ed korunovací cht�li ji navštíviti, mají p�ed branami p�ísahati, že Hora nemá nikdy býti 
od koruny odcizena. 

Veškerá privilegia a práva v nov� Karel m�stu potvrdil a mnohou rozep�i se sousedními 
m�sty �áslaví, Kolínem a i také Jihlavou urovnal. 

A p�ed korunováním svým na císa�ství �ímské daroval Ho�e Kutné velikou pe�e� rozmno-
ženou o císa�skou korunu na znamení zvláštní p�ízn� královské. 

Úsilí, hory op�t pozdvihnouti, se za panování Karla IV. úpln� zda�ilo. Patrno z toho, že 
král se svým mincmistrem zavázal se z urbury kutnohorské platiti ro�n� 10 tisíc zl. rýnskému 
falckrab�ti Ottovi a 3000 kop zástavní právo za marku Braniborskou, že král rozší�il p
sobnost 
mincmistra, urburé�e i ostatních ú�edník
 mince a že Kutnohorští bráni byli na poradu, kdyko-
liv v jiných zemích horní v�ci sporné se rozhodovati m�ly. Také vydal Karel IV. r. 1378 nový 
�ád mincovní za tou p�í�inou, aby mince zlepšena a zdokonalena byla. 

Dobu Karla, Otce vlasti, m
žeme zváti dobou blahobytu, nebo� za panování jeho, jak již 
pov�díno bylo, rozmnoženo bohatství m�sta i obyvatelstva tou m�rou, že Hora po�ítána za 
nejbohatší m�sto v království a první po Praze. 

Králové �eští rad�ji tu nežli v Praze bydleli, ba i sn�my se tu konaly, proto nazvána byla 
Hora druhým sídlem �eských král
, a v týž �as pro veškeré zem� koruny �eské z kutnohorské 
urbury vydávaly se platy, a tehdy zvána Hora pokladnicí království �eského. 

A zase bohatí nákladníci neskrblili, nýbrž zakládali nové chrámy, obecné budovy, tvrze, 
kladli základy k velkým nadacím kostelním, školním i špitálním a dokonali pravý div sv�ta, 
když r. 1384 utvo�ili bratrstvo T�la Božího, které si vytklo úkolem vystav�ti nádherný chrám 
ku poct� patronky horník
 sv. Panny Barbory, kterýž by, když ne p�ed�il, tož aspo� rovnal se 
v nádhe�e chrámu sv. Víta v Praze. Stalo se tak z d
vodu, že Horníci z �ásti zvané na Cechu 
p�íslušeli pod právomoc fary pn�vické, která stála na pravém b�ehu Vrchlice. �asté stesky, že 
do kostela p�es rozvodn�ný potok jíti, ba že i mrtvá t�la v zim� ani �ádn� pochovati na pn�vic-
kém h�bitov� nemohou, dohnaly je k stavb� vlastního chrámu. 

A tak již r. 1388 stavbou zapo�ali a Ho�e dostalo se koncem XV. století chrámu velebné-
ho, který dnes na ostrohu Vrchlice zírá do širého okolí a hlásá nejen dovednost, ale i ob�tavost 
starých Kutnoho�an
. Ješt� v této dob� m�li Kutnohorští pravou potíž s fará�i malínskými, 
zvlášt� s Benešem ze Ždánic, který stále o svá práva se soudil a pravoplatnosti jistých ustano-
vení se domáhal. Tím však rokem stalo se narovnání. (Viz „fara svatobarborská“.) 

Král Václav IV. zachoval tak jako jeho otec Karel náklonnost Horník
m, nebo� vybavil je 
z právomoci zemských soudc
 a pod�ídil je královskému mincmistru. A když r. 1393 panskou 
jednotou zajat a do Rakous odveden, z
stala Hora v�rnou bratru jeho Janu, za�ež králem op�t 
mnohými výsadami odm�n�na byla. Nemohla se však Hora ubrániti Zikmundovi r. 1403, kte-
rýž m�sto sev�el, když Václav podruhé jat byl. Tenkráte Zikmund konšely tak poko�il, že kle-
�íce v blát� musili ho prositi za milost. Na to pak zmocniv se poklad
 Horu opustil. Koncem r. 
1403 navrátil se Václav král op�t ze zajetí víde�ského a tu sídlel delší dobu v H. K.

81V lednu r. 1409 tu na Horách Kutných na žádost mistr
 �eských Husa a Jeronyma a na 
p�ímluvu královských ú�edník
 mince podepsal Václav „dekret kutnohorský“, kterýmž na uni-
versit� pražské dáno bylo již jednou národu �eskému plné právo. 

Doba st�ední. Nyní zastihla Horu doba náboženské a národní rozep�e a tu horní lid srotiv 
se, vypálil r. 1413 Malín a skoro 400 lidí pobil. Král dov�d�v se o tom, urovnal tu p�i tak, že 
„co tam, to tam a nikdo sob� nemá zlým toho vzpomínati“. 

Brzo po té vypukly války husitské. Horníci - v�tšinou N�mci - postavili se proti stran� �es-
ké a bojujíce na stran� Zikmundov�, dopoušt�li se na lidu podobojí nejkrut�jších surovostí a 
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ukrutností. Ba žoldáci císa�ští chytali lid ten a za živa do šachet martinských metali, dávajíce si 
platiti za �lov�ka oby82�ejného po jedné, za kn�ze po dvou kopách groš
. Jako na posm�ch 
pok�tili pak šachtu onu „Táborem“. To stalo se r. 1419 v m�síci listopadu. Na pam�t božích 
t�chto bojovník
 postaven r. 1902 poblíž šachet t�ch malý pomník. Se Zikmundem táhli Hor-
níci na Prahu a po porážce na vrchu Vítkov� i po porážce pod Vyšehradem bydlil Zikmund 
stále v H. K. Horníci byli nejv�tšími nep�áteli kalicha. Proto zcela oprávn�na obava, že Žižka 
Horníky jako ostatní kalichu nev�rné m�š�any ztrestá. A již r. 1421 dorazil Žižka, v
dce vojsk 
�eských, k Ho�e Kutné, aby hrozbu svou splnil. Le� N�mci chyt�í obrátili. Vyšli Pražan
m 
vst�íc až k sedleckému klášteru a pokleknuvše na kolena, prosili za odpušt�ní. Pražané ústy 
kn�ze Jana ze Želiva jim odpustili a p�istoupeno oboustrann� na pokojné p�átelství. 

Avšak o vánocích téhož roku dobylo vojsko Zikmundovo op�t Hory a Žižka ustoupil veli-
ké p�esile p�es Ka�k až ke Kolínu. Ale již o T�ech králích porazil Žižka vojsko Zikmundovo, 
Hory dobyl, N�mce �ádn� potrestal a pronásledoval až k Habr
m. 

M�sto H. K. tehdy velice utrp�lo požárem, kterýž žoldáci Zikmundovy p�ed odchodem na 
�ty�ech stranách založili. Ale kališníci p�ikva�ivše ohe� uhasili, tak že plán Zikmund
v, aby 
„klínot království“ úpln� spálil, se nepoda�il. 

Když pak Žižka r. 1424 nesrovnal se s Pražany, obrátil se po bitv� u Malešova k Ho�e 
Kutné a �ást m�sta v popel zni�il a Pražany dokonale potrestal; uvázal pak v držení mince 
obec kutnohorskou, kteráž až do bitvy u Lipan Tábor
m v�rna z
stala. Po bitv� lipanské p�i-
stoupila Hora Kutná k jednot� zemské a Zikmund dal obyvatelstvu r. 1437 veškerá narovnání 
jak mezi starými Horníky, kte�í vrátiti se sm�li do Hory, taktéž i mezi katolíky i podobojími. 

Z listiny té, která uložena jest v Arch. musea král. �eského vyjímáme: … “žádajíce obojí, 
abychom t�m a takovým jich dobrovolným smlúvám svoliti a je ku právu, svobodám i list
v 
starodávných navrátiti rá�ili milostiv�. Protož vidúce v tom obojích povolnost a poslušenství s 
dobrým rozmyslem a radú naši, pro vyzdvižení toho klínotu tím sp�šn�ji Horníky oboje a 
všecky svrchu psané, jež jakožto znova na jednu a jednostejnú obec spole�n� vysazujem, ke 
všem je práv
m, jich svobodám i list
m, Našimi slavné pam�ti p�edky jím z starodávna vysa-
zeným a daným, kterýchž sú též chvíle požívali a požívají, navracujíc a t�ch jim i tomu m�stu 
mocí Naší v království �eském potvrzujíc tímto listem. … Také chceme, aby verk grošový neb 
pen�žný d�lán byl pro pot�eby t�ch hor a fírdu�k a štúry, aby každý týden byly dávány tak, ja-
kož se Nám a mincmistrovi bude zdáti. Též prégé�e, mincí�e, prenáry a jiné k jich l
n
m a 
práv
m navracujeme. … a všecky platy a zboží, kteréž jsú k jich kostel
m neb špitálu slušely, 
všecky jim navracujeme, a t�m všem, ktož to drží, postúpiti p�ikazujeme, chtíce toho všeho, 
což se svrchu píše rádni a pomocni býti, jakožto král a pán milostivý vší snažnosti.“ 

Vzácný mír u�in�n mezi ob�ma stranami náboženskými, p�i �emž p�ijato, že chrám sv. P. 
Barbory náležeti m�l katolík
m, ostatní chrámy m�ly z
stati podobojí. Náboženská záš� m�la 
navždy p�estati, a kn�ží se žádné strany nem�li na kázáních si opa�n� vésti, aby byla potvrzena 
pracn� vymožená svornost. 

V dob� volné správy (p�ed bitvou lipanskou 1433) stalo se v Ho�e d
ležité snesení, totiž, 
že nesmí býti žádný cizozemec rychtá�em, konšelem, anebo ú�edníkem v Ho�e Kutné, zkrátka: 
že v obci toliko jazyk �eský jes t  p � ípustným. A za krále Ladislava v r. 1454 vydána lis-
tina narovnání o sporech majetkových, které až do této doby narovnány nebyly. 

84Za dob bezkráloví byla Hora Kutná místem velkých a d
ležitých sch
zek, na kterých se 
�ešily v�ci národnostní i náboženské. Tenkráte zvolen byl Ji�ík z Pod�brad (r. 1444) nejvyšším 
hejtmanem království �eského a na sch
zi 24. �ervence 1448 usneseno za jeho p�ítomnosti 
zmocniti se Prahy. Za tou p�í�inou scházela se vojska na Ka�inách blíže Hory (luka u Nov. 
Dvor
), kdež své shromáždišt� (Palacký) m�la i panská vojska p�ed bitvou u Lipan. Po narov-
nání t�chto zmatk
 byl r. 1458 zvolen Ji�ík z Pod�brad králem �eským. Za panování jeho 
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(1458-71) po�ala Hora op�t zkvítati a se zvelebovati, ale bývalé slávy a žádoucího blahobytu 
nedosáhla. Panování tohoto krále nebylo závid�ní hodné, nebo� dvakráte bylo mu vytáhnouti 
proti Matyáši, králi uherskému, aby zpupnost - s kterou dal se voliti �eským králem - ztrestal a 
do pravých mezí p�ivedl. I do Slezska musel vypraviti voje, aby tu své panství utvrdil. 

Že král Ji�í p�ál Ho�e Kutné samostatnost i v soudech, d
kaz toho zanechal listinou, kte-
rouž vydal r. 1467 ve �tvrtek po narození syna Božího, z níž tato slova uvádíme: … “mocí 
svou královskou ustanovujeme, aby od této chvíle po všecky budoucné �asy sprošt�ni byli or-
tel
v a vyš. práva braní v Jihlav�, v kterýchkoliv�k p�ech by se to p�ihodilo, bu	to v horských 
nebo v m�stských, ale, aby všecky takové p�e, kteréž by se kdy p�ihodily, šepmist�i a konšelé 
na Horách Kutných podle práv svých starodávných horských rozsuzovali a plnost práva, aby 
se u nich konala“ (Arch. kutnoh.). 

Po smrti šlechetného krále Ji�íka provedena volba nového krále na Horách Kutných a to 
valným sn�mem 27. dne m�s. kv�tna r. 1471. Nový král Vladislav Jagellovec, sotva 15letý syn 
Kazimíra, krále polského, rád bydlel u „Klínotu“ a st�ehl jej i posádkou polskou, s kterouž po 
korunovaci do Hory zavítal. 

85R. 1489 z�ízena v Ho�e Kutné knihtiskárna a m�sto naše stalo se i sídlem biskup
 pod 
obojí; bydleli tu totiž August Santorinský a Filip Sidonský, kte�í kn�ze pod obojí vysv�covali. 

Biskup Augustin p�išel z Mirandoly v Italii r. 1482 do �ech - nejprve do Písku, Tábora, 
pak do Hradce Králové a do Hory Kutné, kdež mu vykázali stavové �eští r. 1488 dostate�ných 
p�íjm
. Zem�el r. 1493. Smrtí jeho osi�ela církev podobojí a nastal nedostatek kn�ží. Op�t se 
uchylovali klerikové do ltalie, by tu sv�cení na kn�žství pod obojí dosáhli. Tyto kleriky vysv�-
coval Filip, biskup sidonský, viká� v Moden�. Šlechetný ten muž dal se uprositi, aby opustil 
Modenu a p�est�hoval se do �ech. To stalo se r. 1504, kdy byl biskupem pod obojí potvrzen. 
V zá�í r. 1505 p�ijel do Hory a tu vysv�til archu u sv. P. Barbory a chrám sv. Trojice. Horníci 
mu darovali 50 kop groš
 a n�které poz
statky po † Augustinovi. Když mezi ním a Pražany 
povstal spor, který nijak se urovnati nemohl, odhodlal se Filip, biskup, odejíti na Hory Kutny a 
tam stále se usaditi. To se stalo 1506. Kutnoho�ané p�ipravili pro� d
m k obývání, zabezpe�ili 
mu slušnou výživu a odevzdali mu chrám sv. Jakuba, kterýž od té doby zván byl kathedrálním. 
P�i sv. Jakub� založena kutnohorská konsisto� podobojí. Tím dovršen náboženský ráz Hory 
Kutné podobojí. 

Filip zem�el r. 1507 v H. K. a pochován byl v chrám� sv. Jakuba. Roku 1511 bylo t�lo je-
ho vyzdviženo a p�eneseno do chrámu sv. P. Barbory a tam do jižní (epištolní) lodi pochová-
no. Skvostný náhrobek (italská práce) ukazoval místo jeho odpo�inku. Jesuité r. 1627 všecka 
epithafia - jako zbytky podobojí odstranili, nectíce ani t�ch zetlelých kostí, které v hrobech na-
lezli. Epithafia pak upot�ebili ku stavb� koleje. 

86Za panování Vladislava Jagellovce (1471-1516) dolování kutnohorské valn� zkvetlo a 
hory dávaly slušného užitku. Horníci bohatli a král je povyšoval do stavu šlechtického. Z této 
doby pochází erbovní šlechta kutnohorská. 

Doba Vladislavova i Ludvíkova (1516-1526) z
stavila po sob� stopy neúmorné práce, kte-
ráž budí obdiv ješt� za našich dn
. Jsou to pomníky staré slávy a bohatství, totiž: Velechrám 
sv. P. Barbory, gotická radnice na Velkém nám�stí (r. 1770 sho�ela), královská kaple ve Vlaš-
ském Dvo�e, Smíšk
v restaurovaný Hrádek nad Vrchlicí, kostel sv. Trojice, Kamenná kašna, 
Kamenný d
m, atd. atd. 

�emesla stála té doby na veliké výši a um�ní slavilo své vít�zství, jehož st�ediskem byli 
mist�i Beneš �ili Benedikt Reyt, Matyáš Reysek z Prost�jova, Ptá�ek, Klabal, knihtiska� Mar-
tin z Tišnova, který koncem XV. století vytiskl letopisy trojanské a r. 1489 písmem gotickým s 
illustracemi v d�evorytu bibli,44) Daniel, Hanuš, Jan a m. j. 

Bohatá šlechta zakupovala si zde domy a vedla život pestrý. A pon�vadž byla bujná a bez 
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všelikého zam�stnání, s dostatek dály se bitky v šenkovních domech, souboje, vraždy o p�ekot. 
Ba i únosy byly na denním po�ádku. 

Veškeré trestání minulo se s výsledkem, pon�vadž oby�ejn� stihlo jen provinilce z rod

nízkých. 

Koncem XV. století obohacovali Horníci jen sebe a lid velice utiskovali. I vypukla hrozná 
bou�e haví�ská r. 1496, kteráž byla pro haví�e osudnou. 87Mnozí zjímáni a 10 ná�elník
 na 
rozkaz král
v popraveno v Pod�bradech, a� po návratu krále dokázáno, že byli haví�i v právu. 

Pátý srpen t. l. byl dnem smutku; téhož dne haví�i po popraveni. P�ed tím Onek Kamenic-
ký, hejtm. pod�bradský, poslal t�i haví�e na K�ivoklát pod záminkou, že tam objevena ruda, 
aby ji prozkoumali. Dva z nich byli tam s�ati, t�etí omrá�iv kata kamenem prchl v lesy k�ivo-
klátské a tak ušel smrti. 

Tyto bou�e a zatopení šachet horních byly p�í�inou, že dolování kutnohorské stále více a 
více klesalo. 

Vedle toho zbavil nov� zvolený král Ferdinand I. odbojné Horníky veškerých privilejí, kte-
ré jim Vladislavem ud�leny byly a proto tisíce se jich odtud vyst�hovalo. 

R. 1538 byl z�ízen sbor osmi soudc
v, aby nikdo nemohl si na odklady st�žovati a aby 
mincmist�i nemohli si osobovati vrchní právo rozep�i skon�iti. 

R. 1547 ztratili Horníci pro bou�e právo p�ednosti hlasu a místa na sn�mích po Pražanech, 
které p�ešlo na Bud�jovické, Ústecké n. L. a na Plze�ské. 

R. 1551 byly tu posledn� raženy �eské groše, které od Václava II. byly všeobecnou mincí 
bernou a týmž rokem zvolen rychtá�em královským Ond�ej K�ivolá�ek. Týž ustanovil, že bez 
jeho nebo mincmistrova svolení nesm�jí konšelé zasedati ani obec svolávati. 

Hora Kutná: Bývalá katovna. (Stávala u starého nádraží.) 
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R. 1564 nastoupil vládu Maxmilian II. a ten vydal již r. 1568 rozkaz, aby židé ani v m�st�, 

ani v okolí na míli cesty nep�ebývali, tím mén� se tu zakupovali. 
V listin� té praví mezi jiným: … “ježto chudej souženej lid horní i �emeslný, netoliko 

svými nek�es�anskými lichvami a jinými zlejmi židovskými podvodnejmi obmysli a p�evráce-
nostmi k zkáze p�ivozují; ale také p�í�ina jsou, že rudy a st�íbro odnášeny a skrze nev�rné lidi 
vzati bývají, skrze n� prohandlovány a tak mnozí náležité užitkové a slušní d
chodové od�ati 
bývají.“ (R. 1568 6ho augusti. Arch. musea král. �eského). 

Doly kutnohorské stále víc a více upadaly, protože hornictví bylo v rukou N�mc
, kte�í na 
Hory p�išli, aby se tu obohacovali, a ti dopoušt�li se mnohých podvod
. Král Rudolf II. použil 
všemožného vlivu i moci i alchymie, aby pokleslé hory p�ivedl v d�ív�jší rozkv�t, avšak veške-
ré jeho úsilí bylo 88marné. Pravé p�í�iny, jak dí Mikuláš Da�ický, totiž podvodu, hrabivosti a 
nete�nosti ú�edník
, nikdo uznati necht�l, a proto dolování pokleslo nadobro. 

Za krále Rudolfa II. r. 1594-95 vystav�li rychtá�i kutnohorští Martin Vod�anský z �azaro-
va a Zikmund Kozel z Rýzentálu p�kný stánek pro školu Vysokostelskou, na jejímž portálu lze 
dosud spat�iti insignie školství a erby obou zakladatel
. Tíž také m�stu v�novali bronzovou 
desku s nápisem o spravedlivém souzení a umístili ji v radnici m�stské. (Deska ta nalézá se 
dnes v museum a odlitek visí ve Vlašském dvo�e.) Obec kutnohorská v týž �asy koupila pan-
ství k�esetické od svého primátora Zikmunda Kozla z Rýzentálu. 

Doba nov�jší. Dostavily se války náboženské a osudná bitva b�lohorská. K rozkazu cís. 
místodržitele Lichtenštejna byl 20. února 1621 Vilémem V�esovcem, nejvyšším mincmistrem 
král. �eského, jat Jan Šoltys z Felsdorfu, primátor kutnohorský, jeden z t�iceti direktor
 zem�
�eské, a 21. �ervna 1621 na nám�stí Starom�stském s�at a hlava jeho pacholkem katovým do 
Hory p�ivezena a pov�šena na Kolínskou bránu v Ho�e Kutné jako na posm�ch, kde z
stala v 
železném koši viseti plných sto let. (Do r. 1724). T�lo jeho pochováno v kostelíku sv. Jana nad 
Lhotou u �áslav�. Koš, ve kterém prý hlava jeho na brán� Kolínské visela, chová se dosud ja-
ko vzácná památka v kutnohorském museu. 

M�sto zbaveno po té veškerých privilejí, statky konfiskovány a protireformace slavila ví-
t�zství. A ná�elníkem jejím byl na Horách Vilém V�esovec, nejv�tší šk
dce národa našeho. 

Ten sesadiv posledního arcid�kana podobojí, Jeremiáše Denhorta s ú�adu, 89zakázal pod 
trestem smrti kn�žím podobojí bohoslužby vykonávati a uvedl Matouše Apiána jako prvého 
katolického kn�ze do Hory. 

Císa� Ferdinand II., skonfiskovav m�stu statky (Bahno, Byká�, �erníny, Chrást, Kraso�o-
vice, K�esetice, Krupá, Neškaredice, Perštýnec, Puche�, P�edbo�ice, Týništ� a jm�ní v Ho�e 
Kutné v cen� 38 tisíc kop groš
 míš.), daroval je všechny jesuit
m, kte�í r. 1626 do m�sta se 
p�ist�hovali a nádherný klášter z bohatých p�íjm
, vedle velechrámu sv. Panny Barbory, zalo-
žili. Po té následovalo všeobecné obracení na víru katolickou. V prosinci téhož roku povoláno 
vojsko císa�ské do m�sta a kdož p�ijmouti necht�li víry katolické, dostávali exekuci až po 20 
mužích. Na sta rodin vyst�hovalo se proto z Hory, pon�vadž necht�ly se z�íci víry otc
 svých. 

V arch. kutnohorském p�i r. 1626 zachovaly se listy císa�e Ferdinanda II. a nejvyššího 
mincmistra V�esovce, kterak kutnohorským na�izují, aby kací �ských  b lud
v zanechal i  
a  správc
  duchovních  arcib i skupstvím pražským ustanovených  -  posloucha-
l i . Listinu tuto vydali proto, pon�vadž kutnohorští neuposlechli rozkazu knížete Lichtenštejna, 
daného 27. VII. r. 1621, kterýmž na�ídil šepmistr
m a vší obci, aby všechny kn�ze kalvinistic-
kého u�ení z far vybili a po�ádné kn�ze na n� usadili. A kutnohorští nežli by byli uposlechli, 
rad�ji se z m�sta pry� st�hovali. (Arch. kut. 1621). 

A Hora Kutná byla skoro lidu prázdná, ježto 300 dom
 z
stalo pustých. Zchudla tehdy 
Hora Kutná a spustla na dobro, pon�vadž veškeré prosby 90Kutnoho�an
 o vrácení statk
 kon-
fiskovaných a pán
m jesuit
m k užívání odevzdaných z
staly bez výsledku. Tak prosili Kut-
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noho�ané již roku 1625, úp�nliv� prosili r. 1627 a posledn� r. 162845) J. M. C., ale vše bylo 
marné. Zatím již jesuité Vilémem V�esovcem do Hory v pr
vodu vojenském p�ivedeni (1626) 
a do školy svatobarborské nast�hováni. 

Ve m�st� po�ínali si hned tak, aby poznenáhlu veškerou mládež do rukou svých dostali k 
vyu�ování a tím pro sebe dorost vychovávali. Majíce hojnost prost�edk
 hmotných a mezi se-
bou n�kolik muž
 výte�ných, dovedli velmi vhodn� p
sobiti na mysl dosp�lých osob a získá-
vali si takto všude p
dy pro své zámysly. V sousedství velechrámu sv. P. Barbory stálo 16 
domk
. Kdo jim odpíral prodej, toho domek jednoduše skonfiskovali, domky rozházeli a na 
míst� tom vystav�li rozsáhlou kolejní budovu. Po m�st� stav�li sochy svatých a sv�tic, ozdo-
bovali �ezbami a malbami chrámy i jednotlivé soukromé domky, cht�jíce zp
sobem takovým 
získati sob� ctitel
 a p�íznivc
. 

Žili mezi nimi ovšem také �lenové, kte�í láskou k vlasti a k Ho�e Kutné prodchnuti byli 
m�rou vrchovatou, ale bylo jich po skrovnu. Jmenovati m
žeme Jana Ko � ínka, prvého d�-
jepisce Hory Kutné, Bohuslava Balb ína, 91velezasloužilého spisovatele, Jana Barnera , 
taktéž znamenitého spisovatele a kazatele, Ignáce Rába, výborného malí�e, Fran t .  Bau-
guta , dovedného socha�e, J .  Ková �e, taktéž dovedného malí�e, jehož fresca dosud na zá-
padní stran� v chrámu sv. P. Barbory se ukazuje (Sen sv. Ignáce z Loyoly) atd. atd. 

Zvláštního povšimnutí zasluhují: rektor Norber t  S t reer , který dal p�istav�ti ku chrámu 
sv. P. Barbory ohromnou, massivní chodbu kostelní, aby mohli P. jesuité suchou nohou do 
chrámu krá�eti. Chodba zohyzdila sv. P. Barboru nemálo, ale to jemu bylo práv� vhod.46) Dále 
Fab ián  Veselý, kterýž dal strhnouti t�ív�žatý m�dí krytý krov a místo n�ho dal ud�lati st�e-
chu oby�ejnou a pokryl t�žkými prejzy, které mohly býti jednou tíží svou chrámu osudnými. 
St�echu dal ozdobiti nevkusnými t�emi v�ži�kami a ze štítu povolili mu šepmist�i sejmouti 
st�íbrný kalich pozlacený, aby prý cit katolických v��ících nebyl kalichem urážen. 

T�icitiletá válka v �echách zapo�atá r. 1618 vedena byla dále v N�mcích, pon�vadž n�kte-
rá protestantská knížata bála se velké moci Ferdinandovy. Proto p�im�la dánského krále Kris-
tiana IV., aby zdvihl válku proti císa�i Ferdinandovi II. Švédský král Gustav Adolf II. cht�je 
pomoci svým souv�rc
m p�itáhl r. 1630 s vojskem do N�mec a bojoval tu pro zájmy protes-
tantské. Švédský vojev
dce Banner roku 1639 po p�emožení n�meckých vojsk p�ešel hranice 
vlasti naší a p�itáhl až ku Praze, kterou se ihned jal dobývati; ovšem marn�. Potom obrátil své 
voje na východ, vypálil Nymburk, Pod�brady a p�itáhl až k m�stu našemu. Že se nám p�i tom 
dob�e nevedlo, dá se najisto postaviti; nebo� Švédové naložili ko�isti - jak se praví - na 30 vo-
z
 a odvezli do své vlasti. A p�edm�ty prodatelné ihned v Kolín� trhem zpen�žovali. R. 1640 
ude�ilo nové vojsko císa�e Ferdinanda III. u Kolína na švédské voje a p�inutilo Bannera, že 
odtáhnouti musel do Míšn�. Banner zem�el a po n�m byl velitelem švédským Torstenson. No-
vý velitel po�al vál�iti ješt� usilovn�ji proti vojsk
m císa�ským. Vtrhl do �ech, do Moravy a 
k�ížem krážem zem� hubil. A když 92r. 1643 celá armáda u Hory Kutné se sebrala a k Brnu a 
Olomouci táhla, drancovala m�sta a osady napo�ád. Kone�n� po porážce Torstensona u Brna r. 
1645 v m�síci kv�tnu vyklizena Morava a Torstenson vpadl op�t do �ech a zde u Jankova po-
razil císa�ské vojsko na hlavu. 

Po této porážce se císa�ští dlouho nemohli zpamatovati a Švédové zatím si v �echách po-
�ínali jako doma myslíce, že �eské království je jejich. Že osady �eské - zvlášt� ale m�sta ne-
málo vpády švédskými trp�la, každý soudný �lov�k lehce pochopí. Za takových okolností do-
sp�lo to až k r. 1648. Švédské vojsko obléhalo v královské Praze - V�tší m�sto, když p�išla 
zpráva o š�astném uzav�ení míru mezi císa�em Ferdinandem a králem švédským. Mír tento zo-
ve se „mír Westfalský“, pon�vadž v Osnabruku ve Westfalsku uzav�en byl. Švédové vyklidili 
naše království a nyní po�al vraceti se pozvolna klid do našich vlastí a Hora Kutná po�ala se 
zotavovati, ale trvalo to plných sto let, nežli pon�kud živ�jší ruch �emeslný a um�lecký u nás 
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nastal. - Rány válkou zp
sobené nemohly se p�i nejbedliv�jší snaze ob�an
 zcela zahojiti. 

Císa� a král Ferdinand III. (1637-1657) a nástupce jeho Leopold I. (1657-1705) p�áli do-
state�n� m�stu; nebo� vraceli mu stará privilegia a nová mu udíleli, tak že následkem trvalého 
pokoje rozhoj�oval se obecný blahobyt a m�sto zakupováním kmenových statk
, o které kon-
fiskací p�ipraveno bylo, zase bohatlo. 

Císa� a král Ferdinand III. na�ídil také r. 1641, aby Kutnohorští ve v�cech horních podlé-
hali toliko nejvyššímu mincmistru a ustanovil, že hejtmané �áslavského kraje nemají sob� na 
Horách žádné právomoci p�ivlast�ovati. Se svolením obce sm�li nyní po na�ízení Ferdinando-
v� šlechtici se ve m�st� zakupovati, ale p�i tom se i zavázati, že veškeré bern� a dávky jako 
m�š�ané odvád�ti budou; potvrdil také listinou, danou v m�st� svaté �íše �ímské v �ezn� 9. 
�íjna 1641 všecka práva, jež od slavných p�edk
 jeho - císa�
v �ímských a král
 �eských nadá-
na a stvrzena byla a tatáž práva stvrdil i císa� Leopold I. 16. dne m�síce ledna 1691. (Archiv 
musea �esk.) 

Císa� Leopold vrátil obci patronátní práva, potvrdil obnovování ú�adu konšelského po p�í-
kladu m�st pražských a vy�ídil spor mezi Horou Kutnou a Plzní o p�ednost místa a hlasu na 
sn�mích tak, že se m�la m�sta v p�ednosti této st�ídati. 

A již r. 1714 šestnáctého dne m�síce dubna sd�luje Kutnohorským Jan  Václav Alxius , 
Horník a písa� radní, že jako poslanec kutnohorský na sn�mu království �eského hlasoval prv-
ní po Pražanech. I byla z toho radost ve vší obci. (Archiv kutnohorský z r. 1714.) 

Následkem nyn�jší svornosti v ob�anstvu vzmáhala se �emesla ut�šen� a blahobyt se roz-
hoj�oval. I pomýšleno v té dob� na zakupování statk
 pro obec, aby zase nabyla ponenáhlu 
jm�ní bývalého. Zakoupeny dvory v Štipoklasech, Horních Chvátlinách, Ho�anech, Mán�icích 
Kozích, v Rašovicích, v P�edbo�icích, 4 dvorce kmetcí v �ernínách. Dále zakoupeny byly: 
Polní Mán�ice, Malé Lošany, Hrádek n. Páchem, d
m Kobrovský v Praze. Hradenín sídlo ry-
tí�ské a poplužní dv
r, mlýn a kr�ma a roku 1724 zakoupen velkostatek �erv. Janovice od 
hrab�te Fr. Arnošta z Thürheimbu za 110.000 zl. rýnských. (Mus. arch.) 

Za to dolování po�alo o�ividn� hynouti a sp�lo úprkem k úpadku a Hory, které ješt� za Jo-
sefa I. a Karla II. dávaly dostate�ného bohatství, p�estaly jej dávati a mince byla obmezována, 
až kone�n� r. 1726 zrušena. 

93Doba nejnov�jší. Kutnohorská obec dosp�vši koupí dvor
 a statk
 zase k bohatství, byla 
op�t snahám um�leckým p�ístupna a p�ízniva. V té dob� žil tu Petr Brandl, znamenitý �eský 
malí� (jemuž dáno jméno �eský Apelles), Frant. Baugut, Palko, Raab, Bohuslav Balbín, Jan 
Ko�ínek; stav�n tu kostel sv. Jana Nep., stav�n klášter Voršulinek a žilo zde již mnoho zname-
nitých mistr
 socha�
, pasí�
, kamná�
, malí�
, kameník
 a j. v. 

Ut�šený rozvoj tento, který skýtal m�stu š�astn�jší budoucnost, byl roku 1713 zadržen kru-
tou morovou ranou a r. 1742 bylo obyvatelstvo pruským vojskem a pozd�ji i francouzským 
vyssáváno do nejvyšší míry. V �ase napoleonských válek, které m�sto také hojn� vyssávaly, 
byla z�ízena v koleji jesuitské vojenská nemocnice a když rozsáhlé místnosti nesta�ily, z�ízena 
i ve Vlašském dvo�e a ve školách. Nejv�tší pohroma postihla m�sto r. 1770, kdy požár ztrávil 
valnou �ást m�sta i gotickou radnici na Palackého nám�stí pocházející z r. 1495, v níž mnoho 
písemných památek sho�elo, a co zbylo, zni�il r. 1823 ješt� v�tší požár, kterýž obyvatelstvo na 
pokraj záhuby p�ivedl. Tehdy i nejv�tší bohá�i chopili se práce nádennické, by uhájili život. 

Za Marie Teresie a císa�e Josefa II. došlo k úprav� ve složení m�stského ú�adu tak, že se 
m�l skládati ze 6 rad
v a ú�edník
 doživotn� dosazených, 94z nichž výbor m�š�anský m�l voli-
ti každého roku šepmistra. Nejvyšší mincmistr m�l jediné právo potvrzovati a sázeti tuto radu 
m�stskou. R. 1784 byl zrušen ú�ad nejvyššího mincmistra a Hora postavena p�ímo pod guber-
nium v Praze. Císa� Josef II. (1780-90) potvrdil m�stu všeliká práva, která se nep�í�ila tole-
ran�nímu patentu, zrušil �ád jesuitský, skonfiskoval jeho statky pro stát, školy i seminá� zruše-
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ny a klášter jesuitský prom�n�n ve vojenskou školu a pozd�ji v kasárna. 

Týž císa�, a� rád byl zván milá�kem lidu, k m�st
m se p�ízniv� nezachoval. Na�ídil totiž, 
aby m�stské statky a dvory byly emfyteuticky47) rozd�leny a když rozd�lení bylo provedeno, 
svolil jen, aby pozemky špitální byly m�stu zachovány. 

Emfyteutisováním pozemk
 m�stských ztratila obec mnoho p�íjm
, které odnikud nebyly 
jí nahrazeny. Mimo to r. 1772 na�ízen byl zákonitou cestou magistrát, jemuž obecní záležitosti 
byly odevzdány a samospráva obce vzala tak za své. 

A následek toho byl pro m�sto nep�íliš radostný; nebo� s magistrátem spojen také krimi-
nální soud pro celý kraj �áslavský a m�sto muselo nejen ú�edníky a sluhy toho soudu platiti, 
nýbrž na vydržování ve vazb� dlících lidí také nakládati. Ztráta dvor
 a toto rozmnožené vy-
dání uvedly obec do dluh
, ze kterých drahná léta nevyb�edla. Ob�anstvo trp�lo tím nemálo a 
živilo se bídn� malým hospodá�stvím, �emeslem, zahradnictvím a sada�stvím. 

Kone�n� po r. 1848, kdy správa p�ešla v ruce m�š�anstva a kdy obyvatelstvo království 
�eského následkem probouzejícího se ruchu národního a spole�enského po�alo se voln�ji po-
hybovati, tenkráte i Hora Kutná znovu, avšak jen voln�, po�ala zkvítati. Mocn� p
sobili tu ta-
ké v t�ch dobách na rozvoj národní a spole�enský a budili ze spánku dv�st�letého pon�m�ený 
lid náš svým p�íkladným slovem a svými �iny: Havlí�ek Borovský, rodáci kutnohorští Erazim 
Vocel, Jos. Kajetán Tyl a usedlíci Dr. Št�tka, Petr Miloslav Veselský a jiní. Ti založivše jedno-
tu „Slovanskou Lípu“ nezištn� pracovali pro národní probuzení a blahobyt ob�anstva a dod�-
lali se zajisté na ten �as výsledk
 uspokojivých. 

A kterak se dále pracovalo na povznesení staroslavné Hory? Národní probuzení zanechalo 
všude stopy zdárného vývoje. Tak z�ízen „Ochotnický spolek divadelní“, který obral si ú�elem 
z výnosu svého zakládati nadace pro chudou mládež. Spolek ten dal i podn�t k založení všeo-
becné nemocnice tím, že v�noval �istý výt�žek z hudební akademie, dávané na uct�ní památky 
Petra Brandla. Z�ízena tu banka, záložna, povstal vedle starého cukrovaru i nový rolnický, za-
�ízena olejna, pozd�ji slévárna, založen spolek „Bursa“, „Vesna“, p�vecká jednota „Tyl“, Ka-
sino p�em�n�no v M�š�. Besedu, založena �emesl. Beseda, t�locvi�ná jednota „Sokol“, Jedno-
ta �emeslnická, archaeologický sbor „Vocel“. Zastupitelství obecní zvolilo starostou MUDra. 
J. Št�tku, rozhodného �echa, tak že p�i ú�ad� m�stském nebylo více staré zako�en�né n�m�iny 
užíváno. Všude bylo vid�ti hore�nou píli ve všech podnicích, což bylo výsledkem �etných 
sch
zek a pou�ných p�ednášek. 

Pr
mysl velký nezakotvil u nás ovšem své ko�eny; schází nám k tomu pot�ebná voda. Za 
to však �emeslo a pr
mysl drobný p�stují se v mí�e vrchovaté a jsou mimo rolnictví jediným 
zdrojem p�íjm
 Kutnoho�an
. 

95Nyn�jší pr
mysl zastupují tyto podniky: dva cukrovary, m�stský parostrojní pivovar (v 
býv. tvrzi Lorci), m�st. plynárna, slévárna kov
, továrna na obuv, t�i parní mlýny a n�kolik 
vodních mlýn
, m�stská kruhová cihelna, dv� cementárny, výroba sodové vody, výroba likér
, 
továrna na ocet a ho��ici, dv� továrny na stavbu varhan a harmonií, továrna na od�v, kameno-
tiskárna, dv� knihtiskárny s parním pohonem, závody na mletí t�íslovin, kamenictví a socha�-
ství, stavba ko�ár
, výroba bycikl
, 5 sklad
 uhelných, p�es 250 r
zných obchodník
 a �eme-
slných živností. R. 1912 má se p�idružiti k t�mto pr
myslovým podnik
m nová elektrárna, kte-
rou na sv
j náklad postaviti zamýšlí obec kutnohorská. Elektrickým pohonem valn� by se 
zlepšil pr
mysl i �emesla v Ho�e Kutné by oživla novou touto silou. 

Dále menší podniky, jako: závody hrn�í�ské, klempí�ské, um�lé zahradnictví a obchod 
kv�tinami, zvlášt� pak obchod kutnohorskou majoránkou, okurkami a jinou zeleninou, výroba 
um�lých kv�tin, vývoz malínského k�enu, vývoz krásného ovoce, atd. atd. jsou stálým p�íjmem 
pilných Kutnoho�an
. 

Mezi d
ležité pr
myslové závody na prvém míst� po�ítati dlužno i tabákovou regii v Sedl-
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ci, která zam�stnává n�kolik set žen a muž
 kuthohorských, kterým kyne stálá týdenní mzda i 
starobní zaopat�ení. 

Stránku finan�ní a její pot�eby obstarávají: m�stská spo�itelna, která zárove� zastupuje po-
družný ú�ad rakousko-uherské banky, ob�anská a okresní hospodá�ská záložna, m�stská zasta-
várna, záložna maloživnostenská p�i �emeslnické Besed�, hospodá�ské družstvo, r
zné po-
kladny spole�enstev živnostenských a j. v. M�lo se ovšem dostati Ho�e Kutné zaražením no-
vých dol
 96na Greifským couku, na Turka�ku, na Rovni, na Barborce u Malína atd. nového 
zdroje p�íjm
, žel však, že všecka práce erárem zapo�atá skon�ila neblaze. I bylo na všech 
stranách dolování zastaveno a tak nad�je v podnik kladená úpln� zklamala a nový zdroj p�íjm

m�stu i okolí nadobro ušel. 

K finan�ním ústav
m �adí se 1./7. 1911 založená „filiálka obchodní a pr
myslové banky“, 
do které kladeny jsou pro m�sto velké nad�je. 

Zastupitelstvo m�stské v posledních 20 letech mnoho vykonalo ku zdaru a zvelebení m�sta 
a tím podporovalo hojn� domácí pr
mysl a �emesla i d�lný lid. Povšimlo si t�ch omšelých a k 
rozkladu se chýlících památek - starých našich p�edk
 d�l velkolepých - a v�ele se se jich ujalo 
dadouc je nákladem bez mála dvou  mi l ion
  z la tých  (sv. P. Barboru v to po�ítaje) opraviti 
a budoucnosti zachovati. Dnes stojí tito sv�dkové staré slávy kutnohorské hrd� v novém hávu 
d�kujíce t�m, kdož se jich ujali - za své znovuzrození. 

Z velikého hmotného bohatství, kterým Hora Kutná za staré doby slynula, se nám ovšem 
ni�eho nezachovalo, ale zachovaly se až na naše �asy díla otc
 našich a ty podávají nejv�tší 
d
kaz o nezm�rném bohatství, ty podávají d
kaz o jejich p�i�inlivosti a schopnostech všeliké-
ho um�ní. 

A my nyní jen ml�ky pozorujeme sv�dky staré slávy, své historické památky, d
kazy své 
veliké a slavné minulosti, svého nadání národního, svérázné pradávné kultury �eské. 

S posvátnou myslí pohlížíme na tyto pomníky �eské slávy a divíme se �in
m hlásajícím 
vzd�lanost dob t�ch dávno minulých. Dejž B
h, aby na dále ku prosp�chu a sláv� �eského ná-
roda m�sto Hora Kutná se zvelebovalo, rostlo, mohutn�lo a obyvatelstvu aby žádoucí blahobyt 
byl úd�lem!       Ant. J. Zavadil. 

Znak král. hor. m�sta Hory Kutné - jenž sluje »v�tší.« 
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97ALBRECHTICE. 

Malou hodinu od Malešova, pon�kud jihozápadn�, leží na pravém b�ehu nepatrného po-
t
�ku Košického Albrech t ice . Na vyvýšeném míst� osady této rozprostírá se dv
r - náleže-
jící k panství malešovskému. Blíže dvora jest dosud znáti místo, které bylo náspem, p�íkopem 
a rybní�kem ohrazené. To� v�kodávné tvrzišt�. Lid tomu �íká „starý dv
r“.1) - Jméno obdrželi 
Albrechtice zajisté od zakladatele svého „Albrechta“, nebo na po�est n�kterého p�íbuzného to-
ho jména zakladatel dv
r tak pojmenoval. 

Albrechtice �ítají 5 �ísel domovních s 90 obyv., mimo jednoho evangelíka refor. vesm�s 
náboženství katolického. Obyvatelstvo živí se vesm�s prací nádenickou a pon�vadž tu žádných 
rolník
 není, v�tšinou drží se p�i práci dvorské nebo zachází do okolních vesnic, aby tu výživy 
hledalo. 

D�jiny. V prvé polovici XIV. století byly Albrechtice prodány se zbožím malešovským 
klášteru sedleckému, a na tvrzi, která tu ješt� v XV. století stávala, sed�l jistý Svach, kterýž v 
držení tvrze ješt� 1402 byl. Týž Svach daroval 100 groš
 fa�e na Hrádku u Chlistovic.2) 

V XV. stol. byly Albrechtice v držení Jana Tyništky z Tyništ�, ale v týchž dobách prý již 
tvrze nebylo.3) V XVI. stol., praví se, byly Albrechtice s panstvím Malešovským prodány Ji�í-
kovi Hášovi z Újezda a pozd�ji pat�ily Bartošovi z Prach�an a ten ve svém kšaft� poru�il je i s 
Vidicemi synu Janovi z Prach�an, kterýž byl sídlem na Libenících. Ten však již r. 1513 prodal 
d�dictví celé p. Kunšovi Bohdaneckému z Hodkova za p
ldvacáta sta kop groš
.4) 

Ješt� v témž století dostaly se Albrechtice op�t k panství malešovskému. Ku konci XVI. 
století prý vyzdvihla tu vrchnost dv
r a ten prý spustl. Za doby nov�jší byl op�t postaven a ná-
leží dosud panství malešovskému. 

Albrechtice náležejí k polit. obci košické. Sem náležejí také školou a farou; poštou a tele-
grafem, �etnickou stanicí a obvodem zdravotním do Malešova. 

98BAHNO. 

Jedeme-li erární silnicí kutnohorskotáborskou, stranou jižní shlédneme nad Bykání návrší 
400 m. n. A., a po témž na západní stran� erární silnice rozkládá se vesnice Bahno . Jméno je-
jí odvozuje se od bahnitých míst, kteréž druhdy v okolí velice hojné byly a na mnoze jsou ješt�
dosud.5) 

�ítá 53 domy s 293 ob. vesm�s vyznání katolického. Nejstarší rodina zde žijící od nepa-
m�ti - jest rodina Charvátova. Pr
m�rného stá�í dožijí se zdejší obyv. 35 let. Všeobecn� se 
uznává, že Bahno jest velmi zdravá osada, nebo� o nakažlivých nemocech nebylo zde nikdy 
slýcháno. 

Domy v obci jsou p�ízemní, nízké a kryty nazvíce došky a stav�ny jsou dv�ma �ady podél 
obecní cesty vedoucí k Bahýnku. Na návsi dosti prostranné stojí škola (patrová budova) a zvo-
nice; v dolejší �ásti návsi jest rybní�ek, který napájen jest pouze vodou deš�ovou. 

Obyv. z�eklo se jako všude jinde národního kroje a zam�nilo jej v moderní; tolikéž i za�í-
zení staro�eské v domácnostech vzalo za své. Ku cti obyv. slouží, že rádo �te a že jsou mu 
nejmilejší spisy ze života �eského. 

Malé ½ hodinky západn� obtéká pravým b�ehem bahenské pozemky - Vrchlice, která sem 
od Bahýnka sp�je a minouc je k Chlistovic
m sp�chá. Krajina naše dostává deš�
 hojnost; 
bou�e a krupobití bývá z�ídka, p�ijde-li p�ec, tož nemívá vážných následk
. Tyto p�írodní úka-
zy p�icházejí z jihozápadu. 

Z plodin hospodá�ských p�stují se všecky druhy obilí. Vedle t�ch ovšem lušt�niny v mí�e 
menší. Také cukrovka se zde se zdarem p�stuje. V p�edešlém století p�evládalo žito, oves, 
brambory a len. U obce bahenské jest hojn� luk a ta zvelebují se �astým mrvením, zavod�ová-
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ním a hlavn� v ja�e �išt�ním od mechu a plazivých travin, které vzr
stu dobrých trav jsou na 
p�ekážku. Lada a bahniska kolem obce byla skoro všecka prom�n�na v pole, luka nebo osáze-
na stromovím ovocným i lesním.6)

Škola. Až do r. 1800 chodila mládež zdejší do školy malešovské a teprv tímto rokem po�í-
naje bylo trp�no u�itel
m vyu�ovati po domech v Bahn� i v okolních osadách a to trvalo až do 
r. 1820 a vyst�ídalo se ve vyu�ování n�kolik u�itel
. Výn. c. k. místodržitelství z r. 1819 byla 
povolena v Bahn� ve�ejná škola jednot�ídní pro obce: Bahno, Bahýnko, Kraso�ovice, Koruti-
ce, B�ezovou, P�edbo�ice a Zavadilku. Novou školu na obec. pozemku zdarma v�novaném vy-
stav�lo panství k�esetické o jednom pat�e za 11.000 zl. Ob�ané škol. obce zavázali se dovésti 
všechen pot�ebný materiál. Škola byla otev�ena ve šk. r. 1820/1. Plány se nezachovaly. Do r. 
1876 vyu�ovalo se toliko v jedné t�íd�, ale r. 1877 byla škola rozší�ena o druhou t�ídu, a tako-
vou je až podnes. Vyu�ování žensk. ru�ním pracím bylo povoleno r. 1855. 

Mládež po vyjití ze školy z
stává p�i polním hospodá�ství velkou v�tšinou, ostatek jde na 
�emeslo a na studie. 

Budova školní jest sice stavbou dosud dosti zachovalou, ale ú�el
m školy moderní nevy-
hovuje. Místní školní rada proto jedná vážn� o �ádnou rekonstrukci, anebo o zcela novou stav-
bu zdejší školy. 

P�iškolené jsou obce tyto: B�ezová, P�edbo�ice, Bahýnko, Kraso�ovice a Zavadilka. (Ko-
rutice se r. 1885 vyškolily.) Obec kutnohorská dodává škole povinné d�íví, pon�vadž odkoupi-
la Opatovice od panství k�esetického a povinnost tuto na se p�evzala. 

Jako kuriosum vzpomínáme u�itele Nováka ve staré škole. Ten n�kolik rok
 prosil o no-
vou školu, ale nikde nebyl vyslyšen. Škola byla na spadnutí a on stále v ní vyu�oval a stále kde 
jen mohl prosil, žebral, aby se smilovali ob99�ané i ú�ady nad ním a jeho d�tmi. Nemoha se ni-
kde dožádati výsledku svých proseb, podal na král. gubernium poníženou prosbu: „Já níže 
podhotovený Fr. Novák, u�itel z Bahna v nejhlubší uctivosti svou poníženou prosbu p�edná-
ším a spolu o milostivé zastání v nejhlubší poko�e prosím, jak následuje a v
bec známo �iním. 

Já 20 rok
 v Bahn� - škola dosud nedostavená - a nepotvrzená - st�echa shnilá - v druhé 
školní sv�tnici žádné okno - žádné dvé�e - žádná kamna - patronát tu není - a fassi žádné, kon-
grua nedoplacena. Žita jsem m�l 20 m�r - to je pry� - sobotales z prvu na šajnech, te	 již dva-
nácte m�síc
 žádný - st�echa d�ravá, d�evník na spadnutí - chlév žádný; hajzlík pry�. Já u pana 
d�kana v B…, ono nic, já u pana viká�e v S…, ono po�ád nic, - já na sl. krajský ou�ad, ono za-
se nic - a já ješt� v Bahn� - i ty m
j up�ímný a umu�ený pane Ježíši Kriste, co si mám po�íti? 

Franc. Novák, u�itel v Bahn�.“ 
Žádost tato byla skute�n� na gubernium podána a m�la prý dobrý výsledek - a u�itel No-

vák u�iteloval v Bahn� p�es 40 let. 
Posloupnost u�itelstva: Jména pokoutních u�itel
 se nám nezachovala, ale vypravuje se, že 

jich bylo mnoho. Prvním u�itelem ve�ejné školy byl: František Novák (1820-61), Jan Valášek 
(1861-92), 100Kajetan Šustler (1877-80), Karel Vycpálek (1880-85), Jan Materna (1885-90), 
Josef Rychlík (1890-91), Jan Volenec (1891-93), Fran t i šek Paštyka (1892, �íd. u�. až do-
sud), Bed�ich Papež (1893-94, a op�t 1900-03), Karel Pla�ek (1894-96), František Vintr 
(1896-98), Jind�ich Slaví�ek (1899-1900), Ant .  Löfler  (1903, u�. dosud). 

Posloupnost ind. u�itelek: Alžb�ta Mužíková (1885-86), Augusta K�ížová (1886-1892) a 
Anna Paštyková (1892 až dosud). 

P�edsedové míst. šk. rady: Jan Charvát (1571-74), Jan Vojtíšek (1874-79), Jan Štamberk 
(1879-92), Ant. Strnad (1892-95), Josef Kle�ák (1895-1903), Alois Charvát (1903-05), Frant. 
B�lina (1905-10), Ant .  Pa �ez (1910 dosud). 

Místní dozorcové: Jan Charvát (1871-74), Fr. Vojtíšek (1874-79), Jan Štamberk (1879-
92), Karel M�š�ánek (1892-95), Josef Havelka (1895-98), Ant. Horá�ek (1898-1903), Karel 
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M�š�ánek (1903-09), Josef Zadraži l  (1909 až dosud). 

D�jiny. Již v XVI. století bývalo Bahno statkem vlady�ím a náleželo Kuneši Bohdanecké-
mu z Hodkova, který je v prvé polovici toho století prodal Ji�íkovi Hášovi z Újezda, pánu na 
Malešov�. Jak dlouho p�i tom panství setrvalo, neznámo, ale v druhé polovici XVI. století by-
lo majetkem Jana Salavy z Lípy. Brzy na to bylo B. p�ipojeno ke K�esetic
m a zapsáno obci 
kutnohorské.7) Ferdinand II. r. 1624 skonfiskoval obci K�esetice a daroval jesuit
m za tím 
ú�elem, aby z výt�žku toho panství vystav�li a vydržovali u�ilišt� pro mládež dosp�lejší. 

Po zrušení �ádu toho r. 1776 darováno B. s panstvím k�esetickým studijnímu fondu, kterýž 
je prodal r. 1812 Janu Svobodovi. Dcera tohoto majitele Johanka provdala se za svobodného 
pána Kristiána ze Schäffr
 a ten obdržel v�nem panství k�esetické, tedy i Bahno. Od té doby 
sdílelo Bahno osudy panství k�esetického. Skrovná �ást pozemk
 v obci Bahn� náleží dosud k 
panství tomu. 

R. 1604 v m�síci b�eznu žaloval fará� Alexander na Bykáni a v Janovi�kách, že bahenští 
nechtí mu dáti poviný plat za konání služeb božích. P. Heralt Libštejnský z Kolovrat odpovídá 
na stížnost fará�e toho, jak Bahenští vypov�d�li: „Od té doby, kdy kn�z Kašpar (Pistorius) od 
povinnosti své odstoupil, fara byká�ská pusta z
stávala, a my o služebnosti církevní na grunty 
naše do vsi K�esetic utíkati musili a fará� Alexander, jak se do Janovi�ek dostal, za celou tu 
dobu dvakrát v Bykáni kázal, tak že oni nev�dí, jakým platem jemu povinni býti jm�li Ale že 
sú volni, co by jim za to dvoje posluhování na pen�zích dáti p�išlo, od sebe odvésti, odporni 
býti necht�li“. Žádají aby J. M. kn�ze Alexandra o tom rá�il spraviti. (Sabbatho Reminiscere 
1604. Arch. Kutn. p�i roce 1601-13 fol. 171.) Zdali Matouš z Bahna, purkrabí na �er. Kostel-
ci, má p�ídomek od této vesnice a zboží, není známo. 

R. 1591 - snad již za majitele obce kutnohorské - st�žovali si poddaní bahenští J. M. pá-
n
m šepmistr
m a spoluradním, že cesta bahenská d�íve 13 loket zší�í bývala jako jiné pru-
honné cesty, že nyní stále se uorává a žádali JJ. M. za upravení mezníku mezi grunty uroz. p. 
Petra Novohradského z Kolovrat a na Janovi�kách a mezi grunty bahenskými. Kutnohorští vy-
hov�li žádosti Bahenských a již 16. dne m�síce kv�tna 1591 vysazeno bylo 50 mezník
 a kaž-
dý mezník dostal své jméno.8) N�kolik jmen jejich zaznamenáváme: Jalovey, Kužel, Hložek, 
Zmoklák, Rohá�, Seká�, Zavadil, Kosý�, K�ížovník, Opozdil, Proudník, B�ezovák, Nárožník, 
�iha�, Šípovek, Škorpík, Houžev, Jezírko atd. a poslední pojmenován jménem Hole�ek. 

P�i této práci byl také upraven rybník „Umývadlo“, ze kterého vedl pr
plav k plavení 
d�íví z les
 sionských do hutí kutnohorských. Po�ínal u lesa 101t. zv. „Dubé“ j. v. od Chlisto-
vic, veden pak jižn� kolem Kraso�ovic až ku cest� bykánskokutnohorské; odtud pak d�íví po-
vozem dopravováno do hutí. Voda z pr
plavu vlévala se do potoka Opatovického. 

Po pr
plavu dnes není ani památky; toliko n�kde v lukách a na polích ukazují se zbylé p�í-
kopy - malé to stopy pr
plavu z rybníka „Umývadla“. 

V obci Bahn� jest školka strom
 ovocných i lesních. Školku ovocných strom
 spravuje 
škola. Obecní jm�ní skládá se ze 14 ha 37 a lesa, 7 ha 47 a luk, 48 ha 40 a polí a 1200 K v 
státních úpisech, z �ehož platí obec 113 K 53 h daní. Celá obec má vým�ry 335 ha polností a 
platí 2277 K daní.  

Bahno náleží farou do Bykán�, poštou do �erv. Janovic, stanicí telegrafní do Úmonína a 
�etnickou do Zbraslavic, zdravotním obvodem ke K�esetic
m, kamž ro�n� 160 K p�ispívá. 
Nejbližší zastávka železni�ní jest Bahno na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

BAHÝNKO. 

Jihozápadn� obce Bahna, asi 20 minut, leží p�i Vrchlici v p�kném údolí�ku osada Bahýnko . 
Po�ítá se tu 6 dom
 s 34 obyv. Domy jsou vesm�s p�ízemní, stav�ny z kamene a kryty 

slamou. Obyvatelstvo živí se rolnictvím a nádenictvím. V osad� jest mlýn. 
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Bahýnko je stará osada, která založena byla pod tvrzí stejného jména. Tvrzišt� doposud je 

znatelno. Kdo tvrz tu založil, anebo kdo byl pánem jejím, naprosto nedá se odnikud zjistiti. 102
Pov�st jen vypravuje, že tu sídlíval Jan Rohá� z Dubé a že m�l odtud podzemní chodbu na 

hrad Sion.9) Tato pov�st z
stane ovšem jen pov�stí. Bahýnko náleží ku vsi Bahnu a s tou bylo 
poddáno panství malešovskému. V XVI. století p�ipadlo ke K�esetic
m a nyní op�t k Malešo-
vu. 

Strategické opat�ení tvrze v Bahýnku bylo dosti d
myslné, neb kolkolem kryly tvrz již 
tehdy vysoké a husté lesy, jen jižní strana byla otev�ena, avšak nep�ístupna pro množství mo-
�ál
, násyp
, p�íkop a na n�m zdvihací most. Kdy tvrz vzala za své, známo není; toliko praví 
se, že ji v XV. stol. již nebylo. (Památky archaeol. X.) 

Kol Bahýnka rozkládají se p�kné lesy, v nichž jest zastávka Bahno a kterých Kutnoho�ané 
používají k letním výlet
m. 

Bahýnko p�iškoleno jest do Bahna, poštou pat�í do �erv. Janovic, p�ifa�eno na Byká�, te-
legrafem pat�í do Úmonína, �etnickou stanicí do Zbraslavic, obvodem zdravotním do K�esetic. 

BED�lCHOV. (FRIDRICHOV).

Na ob�inách náležejících k panství malešovskému, asi 5 km jihozápadn� m�ste�ka Male-
šova, založena byla ve výši 433 m n. A. osada Bed � i chov na po�est pána na Malešov� - 
Bed�icha (Friedricha) barona z Dalberg
 - a dle toho jména Bed�ich zove se také osada ta 
Bed�ichov. Dle jména Friedrich zvali ji také ú�ady hned po n�mecku Friedrichsdorf. 

Z po�átku byly to domky robotník
, kte�í obdrželi od panství ob�iny, aby je v orná pole 
sd�lali a stali se po letech jejich majetkem, když prací robotní budou vyplaceny. Dnes má Bed-
�ichov 10 �ísel se 64 obyv. Domy jsou v jedné �ad�, dosti daleko stejnom�rn� od sebe vzdále-
né a v úplné rovin�. N�které jsou ješt� d�ev�né, p
vodní, kryté došky, ale v�tšina již p�estav�-
na z kamene a opat�ena krytbou tvrdou. Obyvatelé dnešní jsou rolníci. Jm�ní obec. není žádné, 
pon�vadž Bed�ichov s Mileticemi jest jedna pol. obec. Nejstarší rodiny jsou Hole�kova, Pe-
kárkova a Brandýskova. 

Bed�ichov náleží školou do Nepom��ic, farou do Košic; k zdravotnímu obvodu a poštou 
do Malešova. Nejbližší stanice železni�ní je Malešov na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

BERNARDOV. 

Severovýchodn� Hory Kutné v dáli asi 13 km rozkládá se po obou stranách erární silnice 
kutnohorskopardubické obec Bernardov. Celá obec leží pod samými Železnými horami, kte-
ré odtud se již sklání k Týnici n. Labem. 

Obec Bernardov má 52 domy s 295 obyv., z nichž je 79 evang. reformovaných, 6 augsb. a 
2 židé. Jméno Bernardov obdržela po svém zakladateli Bernardu hrab�ti z V�žník. Založena 
byla asi ve druhé polovici XVII. století. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím, �emeslem (soustružníci perleti) a nádenictvím. Mládež po 
vyjití ze školy z
stává doma nebo u�í se �emeslu. 

Nejstarší rodiny jsou: Ko�árníkova, Horá�kova, Pospíšilova a Kasalova. Lid rád �te �aso-
pisy i knihy zábavné. 

Domy jsou stav�ny v�tšinou z kamene a stojí v �adách a skoro všecky v zahradách. Jen má-
lo jich stojí po r
znu. 

Obec má majetku 3 ha 97 a 31 m2 pozemk
, z nichž platí 23 K daní. Celá obec má vým�ry 
dle par. protokolu z r. 1892 - 233 ha 33 a 55 m2 polností, z kterých odvádí 1851 K 36 h p�í-
mých daní. Cena pozemk
 �ídí se hodnotou a �istým výnosem a jeví se za korec od 200-800 
korun. U obce jsou také lesy a ty cení se korec za 900 korun. 



58

104Hlavní plodiny u Bernardova jsou: je�men, mén� žita a pšenice, za to více okurek, �epy i 
zelí, brambory a pícní plodiny. Ovocnictví není na takovém stupni, na jakém by mohlo býti. 
Jsou zahrady ve výslunné poloze, kdež by se mohlo ovocnictví ut�šen� rozvíjeti. Je t�eba tro-
chu intensivn�ji p�ikro�iti k dílu a dobrý výsledek byl by za práci tu úd�lem. Názvy polí jako v 
Kobylnicích: „u Soudné“ „u Skalky“ a „u Zabitého“.;

D�jiny. Obec Bernardov vznikla na pozemcích dvoru kobylnického založením dvora hra-
b�tem Bernardem V�žníkem. Ten odkoupil pozemky kobylnické od Lukaveckých z Lukavce a 
usadil vedle dvora 10 chalupník
 (robotník
). Vrchy v okolí posázel lesy. Zem�el r. 1714 a 
odkázal mezi jiným i Bernardov svému synu Romediovi. Od doby založení dvora a obce náleží 
Bernardov k panství novodvorskému. 

Bernardovští chalupníci byli po všecky dny povinni bu	 sami na robotu choditi, nebo stat-
ného robotníka za sebe vyslati a to po celý rok. N�kdy bylo jim uloženo místo p�ší roboty také 
potahem orati nebo vlá�eti. Za doby Chotk
 robotovali jen t�i dny p�ší. Chotkové i V�žníkové 
jsou v dobré pam�ti u lidu. Zvlášt� Chotkové vynikali otcovskou pé�í o sv
j poddaný lid. Za 
to hrab� Bathyany a Pachta nevalné pov�sti požívali u svých poddaných. Hrab�tem Emeri-
chem Chotkem z Chotkova a Vojnína, kterýž r. 1911 zem�el, vym�ela po me�i rodina tato. 

V obvodu obce na nejvyšším bodu stojí hájovna, odkud se nám otvírá rozkošný pohled 
skoro na polovici kraje �áslavského. Poblíž hájovny jest vrch „na Báb�“ 288 m n. Adrií, jehož 
úbo�í východní se sklání do okresu pardubického. 

I n�kolik studánek jest v obvodu obce, k nímž ovšem žádné pov�sti se nepojí. 
Bernardov náleží školou do Kobylnic, farou, poštou, �etnickou stanicí do Zábo�í, k obvo-

du zdravotnímu do Nov. Dvor
, kamž p�ispívá ro�n� 25�3 K. Nejbližší stanice železni�ní a te-
legrafní jest Týnec n. Labem (Zábo�í). 

BÍLEJOV. (BÍLIJOV).

Poblíž stanice Malešova, na místní dráze Hora Kutná-Zru�, leží v nepatrném údolí samota 
Bílejov �ili Bílijov. Mimo dv
r jest zde 5 dom
, v nichž bydlí 76 obyvatel
. Bílejov náleží k 
m�ste�ku Malešovu obcí kat. i místní a povstal na p
d� vrchnostenské, na níž stav�ny domky 
pro d�lnický lid, kterýž p�i dvo�e chleba sob� hledal. 

Alodiální dv
r v rozsáhlosti 370 ha orné p
dy náleží po v�ky k panství malešovskému, je-
hož majitelem jest svobodný pán Karel z Dalberk
, kterýž sídlí na nov� z�ízeném zámku v 
Rozt�ži. P�i dvo�e jest z�ízen velký ov�inec a dosti veliký rybník, z kterého voda odchází do 
jižního chobotu rybníka „Obicka“, jinak zvaného „Velký rybník“, v katastru obce bylanské 
ležícího. U dvora tohoto jest hospodá�ství vzorn� a modern� vedeno, tak že sem konají mnohé 
hospodá�ské školy i hospod. akademie v�decké vycházky, by studující dorost rolnický o po-
kroku a intensivním hospodá�ství p�esv�d�il se na vlastní o�i. 

List císa�e Zikmunda z r. 1437 daný v Praze v den sv. Petra a Pavla zapisuje na Bílejov�
„dvú �lov�kú“ pán
m Hynkovi z Zalu�ova a jeho brat�ím (Arch. �. II. 186.) 

Bílejov náleží školou, poštou i telegrafní stanicí do Malešova, farou na Byká�. Nejbližší 
stanice železni�ní jest Malešov. 

BLUDOV. 

Po obou stranách silnice okresní do Led�e vedoucí rozkládá se asi 3 km jižn� m�ste�ka 
�erv. Janovic obec Bludov. Zakladatel osady této zval se asi Blud nebo Bloud10) a ves po 
n�m obdržela jméno. Také možno, že založili osadu tuto tak zvaní „b luda � i “, jichž dosti v 
kraji našem se zdržovalo. 

105Bludov má 25 dom
 se 138 obyv. vesm�s nábož. katolického. Domy jsou dosud z polo-
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vice stav�ny ze d�eva, kryty došky nebo šindelem; ostatní z materiálu tvrdého. Náves jest ne-
pravidelná s nepatrnou kapli�kou sv. Jana Nep. Podle této kapli�ky te�e malý pramének vody, 
plnící rybník „Obecní�ek“. Potok tento pozd�ji sluje Pab�nickým a se spojeným potokem Me-
denickým tvo�í �í�ku Klejnarku. Vodou svou napájí mnohé a velké rybníky v okresu našem i 
sousedním �áslavském. 

V Bludov� se udrželo ješt� na mnoze staro�eské za�ízení bytové a také i nábytek starožitný 
lze tu spat�iti. Zvlášt� p�kné obrazy na skle jsou skoro v každém dom�. A ve statku �ís. 2. (u 
Porteš
) byla za�ízena starobylá ložnice o dubových postelích a skvostných povlacích pe�ino-
vých. Škoda ovšem, že zmizela skoro na dobro ta naše kulturní starobylá za�ízení ve veských 
domácnostech. Tu ovšem napodobují nyní bohá�i dle starodávných byt
 malého �eského �lo-
v�ka, ale toliko z p�epychu. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a nádenictvím. V zim� sd�lává ve zdejších lesích d�íví pa-
litelné i stavební. Rolníci s dosti velkou námahou a pracn� musí živobytí dobývati, pon�vadž 
p
dy zdejší jsou chudé a nepromokavé. Luk jest dosti, a ty p�stují se racioneln� hnojením 
um�lým a proto dávají p�kného užitku. Zahrad ovocných jest mnoho, ale užitek není tak veli-
ký, pon�vadž podnebí není p�íznivé strom
m ovocným. Za to lesy jsou p�stovány v celém 
okolí a výborn� se jim da�í. 

Mládež odrostlá z
stává v�tšinou doma, malá �ást odchází na �emeslo a výjimkou také na 
studie. V prázdných chvilkách a v �ase sváte�ním �te, nebo hraje r
zné zábavné hry - neškodné. 

Obec Bludov navšt�vuje hojn� deš�
 a bou�ek i krupobití, ovšem mén� škodných. Majetek 
obce jsou pozemky ve vým��e 77 ha 50 a, z nichž platí obec 340 K daní, vým�ra celé obce pá-
�í se na 200 ha 15 a, z nichž se odvádí 1023 K dan�. 

Názvy les
: Hab�ina, Vidla�ky, Amerika; názvy polí: v Chobot�, V�rtilka, Dubinka, v 
Koutech atd. 

Bludov11) náležel po všecku dobu k panství �ervenojanovickému, školou, farou, poš106tou, 
telegr. a �etnickou stanicí taktéž do �erv. Janovic, obvodem zdravotním do Zbraslavic, kam 
ro�n� p�ispívá 18 K 34 h. Nejbližší nádraží jsou �erníny na míst. dráze Hora Kutná-Zru� ane-
bo �áslav na dráze severozápadní. 

BOROVÁ. 

Malá vesni�ka Borová rozkládá se na jižním svahu Poupi la  - vrchu to 541 m n. Adrií 
p�i erární silnici kutnohorskotáborské. Ze Zbraslavic dorazí se sem asi za p
l hodiny. 

Jméno své odvozuje osada tato zajisté od les
 borových, kterými již v dávném v�ku ob-
klopena byla. Má 6 dom
 s 30 obyv. nábož. katolického, kte�í se živí drobným hospodá�stvím 
a nádenictvím. Nejstarší rodina zde žijící jest rodina Flegrova. Nemocí tu bývá po skrovnu, 
pon�vadž krajina jest lesnatá a zdravá. 

Borová náleží ke katast. i míst. obci út�šenovické. Domy stojí ve dvou �adách a mimo hos-
tince jsou vesm�s p�ízemní, stav�ny ze d�eva na kamenné podezdívce a mají ve st�eše lomeni-
ce - ale bez nápisu. Hostinec jest o jednom poschodí, stav�n z tvrdého materiálu a kryt taška-
mi. Kroj i nábytek zmodernisován. 

Borová náleží školou, farou, �etnickou i telegrafní stanicí, zdravotním obvodem do Zbra-
slavic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na dráze Hora Kutná-Zru�. 

BO�ETICE. 

Severn� Suchdola asi 2 km rozkládá se po východní stran� okresní silnice do Kolína ve-
doucí osada Bo �et ice . Jméno její odvozují n�kte�í od slova „bor“, jiní od „bo�iti“, což také 
jest správn�jší.12) 
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Katastrální osadou touto protéká pot
�ek, kterýž sem te�e od Suchdola a uprost�ed návsi 

rybník vodou napl�uje. Odtud sp�chá dále k Radbo�i, kde tvo�í rybník Schodecký, také zva-
ný Zho � i cký a pak do Chotouchovského potoka sp�chá. 

Obec bo�etická leží asi 300 m n. Adrií. Má 50 dom
 s 291 obyv., z nichž jest 12 izraelit
 a 
3 evang. ref. vyzn. Domy jsou po r
znu rozestaveny. Na návsi stojí také kaple, založená a obcí 
vystav�ná asi za�átkem XIX. století ku cti sv. Jana Nepomuckého. Pode vsí jest mlýn. 

Z rodin bo�etických po�ítají se za nejstarší: rodina Šrámkova, Hejdukova a Bohu�ovských. 
Domy jsou dílem starobylé, kryté slamou, dílem nové, kryté b�idlicí, n�které i taškami. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím. Chudší lid chodí na práci do r
zných okolních továren a v 
�emesle p�evládá zednictví. 

Obecním majetkem jest stavení, pole, luka a pastviny ve vým��e 15 ha, z nichž platí obec 
59 K 92 h dan�. Celková vým�ra obce je 141 ha 65 a, z nichž da� obnáší 1287 K 90 h. Jedno 
jitro polí (i luk) prodává se za 1200 K, p�ed sto lety za 480 K. U obce da�í se dob�e �epa, je�-
men, pšenice; také seje se pro domácnost žito, oves, brambory a len. Pole mají tyto názvy: Na 
Hradišti, na Pr
hon�, na Jordán�, na Vrátov�, v Kout�; pastviny zovou se „ob i tec“. 

D�jiny. R. 1511 v m�síci listopadu um�ela Alžb�ta z Vlkanova, manželka pana Jana Hra-
ban�, kteráž ve své záv�ti právo na dva �lov�ky ve vsi Bo�eticích odkazuje svým poru�ník
m 
p. Bohuslavovi ze Suchotlesk a panu Zachovi (byl� 107Zach písa�em král. a šepmistrem), aby 
oni prodadouce vše, ves ukoupili a ty platy na kaplanství u sv. P. Barbory a milosrdné skutky 
obracovali,13) jinak ne�iníce, jakž jim toho v��ím docela a úpln�, a to aby u�inili pro odplatu 
boží; pak-li by toho neu�inili, Pán B
h toho bu	 v��ná pomsta nad nimi.14)

Bo�etice náležely k bývalému zboží Suchdolskému, a byly majitelem Ja108nem Popelem z 
Vesce r. 1559 prodány, ale zase pozd�ji k tomu zboží p�ikoupeny. Když pak Jan Popel r. 1569 
vsazen do v�zení, musel prodati veškeré své zboží a to stalo se trhovou smlouvou ze dne 6. zá-
�í 1571 a celý jeho majetek koupil Ji�ík Vod�radský z Hrušova a na Dob�eni, tehdy p�ipsal su-
chdolské zboží k panství malešovskému. Ale po smrti Ji�íkov� 1628 zase odtrženo.15) R. 1776 
spojeno op�t s Malešovem a Bo�etice snášely i nadále osudy poddaných panství malešovského. 

Bo�etice náležejí školou, farou k Suchdolu, poštou do Radbo�e, telegr. stanicí a zdravot-
ním obvodem do Hory Kutné, kamž ro�n� 30 K p�ispívají. Nejbližší stanice železni�ní jest 
Radbo� na míst. dráze Kolín-�er�any. 

B�EZOVÁ. 

Na silnici korutickovilímovické leží nad potokem Opatovickým obec B �ezová. Severn�
vsi tvo�í zmín�ný potok rozsáhlý rybník, pod nímž stojí starodávný mlýn s hospodá�skými bu-
dovami. Nedaleko odtud jest konvárna taktéž s hospod. budovami. Malý pot
�ek, který zove 
se Ješt�rný, pramení jihovýchodn� obce a ústí do Opat. potoka pod rybníkem.  

V B�ezové jest 28 dom
 se 157 obyv., z nichž je 9 envang. reform. Nejstarší rodiny jsou: 
Ko�ínkova, Chadrabova a Vep�kova. U starších rodin zachován kroj i nábytek starobylý; jinde 
zam�n�n moderním. Domy stojí v �adách po obou stranách silnice a domky a familie tvo�í také 
�ady sm�rem k Opatovic
m, ale od obce pon�kud odlehlé, jakoby tvo�ily samostatnou �ást ob-
ce. Zbudovány jsou z materiálu tvrdého a kryty došky nebo taškami. Jsou tu v prvé �ásti v�tši-
nou rolnické statky, které mají p�kné zahrady a s dostatek stromoví, v druhé pak familie a 
domky taktéž stromy osázené, ale vesm�s budovy staršího p
vodu a stavby leh�í. 

Obyvatelstvo, jak lehce se dá souditi, živí se hospodá�stvím. V B�ezové jsou hospodá�i 
probudilí a starají se všemožn� o zvelebení svých pozemk
. 

D�jiny. B�ezová byla sídlem tvrze již ve XIII. století a stávala nad rybníkem po levém b�e-
hu potoka.16) První známý majitel byl Jind�ich, vladyka z B�ezové - zakladatel rodiny vladyk z 
B�ezové. Po n�m d�dil B�ezovou jeho syn P�íbram a ke sklonku téhož století byl majitelem 
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Jan, syn Hašk
v z Podho�an a vedle toho m�li jakési právo na B�ezovou také brat�i Petr a 
Markvart ze Žleb. 

Markvart ze Žleb zem�el 6. dne m�síce �ervna 1392 a statky jeho a bratra Petra, totiž B�e-
zová a Korutice, p�ešly v majetek Albertovi z B�ezové.17) Na sklonku XIV. v�ku dostaly se 
statky tyto v rozep�i ku dvorskému soudu, když prve provolány byly za „odúmr�“. Ale Albert 
z B�ezové a Kunata Kaplí� odpírali soudu a také práv svých uhájili a statky jim p�i�knuté byly. 
A op�t r. 1404 m�l Albert z B�ezové nový soud s Herešem z B�ezové, kterýž si jakési právo na 
podíl z B�ezové p�ivlast�oval. Soudem zemským bylo dáno Herešovi za právo a a� r. 1406 byl 
majitelem po Albertovi Jan z B�ezové, nicmén� byl Hereš toho roku v držení B�ezové uveden. 

Brat�í z �í�an uvád�jí se r. 1414 jako majitelé, kte�í zboží prodali m�št�nínu a rudokopci 
Grubrovi z Hor Kuten. Po smrti jeho spadlo celé zboží na krále, kterýž právo to na Mikuláše 
Sokola z Lamberku p�evedl.18) V rodin� té nez
stala B�ezová dlouho nebo� již v r. 1437 jest 
majitelem Ond�ej z �ímovic na Pab�nicích. Jest to týž Ond�ej p�íjmím Ke�ský, kterýž byl 
dlouhou dobu hejtmanem Táborských a roku 1446 v �áslavi pro rušení zemského míru 
109odpraven. Po smrti jeho náležela B�ezová d�tem - sirotk
m - a t�ch se ujmuli pánové ze 
Soutic a z Dubé a práva jejich na zboží toto obhájili.19) 

Byli to pánové: Jan z Soutic a Kuneš Rozkoš z Dubé, kte�í jménem sirotk
 Kerského oká-
zali list císa�e Zikmunda sv�d�ící Mikuláši Sokolovi z Lamberka i jeho d�dic
m na právo krá-
lovské na vsi B�ezové, na dvo�e tudíž s popl. rybníky, lesy, potoky a se vším jiným p�íslušen-
stvím, po smrti Ber110narda Grubra, Horníka od Hory, dané bez pohoršení každého �lov�ka na 
jeho právu, a kdož by m�l list s dobrou v
lí. 

A vedle toho dán list dobré v
le na ten majestát od Mikuláše Lamberka (Sokola) sv�d�ící 
Ond�ejovi a �ímovi sed�ním na Pálenicích. Poslední sta� má zníti: „Ond �ejovi  z  � ímovic  
(Kerskému)  sed�ním na Pab�nicích .“ (Arch. �es.) 

Ond�ej Ke�ský z �ímovic dostal se r. 1437 v právní držení B�ezové a proto právem pat�ila 
sirotk
m po n�m. Ond�ej m�l pestrý život; byl r. 1430 hejtmanem vojska táborského. (Arch. 
�eský III.), 1433 byl hejtmanem na Klášte�e (Arch. �. IX. 256), 1434 hejtmanem pod Proko-
pem Holým (Bartošek), ješt� téhož r. bojoval u Lipan a uprchl do Kolína (Bartošek) k Bed�i-
chovi ze Strážnice, 1439 byl on a Mat�j jeho bratr, �e�. ze Zibohlav, poru�níky Mikuláše La-
pá�e (Arch. kolínský, Arch. �. VI. 437), 1440 byl na sjezdu �áslavském (Arch. �. I.) a r. 1446 
svadil se s kn�zem ze Bed�ichem ze Strážnice, kterážto svada p�ipravila ho o život.20) 

Kdy tvrz za své vzala, nebo, kdy zašla, pov�d�ti nem
žeme, ale v prvé polovici XVI. stole-
tí již nestála. Místo, kde stávala tvrz nad rybníkem, po levém b�ehu potoka, dosud jest z�ejmé. 
�íká se tu louce „u Hradu“. V druhé polovici XVI. století byla B�ezová p�ivt�lena k panství 
malešovskému, p�i n�mž z
stala až do konce toho století, kdy prodána byla Janu ml. Salavovi 
z Lípy, majiteli Úmonína. Le� dlouho zboží to p�i Úmonín� nez
stalo, pon�vadž v krátkém �a-
se dostalo se op�t k Malešovu a tam až do r. 1655 setrvalo, kterýmžto rokem koupil B�ezovou 
pán Vilém Hrob�ický z Hrob�ic a p�ipojil ku svému zboží v Koruticích. 

R. 1681 p�ikoupena ves B�ezová op�t k Malešovu, p�i n�mž setrvala do prvé polovice sto-
letí XVII. Nato byla postoupena k panství k�esetickému, jehož osudy snášela až do let osvobo-
zení vrchnostenského. Dle pov�sti - dosud ovšem nezaru�ené - narodil se na tvrzi v B�ezové 
znamenitý d�jepisec �eský z doby husitské - Vav�inec z B�ezové. 

Obecní jm�ní sestává ze starého, sešlého domku �. pop. 10. a 28 ha 75 a pozemk
 v cen�
asi 5000 K, z nichž obec odvádí 197 K daní; celá obec má vým�ry 202 ha 25 a a platí 2998 K 
70 h daní. 

B�ezová náleží školou do Bahna, farou na Byká�, poštou a telegrafem do Úmonína, �et-
nickou stanicí do Malešova a zdravotním obvodem do K�esetic, kamž ro�n� 39 K 93 h p�ispí-
vá. Nejbližší zastávka železni�ní jest Byká� na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 
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BYKÁ�. 

Asi 6 km jižn� od Kutné Hory leží na mírném návrší 369 m n. mo�em p�i erární silnici sta-
robylá, malá osada Byká� , jejíž kostel s vížkou a cibulovitou bání zvonice korunuje a do kra-
je �áslavského, odtud otev�eného, daleko hledí. Osada má 13 dom
 a 84 obyvatele, jichž za-
m�stnáním v�tšinou jest hospodá�ství polní a chov dobytka. Jméno Byká� odvozují n�kte�í od 
Bitva� neb Bija�, jak i Palacký uvádí. Snad v šedém dávnov�ku byla tu bitva, je� místo to k 
poloze bitevní znamenité. 

Nejstarší rodina zde žijící jest rodina Vernerova, která p�es 200 let bydlí v osad�. 
Domy v osad� jsou již v�tšinou z tvrdého materialu a stojí napo�ád v zahradách. Ovoce se 

racioneln� v nich nep�stuje. 
111Fara a d�jiny. Byká� jest sídlem duchovní správy již od XIII. v�ku, nebo� již r. 1283-

1284 jako osada farní s vlastním kn�zem se p�ipomíná a v r. 1359 chrám byká�ský farním se 
uvádí.21) 

Chrám posv�cen jest ku poct� „Nanebevzetí Panny Marie“ a kdy založen byl, nelze se do-
pátrati, ale souditi lze z toho, že Byká� s okolím pat�ila také klášteru sedleckému, kde též 
chrám „Nanebevzetí p. Marie“ zasv�cen jest; byl tedy asi klášter sedlecký zakladatelem první-
ho kostelíka. Za válek husitských, ne-li d�íve - jist� ale po bitv� nedaleko Bykán� svedené - u 
Malešova 1424, byl tento kostelík zni�en. 

Pov�st, v pam�tní knize farní zaznamenaná, vypráví, že nejp�edn�jší Pražané a rytí�i v boji 
padlí pochováni byli u kostelíka v Bykáni a vdovy jejich daly vystav�ti kostelík nový a v�no-
valy lán pole u bojišt� k byká�ské záduši. Co na tom pravdy, p�esn� zjistiti nelze, pon�vadž v 
pam�tní knize jen o pov�sti se mluví.22) 

R. 1720 byl p
vodní kostel úpln� p�estav�n; z p
vodní podoby nez
stalo ni�eho. (Viz fa-
rá�e Dr
bežku.) Na hlavním oltá�i jest veliký obraz „Nanebevzetí Panny Marie“; dva postranní 
oltá�e: prvý zasv�cen ku cti sv. Floriana, druhý ku cti sv. Jana Nepomuckého. 

112V�ž kostela stojí o samot� v rohu starého a již opušt�ného h�bitova, kterýž kolem koste-
la založen byl. (Nyn�jší h�bitov založen v polích r. 1849 mezi Malešovem a Bykání nad býva-
lým rybníkem „Hamerákem“.) Ve v�ži jsou t�i zvony r. 1580 od Ond�eje Ptá�ka, konvá�e z 
Hory Kutné, lity a Bykáni Mikulášem Náchodským z Babího,23) n�kdy ú�edníkem na Malešo-
v�, darovány. Na zdi chrámové zasazen jest náhrobek mramorový, krásné práce, na kterém 
�teme: R. 1582 dokonal život sv
j v dobrém urozený a state�ný rytí� Bo�ek Salava z Lípy a na 
Hosta�ov� a o�ekává p�íští syna božího k soudu. Byl to Petr
v bratr. 

V kostele byká�ském jest cínová k�titelnice p�enesená sem z far. chrámu košického s nápi-
sem �eským, který jak možno v�rn� uvádíme: „Léta Panie po narození božího 1530 Pan Ji�í 
Hassa skrze ruce Jakuba Ptá�ka ud�lali kn�zi An(tonínu) Opozdil(ovi) do Košic k Matce Boží.“ 

Obyvatelstvo farní osady bylo asi katolické a v �ase náboženských p�evrat
 podobojí. V 
t�icítileté válce zajisté mnoho vytrp�lo. Dosv�d�uje to dopis Marie Salavové z Lípy,24) vdovy 
po † Petru Salavovi. Psala tato paní hejtmanu malešovskému následovn�:25) „Kdyžto  mne 
byká�ský kn�z,  Jan  K � í žek,  do  po� tu  svých  v�� í c ích  � í t á ,  j á  n icmén�  však 
je j ich  oudem jsem n ikdy nebyla ,  a  až  podnes  nejsem:  tedy p �ece jenom to-
muto  s tarokato l ickému koste l í�ku  na Bykáni ,  z  obzvláš tn í  úcty k Matce bo-
ží ,  j ež to  na  mých  s ta tc ích  žádného  koste la  marianského  nen í ,  t � i  odrost lé  
ja lovice  darem posí lám,  aby z  n ich  to l ikéž „železných  krav“ z � íd i l ,  k teré  
by pak výnosné ouroky tomu koste l í�ku  na v��né �asy p � inášely. Lhota Kláš-
terská 10. srpna 1618.“26)

Po�átkem XVII. století fara byká�ská zanikla; již žádné zápisy vrchnostenské na Malešov�
ne�iní zmínky po r. 1614 o fará�i na Bykáni, a� Schaller ješt� r. 1618 kn�ze Jana K�ížka fará-
�em uvádí. Není tedy roku jistého, kdy fara byká�ská zanikla. Ale zajisté zanikla po válce 
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30leté, pon�vadž tu již kn�ze nebylo a budova farní najata i s poli nájemc
m, z nichž poslední 
se p�ipomíná p�i r. 1663 jménem Vít Vajniš.27) Služby boží však se konaly a svátostmi p�islu-
hovali kn�ží z Kutné Hory, zvlášt� z �ádu jesuitského. 

Zem� byla válkou spustošena a vylidn�na, takže, když 1663 fara znovu z�ízena byla, p�i-
kázány fará�i byká�skému kostely, v nichž funkce církevní konati m�l: v Malešov�, na Sion�, 
v Košicích, Vidicích, Suchdole, na Vysoké, K�eseticích a Bykáni s 37 osadami! �asem, jak 
obyvatelstva zase p�ibývalo, jevila se pot�eba z�íditi v této p�íliš rozsáhlé farnosti farní obvody 
menší, a tak r. 1745 z�ízena fara na Vysoké a p�enesena r. 1751 do Suchdola,28) r. 1823 lokalie 
a pozd�ji fara v Košicích a 1898 v K�eseticích. Z�ízením t�chto nových správ duchovních byla 
rozsáhlost farního obvodu nejmén� o polovici zmenšena, ale d
chody z
staly p�ec jen dosti 
zna�né. 

Posloupnost kn�žstva. Posloupnost kn�žstva do r. 1663, kdy obnovena byla fara hrab�tem 
Janem Šporkem, zjistili jsme z arch. arcib. pražského a kopiá�
 kutnohorských 113jen, že r. 
1595 byl tu fará�em Šimon T�ebechovský, pak kn�z Jan Žižkovský (Arch. arcib. pražského p�i 
r. 1603). Na tohoto kn�ze st�žoval si cís. hejtman malešovský Martin Wilheim z Wustanova, 
že to kn�z nep�íkladný a nepo�ádný a žádal za jeho odstran�ní. Po té p�ipomínají se: kn�z Ale-
xander, kn�z Kašpar Pistorius Pardubický, kte�íž p�eloženi byli do Janovi�ek.29) R. 1608 byl tu 
kn�z Joannes Benedictus, kaplan ženatý a obda�ený mnoha d�tmi, r. 1616 kn�z Jan, fará�. Ten-
to Jan byl katolíkem, ale p�estoupil k stran� podobojí a proto jej Herald Václav Kolovrat, 
hejtman kraje �áslavského, fary zbavil.30) 

Od r. 1663 byli tu následující fará�i: do r. 1666 Václav Chumel, do r. 1684 Tomáš Norazin 
z Marihbadu, do r. 1685 Jind�ich Locaeus, do r. 1686 Jakob Suchelius, do r. 1671 Florian 
Markovský, do r. 1682 Šimon K�ížek, do r. 1691 Bed�ich Werner, do r. 1694 Martin Kašov-
ský, do r. 1695 Václav Kidlinský, r. 1705-14 Mikuláš Gotthardt. Za tohoto fará�e byl dosazen 
na Byká� r. 1712 první kaplan, jemuž beneficiat 50 zl. st�. ro�ního platu slíbil a na n�jž v�dro 
piva z každé várky od malešovské vrchnosti dostával. 

(Roku 1729 dar ten p�estal.) Do r. 1721 byl fará�em Mikuláš Dr
bežka. (Týž v�noval celé 
své jm�ní ku postavení fary i kostela. Zápis farní z r. 1720.). Do r. 1745 Jan Karel Werner, mi-
str svob. um�ní, do r. 1757 Václ. Kropá�ek,31) 1762-91 Jos. Ant. Egerman,32) do r. 1792 Frant. 
Svoboda, do r. 1806 Vojt�ch Poho�elický, do r. 1842 Theol. Dr. Jan K�ikava.33) Do r. 1855 
Ant. Sagasser, do r. 1860 Jan Munzar, do r. 1891 Karel Šolta, od r. 1891-1911 Josef Vašák,34)
a r. 1912 jmenován fará�em býv. kaplan - P. Josef Pavel . (R. 1865 musela fara byká�ská fa-
�e košické postoupiti 130 m�r polí a luk. R. 1898 p�ifa�eny Vidice do Košic.) Matriky farní 
vedeny od r. 1663-1720 �esky, do r. 1782 latinsky, do r. 1842 �esky, do r. 1848 n�mecky a od 
r. 1849 op�t �esky. Ve stol. XVIII. rozmáhalo se v
�ihled� kací�ství v celém okolí kutnohor-
ském. Kací�i byli vždy obesláni na faru byká�skou a tu p�ed fará�em Janem Karlem Wernerem 
�inili pokání. (Ostatek viz v I. díle „Církevní z�ízení“.) 

Posloupnost kaplan
 od r. 1712, kdy z�ízeno jest místo toto: 1712 Karel Chlup, 1713 Ji�í 
Nebovidský, 1714 František Fiez, 1715 Mat�j Košátka, 1720 Jan K. Verner, 1721 Ferdinand 
Gebele, 1722 Jan Popovský, 1730 Václav Friesch. 

Od r. 1732-1734 nebyl kaplan v Bykáni. Vypomáhali kn�ží Františkáni ze Zásmuk a jesui-
té z Hory Kutné a zvláš� František Felix z Malešova. 1735 František Kodeth, 1740 Josef Há-
jek, 1741 Václav Kropá�ek, 1745-58 Josef Egerman, 1758-66 Ji�í Blažek, 1767 a 1768 vypo-
máhal místo kaplana Jan Kropá�ek, zám. kaplan z Malešova. 1769-70 Josef Havránek. Od 
1770-1777 op�t místo kaplana vypomáhal Jan Kropá�ek. 1778-91 František Svoboda, 1793-96 
Vojt�ch Poho�elický, 1797-99 Jan Mina�ík. Od 1800-1801 nebylo místo obsazeno. 1802-04 
Jan Mikan, 1804-5 Josef B�ezina, 1505-6 Frant. Erichleb, 1807-8 Frant. Aixner, 1809-14 Vác-
lav Schwenzner, 1814-18 Antonín Sagasser, 1819-21 Karel Suman, 1821-22 Frant. Maršálek, 
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1822-27 Josef Mat�jka, zástupce Frant. Anderle, 1828-1833 Jan Munzar, 1833-41 Ignác Jalo-
vecký, 1839-41 Jan Fikeis, 1842 Eduard Fuchs, zástupce Vojt�ch Musil, 1842-54 Karel Šolta 
(1844 a 1854 administrátorem), výpom. Alois Beneš, 1855-61 Josef Ludvík, 1862-68 Frant. 
Bráza, 1869-72 Václav Spurný, 1873-75 Frant. Klus, 1876-79 Jos. Vašák, 1880-87 Aug. Po-
spíšil, 1887-93 Ladislav Seidl, 1893 až 1911 Josef Pavel , nyn�jší fará�, a od r. 1911 Fran t .  
Pap lham, kaplanem. 

D�jiny. Byká� náležela od nepam�ti k panství malešovskému a sdílela všecky osudy, které 
stihly Malešov a ostatní k panství náležející osady. Ve spisech p�ipomíná se Byká� již r. 1327. 
Majitelem v tomž století byl Purkart, magdeburský purkrabí, a Byká� tehdy náležela k hradu 
Malešovu. Purkart prodal 114za nedlouho Byká� klášteru sedleckému, ale brzy op�t byla Byká�
k Malešovu p�ivt�lena a z
stala tak až podnes. V XV. v�ku byl patronem kostela B. Martin 
Kladný z T�chlovic, který „jménem královým“ sem kn�ze podával. (Lib. conf.). V prvé 
polovici XVI. století m�l na Bykáni podací právo Ji�ík Háša z Újezda. Za patrona Martina 
Kladného z T�chlovic dal Hanuš z Bykán� zapsati r. 1410 své manželce Barbo�e a její matce 
Kate�in� 700 kop v Bykáni Velkém. (Bykánec slul Byká� Malý.) 

P�ed bitvou u Kolína 13. dne m�s. �ervna r. 175735) byla u Bykán� svedena menší srážka 
vojska císa�ského s vojskem pruským. Naši však dle písn� Vavákovy „u  K �eset ic ,  Bykán�
sehnal i  je  se  s t rán�“ rozprášili Prušáky. Ze zápis
 �erpáme, že padli z císa�ských t�i muži 
a na h�bitov� byká�ském byli pochováni. (Jeden z nich byl strojv
dce.) Kolik padlo Prušák
, 
poznamenáno není. 

Byká�, a� má od v�k
 svou faru, nemá školy; je� p�iškolena do Malešova. S Týništ�m tvo-
�í jednu politickou obec se spole�ným obecním zastupitelstvem. Jm�ní obecní spravuje si však 
Byká� sama a to záleží ze dvou státních dluhopis
 v cen� 120 korun a z obecního domku v 
cen� 2000 K. Obecních pozemk
 jest ve vým��e 8 ha 64 a 96 m2 a z t�ch se odvádí 31 K 89 h 
daní; vým�ra celé obce jest 161 ha 5 a 5 m2, z které se 1389 K 71 h daní platí. 

Byká� pat�í poštou, telegr. a �etnickou stanicí a obvodem zdravotním k Malešovu, kamž 
30 K ro�n� p�ispívá na léka�e. 

Nejbližší stanice železni�ní je zastávka „Byká�“ na míst. dráze Hora Kutná-Zru�, nejbližší 
nádraží Malešov. 

Za jasných dn
 jest z Bykán� krásný rozhled na ut�šenou krajinu okolní, zvláš� daleko vi-
d�ti jest do kraje �áslavského, ba i n�kdy na obzoru rýsují se Krkonoše a Hory Orlické. 

BYKÁNEC. (BYKÁNE�).

Po obou stranách silnice k�esetickomalešovské asi �tvrt hodiny západn� K�esetic leží osa-
da Bykánec. Má 12 dom
 se 62 obyvateli vesm�s náboženství katolického. Obyv. živí se 
hlavn� rolnictvím. Nejstarší rodiny se zde jmenují: Vlasákova a Viktorova. 

Domy osady této stojí po r
znu v zahradách v hojnosti strom
 a stav�ny z tvrdého materiá-
lu, kryty taškami, šindelem a n�které i došky. Kroj a nábytek moderní. 

Poblíž osady na stran� západní vyvírá pramínek a ten sp�je po louce rovnob�žn� se silnicí 
ke K�esetic
m, aby plnil vodou svou pivovarský rybník „Petrovák“. 

D�jiny. Ve století XV. stávala zde tvrz a dv
r. Ale �asté nálezy krásných popelnic nad By-
káncem v lomech skalních z�ejm� sv�d�í, že místo to již za pohanských dob bylo osídleno.

O p
vodu se nám spolehlivých zpráv nedostává, ale známo, že prvním známým majetní-
kem byl Horník Hanuš z Bykán�, který r. 1410 již v knihách se uvádí.36) Po smrti jeho a po 
smrti jeho manželky Kate�iny d�dila Byká� Malý37) a zápis na kr�m� s platem a podsedcích v 
Bykáni Velkém Marketa, dcera Hanušova. Ta dala se zvésti r. 1456 na d�diny tyto a ješt� té-
hož roku 600 kop svému manželi Blažkovi z K�ížanova a tchánu Adamovi postoupila. Také se 
uvádí ve století XV. majitelem Bykánce Kryštof Sysel z Bykán�e.38) 



65

115Za doby krále Ji�íka Pod�bradského m�la obec kutnohorská jakýsi zápis na Bykánci a 
vyprosila si na n�m, aby všeliké zápisy darovány byly obci. Proti tomu ovšem zdvihli se Bla-
žek z K�ížanova a Marketa, jeho manželka. Kterak jim vyhov�no bylo, nelze zjistiti.39) V tém-
že století vidíme také sed�ním na Bykánci rodinu Bykáneckých z Vrbice, o níž známo není, 
zda byli potomci Syslovi - nebo Blažkovi. 

Z rodiny té p�ešel r. 1535 Bykánec na Jana Melhauzského z Lipan. R. 1554 vládl tu syn 
Jan
v Tomáš, kterýž r. 1580 Bykánec tvrz se dvorem poplužním prodal brat�ím Mat�ji a Petru 
Salavovi z Lípy - syn
m malešovského pána Jana Salavy staršího z Lípy. Tomáš pak p�est�ho-
vav se na Hory, 116zde 1585 na Ko�ském trhu (Smíškovo nám�stí) v úterý po Velkonoci ze-
m�el, ve vdovství paní Lukrecii Hraba�ku z P�erubenic zanechav. Poh�ben u chrámu sv. P. 
Barbory.40) 

Mat�j pojal (Da�. II.) za manželku mladou krásnou ženu Kate�inu Tochorských, která také 
r. 1585 na Bykánci zem�ela a Mat�j, manžel její, již r. 1587 v den sv. Filipa a Jakuba ji násle-
doval. Zanechal syna Jana Bo�ka, za jehož nezletilosti statek spravoval Petr Salava, bratr Ma-
t�j
v, strýc a poru�ník Jana Bo�ka. Byl� majitelem vsí Bahna, Kraso�ovic a �ernín. Tento Jan 
oženil se s Dorotou, dcerou Karla Robmhapa ze Suché. 

Petr Salava za souhlasu Jana, synovce svého, prodal 20. dne m�s. kv�tna r. 1595 zboží by-
kánecké, kteréž celkem záleželo z Bykánce tvrzi, dvora poplužního s d�dinami a dv
r poplužní 
v Týništi, �e�ený Zemanovský, primátoru kutnohorskému Zikmundovi Kozlovi z Rýzentálu za 
2825 kop gr. �.41) Za dodržení této smlouvy ru�ili Kozlovi: Petr, Jan Bo�ek a Mat�j Salava z 
Lípy, pak Mat�j Vražda z Kunwaldu. (Arch. kutn. 1595 dne 20. kv�tna.) Bahno, Kraso�ovice 
a �ást �ernín koupila již r. 1588 od Petra Salavy obec kutnohorská. Bykánec s panstvím tímto. 

Po tvrzi dnes není ovšem památky, ale sporé stopy, kde stávala, dosv�d�ují místy se jevící 
hluboké p�íkopy u stavení �. 91, náležejícího rolníku Janu Havránkovi. Tvrz spustla a zašla asi 
ve válce t�icetileté a dv
r poplužní i s pozemky rozprodán na jednotlivce. 

Bykánec náleží míst. obcí, školou, farou, poštou, telegr. a obvodem zdravotním do K�ese-
tic, �etnickou stanicí do Malešova. Nejbližší stanice železni�ní je Malešov na trati Hora Kut-
ná-Zru�. 

BYLANY. 

Jihozápadn� 3½ km od Hory Kutné rozkládá se na potoku Bylance katastrální obec Byla-
ny. Má 45 dom
 s 301 obyv., mezi kterými jest 6 evang. reform. Nejstarší rodiny jsou: Mater-
nova, Pokorných, Brynychova, Bílkova a �ernovských. Domy tvo�í ulici po obou stranách sil-
nice okresní, málo jich stojí po r
znu. Skoro u každého domu jest zahrada ovocná, v níž p�stu-
je se ovoce jen nahodile. 

Z miskovických strání sp�chají sem pramínky vod, které spojují se nad vesnicí s jinými 
pramínky vyv�rajícími ve Vysoháji - západn� obce - a tvo�í potok Bylanku. K t�mto spojeným 
vodám p�itéká ješt� pot
�ek od P�ítok a p�ebývající voda z pramene sv. Vojt�cha, kterýž se-
vern� Bylan vyv�rá a jest hlavním zdrojem vodovodu kutnohorského. 

117Jméno Bylany odvozují etymologové r
zn�. Jedni praví, že jméno to pochodí od „b� l e“ 
vápenného, kterého tu hojn� všude nalézáme (a kdyby to bylo pravdou, pak by se m�ly psáti 
Bi lany), druzí a t�ch my se p�idržujeme - od „lán
“,42) na které polnosti se d�lívaly - „byly 
lány“ zde - tedy Bylany. 

Bylany jest osada rolnická. Malá �ást obyvatelstva živí se �emeslem a nádenictvím. N�kte-
ré dívky-ženy jsou d�lnicemi v sedlecké regii tabákové. Ostatní mládež z
stává p�i živnosti 
doma, nebo jde na �emeslo. 

Kol osady postaveno jest n�kolik vápenek, v nichž se pálí dobré vápno na stavbu, �ímž 
opat�ují sob� mnozí ob�ané i výživy. 
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D�jiny. Bylany jest prastará osada, nebo� ji daroval majitel - �eský velmož Miroslav, - ma-

jitel hradu Cimburka nad Vrchlicí ležícího - klášteru sedleckému, kterýž roku 1143 byl zalo-
žil.43) Roku 1276 dal klášter svou ves Bylany právem d�di�ným k vládnutí Jind�ichovi a jeho 
d�dic
m za plat úroku ro�ního jedné h�ivny z každého lánu.44) R. 1410 prodal konvent sedlec-
ký Vav�inci z Ka�ku dv
r P�edhorský a dal mu právo, aby lidé z tohoto dvora, kte�í by se p�e-
st�hovati cht�li do vsi Bylan, že mohou pod poslušenstvím státi, když byli p�ipov�d�ni k sou-
du.45) P�i roku 1439 v m�síci prosinci �teme v Lib. heret., že klade v knihy Havl ík �erný 
dv
r v Bylanech koupený od Mikuláše ze Skalice, n�kdy hofmistra na Horách Kutných. Dle 
toho lze souditi, že v Bylanech mimo panství Miroslava byl ješt� dv
r svobodný, kterýž koupí 
p�echázel do r
zných soukromých rukou. R. 1529 prodává op�t konvent sedlecký kus d�diny ode 
dvora P�edhorského (dle toho neprodal konvent r. 1410 celý dv
r Vav�inci z Ka�ku) Pavlovi Pi-
vrlovi z Bylan nad cestami bylanskými a p�ítockými (asi pole k sv. Vojt�chu se táhnoucí). 

P�i r. 1437 postupuje císa� Zikmund Hanuši z Rychnova, puška�i, majestátem daným v 
pond�lí po božím k�t�ní tvrz Libenice - a na vsích kláštera sedleckého zapisuje jemu 2400 zl. 
uherských a mezi t�mito vesnicemi byly také Bylany. (Ten list ukázal Pavel Libenický z Zalu-
�ova. Arch. �eský II. 185). 

V XVI. století byly uvedeny Bylany v d�dictví a p�ipsány ke zboží p�ítockému. R. 1616 
byly Bylany v držení Matern
 z Kv�tnice. Píše Da�ický p�i témž roce: „Ve �tvrtek po památce 
Filipa a Jakuba, t. j. 4. dne m�síce 118máje vyho�ely �ty�i domy v Bylanech panu Adamovi z 
Kv�tnice a sice ohn� založením.“ Prodejem dostaly se Bylany na pány Hrob�ické z Hrob�ic a 
po smrti jejich p�ipadly Albrechtovi Libštejnskému z Kolovrat, který je prodal koleji jesuitské 
na Horách Kutných r. 1631.46) Pak sdílely osudy P�ítok, s kterýmiž ku k�esetickému zboží p�i-
d�leny byly. 

R. 1626 po království �eském rozd�lený lid vojenský ku sbírání bern� a sbírek pen�žních, 
p�ijel sem z m�sta Kou�im� a v sobotu po památce Rozeslání svat. apoštol
 vydrancoval sed-
lák
m vše i dobytek pobral a Jana, mlyná�e, který odtud nedaleko obýval, �e�eného Šenké�, 
úmysln� zamordoval, vzavše z toho p�í�inu, že by tu p�ed tím jeden z vojín
 jejich zabit byl. A 
Da�ický k tomu poznamenává: „Žádný takovým šk
dc
m nesm�l odep�íti pro vrchnost a jiná 
nebezpe�enství ni�eho; a práva tehdáž - zvlášt� domácím - zamezeny byly.“ 47) 

Za císa�e Josefa - jako všude jinde - byly pozemky dvor
 a statk
 rozprodávány, tak se i 
stalo s Bylany. Od té doby z
staly Bylany svobodny. 

Obecní majetek skládá se z pozemk
 ve vým��e 14 ha 74 a, pak dvou domk
 �. pop. 4. a 
33., z �ehož platí obec 126 K 42 hal. daní. Vým�ra celé obce obnáší 426 ha 34 a. Dan� p�ímé 
odvádí se 4521 K 54 h. 

Jména pozemk
 z r. 1785 se až na n�které úpln� zachovala. Tak zove se tra�: u Jezírka, na 
Ob�inách, na Vysoháji, na Klínku, na Padesáti, ve Vejvaninách (vypušt�ný rybník Vejvanov-
ský), na Je�ábku, nad Šimákovým, na Cimburku, nad Hut�ma, na Vornát�, na Trubech, na 
Škvárách, u Studánky atd.48)

Na bylanských pozemcích na trati k Miskovic
m vedoucí byl nalezen st�íbrný thrácký pe-
níz, zvaný denár Commod
v. Ražen byl asi 200 let p�ed Kristem, když panoval císa� �ímský 
Commodus. Má v líci císa�e s pravé strany a na rubu Fortunu s rohem hojnosti v levici a dob�e 
na� rozeznati lze tato písmena: P - M - T - R - P - XI - IMP - VII - COC - V - PP - Peníz ten 
nalezl r. 1860 Václav Pokorný, ob�an bylanský, t. �. statká� ve Všešimech, oraje otcovské pole 
zvané na Velkém kuse u Mezholez, a dal ho �íd. u�. A. Filipimu v Hrab�šín�. Týž daroval jej 
m�stskému museu v �áslavi, kdež uschován jest posud. Nyní je majitelem toho hospodá�ství 
(�. 23.) Josef Bruthans. 

Bylany náležejí školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i obvodem zdravotnickým do 
Hory Kutné, k n�muž ro�n� 28 K 60 h odvád�jí. Nejbližší stanice železni�ní jest Hora Kutná. 
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CÍRKVICE. 

Mezi erární silnicí pražskojihlavskou a okresní silnicí net�ebskonovodvorskou rozložena 
jest po obou stranách potoka Klejnarky na vršku 210 m n. Adrií kat. místní obec Církvice . 
Vzdálenost z Hory Kutné po okresní silnici �áslavské obnáší 5 km. 

Jméno Církvice odvozuje se od staroslovanského jména „cerkev“ (církev)49) t. j. d�ev�ný 
chrám; tudíž církvice - zdrobn�lé jméno by ozna�ovalo d�ev�ný chrámek. Takové chrámky 
stav�ny již v X. století na skalnatých výšinách - (a zp
sob ten trefn� na kostelík 119církvický 
poukazuje) a to proto, aby byli v��ící v prvých dobách k�es�anství proti nep�átel
m církve lépe 
chrán�ni. Dle toho m
žeme souditi, že stará �ást osady církvické klade sv
j p
vod do století 
desátého. Zdali se osada tak hned p�i založení jmenovala, s jistotou tvrditi nelze. 

V Cirkvici je 79 dom
 se 699 obyv., z nichž jest 1 augsb. vyzn. Domy stav�ny jsou napo-
�ád z kamene, kryty taškami anebo šindelem, stojí v �adách jihozápadních a tvo�í �ty�i ulice s 
velkou, p�kn� uspo�ádanou a r. 1892 sadem vysázenou návsí. Skoro u všech jsou zahrady. Ná-
ves p�ivlast�ovalo si stále panství novodvorské a po dlouhém sporu s hrab�tem Chotkem pro-
hlášena náves soudn� r. 1892 za ve�ejný statek. 

Na levém b�ehu Klejnarky stojí obecní d
m �ís. pop. 59. a té �ásti obce �íká se „ve vsi“; 
jest to asi p
vodní místo založení osady. Ulice vybíhající k západu sluje „Závodská“ (za vo-
dou). Ostatní �ásti vsi jsou nov�jší a spadají nejspíše v dobu hrab�te V�žníka. 

Obyvatelstvo církvické v�tšinou zam�stnává se rolnictvím. Vedle toho žijí zde d�lníci i 
�emeslníci. Z t�chto nejvíce jest zedník
 a tesa�
. I nezbytná �emesla jiná jsou zde pln� za-
stoupena. (Ková�, obuvník, krej�í, truhlá� atd.) Také mnozí hledají práci v továrnách, p�i drá-
ze, v cihelnách a ženské v sedlecké tab. regii. Lid i mládež rádi �tou a to dílem �asopisy, dílem 
knihy, které sob� dluží v nov� založené „Jubilejní knihovn�“. Mládež po vyjití ze školy jde 
bu	 na studie, k �emeslu, nebo z
stává doma p�i hospodá�ství. Kroj i nábytek jest napo�ád 
moderní; jen málo kde najde se n�který kus nábytku staro�eského, vykládaného. Nejstarší ro-
diny zde žijící jsou: Sochorova, Hnili�kova, Mazá�ova, Mazánkova a R
ži�kova. Žijí zde bez 
mála p
lt�etího sta let. 

Obecním majetkem jest d
m �. pop. 59., pozemky ve vým��e 4�22 ha, 920 K ve státních 
papírech. Z obecního majetku platí se 72 K 56 h daní, celá obec má vým�ry 371 ha 56 a a platí 
daní 6896 K 27 h. Cena pozemk
 neliší se od cen okolních obcí. U zdejší obce p�stuje se vý-
borná cukrovka a veškeré druhy obilí. P�ed léty p�stovala se hojn� �epka, proso i len. Dnes jen 
z�ídka kde rostliny tyto z�íti. Luka u zdejší obce se p�stují racioneln�; zavod�ují se a tím dáva-
jí hojného užitku. Ovšem luk ubývá, prom��ují se v úrodná pole. Pozemky zdejší mají tato 
jména: na Brunclíku, na Pe�eni, v Utopenci, na Lomenici. 

120Škola. V dob� staré byla Církvice p�iškolena do Sv. Jakuba. Kdy stala se zm�na s touto 
školou, nelze ur�it� zjistiti. R. 1665 byla fara ze Sv. Jakuba do Církvice p�eložena, ale škola 
z
stala ješt� ve Sv. Jakub�, kam také Nové Dvory byly p�iškoleny.50) Kantor Fridrich 51) byd-
lel r. 1682 v Církvici, ale nedá se z toho souditi, že by nebyl mohl docházeti do Sv. Jakuba, tak 
jako jeho následník kantor Albricht. 

Ale fará� Basil Verbický (rodem Polák) p�ipomíná, že kantor aeclésiae Mikuláš, kterému 
se platilo p
l kopy za zpívání - ješt� r. 1682 jmenovaný již r. 1683 vyu�oval v Církvici. Ješt�
kantor Ji�í Smutný st�ídal své bydlišt� hned v Sv. Jakub�, hned zase v Církvici, le� od r. 1697 
bydlil již stále v Církvici, jako kantor „loci“ a tu r. 1722 zem�el. Fará� Viktorin Petrák již r. 
1696 o to usiloval, aby škola trvale sem ze Sv. Jakuba p�eložena byla a žádosti jeho bylo gu-
berniem vyhov�no. V Církvici nem�la tehdy škola vlastní budovy, a vyu�ováno v �ís. 2. blíže 
hráze býv. rybníka svatojakubského, pozd�ji v domku �. 7., který stával na míst� nyn�jšího 
statku a hostince �. pop. 6. 

Budovu školní o dvou t�ídách vystav�ti dal na sv
j a osadník
 náklad - majitel velkostatku 
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Nových Dvor
 jako patron školy Jan Rudolf hrab� Chotek r. 1818-19 a byla jím a osadníky až 
do nových zákon
 školních (1870) vydržována. Stavení bylo zd�né, kryté taškami a na ten �as 
ve stavu dobrém. 

Od svého založení m�la škola církvická t � ídy dv� . Výnosem c. k. z. šk. rady ze dne 4. 
dubna 1880 rozší�ena o t�ídu t�etí, ale pon�vadž škola m�la jen dv� u�ebny, vyu�ovalo se v 
obecním dom� �. pop. 59. Výnosem c. k. zem. šk. rady ze dne 1./7. 1907 �. 24.966 byla škola 
rozší�ena o t�ídu �tvrtou a obec p�istav�la k budov� staré školu novou o 4 t�ídách. Plány navrhl 
rodák církvický inženýr Jos .  Sochor  a stavbu pak také on za 24.046 K provedl ke vší spoko-
jenosti. V této nové budov� po�alo se vyu�ovati po�átkem škol. r. 1907. Škola m�la r. 1792 - 
60 a r. 1910 - 227 žák
. 

P�íjmy u�itelstva. Nejstarší u�itelská fasse církvická pochází z r. 1792. Byla sepsána za 
cantora Augusta K�íže. P�íjmy: školní plat z 31 dítek (29 d�tí bylo chudých). Výnos z polí a 
luk po�ítán na 7 zl., od kostela 40 zl. 45 kr., od vrchnosti hotov� 12 zl., obilí, a to: 1 strich 
pšenice 3 zl., 1 strich žita 3 zl. 60 kr. = 6 zl. 60 kr., d�íví pro školu 6 sáh
; pivo ½ sudu = 5 zl., 
ze štoly: poh�by 10 zl., s�atky = 5 zl., sobotales (ro�n� za 46 ned�l) = 31 zl. 49 kr., úhrnem 
135 zl. 34 kr. 

Fasse z r. 1832 udává za Jana �zernowskýho, školního u�itele, tyto dávky: Z polí 9 jiter 
800 �tvere�. sáh
 28 zl. 36 kr., z louky 1451 �tvere�. sáh
 6 zl., ze zahrady 163½ �tvere�. sáh

1 zl. Za službu: školní a hudební 5 zl. 42 kr., za kostelnictví 10 zl. 36 kr., od vrchnosti hotov�
4 zl. 48 kr., od vrchnosti 1 strich pšenice 3 zl., od vrchnosti 1 strich žita 3 zl. 30 kr., pivo ¾ 
sudu 7 zl. 30 kr., pivo ¼ sudu na vav�ineckou pou� 2 zl. 30 kr., dávky poh�ební (štola) 15 zl., 
sobotáles (po�ítán za 47 ned�l) 149 zl. 13½ kr., k novému roku z 279 (dom
 po 3 kr. 5 zl. 56 
kr. O vánocích z každého domu kolá� a na velikonoce 3 kopy vajec (ve fassí poznámka: Sind 
laut 10. Abschnitt § 26. der polit. Schulv. als blosse Geschenke anzusehen). Suma 243 zl. 21 
kr. Od toho ode�teno �išt�ní dvou t�íd po 12 zl. 24 kr. Školnímu pomocníkovi 28 zl. Zbude 
191 zl. 21½ kr. 121Pomocník dostával: z polí 30 zl., z obcí 12 zl., u�itel dával pomocníkovi 28 
zl. Suma 70 zl.  

D�íví porážely, dovážely a štípaly obce církvická, svatojakubská a t�ebešická; panství no-
vodvorské dávalo 13 sáh
 d�íví palitelného, m�kkého, suchého. 

Tyto dávky byly vyvazeny, le� zápisu se o tom nezachovalo. Teprv r. 1863 za u�itele Eu-
stacha �ernovského zachovala se nov� po�ízená fasse, kterou upravila c. k. státní ú�tárna v 
Praze dne 22. ledna 1864 takto: P�íjmy u�itelovy 586 zl. 61 kr. rak. �ísla. P�íjmy podu�itelovy 
134 zl. 60 kr. rak. �ísla. 

Tato fasse byla c. k. místodržitelstvím schválena r. 1864. 
Posloupnost u�itel�. Dle záznam
 školních a farních uvádíme posloupnost u�itelstva. 

První u�itelé, o nichž se ur�it� ví, kterým rokem zde p
sobili, jsou tito: Mikuláš 1683 (viz 
Verbický), Ji�í Smutný (1686-1722). Týž byl ze Sv. Jakuba i se školou sem p�eložen. Jan Roz-
voda (1722-27), Ant. Kalous (1727-39), Václ. Vrtá�ek (1750), Frant. Ulrich (?-1761), Jan 
Vorlí�ek (1764-1800), Jan Nezbeda (1800-06), Jan �ernovský (1806-36) Frant. Veselý (1806-
08), Josef R
žek (1808), Josef Veselý (1808-10), Tomáš He�man (1810-14), Mat�j �ernovský 
(1816-17), Josef Kubišta (1814-16), Václ. Horák (1817-20), Karel Kopecký (1820-?), Franti-
šek Špála (1820), Václ. Horák (1820-22), František Bukva� (1823-27), Václav Veverka (1828-
37), Václ. Typlt (1837-48), Eustach �ernovský (1848-77), František Št�pán (1854), Konstan-
tin Št�pán (1855), Václav Trojan (1855-57), Václav Novotný (1857-58), Antonín Kopa�
(1858-68), 122Alois Šporcl (1868-73), Josef Sk�ivánek (1873-75), Josef Barto� (1875-76), 
Václav �ernovský (1876-77), Josef Gabriel (1877-96), Ferdinand �ernovský (1877-88), Jan 
Kolinský (1888-90), Karel Materna (1890-1906), Jan Porcal (1895), Anna Kahounová (1896), 
Karel B�e�ka (�íd. 1896 † 1907), Bohumil Náhlík (1899-1901), Julie Plocková (1901), Fran t .  
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P � ibyl  (1901 u�. dosud), Jan Klusá�ek (1906-08), Jos .  Klus  (1907 dosud �íd.), Jos .  P í r -
ko  (1908 u�. dosud), Vladimír Hrbek (1907), Václav Lázínka (1908 u�. dosud). 

U�itelky industriálních prací, které r. 1883 zavedeny byly, jsou následující: Karla Waltro-
vá (1883-86), Anna �ernovská (1886-88), Milada Gabrielová (1888-94), Anna Šimková prov. 
pak Maternová (1894-1906), Kate � ina  Brožková (1906 až dosud). 

Posloupnost p�edsed
 míst. šk. rady: Frant. R
ži�ka (do r. 1870), Jan Váša (1870-1873), 
Jan Sochor (1873-80), Jan Váša (1880-83), �en�k �ervený (1884-96), �en�k Hnili�ka (1896), 
Frant. Mazánek (1906-03), Jan  Sochor  (1903 až dosud). 

Posloupnost míst. dohlížitel
: Jan Váša, �en�k Špinka, Jan R
ži�ka, Jan Prášek, J. Vlk 
(1896-1903), Ant .  Formánek (1903 dosud). 

Do roku 1819 byla sem p�iškolena obec Neškaredice; a do r. 1878 také T�ebešice. Tou do-
bou jsou sem p�iškoleny: obec Sv. Jakub ve vzdálenosti 840 m, dv
r Net�eby 1 km, mlýn 
Vrabcov 1 km 300 m, který již p�ed 200 léty se tak nazýval a k panství novodvorskému nále-
žel.  

Míst. škol. rada pe�uje poslední dobou o školu, jak náleží. 
Kostel a fara. Od nepam�ti byl kostelík církvický - ze d�eva vystav�ný - osazen plebánem, 

ale r. 1344 je již zmínka o tamním farním chrámu, kterýž byl p
vodn� katolický, pozd�ji utra-
kvistický i luteránský. Od r. 1655 byl op�t katolickým. Založení jeho spadá zajisté do doby 
Cyrillo-Metod�jské, kdy rytus slovanský vládl v �echách. 

V dob� p�echodu slohu románského do gotického byl vystav�n z kamene ve slohu gotic-
kém, a takovým byl až do polovice XVII. století. Ve válce 30leté sloužil chrám ten po osm let 
za konírnu.52) Teprv r. 1655 za fará�e Basila Verbického byl nákladem hrab�nky Marie Moni-
ky Švihovské znovu upraven k bohoslužbám. R. 1684 za fará�e Pertáka dal chrám církvický 
Bernard hrab� V�žník nákladem svým p�estav�ti ve slohu barokovém. Tak byl zbaven kostel i 
v�ž svého starobylého a �ist� got. p
vodu. Jest stav�n v podob� k�íže a klenut v lodi i v pres-
bytá�i.53) 

Hlavní oltá� zasv�cen jest sv. Vav�inci, postranní oltá� epištolní sv. Václavu, evangelní sv. 
K�íži. Po stran� evangelní z�ízena jest kaple, uzav�ena starobylými tepanými dve�mi m�ížový-
mi - práce to nad míru um�lá od Václava Kop�ivy, mistra kutnohorského r. 1688 (�ed. Ji�í Za-
ch) vytepána. Na oltá�i této kaple jest zav�šen - jak lid �íká, zázra�ný obraz sedmibolestné 
panny Marie. 

V chrámu církvickém byly z�ízeny také hrobky, a to pro kn�ze a ú�edníky. Z náhrobk
 za-
choval se jediný šlechtice ze Šteindorfu, který tu v létech 1747 až 1775 byl �editelem panství. 
P�ed kostelem jsou staré náhrobky manžel
 Gubeových. Gube býval tu také �iditelem v létech 
1730-47. 

V kostele chová se starobylá cínová k�titelnice ze XVI. století s �eským, ale t�žce již �itel-
ným nápisem, zelený damaškový ornát bez mála p
lt�etího sta let,54) ornát selského díla z 
XVIII. stol., starý missál z r. 1595, z n�hož canon jest vytržen - dar to Petra Voka Švihovské-
ho, druhý missál v �erveném 123samet� z r. 1690 s p�kným kováním. Vedle toho jsou zde 
mnohé knihy ve starožitné vazb�. 

Ve v�ži copové, která stojí o samot� a z roku 1679 pochází, jsou t�i zvony. Nejv�tší, asi 
13 q, darován Bernardem hrab�tem V�žníkem s tímto nápisem: 

„A fulgurre et tempestate libera nos Domine Jesu Christe. Anno 1679.“ (Od blesku a bou�e 
osvobo	 nás Pane Ježíši Kriste.) Na jednom štít� �te se latinský nápis, který �esky takto zní: 
„Nejjasn�jší pán, pan Bernard hrab� z V�žník
 v král. �eském rada J. M. C. - pán na Nov. 
Dvorech a Teresie z V�žník
 rozená de Arco.“ 

Na druhé stran� v malém štítku �te se latinský takto po �esku: „Jan P�íkopec, zvona� a ob-
�an mladoboleslavský, zhotovil.“ Druhý a nejstarší zvon 8 q t�žký má gotickou literou tento li-
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tý nápis: Anno Domini 1502 haec campana fusa ad honorem Dei omnipotentis et beatae Virgi-
nis Mariae per maistrum Andraeam dictum. (�esky: Léta P. 1502 tento zvon ulit ke cti boha 
všemohoucího a blahoslavené panny Marie mistrem Ond�ejem zvaným. Jest to tedy práce On-
d�eje Ptá�ka, konvá�e z Hor Kuten.) 

T�etí zvonek umírá�ek, vážící asi 3 q, má nápis neúhledným gotickým písmem tohoto zn�-
ní: „Tento zwon udie..an gest proto abi gse na slowo bozzy schazely zadussy sskwrnowa za 
mystra…“ na druhém �ádku: „neny gyneho gmena skrze ktere bi gdo mohl k spaseny przygjti 
kromge Gmena Gesus“. (Bez letopo�tu.) Pod nápisem z�íme obraz sv. Vav�ince. 

Tyto dva zvony nalezl fará� Verbický p�i upravování kostela po válkách husitských, jakož i 
k�titelnici na p
d� a dal je umístiti tam, kam náležely. Na sanktusce jest zvonek z r. 1801 s ob-
razem sv. Prokopa. 

Kol chrámu církvického býval h�bitov, kterýž r. 1854 zrušen a východn� vsi nový h�bitov 
pro farníky vystav�n. Ani na starém, tím mén� na novém h�bitov� nenalézáme vynikajících 
anebo starobylých pomník
. 

Na jižní zdi kostelní zazd�n jest památník kn�ze Jana Javornického, �eského spisovatele, 
který zde r. 1847 jako fará� zem�el a na h�bitov� u kostela pochován jest. 

Posloupnost kn�ží. Fara, jak již jinde praveno, byla p
vodn� plebánie a kdy ve faru sku-
te�nou prom�n�na, zjistiti se nedalo. První písemné zprávy o ní máme p�i r. 1344, kdy se o 
farním chrámu mluví; druhou zprávu zaznamenáváme z r. 1356, kdy Mikuláš, fará� z Hory sv. 
Jakuba, fará�e do Církvice uvád�l (Ledr: D�je). V dobách utrakvismu byla fara osazována kn�-
zi podobojí, natož pak pozd�ji i luteránskými. R. 1575 mluví se o jistém Ji�íku Tachovském z 
�áslav�, fará�i církvickém. Ten� jist� byl kn�zem utrakvistickým. Jeho jméno �te se na staro-
bylé k�titelnici „Ji�i Tachovski“. R. 1595 shledáváme se v archivu kutnoh. s fará�em Janem 
Hortulusem Vod�anským a r. 1604 s kn�zem Markem. Poslední jméno kn�ze nekatolického 
z�íme p�i roce 1610-15. Byl to fará� luteránský Jan Kubinius, který byl také d�kanem kolín-
ským. (Arch. kutn.) 

P�i nadvládí luteránském v druhé polovici XVI. a na po�átku XVII. stol. vykonávala se 
protestantská správa již jen z Církvice a ze Zábo�í pro celé panství. Jakmile uplynul r. 1622 a 
kn�ží pod obojí z far vyhnáni, vykonávali bohoslužby v Církvici mniši z kláštera sedleckého, a 
teprv r. 1655 jmenuje se prvním fará�em církvickým Basilius Verbický, který tu až do r. 1688 
prodlel. A hned tohoto výborného kn�ze obžalovali u konsisto�e kutnoh. patres jesuité a 
Šimon, opat sedlecký se ho up�ímn� zastal a Verbický byl o�išt�n. (Arch. Kutn. 27. VII. 
1663). Pak zaznamenán v pam�tní knize církvické tento postup kn�žstva: 

Josef Nový (1688-89 administr.), František Mat�j Severa (1689-95), Viktorin Perták 
(1695-1722), Josef Adalbert Veith (1722-34), František Koukal55) z Bydžova (1735-56). 

V dob� této rozmohlo se kací�ství v osad� farní a vyzrazení kací�i byli pohnáni p�ed soud 
do kostela církvického k fará�i Koukalovi, aby se z kací�ství na n� žalovaného vyznali. Byli to 
tyto osoby: Ji�í Svoboda, �eledín z Ov�ár u Nov. Dvor
 (17 31/12 52), Jan Turek, polní mistr v 
Ov�á�ích u Nov. Dvor
 (1720/353), Jakub Váša, �eledín ve Sv. Jakub�, roz. v Zábo�í (17 20/3
53), vyznávají, že zbloudili, pon�vadž u sebe kací�ské knihy p�echovávali, je skrývali a v nich 
�etli. Na svaté nev��ili a že mše sv. ob�tovaná za mrtvé nic nepom
že, rozhlašovali. V kostele 
církvickém p�ed fará�em se vyzpovídali, litují, od�íkají, zaklínají se a p�ísahají, že se polepší. 

125R. 1756-82 byl zde fará�em Tomáš Kryštof Battista, rodák kou�imský, za n�hož op�t se 
zpovídali kací�i Jan Novotný (1770), Kate�ina Ku�erka (1770), Tomáš Belecha a Anna Bele-
cha (1770).56) Roku 1782-84 byl fará�em Ond�ej Zeitler nar. v Karl. Varech, Josef Švárek nar. 
v Ho�e Kutné (1785 až 1811), Jan Miná�ík (1811-20), Jan Javornický (1820-47), František 
Anderle (1848-65), Frant. Hanuš (1866-70), Josef �ejka (1870-86), Frant. Prokop Preclík 
(1886-1907), Josef Mejznar  (1908 až dosud). 
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Posloupnost kaplan
 od z�ízení tohoto místa: Jan Daniel Linhart (1722), Jan Ptá�ek (1742-

45), Karel Hutter (1746), Anton Kaukal (1746-49), Karel Zmek (1749-51), Václav Šrámek 
(1751-60), Jan Semelka (1760-1770), František Adamec (1770-72), Václav Pato�ka (1772 až 
79), Josef Schwarek (1779-1785), Arnošt Werschhauser (1787-90), Jan Pokorný (1790-99), 
Josef Rautenkranc (1799-1802), Josef Podhajský (1802 až 1806), Petr Je�ábek (1806-12), Ig-
nác Horník (1812-14), Ignác Grigar (1814-1824), Ignác Hübl (1824-42), Josef Malý (1842-
48), František Hanuš (1848-52), Václav Van�k (1852-3), Václ. Kirchner (1853), Ferdinand 
Cvejn (1853-55), František Preclík (1855-66), Josef Matouš, pens. fará� (zástupce do 1869), 
Petr Kopal (1870-71), Antonín Valenta (1871-76), Josef Hämrle (1872), Ferdinand Fridrich 
(1876-81), Jos. Mejznar (1881-83), Tomáš Coufal (1883-86), Stanislav �erv (1887-99), Josef 
Havla (1895-96), Karel Volenec (1899-1908), Fran t i šek Velebný (1908 dosud kaplanem). 

Nejstarší matriky farní jsou od r. 1650; založeny fará�em Vrbickým a p�eneseny do Sedlec, 
kde se vedly tamními mnichy. Ve zdejší fa�e jsou nejstarší z r. 1658. Jsou psány latinsky a �es-
ky. 

D�jiny. Kdo byli majiteli Církvice v nejstarších dobách, ur�it� zjistiti nelze, ale ve XIV. a 
XV. století byli patrony a majiteli vsi Církvice mniši sedle�tí a r. 1420 pan Bohuslav z Dou-
pova. Páni Žehuši�tí z Nestajova p�ipomínají se roku 1436, jim císa� Zikmund ves Církvici 
zapsal. Páni z Nestajova drželi Církvici k panství žehušickému. Když pak r. 1547 Václavu Že-
hušickému z Nestajova od�ato bylo panství, p�idal Ferdinand I. Církvici k panství kolínskému. 
Panství kolínské dáno bylo r. 1553 v zástavu hrab�ti Karlu ze Žerotína. R. 1611 byla Církvice 
prodána Kašparovi Melicharovi, synu Karla ze Žerotína, d�di�n� a p�ipojena k panství novod-
vorskému, s nímž podnes spojena jest. 

Archiv kutnohorský z r. 1454 praví, že Jan Náz z Ch�enovic57) odpouští na základ� ubr-
manské výpov�di58) ze 30 kop gr. platu ro�ního, který má na dvo�e Menším v Církvici - polo-
vici 15 kop gr. nyn�jšímu majiteli Ond�ejovi, �e�. „Žádný pán“ a budoucím jeho. 

Dle zápisu toho byla Církvice v rukou n�kolika pán
, kte�í drželi platy po kraji; také v Lo-
chách m�l Kunrát Náz z Ch�enovic platy. Slou�ením pak takových menších dvor
 povstaly 
velkostatky. 

O poddanství jest jen tolik známo, že v druhé polovici XVII. století na zakoupených dvor-
cích a tvrzích usazováni poddaní sedláci. Ve staré urbární 126knize uvádí se v druhé polovici 
XVI. století v Církvici 10 usedlých a ti odvád�li o sv. Ji�í 11 kop 49 groš
 a o sv. Havle toli-
kéž �inže; mimo to 21 ku�e. Robota byla sice zavedena, ale nebyla p�íliš veliká a lid týrán ne-
byl. 

Zavád�ním roboty po 30 leté válce povstávalo sice kvašení v lidu, ale hrab� V�žník mír-
ným chováním svým vždy bou�ím p�edešel, tak že lid vždy uspokojen byl. Ale za hrab�te Ba-
thyanyho a hrab�te Pachty byla robota zost�ena, což vlastn� vždy jen ú�edníci zavi�ovali. Za 
hrab�te Pachty, kterýž na�ídil, aby zádušní pole dána byla pod robotu sedlák
m, ponechávaje 
kostel
m jen nepatrnou �inži (totiž z kopy záhon
 70 kr.), vystoupili proti tomu na�ízení 
soudn� fará� církvický Jos. V. Veith a zábo�ský Linhart a p�inutili patronát, aby zavedl d�ív�jší 
majetkové pom�ry. Dnes je patronem i pánem Církvice hrab� Quido Thun-Hohenstein. 

U Církvice da�í se výborná cukrovka, proto rolníci sejí mén� obilí nežli léta d�ív�jší. Za to 
okolí - obzvlášt� pozemky panské - jest osázeno stromovím ovocným a mnozí ob�ané nalézají 
zakupováním sad
 - patrné výživy. U obce není rybník
. Rybníky vypušt�ny; posledn� byl vy-
pušt�n rybník „Utopenec“. 

Církvice leží po stran� východní u severozápadní dráhy, na níž si vymohli ob�ané r. 1884 
zastávku. Pošta i telegr. stanice je v míst�, �etnickou stanicí náleží do H. K. a obvodem zdra-
votním do Nov. Dvor
, kamž ro�n� 98 K se odvádí. 
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�ERNÍNY. 

Ves �ern íny leží na erární silnici kutnohorskotáborské 13�5 km jižn� Hory Kutné. Pravý 
b�eh Vrchlice, která sem sp�je z rybníka Vidláku59), dotýká se západní �ásti vesnice. St�edem 
vesnice protéká pot
�ek, který sbírá vody své v Hatích u Štipoklas a pod vesnicí nad rybníkem 
„Sv�ceným“ padá do Vrchlice. 

Z �ernín odbo�uje ze silnice erární nová okres. silnice vedoucí k Hetlínu a Kate�inkám, 
kde se p�ipojuje k silnici janovickozbraslavické. 

�erníny mají 44 domy s 248 obyv., z nichž jest 7 israel., 4 evang. ref. a 6 augsb. vyznání. 
Domy stojí po r
znu v zahradách, jsouce rozd�leny výše jmenovanou erární silnicí na dv�
strany. Západn� silnice nazývá se �ást vsi Malá Strana, východn� Velká Strana. Tato d�lí se na 
Horsko a Dvorsko. Staré domy �ernínské jsou stav�ny ze d�eva a kryty vesm�s došky; nové 
domy jsou již z tvrdého materiálu a kryty taškami. 

Obyvatelé živí se polním hospodá�stvím, nádenictvím, porážením d�íví v lesích blízkých a 
dobýváním pa�ez
. �emeslník
 je tu po skrovnu: kolá�, ková� a tesa�. Mládež škole odrostlá 
jde na �emeslo, do služby nebo z
stává doma p�i hospodá�ství. Nábytek a od�v jest zcela zmo-
dernisován. 

Nejstarší rodiny, p�es 100 let zde žijící, jsou: Císa�ova na Vidláku, Francova, Radovesnic-
ká, Sedlá�kova, Vanišova, Zat�epálkova, Vep�kova, K�epelova a Mašínova. 

Obecní jm�ní sestává ze 7 ha pozemk
, z nichž platí se 15 K 10 h dan�. Celá obec má po-
zemk
 ve vým��e 162 ha 10 a, z nichž platí dan� 763 K 31 h. Cena jedné míry pozemk
 jest 
pr
m�rn� 300 K, luk 400 K. Luk jest u obce s dostatek a racioneln� se podvod�ováním p�stu-
jí. Deš�
 p�ichází v naši krajinu dosti, ale skorem vždy jsou mírné. Bou�e málo navšt�vuje 
osadu naši, snad rozráží se mraky o vrchy „B�ezinu“ u Žandova a „Poupil“ u Zbraslavic. 

Škola. Od nepam�ti chodila mládež �ernínská do školy zbraslavické, vzdálené skoro 6 km 
od �ernín. Ob�ané dlouho usilovali o školu svou vlastní, což se jim kone�n� splnilo. C. k. 
zemská šk. rada vynesením ze dne 6. února 1898 svolila, aby v �ernínách z�ízena byla nová 
škola jednot�ídní. Plán ku stavb� zhotovil inženýr Václav �áslavský z �áslav� a stavbu prove-
dl A. Trnka, mistr zednický z Lomce. Veškeré vydání se stavbou a za�ízením obnášelo 12000 
K. 127Týmž rokem 1. dne m�s. �íjna ustanoven u�itel malešovský �en�k Semotan správcem 
školy a v dom� �. pop. 5. zapo�alo vyu�ování. V nov� vystav�né škole po�alo vyu�ování 2. 
�íjna 1899. �en�k Semotan  p
sobí zde dosud. R. 1899 povoleno vyu�ování ru�. prací a 
p�idáno jest industr. u�itelce zbraslavické Mar i i  Honrové, která taktéž do dnes u�ení obsta-
rává. 

P�edsedové míst. škol. rady byli: B�íza Alois (1898), Šára Josef (1898-1901), Karlík Fran-
tišek (1901-04), Sedlá�ek František (1904-07), Karlík František (1907 dosud). 

Míst. školdozorci: Karlík Frant. (1898-1901), Šára Josef (1901-05), Peroutka Josef (1905-
08) a Šára Josef (1908 dosud). 

D�jiny. Za nejstarších dob byly v �ernínách jen samé velké statky a náležely v�tšinou ku 
K�esetic
m, toliko chalupy �. 8., 9. a 10., tak zvané Horsko, pat�ily ke Kutné Ho�e. První 
zprávy o �ernínách vyskytují se r. 1537, když Jan Pa�ízek z Pa�ízku prodal Švábinov, tvrz 
pustou, a ves a v �ernínách dvory kmecí Jind�ichovi Firšicovi z Nabdína, který p�ivt�lil je k 
panství zbraslavickému. Potom r. 1568 objevují se zprávy, že Jan Salava z Lípy a na Malešov�
prodal vsi Bahno, Kraso�ovice a díl vsi �ernín s kmecími dvory, s platy a se vším p�íslušen-
stvím obci Ho�e Kutné za 1850 kop groš
 �eských. 

R. 1597 postoupil �en�k Malovec z Malovic ze svého zboží pustiny v �ernínách, mlýny, 
lesy a rybníky s jiným p�íslušenstvím v dluhu 100 kop groš
 p. Ond�eji Hornaleckému na 
Zbraslavicích. R. 1627 zem�el Ond�ej Hornalecký a poru�il zboží své p�ti syn
m, z nichž 
Kunratovi p�ipadly Štipoklasy, Hetlín a �erníny, ale ten je ješt� téhož dne, kdy mu p�i��eny 
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byly, prodal mate�i své Kate�in�. Pro odboj proti císa�i Ferdinandu II. bylo zboží toto 
kon128fiskováno a dáno na rozkaz komory královské �ádu jesuitskému, který asi z�ídil tu dv
r, 
a to na míst�, kde dosud se �íká „Dvorsko“. V nyn�jším �ísle 24. byl vlastní dv
r, v �. 33. špý-
char, v �. 23. chlévy a v �. 1. bývala ratejna. V �. 23. pokládá se starý štít ješt� za p
vodní, kdy 
náleželo �íslo to ke dvoru. Dvorské studn� stojí podnes. 

V r. 1645 p�ikoupeny P�edbo�ice ke Kutné Ho�e, ale z �ernín jenom 4 dvorce kmecí za 
600 kop groš
, a sice z pen�z, které odkázal na koupi tuto Horník Jan Máselník. Plat z t�chto 
dvorc
 vycházející obrácen byl na milosrdné skutky chudému lidu, zvlášt� haví�
 a d�íví z lesa 
této vesnice užívalo se ke stavbám zádušním, školním, farním atd. R. 1650 prodala t�i pusté 
chalupy Kate�ina Hor�atecká Bohuslavovi Ferdinandovi Hor�ateckému z Dobro�ovic k pan-
ství zbraslavickému. R. 1653 zd�dil �ást zbraslavického panství František Litmír rytí� Hor�a-
tecký, pán na Zbraslavicích a v té �ásti byla ves �erníny. Litmír postoupil zboží toto svému 
bratru. 

Po zrušení �ádu jesuitského dostaly se �erníny s K�eseticemi v prodeji na pána Svobodu a 
Ho�e Kutné z
staly toliko �. 8., 9. a 10., které p
vodn� Kutnohorským náležely. 

P�i roku 1786 byl dv
r na familie rozprodán a �erníny tímto rozd�lením získaly selské 
statky a zárove� svobodné ob�anstvo. 

Po�átkem XVI. století shledáváme se s rodinou �ernín
 z �ernín, najm� s Bohu�kem 
�ernínem z �ernín, který Vladislavem Jagellovcem odm�n�n byl za služby dvorské (Arch. �. 
VI.) Psala-li se tato rodina dle našich �ernín �i kralohradeckých, nelze nijak doložiti. 

�erníny náležejí farou, poštou, stanicí telegrafní i �etnickou, obvodem zdravotním do 
Zbraslavic, kam p�ispívají ro�n� 26 K 89 h. Nejbližší stanice telegrafní jsou �erv. Janovice. 
Nejbližší stanice železni�ní jest na místní dráze Hora Kutná-Zru� v �ernínách a píše se �erv. 
Janovice-�erníny. 

V �ernínách narodil se Josef Kaunický, horlivý sb�ratel p�írodnin, zakladatel p�írodopis-
ného musea v �áslavi. (Viz �l. Mužové práce v díle I.) 

�ERVENÝ DOMEK. 

Když hrab� Jan Rudolf Chotek koupil r. 1791 od kutnohorského m�š�ana V. Janovského 
dv
r v Hlízov�, vysázel až k �í�ce Klejnarce lesík. V lesíku tom z�ídil letní domek k zábavné-
mu pobytu hrab�cí rodiny. Domek ten nat�en �ervenou barvou a dle toho nat�ení nazván do-
mek ten „�ervený domek“. Když v lét� po lo	kách jezdívala hrab�cí rodina kanálem do 
Klejnarky až ke St. Kolínu, zastavovala se v letním domku tomto. 

P�ízemí upraveno bylo pro hrab�cího sluhu, prvé patro pro pohodlí hrab�cí rodiny. Náby-
tek sestával z nízkých sedadel p�i st�nách, z n�kolika židlic a hracích stolk
. 

Po smrti hrab�te Jana Rudolfa r. 1824 p�em�n�n domek v hájovnu a hajnému bylo uloženo 
hlídati lesík a „Vrchy Ka�kovské“, které tehdy byly majetkem panství novodvorského. V le-
tech 50. m. stol. byl lesík vykácen a pozemek v pole prom�n�. 

R. 1885 prodal Rudolf hrab� Chotek „Vrchy Ka�kovské“ obci kutnohorské, a od té doby 
obýván �ervený domek z�ízencem hospodá�ským. �ervený domek stojí u silnice svatokate�in-
ské na tak zvané „hrázi“ na �í�ce Klejnarce a m�l zajisté v dob� d�evní sv
j p
vab. Náleží k 
Novým Dvor
m. 

V roce 1866 po bitv� u Hradce Králové sloužil �erv. domek na krátký odpo�inek pruské-
mu štábu s koruním princem Bed�ichem v �ele. Po zažití sva�iny odebral se štáb dále k �ásla-
vi. 
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129DOB�E�. 

Na jihozápadním úbo�í vrchu Vysoké rozkládá se 364 m nad mo�em starobylá osada 
Dob �e� , v níž od nepam�ti stávala tvrz. Po vsi té psal se již r. 1310 vladyka He�man z Dob-
�en�. 

Obcí protéká pot
�ek, který sbírá své prameny na jižní stran� vrchu Vysoké pode vsí 
Doubravou, pode vsí Vysokou a v dob�e�ském lese. 

Všecky tyto t�i praménky p�ede vsí se sbíhají a sp�jí k Malenovic
m, Chotouchovu, kdež 
se jim dostává jména „Chotouchovský potok“, který dále ku Radbo�i te�e a tam n�kolik rybní-
k
 plní a pak dále k Polep
m sp�chá. Zde se nazývá „Polepský potok“.60) P�ed Kolínem p�e-
dává vody své Labi. 

V Dob�eni jest 65 dom
 s 402 obyv., z nichž 2 izraelité. Domy jsou vesm�s p�ízemní a jen 
n�které kryty šindelem a taškami; ostatní vesm�s slamou. N�které domy mají d�ev�né staroby-
lé lomenice, mezi kterými jest nejlépe zachována v �ís. pop. 27. 

Nejstarší rodiny jsou tu: Špinkova, Trnkova, Pa�ezova, R
ži�kova, Petrá�kova, Kopá�ko-
va, Mr�ákova, Ku�erova. 

U n�kterých rodin jest dosud zachován starobylý nábytek; jinde ovšem již všude moderní. 
Obyvatelstvo živí se napo�ád rolnictvím. Mimo nezbytného ková�e a kolá�e jsou zde �emeslní-
ci toliko obuvníci a krej�í. 

130Mládež po vyjití ze školy z
stává v�tšinou doma p�i hospodá�ství, menší �ást oddává se 
studium bu	 v Ho�e Kutné nebo v Kolín�. Lid �te rád! Oblib� t�ší se spisy družstva Libuše, 
Ludmily a P�ítel domoviny. Vedle t�ch spis
 putují po vesnici kalendá�e z ruky do ruky. Zdra-
ví lidu jest pevné; nakažlivých nemocí málokdy. Silná cholera byla r. 1836 a 1866. 

Majetkem obce jsou dva domy �. pop. 23. a 57. v cen� 3500 K, pozemky, luka a státní pa-
píry. Vým�ra obec. pozemk
 jest 51 h 75 a a da� z nich obnáší 179 K 70 h; vým�ra celé obce 
jest 664 ha 70 a. Z majetku tohoto platí obec 3784 K 10 h dan�. Jitro pozemk
 má ceny 600-
640 K, ve století XIX. asi 240 korun. Jména tratí: v Doubravech, za B�ezinou, Staška, Borek 
atd. 

Z plodin vyváží se nejvíce �epa, je�men a ovoce jadernaté. Krajina dob�e�ská je hojn�
stromovím osázena a p�stování ovocného stromoví p�ináší jednotlivc
m dosti hojného užitku, 
což školka Pa�ezova v hojné mí�e podporuje. 

Kostel a fara. Osada dob�e�ská byla již za panování Karla IV. majetkem vladyk z Dob�en�
a zvlášt� p�ipomíná se z nich Mikuláš r. 1385, který zdejšímu fará�i vykázal desátky. (Sedlá�-
kovy Hrady a zámky.) Z toho jde, že tedy Dob�e� m�la v ty doby fará�e a kostel dob�e�ský že 
byl farním. Spadá tudíž po�átek kostela dob�e�ského nejmén� v prvou polovici XIV. století a 
mohl býti za panování vladyky He�mana, nebo brzo po n�m vystav�n. Založen jest ku poct�
sv. Václava, patrona zem� �eské. P�i založení svém byl katolický, pozd�ji zajisté byl utrakvis-
tický a po bou�ích husitských byl op�t katolickým. R. 1623 p�estal býti farním. 

Do zdejší osady farní pat�ily Dob�e� a Malenovice. Po zrušení fary byly osady tyto p�id�-
leny fa�e Byká�ské a r. 1758 k fa�e suchdolské. Posloupnost fará�
 zjistiti nelze. 

Kolem kostelíka jest nevelký h�bitov. Na p�iléhající v�ži umíst�ny jsou t�i zvony. Dva z 
nich jsou prací Ptá�kovou. V�tší má tento nápis: „Ud� l án  jes t  lé ta  Pán�  1583 z  rozka-
zu  urozené pan í  Anny Vod� radské z  Dob �en ic  a  na  Suchdole“. Menší zvon 
„Ku poct�  sv .  Václava d�dice  �eského“ nemá letopo�tu. Oba jsou p�kn� ornamento-
vány a kalichem opat�eny. T�etí zvon - nejmenší - jest z r. 1780. 

Kostel dob�e�ský nemá z p
vodní stavby nic více nežli presbytá�. Lo	 a vše ostatní jest 
p�estavba, kterou provedl ú�ad patronátní z Malešova. 

Starý kostelík tento skrýval za starých dob mnohé památky um�lecké. Zejména byla to 
mistrn� �ezaná socha sv. Václava, olejomalba na d�ev� „Umu�en í  pán�“ a cínový k�ížek, 
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který jako jediná památka zachován z krypt pán
 na Dob�eni pochovaných. 

V krypt� vladyk Dob�e�ských bylo nalezeno mnoho cínových rakví; byly všechny prodány 
a za stržené peníze byly po�ízeny svícny neveliké ceny. 

Oltá� utrp�l mnoho - nahrazením starobylé sochy sv. Václava - novou sochou, nijak nevy-
nikající. Kostelík celý jest nyní chatrný a málokdo si útulného, ale opušt�ného míste�ka po-
všimnul. 

Na h�bitov� jsou do zdi kostelní vsazeny staré náhrobky rodin Dob�e�ských z Dob�enic a 
Vod�radských z Hrušova. N�které jsou také v p�edsí�ce chrámové umíst�ny. Celkem jest jich 
14 a jsou v�tšinou tesány do pískovce, a n�které dosud dob�e zachovalé. Sv�d�í dob� mezi léty 
1546-1612. 

Pokud bylo lze p�e�ísti tyto staré památníky, podáváme jejich zn�ní: 
1. „Letha panie 1587 w outery te pamatki sw. Gilgj umrzel gest urozeni a stateczni ritjrz 

Gan Hendrich Wodieradski z Hrussowa, na Suchdole a Dobrzeni a tuto tielo geho pochowano 
gest oczekawage radostneho wzkrzjssenj a wieczneho zzivota. Amen.“ 

1312. Druhý památník nese tento nadpis: „Letha 157 . w pondielj po sw. Gilgj zemrzela 
urozena panj Katerzina Dobrzenska z Sebuzzjna, manzzelka urozeneho pana Marsse Dobrzen-
skeho z Dobrzenic a na Barchowie a tuto pochowana gest.“ 

3. „Letha panie 1580 we cztwrtek po sw. Hawle zemrzel gest urozeni a stateczni ritjrz pan 
Girzjg Wodieradski z Hrussowa na Suchdole a Dobrzeni, Malessowie a Brzezzanech a tuto tie-
lo geho odpoczjwa oczekawage blahoslaweneho przjchodu panie.“ 

4. „Letha panie 1612 we strzedu po pamatce wstoupení pana Krista na nebe, totizz sseste-
ho dne miesjce czerwna dobre pamieti, umrzel urozeni a stateczni ritjrz Pan Bohuslaw Wodie-
radski z Hrussowa, na Suchdole a na Hranicjch mezi hodinou ssestou a sedmou horloge mage 
wieku sweho trzicet sedum, tento czasni zziwot u wjrze Krista Pana gsouce po meczi gizz po-
slednj z nich, dokonal a tuto tielo geho pohrzbeno gest, oczekawage slawneho z mrtwjch 
wzkrzjssenj.“ 

5. „Letha Panie 1591 we strzedu po … Suchdole, Dobrzeni, Malessowie … oczekawage 
blahoslaweneho radostneho przjchodu Panie.“ 

6. „Letha Panie 1593 w auteri po prowodnj nedieli umrzela gest urozena Mandalena z 
Hrussova, dcera urozeneho pana Waclawa Wodieradskeho z Hrussowa na Suchdole a tuto po-
chowana.“ 

7. Pod šestým památníkem zazd�n sedmý a lze pouze �ísti: „Letha panie 1592 …“, ostatní 
úpln� ne�itelno. - 8. Tento památník jest z �erveného mramoru a nápis ne�itelný. - 9. Devátý 
památník úpln� ne�itelný. - 10. Památník jest z r. 1556 znatelný, ale také ne�itelný. �ty�i pa-
mátníky zasazeny 133jsou v p�edsíni chrámové a jsou zachovalé, ale nápisy úpln� ne�itelny, 
pon�vadž p�i omítání a bílení p�edsí�ky byly maltou nahozeny a zabíleny tak, že písmena úpl-
n� z nich zmizela. 

O panu Ji�íku Vod�radském z Hrušova, jehož pomník pod �. 3. uvádíme, poznamenáváme, 
kterak o n�m píše Da�ický II. 154… „p�ipraven o hrdlo pro v�c chatrnou, n�jakého sedlání 
(Lichva, vydírání velikých úrok
 z p
j�ek. Brandl Glossarium) a partékov proti z�ízení zem-
skému. A že bohatý a skoupý byl, to mu p�idalo nenávisti, a že v statcích jiné p�ekupoval, 
zvlášt� statek malešovský; a tak jsa na soudu zemském odsouzen a s�at jest. Po exekuci t�lo 
jeho na Dob�e� p�evezeno, a tu v kostele od p�átel poh�beno jest žalostiv�. Když k smrti veden 
byl, promluvil: „„na mn� se to za�íná a na mn� p�estane““. A Da�ický dokládá: Juž to le-
dakdos provozuje a páše, zvlášt� židé, svobodn� a zjevn�. - Byl �lov�k rozumný zanechav po 
sob� v vdovství manželky své paní Anny rozené Dob�enské z Dob�enic, s d�tmi jich. Statek 
jeho jest z milosti císa�ské d�dic
m jeho, krom� Malešova dán a pušt�n. 
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Tvrz. Známo, že v Dob�eni ve dvo�e stávala tvrz asi ve XIII. a jist� již ve XIV. st. Jakých 

tu bylo místností, kdo byl zakladatelem a prvním majitelem, zdali již r. 1310 p�ipomenutý vla-
dyka He �man, nikdo s jistotou �íci nem
že. Nádherou ani slávou neoplývala, ale po letech 
stavení p�ece hynulo, když panstvo tu nebydlelo a tak ješt� r. 1738 zbyla tu ratejna, komora, 
pivovar a dr
bežník. Dnes ovšem není již po tvrzi ani památky, a� r. 1896, kdy opravována 
ze	 h�bitovní, n�kde i v základech objevily se stopy starých staveb - patrn� bývalé tvrze. V se-
verní �ásti dvora dob�e�ského lze však dosud spat�iti zbytky bývalého pivovaru, z kteréhož se 
pivo po rybníku na lo	kách p�eváželo do prostranného sklepa. Sklep vystav�n byl pod polem 
„Borek“ nazvaným. Sklep ten zajisté až dosud je zachovalý, pon�vadž v letech padesátých 
stol. XVIII. zazd�n byl jeho vchod. Ovšem neví se dnes ani místo, kde se tak stalo. 

D�jiny. Zboží dob�e�ské, na n�mž tvrz stávala, pat�ilo, pokud zjistiti se dalo, brat�ím z 
Dob�en�, a to r. 1374 p�ipomínají se: Mikuláš, Jind�ich, He�man a Prokop, z nichž jako samo-
statný pán tohoto zboží jmenuje se roku 1385 Mikuláš z Dob�en�. Ku konci XIV. v�ku byli 
op�t spole�nými pány dob�e�ského zboží �ty�i brat�i z Dob�en�. D�lením statku toho, povstal 
velký a malý dv
r.61) R. 1425 náležel op�t celý statek Mikuláš i  z Dob�en�. Je-li osoba 133tato 
totožnou s Mikulášem již jmenovaným, zjistiti se nedá. Král Ji�í nabyl polovici statku dob�e�-
ského a zastavil ji r. 1459.62) �ást tuto zastavenou koupil ku konci XV. století Michal  z  Vr-
choviš� , horní hofmistr na Horách Kutných s manželkou svou Dorotou rozenou z Dub�nek. 
Když byl majitelem zboží dob�e�ského Michal z Vrchoviš�, m�l na Dob�eni zapsáno p
l vsi s 
lidmi kmetcími a platem Jan Šlechta ze Všehrd a ten žádal krále Vladislava Jagellovce, aby 
právo toto p�evedeno bylo mocí královskou na Ji�ího Hášu z Kolína. (Arch. �eský XVIII.) A 
král zapsal tuto polovici Ji�íkovi dle p�ání Šlechty ze Všehrd. Brzo po té získal Míchal z Vr-
choviš� pomocí téhož krále i druhou polovici, tak že v XV. století syn jeho Jind�ich byl již pá-
nem celého statku dob�e�ského, a sice za poru�enství matky své Doroty. Z rodu tohoto prešla 
Dob�e� koupí r. 1516 na Samsona z  Fu lš te jna , který p�iv�sil pe�e� roku 1519 na smlouvu 
brat�í z Elkouše, že byli vzati do v�zení kutnohorského.63)

Ješt� v prvé polovici XVI. stol. dostal se zadlužený statek v držení Jana Žateckého  z  
Vajkrš to r fu , který však zboží své již r. 1543 prodal J ind � i chovi  Vod� radskému z  
Hrušova. Jind�ich odkázav statky své synu J i � íkovi , zem�el roku 1556 a poh�ben v kostelí-
ku dob�e�ském. Ji�ík spojil Dob�e� se statkem suchdolským. Po nes�astné smrti Ji�íkov�64)
p�ipadl obojí statek jeho syn
m, kte�í jej až do r. 1616 drželi. Jeden z nich - J ind � i ch , odká-
zal statek Dob�e�, kterýž na� p�ipadl - manželce své Kate � in�  Vod� radské z  Lisova, ale 
pro odpor druhých dvou brat�í upustila ona ze svého práva.65) Dob�e� dostala se pak na Vác-
lava, který kol roku 1606 zem�el a Dob�e� dcerám Kate � in�  a  Lidmi le  odkázal. Lidmi la  
p�enechala díl sv
j sest�e Kate�in� a provdala se za hejtmana Šánovce na hrad� Pražském, 134a 
když ovdov�la, pojala za chot� Viléma z V�esovic, nejvyššího mincmistra království �eského 
sídlem na Horách Kutných, kdež také 2. února 1623 zem�ela a pochována ku svým p�edk
m 
na Dob�eni. Ale Kate�ina nemohouc zaplatiti dluh
, jichž bylo velice mnoho, prodala Dob�e�
svému manželi Ond �ej i  Hor�ateckému z  Dobro�ovic  a  pánu  na Zbras lavic ích , 
kterýž ji r. 1604 za manželku byl pojal.66) Dob�e� z
stala pak do r. 1644 p�i statku zbraslavic-
kém. Týmž rokem prodal d�dic J i � í  Arnoš t  Hor�atecký zboží dob�e�ské Janu  Kam-
berskému z  Kamberka, kterýž tu jen �ty�i léta pánem byl. Po �ty�ech letech prodal 
dob�e�ské zboží J ind � i chu  Vol fovi  Berkovi  z  Dubé a ten p�ivt�lil Dob�e� ke statku 
suchdolskému.67) Když pak zboží toto 1776 p�ivt�leno bylo k panství malešovskému, p�ipadla 
sem i Dob�e�. Ke statku dob�e�skému náležely také vesnice Solopisky a Malenovice.

Dob�e� náleží dnes školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do Suchdola. Nejbliž-
ší nádraží jest Radbo� na m. dráze Kolín-�er�any. V ohledu zdravotnickém pat�í Dob�e� k ob-
vodu kutnohorskému, kamž ro�n� 84 K p�ispívá. 
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HABRKOVICE. 

Na rozhraní okresu kutnohorského a �áslavského ve výši 211 m. n. Adrií rozkládá se v ro-
vin� již polabské na levém b�ehu �eky Doubravky obec Habrkovice . Obec tato skládá se ze 
dvou �ástí, a to z Velkých a Malých Habrkovic. V obou t�chto obcích jest 37 �ísel s 272 
obyv., ze kterých jest 22 evang. reform. 

Stavení jsou vesm�s p�ízemní, stav�ná dílem z kamene, dílem ze d�eva; krytina je dle toho 
šindel, tašky i došky. Domy stojí ve dvou �adách vedle cesty a ve Vel. Habrkovicích jest na 
návsi rybník a na Doubravce strojní mlýn. 

�eka Doubravka má u Habrkovic hráz, které lid �íká „shrádka“; táž brání, aby �eka vody 
p�es b�eh nevylila. Shrádku shotovili ob�ané habrkovi�tí svým nákladem a zachránili tak mno-
hé úrody celoro�ní p�ed dravým nep�ítelem - vodou. 

Nejstarší rodiny habrkovické jsou: Kalousek, Krají�ek, Vobo�il, Fialka, Brunclík, Šafránek 
a Svoboda. V XVII. století byl zde nejv�tším sedlákem Adam Beran. 

Kroj obyvatelstva je moderní a nábytek též. Hlavní živností obyvatelstva jest hospodá�ství 
polní a chov dobytka. Starší obyvatelé rádi �tou r
zné �asopisy a spisy zábavné, „krváci“ jsou 
zde neznámí a mládež po vyjití ze školy vzd�lává se také �tením knih. V�nuje se po v�tšin�
op�t polnímu hospodá�ství, menší díl jde na studie a na �emeslo. 

Lid je zde st�ídm� živ a proto málo se zde nemocí vyskytuje. Starší lidé umírají z pravidla 
sešlostí v�ku; nakažlivých nemocí (jako cholera, tyfus atd.) v Habrkovicích nebylo; habrko-
vická obec postavila proto r. 1850 k�íž na pam�t, že ob�ané od cholery ochrán�ni byli, a k�íž 
ten obnovený stojí dosud. 

D�jiny. P�ed dávnými �asy stávaly v místech, kde se rozkládají Habrkovice, dubové a 
habrové lesy. N�kolik starých dub
 a habr
 jest dosud na b�ehu �eky Doubravky toho d
ka-
zem. A v �e�išti jest dosud zaplaven mohutný dub, jehož prý vytáhnouti (?) nelze. Lesy ty byly 
�ástí velikého hvozdu „Boru“, kterýž 30. dne m�síce �ervna 1278 koupil klášter sedlecký od 
krále P�emysla Otakara II.68) 

Les „Bor“ klášterníci vymýtili po�átkem XIV. století a na míst� tom, kde mnoho habr
 vy-
sázeno bylo, založili osadu a nazvali ji Habrkovice . Spadá tudíž založení Habrkovic do 
XIV. století. Až do spálení kláštera sedleckého z
staly Habrkovice v jeho držení. Po spálení 
byly statky jeho rozebrány a po 135ukon�ení válek husitských opatové statky odcizené vymáha-
li. R. 1478 vyplatil opat Jodok Habrkovice a p�ivt�lil je op�t klášteru. 

V �ase povstání �eského zastavili direkto�i dne 11. �ervna 1619 statky klášterní obci kut-
nohorské. V odevzdávacím seznamu uvád�jí se „Habrkovice s dvory kmetcími, lesy i �í�kou 
„Doubravice“ �e�enou, kr�mou69) a mlýnem v cen� 2357 kop 51 gr. a 4 denáry, a teprv r. 1681 
vyplatil je opat Vojt�ch Kams a p�ipsal je op�t klášterním statk
m. V tom �ase byl také majite-
lem Habrkovic Ferdinand Rabenhap ze Suché. 

Po zrušení kláštera r. 1783 p�ipadly Habrkovice s ostatním zbožím náboženskému fondu, a 
ten je r. 1819 prodal knížeti Karlu ze Schwarzenberga, pod jehož správou z
staly do r. 1848. 

Kutnohorští zavedli na sklonku XVI. stol. vybírání cla u vsi Habrkovic.70) Ji�ík Adlspach z 
Damsdorfu, hejtman pardubický, podal o tom zprávu císa�i Rudolfu II. prav�, že Kutnohorští 
vybírají clo u Malína a tímto novým z�ízením že lid je šizen. Císa� daným dekretem ze dne 31. 
ledna 1590 zakazuje Kutnohorským vybírati u vsi Habrkovic clo, když vybírají clo u Malína. 
Kutnohorští omlouvají se záhy v únoru tím, že formané a zvlášt� jejich �eládka zarážela si no-
vé cesty najm� v zim�, a tím že Kutnohorští p�icházejí do škody. Proto prý zavedli clo u Habr-
kovic, aby nikdo placení se vyhnouti nemohl. 

Dne 19. �ervna 1590 obdrželi císa�skou odpov�	 na svou omluvu, aby vybírání cla u vsi 
Habrkovic v
bec zastavili a jen u Malína vybírali. 

136Obec habrkovická má jm�ní 33 ha 31 a 45 m2 v pozemcích, z nichž platí 313 K 81 h da-
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ní. Celá obec má 330 ha 02 a 15 m2 a platí dan� 1966 K 65 h. 

Jména pozemk
 jsou: Nádavky, v Zátonských lukách. Veškeré obilí se zde velmi dob�e da-
�í a zelenina v prvé �ad�. (Okurky a zelí.) V p�edešlém století p�stoval se zde len; nyní místo 
jeho zaujala cukrovka. 

Luk nalézáme zde hojn�, ale za sucha nelze je nijak zavlažovati a proto dávají menšího 
užitku, ale když Doubravka z b�eh
 vystoupí a zaplaví je, dávají hojného užitku. 

Obec Habrkovice náleží od r. 1837 školou do Kobylnic (d�íve do Zábo�í), farou, poštou, 
�etnickou stanicí do Zábo�í, k obvodu zdravotnímu do Nov. Dvor
, kamž ro�n� 32 K p�ispívá. 
Nejbližší stanice železni�ní a telegrafní jest Labský Týnec (Zábo�í). 

HAB�INA. 

Pod vrchem Hab�inou, blíže obce Korutic, leží osada Hab � ina . Jméno své odvozuje od 
les
 habrových, které kdys v celé krajin� piln� p�stovány a sázeny byly. �ítá 3 domy s 18 
obyv., které již také podlehli modernímu za�ízení byt
 i kroj
. Sovova rodina jest zde nejstarší. 
Obyvatelé živí se rolnictvím. Domy stojí v zahradách, v nichž se p�stují ovocné stromy, hlavn�
jablon�, hrušky a švestky. 

Osada nemá jm�ní svého, ale vým�ra celé osady jest 21 ha 22 a, z nichž se platí 140 K da-
ní. 

Hab�ina pat�í školou do Korutic (do r. 1874 do �erv. Janovic), farou, poštou, telegr. a �et-
nickou stanicí do �erv. Janovic, zdravotním obvodem do K�esetic, kam spole�n� s Koruticemi 
121 K p�ísp�vku odvádí. Nejbližší stanice želez. jest �erníny-�erv. Janovice na míst. dráze 
Hora Kutná-Zru�. 

HÁJEK. 

Na bývalém panství k�esetickém - asi p
l hodiny cesty od K�esetic na stranu jihovýchodní 
leží osada Hájek. Má 13 dom
 se 71 obyv. Jméno osady této odvozeno jest od hájku, na je-
hož míst�, nebo u n�hož osada ta založena byla71) vrchností úmonínskou, k níž po celý v�k ná-
ležela. 

Domy v osad� této stojí po r
znu a v�tšinou v zahradách. Obyvatelé živí se hospodá�stvím 
a nádenictvím. Kroj i nábytek jest zmodernisován. Zna�ná �ást mládeže škole odrostlá odchází 
z osady, by jinde sob� výživy jiné vyhledávala, nepatrná z
stává doma. 

Osada tato jest patrn� stará; nebo� nalezeny tu mnohé kamenné sekýrky, železný n
ž, ka-
menný mlat a hladítko na vyd�lávání koží. Všecko uloženo v museu kutnohorském. 

Hájek náleží farou a školou do K�esetic, polit. obcí, pošt. a telegr. stanicí do Úmonína, 
zdravotním obvodem do K�esetic. Nejbližší zastávka železni�ní jest Byká� na místní dráze Ho-
ra Kutná-Zru�. 

HETLÍN. 

Severn� asi 3 km cesty z m�sta Zbraslavic dojdeme do vesnice Het l ína . Jméno toto od-
vozu]e se od zakladatele Het la  - Hatla - Hatala - jak to Podstránský dokazuje. Obec tato ma 
29 dom
 a 164 obyvatele, z nichž jest 1 israelita. 

Domy stojí po r
znu a n�které mají p�kné zahrady. Opodál vsi stojí na stran� jižní hájov-
na. N�které domy mají lomenice - ale bez �ezeb, maleb i bez nápis
. Všecky jsou p�ízemní a 
kryty došky. Na návsi stojí zvoni�ka. V zahradách a u cest p�stuje se ovocné stromoví, z n�hož 
nejvíce t�ešn� - ptá�nice vyniká. 

Na jižní stran� Hetlína jest studánka. Z té vytéká pramének a nese vody do rybní�ka Ná-
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veského, napojí ješt� druhý, menší rybník Dalmacínek (Darmacínek) pode vsí, protéká „Hu-
�adla“72) a pak odtud sp�chá k Vidláku do západní vidle. To� kutnohorský potok Vrch l ice . 

138Hlavní výživa ob�anstva je polní hospodá�ství a nádenictví. Nábytek i šat je zmoderni-
sován. Novákova rodina je zde nejstarší. 

D�jiny. První zmínka o Hetlínu �iní se r. 1627, kdy po smrti Ond�eje Hor�ateckého z Dob-
ro�ovic zboží zbraslavické d�leno bylo p�ti jeho syn
m a synu Kunatovi p�ipadl Hetlín. Zboží 
zbraslavické bylo rozsáhlé a jistá �ást jeho, kteráž p�ipadla synu Kunatovi, a jemuž asi nebyla 
vhod, odkoupila ješt� téhož dne, kdy mu p�i�knuta byla - jeho máte� Kate�ina, vdova po † On-
d�eji Hor�ateckém, ale již 1650 prodala Štipoklasy, k nímž Hetlín náležel. Po smrti Bohusla-
vov� r. 1653 d�dili jeho t�i synové statky otcovy, a Frant. Litmír obdržel tu �ást, ve které byl i 
Hetlín. Zboží toto p�ešlo ku panství zbraslavickému a sdílelo osudy téhož panství až do r. 
1709. Týmž rokem 2. dne m�síce b�ezna koupil ves Hetlín Bernard hrab� V�žník jako panství 
lesní za 4880 zl. st�. od p�ti syn
 Obiteckých po † rytí�i Obiteckém z Obitec, pánu na Janovi�-
kách a Zbraslavicích, a tak dostal se Hetlín k panství novodvorskému, jehož osudy snášel a 
snáší dosud.73) V Hetlín� z�ízen z chalup selských poddaný dv
r. Stavení dvorské jest ve vsi 
nejstarší. 

Hetlín náleží k politické obci zbraslavické a má obecního majetku 2 ha pozemk
, z nichž 
platí 14 K; celá obec má vým�ry 371 ha 22 a a platí 1247 K 30 h daní. 

Dešt� p�icházejí pravideln� od západu. Bou�ky též a nejvíce v �ervnu a �ervenci. Krupo-
bitná mra�na stihnou sice dosti �asto okolí, ale bez všelikých následk
. Pozemky mají tato 
jména: na Ka�inách, u Bu�iny, Ka�ina, Darmacínek, Návesák, v Katovém kout� atd. 

Hetlín pat�í školou, farou, poštou, stanicí telegr. a �etnickou i obvodem zdravotním do 
Zbraslavic, kam ro�n� 53 K 73 p�ispívá. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na míst. 
dráze Hora Kutná-Zru�. 

HLÍZOV. 

V úrodné Labské rovin� táhnoucí se od Zábo�í ke Kolínu blíže sev. úpatí vrch
 Ka�kov-
ských - posledních to výb�žk
 Železných hor �esko-Moravské pahorkatiny - na dn� mo�ské 
zátoky Mezholezské rozprostírá se 220 m nad mo�em starobylá ves Hl ízov. Na zapadní stra-
n� p�i samé obci vedena jest severozápadní železnice, vystav�ná r. 1870 a k ní skoro rovno-
b�žn� p�imyká silnice erární vystav�ná v XVIII. století a opravená r. 1820-2. 

Okresní silnice svatokate�inská d�lí obec na dv� nestejn� velké polovice. V�tší �ástí pro-
chází r. 1898 vystav�ná okres. silnice spojující Hlízov s erární silnicí kolínskou. P�i strané vý-
chodní te�e �í�ka „Klejnarka“, kteráž protéká Mladý Hlízov (Hlíz
vek), �ást to obce hlízovské, 
v níž jest prastarý, p�ed �asem p�estavený parostrojní moderní mlýn. Na cest� od Hlízova ke 
Sv. Kate�in� býval p�es Klejnarku položen d�ev�ný most, zvaný „�erný most“, ten byl r. 1898 
nahrazen mostem železným. Nedaleko tohoto mostu je „b í lý most“ vedoucí p�es kanál z Ka-
�in a bažantnice do Klejnarky. Stoka ta z�ízena byla k odvád�ní vod z panských polí a luk, a 
po�átkem XVIII. století dal hrab� Jan Rudolf Chotek, zakladatel zámku ka�ínského, stoku re-
gulovati a rodina hrab�cí konala tu �asté vyjíždky po lodi�kách až ku Labi. Za touž p�í�inou 
byl „bílý most“ zdvižen, aby pohodln� i lo	ky plachetní tu projížd�ti mohly. 

Hlízov má 101 d
m, ve kterých bydlí 747 obyvatel
, z nichž jest 18 ev. ref , 8 augš. a 4 ži-
dé. Nejstarší rodiny v Hlízov� bydlící jsou: Donátova, Kábelova, Pospíšilova a Tu�kova. 

Kroj i nábytek v Hlízov� zcela zmodernisován. 
139Domy hlízovské tvo�í podél silnic pravidelné ulice a odd�leny jsou namnoze zahradami 

anebo jen dvory sousedících hospodá�
. Výstavnost jest jednoduchá. Krom� zámku ve dvo�e a 
nové škol. budovy jest jen jedno stavení o poschodí; ostatní budovy jsou vesm�s p�ízemní. 
�ty�i starší chalupy byly ješt� p�ed nedávnem d�ev�né s krytem doškovým a na štítech jejich 



80
byly vy�ezány kalichy. Patrn� náležely za dávných �as
 vyznava�
m pod obojí. Dnes ovšem 
není po nich ani památky. Ostatn� jsou domy vystav�ny z kamene a cihel pálených a jsou kryty 
taškami nebo b�idlicí, ano i šindelem. 

Celá obec d�lí se na �tvrti, které takto se zovou: 1. Podmoky - že tam domy podmokáva-
jí. 2. Hrad�any - skupina dom
, které stojí blíže místa, kde stával h rádek. 3. Nep � í ze�  - 
od nep�íznivého výsledku dolování. 4. Hl inn ík - postavené domky na hlín�. 5. Hl íz
vek, 
jinak Mladý Hlízov - pozd�jší zbudovaná �ást obce; také lid �íká u „Mlýna“. 6. P r
hon  - uli-
ce - kudy se vyvád�la stáda na pastvu. K Hlízovu náleží také �ást samoty na „Skalce“. Jest to 
domek pod �. 95. Sm�rem západním od obce nedaleko samoty „Skalka“ jest rybní�ek, Br
 -
dek zvaný. To� zbytek velikého rybníka, který se tu kdysi rozkládal. Nyní jest Br
dek tém��
celý zarostlý rákosím. 

Kol Hlízova vedla od Malína stará zemská stezka Haberská. Tou sp�chávali Hlízovští ve 
stol. XI. na hradišt� malínské, kdy ješt� ani Hory, ani Kolína nebylo, touž sp�chali na služby 
boží do chrámu Pán� sv. Jana a Pavla, kterýž také dle �astých návšt�v „h l ízovským koste-
lem“ zván býval. Hlí140zovští ani neopustili kostel sv
j, když r. 1143 Hlízov byl dán �eským 
velmožem Miroslavem z Cimburka, rodem z Markvartic
, klášteru sedleckému. 

Od r. 1421-1628 byli Hlízovští vyznání podobojího a jmenovaný chrám sloužil konfessi 
jejich. Po vydání toleran�ního patentu cís. Josefem II. vrátilo se op�t mnoho lidí k ví�e podo-
bojí. R. 1791 bylo v Hlízov� již 66 osob evang. ref. 

Na prostranství p�ed panským dvorem stojí železný k�íž ohražený zábradlím. Dle pov�sti 
bylo zde v dobách dávnov�kých pohanské poh�ebišt�. �asté nálezy popelnic a r
zných p�ed-
m�t
 z hrob
 domn�nku tu potvrzují. Mnoho jich bylo p�ed léty darovano gymnasiu kolín-
skému. 

Obecní jm�ní mimo fondu chudinského, který obnáší 1460 K, záleží ze státní obligace per 
1400 korun, pozemku na Vohrádce, obecní pastoušky a menších kousk
 pozemk
 vedle okr. 
silnice. Z toho platí obec 16 K 64 h, celá obec má vým�ry 353 ha a platí 10.102 K 66 h p�í-
mých daní. Cena jednoho jitra pozemku p�ed sto léty byla 400 K, dnes obnáší p�es 2000 K. 
Svérázná jména pozemk
 jsou: v  Templ ích  (u židovského templu) na Vršovsku , na Ho-
molce, u Volš iny, na Švihovsku , na Hambalce  (Hanibalce), u Frátovky, u Br
dku , 
na Ka� inách , u Rej tknech ta , na Dvo � i š t i , u Š i fovky atd. 

Hlavním zam�stnáním obyvatelstva jest rolnictví. Da�í se zde obilí všeho druhu, ale zvlášt�
v�nuje se velká píle p�stování zelí, které požívá v�hlasu v celém království. Vedle zelí p�stují 
se také ve velkém okurky a cibule. I ostatní zeleniny piln� si zde hledí. Mimo oby�ejná �emes-
la jsou zde také zastoupeni kolá�i, ková�i, truhlá�i, košíká�i a �ezník. Mládež rolnická v�tšinou 
studuje, menší �ást z
stává pak p�i hospodá�ství. D�lnictvo mužské pracuje doma v statcích 
rolnických, anebo chodí do blízkých továren, ženské nacházejí také výd�lek v tabákové regii 
sedlecké. 

Krajina kol Hlízova je nyní celá prom�n�na v pole, a� p�ed nemnoha léty (1860) bylo zde 
ješt� více než 200 korc
 pozemk
 pastviskem a ob�inou. 

Do osady se mimo d�eva a uhlí skoro ni�ehož ve v�tším množství nep�iváží. Za to však 
vývoz z osady hlízovské jest nepom�rn� veliký. Množství zelí, okurky, k�en, cibule atd. vyvá-
žejí se i na trhy sv�tové. Nádraží starokolínské a sedleckokutnohorské bývají v dobu vývozu 
obléhány. 

Na stromoví je krajina chudá, ale míst je dost, které by mohly býti osázeny. Ve�ejná školka 
na stromoví také chybí. Snad stane se i u v�ci té brzká náprava. 

Dešt� p�icházejí hlavn� od západu a krupobití stíhá obec naši skoro každého roku a zni�í 
valnou �ást úrody - zvlášt� poci�uje se škoda na okurkách a zelí. 



81
Škola. Mládež hlízovská chodila od nepam�ti do školy malínské, kde již v XVI. století by-

la škola. Když se Hlízovští p�esv�d�ili, že v Malín� je nedostatek místa, jali se ucházeti o ško-
lu vlastní pro dítky hlízovské, jichž bylo daleko p�es 100. A výsledek námahy byl ten, že již 
10. srpna r. 1839 �ís. 42.223 obdrželi od krajského ú�adu v �áslavi povolení ku z�ízení vlastní 
školy. Ale p�ekážky postaveny r
zné v cestu a Hlízovští necht�li ani slyšeti o stavb� vlastní 
školy. Teprv po dlouhém �ase desíti let - až 17. ledna 1849 - po�alo se vyu�ovati v najatých 
místnostech v hostinci Josefa Pospíšila �. 48. T�ída z�ízena v šenkovn� a u�itel bydlel v malém 
pokojíku vedle t�ídy. Byla-li „muzika“, musely lavice ven, a� pršelo, nebo se sn�žilo. Po mu-
zice  teprv se shán�li mužští a ženské, aby t�ídu dali do po�ádku. 

Po dvou letech p�est�hována škola do �ísla 31. k Janu Pospíšilovi. Tam z ov�ína z�ízena 
t�ída a v domku bydlel u�itel. Obec platila Pospíšilovi 28 zl. st�íbra �inže. 

V tomto stavení vyu�ováno bylo do r. 1861, kterýmžto rokem obec za p�isp�ní vrchnosti 
novodvorské postavila na „Vohrádce“ novou školu nákladem 6000 zl. Plány zhotovil a stavbu 
provedl zednický mistr Václav Slepi�ka 141z Nov. Dvor
. Jednot�ídní škola hlízovská byla 
výn. c. k. zemské škol. rady ze dne 25. �ervence 1875 �. 11.376 rozší�ena o t�ídu druhou s 
platností od Nov. r. 1877 a vyu�ovati se po�alo v této druhé t�íd� ve šk. roce 1877-8. 

První p�íjmy u�itelovy byly od 15. ledna 1849 takto: 1. Od sedleckého u�itele Havli�e, 
který m�l právo vybírati sobotáles až do úmrtí, 16 zl. st�. 2. Pozd�ji od téhož ješt� 8 zl. st�. 
Celkem 24 zl. st�. Po úmrtí u�. Havli�e obdržel u�itel od vdovy 35 zl. st�. R. 1855 v únoru vy-
bírala škol. plat obec a platila u�iteli 183 zl. 38 kr. st�. 

R. 1860 dostal u�itel od obce bezplatn� v užívání pozemky u  Br
dku , celkem 1 ha 488 
m2; mimo to m�l zdarma pozemek u školy na „Vohrádce“ a z obecní pokladny p�idáno mu 
10 zl. 

Takový pom�r potrval až do vydání zákon
 škol. Tenkráte si obec rekvirovala pozemky u 
Br
dku a u�iteli ponechala jen pozemek na „Vohrádce“, z n�hož platil u�itel obci 16 K ná-
jemného. Prodejem „Vohrádky“ a staré školy ztratil spravce školy i tento pozemek. 

Budova šk. r. 1861 postavená sešla úpln� a nevyhovovala již svému ú�elu. Obec hlízovská 
uznávajíc toho, že v tak bídné budov� déle dítek vyu�ovati nelze, usnesla se, že postaví budo-
vu novou dle zásad moderních. Toto usnesení provedla r. 1907. Vystav�la dle plán
 stavitele 
�e�ka Dajbycha z Hory Kutné nákladem 45.000 K budovu novou. Stav�l ji Jind�ich Rákosník 
ze Sedlec. Svému ú�elu odevzdána byla ve šk. r. 1907/8 a prohlášena podle úsudku pedagog

nejprakti�t�jší školou v okrese kutnohorském. Místní šk. rada postavila si v srdci ob�anstva a 
mládeže nehynoucí památník a to tím v�tší, že vedle školy založila dle plánu vrch. m�st. za-
hradníka kutnohorského Arnošta �ernovského nákladem 800 K park, kterýž jest ozdobou ne-
jen školy, ale i celé obce. 

142Posloupnost u�itelstva. Prvním u�itelem byl Jan Kudrna (1849-88), dosud žije ve vý-
služb� ve Všejanech a �ítá dnes 93 roky, Josef �erný (1877-81), Václav Vesner (1881-92), 
Jind�ich Hrbek (1888-1905), Jos. Bárta (1892-97), Josef Ro�ek (1897 u�. dosud), Anto-
n ín  Brynych  (1906, �íd. u�. až dosud). Vyu�ování industr. zavedeno r. 1887 a první industr. 
u�itelkou byla paní Marie Krulišová (1887-90), Bož. Hrbková (1890-1905), Cecilie Bernáško-
vá (1905-1906), Emma �erná (1906-10), Leopoldina Šporclová (1910 až dosud). 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady: Josef Pospíšil (1871-83), Josef Kabela (1883-
1906), Josef Tu�ek (1906-09), Karel  Je l ínek (1909 až dosud). Posloupnost školdozorc

míst.: Antonín Pospíšil (1873-1901), Josef Tu�ek (1901-05), Karel Jelínek (1905-1909), An-
ton ín  Posp íš i l  (1909 až dosud). 

D�jiny a tvrz. Hlízov (p
vodn� Hlídov74)) pat�í mezi nejstarší osady v okolí; náležel� již v 
XI. století k žup� old�íšské.75) Obyvatelé „h l ídal i“ hranice župy té proti mocné žup� �áslav-
ské, odtud jižn� se prostírající. V listinách p�ipomíná se po prvé, když darován byl �eským pá-
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nem Miroslavem novému klášteru sedleckému. Klášter byl v držení Hlízova do r. 1421, ale 
n�kdy jej zastavoval nebo pronajímal. Jedno takové pronajetí stalo se Jakubovi Wilmanovi, 
Horníku. R. 1407 m�l statek pronajatý Jan ze Stuha�ova a r. 1417 Jan z Malešova na šest let.76) 

V husitských válkách dal císa� Z ikmund v pond�lí p�ed sv. Lucií r. 1436 zapsati Hlízov 
Pet rovi  z  Bydl ína . Po smrti jeho r. 1444 d�dil statek Hlízov syn jeho, Zden�k z  Bydl í -
na , a ješt� r. 1454 práva svá k n�mu dokazoval. Král Ladislav Pohrobek zapsal na Hlízov�
200 kop groš
 Janu  Hraba�ovi  z  P �erubenic  a zápis ten krá l  J i � í  r. 1459 Hraba�ovi 
nejen p�isoudil, nýbrž ješt� 300 kop a dva �lov�ky p�ipsal77) a král Vlad is lav také zápisy ty-
to potvrdil. Synové Hraba�ovi Mikuláš  a  Jaros lav postoupili po smrti otcov� r. 1500 sta-
tek Hlízov m�št�nínu a suken kroje�i �eho�ovi na Horách Kutných. Po smrti �eho�ov� zd�dila 
Hlízov s p�íslušenstvím manželka jeho Alžb�ta. Ta provdala se již r. 1510 za Jana Hraban� z 
Vlkanova, suken kroje�e ze Starého M�sta pražského, ale ten po roce zem�el.78) Poz
stalá po 
n�m bezd�tná vdova Alžb�ta z Vlkánova obrátila statek ten na milosrdné skutky79) a z�ídila 
kšaftem o Hlízovu, jak následuje:80) „… Naposledy oznamuji, že mám dv� vsi, jednu zápisnou, 
�e�. Hlízov, s jejím p�íslušenstvím, s listy zápisy a dobrými vólemi na ni sv�d�ícími. 

O té vsi takto �ídím a ustanovuji poru�níky svými (Václav Burjanov, Bohuslav Janovský 
ze Suchotlesk a pan Zach Chrudimský), dávajíce jim plnou moc a právo, jako bych na to 
zvláštní list dobré v
le u�inila, aby oni, když p�ijde vejplata její, ty peníze obrátili vedle jiných 
plat
v tu, kdež se jim porou�í. I p�išla-li by vejplata vsi Hlízova, to aby obrátili p�ímo pro milý 
buoh na skutky milosrdné za spasení duše mé a manžel
v mých i jiných duší v�rných k�es�a-
nuov, jinak toho ne�iníce, jakž jim toho v��ím docela a úpln�, a to aby u�inili pro odplatu bo-
ží; pak-li by toho neu�inili, pán buoh toho bu	 v��ná pomsta nad nimi.“ - Avšak po letech po-
tomci týchž poru�níkuov sami sob� ten statek zosobili d�di�n�, aniž se vejplata vsi Hlízova 
vykonala a tak tomu kšaftu se zadosti nestalo. 

143O tento kšaft i jmenovit� o právo majetku na Hlízov veden byl pozd�ji rozsáhlý spor, z 
n�hož my následující uvádíme: Kate�ina z Vartmberka podala na zemský soud žalobu na Ji�íka 
Zacha z Chrudim� na Horách Kutných z té p�í�iny, kdež jest n�kdy Václav Litovský z Svina�, 
manžel její, poru�níkem byl u�in�n nad statkem n�kdy Alžb�ty Hraba�ové z Vlkanova, a to 
slavné pam�ti králem Vladislavem na jistý zp
sob, tak jakž týž majestát na to témuž n�kdy 
Václavovi Litovskému na Budín� 12. dne m�s. kv�tna 1511 (Org. perg. arch. místodrž. v Pra-
ze) daný, pln�ji sv�d�í, a táž n�kdy Alžb�ta Hraba�ová týž statek na milosrdné skutky jest byla 
z�ídila a on že jest téhož statku v držení vešel po smrti Zacha z Chrudin�, otce svého, kterýžto 
statek na t�chto vsech zejména jest: totiž ves Hlízov, ves Ko�enice a ves Bo�etice, žádajíc táž 
Kate�ina, aby on Ji�ík jí téhož všeho statku postoupil etc., jakž obeslání p�ed J. Mstmi pány a 
vladykami pln� sv�d�í. Tu páni JMsti a vladyky na plném soudu, slyševše strany a jich z obou 
stran p�e lí�ení, dsky dání JMK poru�enství, kšaftu, nález
v a sv�domí, toho všeho s pilností 
pováživše, takto o tom nalézti rá�ili. 

„Pon�vadž se to v kšaftu n�kdy Alžb�ty Hraba�ové z Vlkanova našlo a vyhledalo, že sta-
tek sv
j zápisný i d�di�ný, zejména ves Hlízov, Ko�enice a v Bo�eticích dva �lov�ky a louku 
týmž kšaftem na jinej zp
sob mocn� dává a porou�í n�kdy Václ. bratru Burianovu, Bohuslavu 
Janovskému z Suchotlesk a Zacha�ovi, jinak Zachovi, poru�ník
m svým, ježto tudy, aby JMK 
král Vladislav slavné pam�ti m�l nad tím poru�enství jiným mimo tento kšaft a statek z�ízený 
dávati, to JMK proti z�ízení zem. o nápadích u�in�nému a stvrzenému u�initi jest nemohl, a 
tak tudy a tím dáním na n�kdy Václava Litovského z Svina� ani na Kate�inu z Vartmberka jest 
nic nep�ipadlo; z t�ch p�í�in dává se jemu, Ji�íku Zachovi, proti též Kate�in� za právo, tak že 
on, Ji�ík, jí, Kate�in� tím, z �ehož jeho obeslala, povinován není.“ Stalo se v úterý p�ed sv. 
Primem, léta MVCXXXIX (3 Juni) 81) 

A Hlízov skute�n� z
stal v držení poru�níka Zacha Chrudimského a syna jeho Ji�íka Za-
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cha. Po smrti Ji�íkov� d�dily Hlízov sestry jeho Mandalena, Anna a Saloména z Újezda. Ty se 
r. 1547 rozd�lily tak, že každá obdržela díl vsí a jistých d�din. 

Až do této doby stála v Hlízov� tvrz. Pon�vadž dlouhá léta v ní nikdo nebydlel, pustla tak, 
že v
bec již za obydlí sloužiti nemohla. 

Sestry z Újezda m�ly po rozd�lení mnohé nep�íjemnosti; výkalo se jim, že se nespravedli-
v� ve Hlízov uvázaly. Aby se z na��ení toho o�istily, dokoupily ves Hlízov d�di�n� s J i � íkem 
Ursinem z  Vlado �e, manželem Salomeny z Újezda. Ob� sestry starší provdaly se do rodiny 
Šatných z Olivet
. R. 1584 skoupila n�které díly z d�dictví hlízovských majitel
 Johanka Šat-
ná z Podivic a táž byla manželka Ji�íka Šatného z Olivetu, ú�edníka mince horní, kterýž s brat-
rem svým Janem starším n�které podíly hlízovské v držení m�l. Brat�i nehrub� se snášeli a o 
majetek stále se p�eli a soudili a také jednoho dne roku 1592 - jako pro výstrahu boží z tohoto 
sv�ta povoláni byli. Da�ický k tomu dokládá: „Tak je sám pán buoh spokojiti a to mezi nima 
p�etrhnouti rá�il.“82) 

Ji�ík z
stavil tré syn
, Jana, Václava a Mikuláše.83) Aléna, vdova po Janu, starším, dítek 
nemajíc, d�dictví své postoupila J i � ímu Hášovi  z  Újezda a  na  Nebovidech  r. 1593. 

144Ten uvázav se v n�j, vid�l, že v��itelové doléhají prudce na zaplacení, zp
sobil, že ten 
díl Hlízova r. 1595 koupil od komisa�
 k tomu na�ízených nejvyšším soudem purkrabským 
Jan  ml .  Šatný z  Ol ivetu  a manželka jeho Zuzana,  rozená z  Kosmá�ova. P�i této 
koupi takto se díl ten popisuje: „Hl ízov,  d�dina a  svob .  dv
 r  s  kmetci ,  luka a  po-
ros t l iny s  d í lem lesa  Ludranského,  j inak luhem �e�eným,  p � i  Labi ,  s  d í lem 
s t rouhy,  po  kteréž  se  uh l í  k  horám J .  M.  c í sa �ské  p laví  i  s  pas tviš t�mi,  
„panskými“ �e�enými .“84) 

Týž Jan ml. koupil r. 1601 od bratra svého Václava Šatného  z  Ol ivetu  a  na  Hra-
denín�  druhý díl Hlízova - totiž dva dvory poplužné s „tvrziš t�m starým“ s p�íslušen-
stvím.85) Rok p�ed tím zem�ela mu manželka Zuzana a on, oženiv se po druhé, pojal za man-
želku El i šku  Mirkovou ze  Solopisk. Jan Šatný zem�el r. 1604, z
staviv tré nezl. d�tí, 
zplozených s touto druhou manželkou a sice: Jet�icha, Alžb�tu a Johanku. - Za poru�níka 
ustanoven jim neženatý strýc Václav, který Hlízov spravoval. Když Václav r. 1611 zem�el, 
p�evzala správu Hlízova jich matka Eliška, která již té doby za Jind�icha Rozenhága86) pro-
vdána byla a vedla ji do zletilosti nejstaršího syna Jet�icha, který r. 1619 se ženil s pannou Es-
terkou , roz .  Skalskou  z  Dubu.87) A tak se stal 27. Decembris 1619 držitelem Hlízova. V 
touž dobu ale mínil Hlízov koupiti Kašp. Mel. z Žerotína (Arch. zem.), ale koup� se neusku-
te�nila. 

Toho �asu vzbou�ili se stavové �eští proti Ferdinandu II. Jet�ich Šatný z Olivetu sloužil ve 
vojšt� stavovském a padl v osudné bitv� na Bí lé  Ho �e. Esterka, jeho manželka, provdala se 
za Jana Ludvíka Pagaje  a brzo po té, když Pagaj zem�el, za Filipa Jakuba Engelmayera  
a spravovala sama zboží hlízovské, kteréž pak po smrti své dce�i Alžb�t� zanechala. Po smrti 
Estery, matky Alžb�tiny, prozradil její t�etí manžel Engelmayer, že Jet�ich Šatný, první manžel 
Este�in, bojoval ve vojšt� stavovském proti Ferdinandovi II., a tu statek Hlízov r. 1636 byl v 
pokut� ujat a sv��en k opatrování Adamovi Rotlebovi ze Žaboklik. Tenkráte se více d�dic
 i 
v��itel
 ucházelo o Hlízov, mezi nimi i opat ze sedleckého kláštera, který na n�m 600 kop mí-
šenských pohledával.88) 

A tak ten statek, jak výše �e�eno, ujat a spravován byl rozhodnutím z roku 1636 k rukám 
císa�e a jménem jeho prodali jej komisa�i k tomu z�ízení Ferd inand  Robmchap  ze  Su-
ché,  Václav ryt í �  V�žn ík a  Li tmír  Obi tecký z  Obytec  30. kv�tna 1653 Alžb�t�
�ejkové, roz. Pagajové, dce�i po † Esterce Šatné z Olivetu. Nyní teprv nastaly zmatky mezi 
v��iteli na Hlízov�. I u�in�no narovnání v ten smysl, že Alžb�ta Hlízov do své smrti držeti, ale 
Václ. B�ezkému z Ploškovic a Ond�eji Borovanskému v�zící dluh po 2000 zl. ro�n� spláceti 
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bude. Tento dluh postoupili s právem na Hlízov zmín�ní pánové Adamovi  Janovi  Šof-
manovi  z  Hemrlesu , kterýž po smrti Alžb�tin� r. 1657 jako p�ední v��itel odhadem také 
Hlízov obdržel. Šofman p�ipojil Hlízov ke Konárovic
m a Veltrub
m, tenkráte již sv��enským 
statk
m Šofmanovým. 

Adam Jaroslav Šofman z Hemrlesu pocházel z rodiny p
vodn� n�mecké, jež v XVI. stol. 
p�išla do �ech a držela statky v Plze�sku a Klatovsku a tu se po�eštila. R. 1618-20 byl mezi 
stavy odbojnými a r. 1622 byl odsouzen ke ztrát� cti, hrdla a statku, ale prchl za hranice. Tepr-
vé r. 1639 se Švédy se vrátil. R. 1654 držel dv
r v Pískové Lhot� a potom s manželkou svou 
Johannou 145Polyxenou Mitrovskou z Nemyšle statek Zbislav. Byl též hejtmanem kraje �áslav-
ského. Ve svých spisech do Kolína zavedl jakožto novotu v jazyku �eském neobvyklou - „vo-
nikání“. 

Šofman byl zámožný. Oblíbiv si Konárovice, vystav�l tam p�kný zámek, ves pomalu osa-
zoval poddaným lidem hlízovským. Z Konárovic a Hlízova utvo�il rodinný fideikomiss. Ze-
m�el r. 1669 a pochován v krypt� u kapucín
 v Kolín�. P�ed svou smrtí ustanovil, aby z nada-
ce bylo v Konárovicích chováno 6 lidí z Hlízova nebo z Konárovic a na každého aby z pan-
ského d
chodu vycházelo m�sí�n� po �tvrti hrachu, krup hrubých a drobných a mouky výraž-
ní, dva žejdlíky soli a libra másla, týdn� po 2 �tvrtcích mouky na chléb, k ned�li a svátk
m po 
p
l lib�e masa, na den p
l pinty piva bílého, na rok po soukeném šatu, páru st�evících, dvou 
košilích a 5 zl. rýnských; všem pak spot�ebu d�íví. 

Statky tyto z
staly rodin� té do r. 1736, kterýmžto rokem rod Šofman
v po me�i vym�el. 
Reskriptem císa�ským daným ve Vídni 21. srpna r. 1736, bylo povoleno, aby sv��enské statky 
tyto v nesv��enské prom�n�ny byly a dcery Šofmanovy aby se o n� rozd�lily. Statek odhadnut 
na 55.000 zl.89) 

Hlízov p�ipadl Kate�in� Šofmanové z Hemrlesu, provdané za pana z Vidersperku a tak stal 
se HIízov op�t samostatným panstvím nepodléhaje v ni�em ani statku konárovickému, ani vel-
trubskému, na kterýchžto statcích vládly sestry Kate�ininy. 

146Táž majitelka postavila ku pot�eb� své na Klejnarce mlýn, kde již d�íve splav stával. Ka-
te�ina z Vidersperku prodala Hlízov r. 1741 Václavu  ryt í � i  Klusákovi  z  Koste lce , a 
když ten r. 1752 - jsa poslední potomek toho rodu - zem�el, pochován jest v klášte�e sedlec-
kém, jehož byl nemalým dobrodincem. 

Po n�m držela Hlízov manželka jeho Anna Maria ,  roz .  Kau�ová z  Kau� i c , kteráž 
r. 1757 ve stá�í 78 let zem�ela a statek Hlízov svému strýci ryt í � i  Antonínu  Jes t � ibské-
mu z  Riesenburka a t�em jeho sestrám odkázala tak, aby Jest�ibský Hlízov podržel a se-
strám podíly vyplatil. 

R. 1761 byl Jest�ibský prohlášen za plnoletého a na�ízeno mu, aby dle kšaftu Hlízov ujal a 
dluhy i sestrám podíly vyplatil. V r. 1784 sho�ela Jest�ibskému celá úroda a on v tak špatné 
pom�ry pen�žní uvržen, že mu bylo Hlízov r. 1786 Václavu  Janovskému, m�št�nínu kut-
nohorskému, prodati. Janovský prodal statek Hlízov r. 1791 Janu  Rudol fovi  h rab� t i  
Chotkovi  z  Vojn ína za 81 tisíc zlatých st�íbra. Hrab� Chotek p�ipojil zboží hlízovské k 
svému panství novodvorskému, od kteréž doby sdílí Hlízov osudy Nových Dvor
. 

Zámek a kaple. V Hlízov� jest dv
r se záme�kem a kaplí. Dv
r nebýval však za starodáv-
na na témž míst�, jako dnes, nýbrž na tak zvaném „Dvo � i š t i“ za nyn�jším hostincem �. pop. 
48. Tam býval také a pivovar a vinopalna. Nyn�jší zámek postaven jest ve století XVIII. na 
míst� pusté tvrze. Stavba slohu copového nevyniká nijak výstavností svou nad oby�ejný m�st-
ský d
m; toliko vížka prozrazuje, že to n�jaká neoby�ejná budova. Anna Ludmila Šofmanová, 
provdaná za Robmhapa ze Suché, vystav�la p�i záme�ku r. 1746 kapli 14 pomocník
, nábyt-
kem ji opat�ila a na opravu její vysadila jistinu 100 zl. st�íbra. Sama nebyla majitelkou Hlízo-
va, ale vystav�la ji na památku otce svého. Na vychování �eských, šlechtických sle�en u Vorši-
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lek v H. K. založila nadaci z 2500 zl. st�íbra. V kapli nad oltá�em visí bezcenný obraz z r. 
1762 s podpisem P rendl .90)

Dodatek. Od XIII. století, jako všudy bylo, upadali majitelé d�din (d�dinníci) v poddanost 
vrchností svých, tedy zde v poddanost kláštera sedleckého, stavše se kmety, t. j. sedláky, vzd�-
lávajíce pole klášterní a užívajíce jich za jisté poplatky, úroky a služby. Klášter sedlecký zde 
m�l právo politické, moc policejní a soudní, tak že lid poddaný byl podroben jenom soudu 
opata a jeho ú�edník
. I právo hrdelní obdržel klášter sedlecký - 15. zá�í 1331 od Jana Lucem-
burského. Poddanství utuženo v XVI. stol., když vládli v Hlízov� Hraba�ové a Ursínové, ale 
hrdelní právo nebylo více žádnému majiteli mimo klášteru prop
j�eno. 

Od r. 1804 táhl se neblahý spor tak zvaných 20 podílník
 mezi domká�i, chalupníky a sed-
láky asi o 200 korc
 polí. Podílníci, k nimž i vrchnost náležela, zvali se starousedlíky, cht�jíce 
majetek ten výhradn� pro sebe. Tomu op�eli se nejprve chalupníci a potom i domká�i. A když 
p�ece r. 1870 po velkých soudních procesech záležitost ve prosp�ch starousedlík
, k nimž po-
tom i chalupníci p�ipo�ítáni byli, se vy�ídila, obdržel hrab� Chotek, jako podílník, polovici 
t�chto pozemk
 a o druhou polovici rozd�lili se a ku svým polím p�ipojili ostatní starousedlíci 
a chalupníci. Poté zdvihli se domká�i, necht�jíce obecních p�irážek platiti, až po velikých bou-
�ích soudn� k tomu p�inuceni byli. 

Nepatrný zbytek pozemk
 bývalých starousedlík
 koupila v exeku�ní dražb� obec hlízov-
ská r. 1893. 

Milostivé vrchnosti, jako všude jinde, lid poddaný utla�ovali. Nejv�tším takovým utla�o-
vatelem svého poddaného lidu v Hlízov� byl Jest�ibský z Riesenburku, kterýž chud byl a cht�-
je zbohatnouti lid tuze berní pronásledoval. 147Z panství svého, které Janovskému, m�št�nínu 
kutnohorskému, prodal, odešel jako nejchudší rab. Rok 1848 osvobodil všude lid od jha pod-
danského a sedlák hlízovský stal se samostatným, svobodným vlastníkem hroudy, kterouž d�í-
ve jen jinému obd�lával. 

Hlízov náleží farou do Sedlec, pošt. i telegr. do Starého Kolína, �etnickou stanicí do Hory 
Kutné, obvodem zdravotním do Nov. Dvor
, kamž se p�ispívá 398 K. Nejbližší nádraží jest 
Sed lec-Hora Kutná na dráze severozápadní, p�ípadn� S tarý Kol ín , státní dráha. Obec 
obdržela povolení na osobní zastávku v míst�, která 1911 vstoupila v život. 

HLÍZOV MLADÝ. 

Asi �tvrt hodiny pod Hlízovem na levém b�ehu �í�ky Klejnarky stojí �ada domk
, které na-
de mlýnem proti vod� poznenáhlu povstávaly. Jest to Mladý Hl ízov. 

Na �í�ce Klejnarce býval splav a toho splavu využila Kate�ina Šofmanová z Hemrles
, 
manželka pána z Vidersperka, a vystav�la tu ku své pot�eb� mlýn. Stalo se tak v prvé polovici 
XVIII. století. Nyn�jší majitel mlýna Václav Brynych, rolník v Hlízov�, mlýn dokonale p�e-
stav�l a nejnov�jšími moderními vymoženostmi opat�il. 

Mladý Hlízov má 15 dom
 (jejichžto �íslování jest pokra�ováním obce hlízovské) s 68 
obyvateli, kte�í se živí malorolnictvím a nádenictvím. 

HO�ANY. 

Na hranicích hejtm. kolínského, 4 km severozápadn� Hory Kutné, leží po obou stranách 
okresní silnice vesnice Ho �any. Malý potok - zvaný „Ho�anský“ - sbírá prameny v severním 
katastru obce, probíhá ves, pak jižn� pod obcí sesiluje se novými praménky a sp�je do soused-
ního okresu k �ertovce, k Libenic
m a ku Labi. Až na jeden pramen vyschnou každého léta 
všecky prameny a z toho živého pramene za�ídili Ho�anští vodovod v cen� 9500 K a rozvedli 
sob� vodu do všech obytních i hospodá�ských místností. Rybníky jsou v obci dva a sice: 
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Obecní na „Dolíkách“ a rybník „Moravc
v“ pod obcí. 

Ho�any mají 29 pop. �ísel se 182 obyv., z nichž jest 12 evang. reform. Domy stojí z polo-
vice v jedné �ad� - podél okr. silnice - a druhá polovice po r
znu anebo v zahradách a stav�ny 
jsou skoro napo�ád z tvrdého materiálu. Obec d�lí se v tyto �ásti: Dolejší, Ho�ejší a u Kapli�-
ky. Obyvatelstvo živí se rolnictvím a nádenictvím. Nejstarší rodiny v obci jsou: Moravcova, 
Chadrabova, Bruthansova, Miškovských, Truhlá�ova, Kade�ábkova a Wernerova. Mládež 
chlapecká po vyjití ze školy jde na studie st�edních, hospodá�ských i �emeslnických škol, dív-
ky u�í se pracím ru�ním a vedení domácího hospodá�ství. Z �emesel jsou zastoupeni: kolá�, 
ková� a krej�í. Nábytek i kroj jest vesm�s moderní. N�které starobylé v�ci památné v�novány 
byly do musea kolínského a kutnohorského. 

Obecní jm�ní skládá se z 18 ha 62 a a 67 m2 polností, pastvin a cest a asi 57 a lesa, z �ehož 
se platí 83 K 61 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce obnáší 217 ha a 14 a, za n�ž obec odvádí 
2676 K 78 hal. daní. Jména tratí: na �ty�icítce, na Šestnáctých, za Kotrbou, na Lomenici, na 
M�chu�e, nad Obickou, na Okolku a ve Vl�ích horách. Vl�í hory táhnou se od Opatovic kol 
obce po stran� západní a a� obec sama leží v ut�šené dolin�, tož p�ece na stran� jihovýchodní 
vypíná se t�sn� nad obcí vrch „Kuklík“ 357 m. nad Adrií. Osada jest hojn� stromovím osáze-
na, hlavn� ovšem hrušn�mi, jablon�mi a t�ešn�mi. Kol osady jest vysázeno ovocných strom

na p
lšestatisíce a majitelé i obec pe�ují velice o jich rozmnožování a také zachování. 

Dešt� p�icházejí z pravidla od západu, taktéž bou�ky a kroupy, kteréž v r. 1885 obec tak 
stihly, že v n�kolika minutách bylo obilí zni�eno a stromy stály úpln� holé. Ovoce i s v�tvemi 
leželo na zemi; v domech okna vytlu�ena a tašky i b�idlice na st�echách rozbity. Od té doby 
navštívily kroupy obec n�kolikráte, ale bez vážn�jších škod. 

Nemocí nakažlivých - le� ojedin�lých - u dítek, v obci nebylo. Cholera �ádila jen v r. 1866 
a dosti krut�. 

148D�jiny. První písemná zmínka o vsi Ho�anech d�je se již r. 1299, kdy na ni král Václav 
II. klášteru sedleckému a Markvartu Šikovi z Hory Kutné vydal majestát. (Majestát byl název 
listin, kterými �eští králové udíleli zemím anebo stav
m �eským rozli�ná práva a svobody.) 
Synové Šikovi Albert a Kuna byli tu sed�ním od r. 1303-1309. R. 1337 práva kláštera sedlec-
kého sedleckého a práva Šikova králem Janem potvrzena; nebo� �teme u Emlera v Regest. IV. 
173: „Král Jan t. r. potvrdil klášteru sedleckému d�dictví v Ho�anech s doly st�íbrnými od krá-
le Václava r. 1299 témuž klášteru postoupené.“ - Ve století XV. náleželo zdejší zboží �e�kovi 
z Ho�an, pon�vadž na jeho dvo�e v Ho�anech poru�níci po smrti jeho prodali 5 kop groš
 pla-
tu ro�ního za 50 kop gr. Václavu Jorigovi91) a Mikuláš z Ho�an prodal na témž dvo�e v Ho�a-
nech 3 kopy platu Ann�, vdov� po † Václavu Jorigovi.92) Tento Mikuláš z Ho�an sv�d�í r. 
1426 19. dubna, že Albrecht z Žebrá�í Lhoty porou�í d�ti své i všecko zboží Mikuláši Pšorno-
vi z Be�várek a Janovi z Tisu (Arch. �. 3.) a byl ješt� v držení dvora ho�anského r. 1436. 
Kterak �en�k a Mikuláš stali se pány tohoto zboží, nikde vy�ísti nelze. 

Císa� Zikmund zastavuje 1437 n�která zboží zádušní Ji�íkovi z Pod�brad i Ho�any mu za-
stavil.93) Reg. král. v letech 1498-1502 v Arch. �eském uve�ejn�na praví, že právo zápisné na 
tvrzi libenické a dvou vsech kláštera sedleckého, mezi nimi i Ho�any, m�l životy Zden�k 
Kostka z Postupic.94) Toto právo zápisní koupil od n�ho Jan Janovský jinak �abelický ze Sou-
tic95) a král Vladislav II. zapsal je tomuto i synu jeho Janovi. Jak dlouho v právu zápisném se-
trvali Janovští, pov�d�ti neumíme. 

V prvé polovici XVI. v�ku pat�ila �ást zboží obci kutnohorské, �ást k panství libenickému. 
Ale nedlouho potom a snad ješt� r. 1538 vidíme pánem libenického zboží Jana st. Tr�ku z Lí-
py a ten již i ves Ho�any v zápisu m�l a prodal op�t své zboží, tedy i Ho�any Václavu Popelovi 
z Vesce. Roku 1540 druhého �ervence koupili kutnohorští od V. Popela d�dinu na „Kuklíku“ 
u Ho�an, kteráž slula „pod t�ešní“ za 28 kop gr. �. a dali ji poddanému svému Václ. Krulišovi z 



87
Ho�an k užívání pod plat. (Archiv kutnoh. 776 �erv.) A z rukou Popelových dostaly se v krát-
kém �ase Jind�ichovi z Vrchoviš�, jehož rod p�ijal odtud jméno Libeni�tí z Vrchoviš�. 

Tehdy náležely ke zboží libenickému: celá ves Libenice i dv
r, Dolany, Ho�any a Grunt 
sv. Ma�í. Dolany z
staly nepochybn� stále spojeny se zbožím libenickým i když r. 1593 vypla-
ceno bylo zboží toto k ruce zem� a k ruce králov�. Ale Ho�any jsouce nyní krom� jednoho 
usedlíka v držení Kutnohorských, kte�í p�ikoupili ješt� r. 1644 svobodný dv
r v Ho�anech od 
Jana Old�. Kalousa,96) tamního souseda, staly se celé poddanými obce kutnohorské. 

A že vedle dvora, kterýž býval majetkem �e�ka a Mikuláše z Ho�an, ješt� jiné dvory v Ho-
�anech byly, dokazuje spis Ji�íka Háši z Újezda a na Nebovidech, který sd�luje Kutnohorským 
r. 1596 dvacátého pátého zá�í, že má v úmyslu Podivickému role v Ho�anech odníti.97) A dru-
hý d
kaz podává zápis již v r. 1653, kde se uvádí v „Continuatio“ vesnic m�sta Hory Kutné, že 
dv
r p. Podivickýho z Podivic a dv
r p. Lukaveckého z Lukavce jsou sice poho �alý, ale rolí 
všech užívá obec kutnohorská.98) 

149Nic se nelze diviti, že se role majetník
m odnímala, pon�vadž je nechávali pustá. Sám 
Jind�ich Lukavecký z Lukavce m�l ve svém dvo�e na Ho�anech dva lidi, za n�ž dal 40 kr., 1 
v�rtel žita a 1 v�rtel ovsa. 

Tyto dvory p�ipomínají se dosud v �ís. 1. a 12. nyn�jšího �íslování; nebo� v �. 1. dosud se 
�íká ve dvo�e a v obou �íslech nalezeny byly p�i stavbách podzemní, dosti dlouhé chodby, 
sm��ující k potoku. A že jsou to zbytky panských dvor
, leží na bílé dni. 

Byly tudy Ho�any majetkem Hory Kutné, kdežto ostatní osady statku libenického p�ipadly 
ke Kolínu a tam až do vyhlášení svobody císa�em Josefem II. z
staly. Od té doby vzd�lávají 
Ho�anští p
du sob� nemajíce pro nikoho n�jakých závazk
. 

Ho�any náležejí školou do �erv. Pe�ek, poštou, stanicí telegr. a �etnickou i zdravotním 
obvodem do Hory Kutné, kam p�iplácejí ro�n� 66 K 40 hal. Nejbližší stanice želez. jsou Pe�ky 
Hraba�ovy na míst. dráze Kolín-�er�any. 

Fara v Grunt�. Od nepam�ti náležely Ho�any farou do Grunty (Grunt sv. Ma�í, Vallis sct. 
Mariae99); nebo� již ve XIV. století se o fa�e gruntecké psalo. Sedlá�ek p�i r. 1560 praví, že 
opat sedlecký prodal ves Gruntu i s kostelním podacím Janu Libenickému z Vrchoviš�. Dle té-
to zprávy a dle zprávy, že arcijáhnové kraje kou�imského m�li zde podací právo, jest jisto, že v 
Grunt� fara bývala, k níž Ho�any náležely. Po zrušení fary náležely farou na Ka�k. Koncem 
XVII. století Ka�k pozbyl fary a p�ivt�len byl i s Ho�any k arcid�kanství Kutnohorskému. Po 
150 letech vrácena fara Ka�ku a Ho�any op�t sem p�ikázány. Od r. 1900, kdy Grunta domohla 
se fary, náležejí sem: Grunta, Libenice a Ho�any. Pro osadníky této farnosti dal postaviti pat-
ron, mistr Jan Kubelík, majitel panství býchorského, nový románský kostel a faru s nov� za�í-
zenými budovami hospodá�skými, skoro za 300.000 korun. Zapsal se tím v srdce všech farník
. 

150CHLISTOVICE A SION HRAD.

Po obou stranách pot
�ka, kterýž prameny své sbírá na stráních žandovských, rozládá se 
na gruntech n�kdejšího panství malešovského obec Chl is tovice . Katastrální i místní obec ta-
to má 73 domy s 431 obyv., z nichž jest 9 evang. reform. Jihovýchodní �ást osady leží na vy-
výšeném pahorku, ostatní �ásti jsou v rovin�. Skoro uprost�ed vsi jest škola a zvoni�ka. Za 
osadou na stran� východní vypíná se nad Vrchlicí kostelík „Sion“ a pod ním sionský mlýn a 
na prot�jší stran� staré hradišt� S ion . 

V malé vzdálenosti obce taktéž k stran� východní leží vrch „Braník“ (394 m nad m.), na 
kterémž rozestaveno bylo také vojsko Zikmundovo, když obléhalo „Rohá�
v S ion“. Nyní 
p�es vrch ten vede okresní silnice. 

Pode vsí spojuje se potok Chlistovický s Vrchlicí, která sem sp�je od Bahýnka. Do katast-
ru obce chlistovické náleží rybník Obecní u prost�ed vsi ležící a rybník Mlýnský pod Sionem, 
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kterýž jest zárove� mlýnskou nádržkou. Vypušt�né rybníky jsou: Ko�ínek a Žabinec. 

Okolí jest hojn� zalesn�no. Vítr vane v�tšinou od sev. záp. a proto bývají bou�ky �ídké, je-
likož oby�ejn� se rozrážejí o Žandov a Vysokou a krajinu tuto zhoubných srážek �iní prostou. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím, chovem dobytka a nádenictvím. Mládež po vyjití ze školy 
z
stává v�tšinou doma p�i hospodá�ství, nebo jde na �emeslo. 

Z dobytká�ství nevyniká žádný chov. Hov�zí dobytek jest malý a slabý. V Ietech sedm de-
sátých chovali sousedé ješt� i ovce. Za tou p�í�inou bylo v okolí obce mnoho úhor
 a pastvisk. 
Hospodá�i pastviny rozorali a osévali obilninami. Zbylé strán�, které rozorány býti nemohly, 
zales�ují se, nebo vysazují stromovím ovocným. 

V obci chlistovické jsou domy stav�ny ve dvou �adách, prost�edkem vedena silnice a vedle 
té te�e potok. Stavení jsou vesm�s p�ízemní a v�tšina jich jest kryta došky; jen n�kolik málo 
budov nových pokryto jest taškami. 

N�které budovy zachovaly se až dosud ve stavu p
vodním - d�ev�ném. Zejména uvádíme 
�. pop. 19., kteréž má p�knou lomenici s kalichem a na kab�inci (oblouk v p�íst�eší) - nápis 
�eský - ovšem dnes již ne�itelný. Podobnou lomenici má špejchárek u �. pop. 30. U n�kterých 
dom
 jsou dosti velké zahrady s ovocným stromovím. 

Škola. D�ti z Chlistovic chodívaly do školy malešovské. Pon�vadž však cesta dosti daleká 
a nesch
dná, zvlášt� v �ase zimním, vyu�oval tu v ro�ní dob� nep�íznivé u�itel v n�kterém 
stavení. Tak tomu bylo od nepam�ti až do r. 1825. Téhož roku vystav�ly obce Chlistovice, 
Chroustkov a Zdeslavice Malešovské školní budovu pro jednu t�ídu. Táž budova stojí podnes 
pod �ís. pop. 47. Když pak nesta�ila tato budova, vystav�ly zmín�né obce r. 1863 novou škol. 
budovu, ale op�t pro t�ídu jednu. R. 1878 byla zdejší škola vým�rem c. k. z. šk. rady ze dne 
24./6. �. 13.836 rozší�ena o t�ídu druhou a tato umístn�na v najaté sv�tnici �. pop. 6. Teprv r. 
1881 provedena p�ístavba p�i školní budov� a druhá t�ída p�est�hována z nájmu ve sv
j vlastní 
stánek. Plány sd�lal Ant. Polák, zkouš. mistr zednický z �erv. Janovic a školu také nákladem 
4588 K vystav�l. Škola jest sice v dosti dobrém stavu, ale pro vychování nyn�jší neposta�itel-
ná. Industriální vyu�ování d�je se od r. 1884. 

Posloupnost u�itelstva. U�itelé a správcové školy: Josef R
ži�ka (?), Antonín Procházka 
(?), Václav Severa (1823-36), Frant. T�íska (1836-74), Dominik Velhartický (1874-98), �en�k 
Semotan (1/598-30/798), Al .  K � i�ka (1898 až dosud �íd. u�.). U�itelé: Josef Kaucký (1878-
79), Václ. Král (1879-81), Eduard Lan� (1881-86), Jos. Fetter (1886-87), Vinc. Zeisl (1887-
89), Jos. Pet�ík (1889-96, def. u�. 97-99), Jan Rá�ek (1899-1900), Jind�. Svoboda (1900-06), 
Jos. Pírko (1906-07), Jos. Šanda (1907-00), Ant. Neve�e�el (výp. 1907-08), Jos .  Vep �ek 
(1909 p�id�len dív�í m�š�. šk. v H. K.), Karel Samek (1909-11), A.  P i lc  (1911 za u�. Vep�-
ka). Industr. u�itelky: Ant. Frýdová (Vrchlická) do r. 1883, Aug. K�ížová do r. 1892, M.  Li -
bánská (od r. 1892 dosud). 

151Posloupnost p�edsed
 míst. školní rady: Jan Pale�ek (do r. 1881), Mat�j Zadražil (1881-
87), Alois R
ži�ka (1887-92), Jos. Strnad (1892-99), Alois Sahulka (1899-02), Jos. Lupínek 
(1902-06), Josef Beneš (1906-09), Anton ín  Franc (1909 až dosud). 

Místní školní dozorci: Frant. Novák (do r. 1881), Jos. Strnad (1881-87), Jos. Lupínek 
(1887-92), Frant. Zadražil (1893-95), Josef Strnad (1899-02), Frant. Adámek (1902-09), Jos .  
Douda (1909 dosud). 

D�jiny. Na homolovitém návrší p�ed vesnicí na levém b�ehu Vrchlice stojí jako strážce 
krásného, romantického údolí prostý kostelík, kterýž byl - dle udání - založen Ond�ejem Ber-
kou z Dubé r. 1402. Pán ten navštívil Palestýnu a vrátiv se š�astn� dom
, založil onen chrám 
na statku svém a nazval místo ono „Sion“, jelikož prý homolovité návrší, na n�mž kostelík sto-
jí, má velikou podobnost s oním, kde stával nádherný chrám Šalamoun
v v svaté zemi. Koste-
lík na Sion�, sv. Ond�eji zasv�cený, byl však již p�estav�n pány z Oštejnu, kte�íž vládli Male-
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šovem; ale massivní v�ž i podsebití jest zachováno 152ve své p
vodnosti a byly zajisté sv�dkem 
boj
 Rohá�e z Dubé s vojíny císa�skými. 

Ve v�ži sionské byly p�ekrásné zvony - dílo Ond�eje Ptá�ka z r. 1489 a z r. 150999a). Hla-
hol jejich mile rozléhal se po údolí sionském, jakoby rozmlouval s pocestnými o neblahých 
r
znicích, které se tu odehrávaly. Však zvonu z roku 1489 není již tu, nahrazen jiným bezcen-
ným. Kým a kdy, nikdo pov�d�ti neumí. 

V malé kom
rce pod v�ží jest zazd�na stará kamenná nádoba - kropenka - nikoliv k�titel-
nice, za jakou mnozí nádobu tu prohlásili. Jiných památek kostelík nemá. P�kný obraz Panny 
Marie, z kaple „na Vysoké“ sem p�enesený, zmizel.100) Kol kostelíka rozkladá se neveliký, 
hradbou kamennou ohrazený h�bitov, na n�mž na stran� východní postavena kostnice. 

Opodál kostelíka na pravém b�ehu Vrchlice na skalnatém vrcholu stával v d�jinách vlasti 
naší památný 

HRAD SION. 

Hrad tento vystav�l asi okolo r. 1420 horlivý Táborita Jan Rohá� z Dubé. Hrad stal se brzy 
úto�išt�m všech stejn� smýšlejících. Jako za �as
 Žižkových, tak i po smrti jeho byl majitel ne-
smí�itelným odp
rcem císa�e Zikmunda a z
stal jím, i když strana táborská v bratrovražedné 
bitv� u Lipan p�emožena byla, když v
dce její Prokop Holý padl a Rohá� sám se 700 bojovní-
ky byl zajat. A byv op�t na svobodu propušt�n, postavil se v �elo strany táborské, která o Zik-
mundovi ni�eho necht�la slyšeti. 

Již r. 1436 Tábo�i se rozdvojili. V�tšina pod kn�zem Bed�ichem ze Strážnice a biskupem 
Mikulášem z Pelh�imova cht�la za jistých výminek císa�i se poddati, �emuž však rozhodn� se 
svými odporoval Jan Rohá� z Dubé uzav�ev se na pevném hrad� svém Sion�. 

A to bylo p�í�inou, že proti n�mu p�ednesena stížnost na velikém sn�mu zemském, jenž za 
p�ítomnosti samého císa�e zahájen 28. dne m�síce ledna 1437. 

Když 3. a 4. dne m�síce b�ezna r. 1437 vzdal se Hradec Králové císa�i, tu jati a uv�zn�ni 
mnozí odp
rcové jeho, jen kn�z Martin Prost�edek s n�kterými jinými utekl se k panu Rohá-
�ovi na hrad Sion. 

Od té doby m�li zde odp
rci Zikmundovi své jediné úto�išt�. Z té p�i�iny vyhlášena jest 
proti n�mu v Praze 15. dne m�síce února téhož roku ve�ejná zemská hotovost ke dni sv. Ji�í. 
Od sn�mu, který po�al 24. dne m�síce kv�tna 1437, žádal císa�, aby proti Rohá�ovi, jehož na 
hrad� S ion�  hofmistrem císa�ským Hynce Ptá�kem z Pirkštejna, veškerými dvo�any, Pražany 
a pány zemskými obléhati poru�il, - celá zem� vytáhla, „jako  pro t i  vel ikému šk
dci  
zemskému“. Tomu však op�eli se páni �eští, tvrdíce, že pan Rohá� není „šk
dcem zem�“, 
nýbrž toliko „šk
dcem císa�e“, a proto nech� prý jen i na dále císa� sám svou mocí a svým ná-
kladem proti n�mu vál�í.101) 

Také Old�ich z Rožmberka byv vyzván králem Zikmundem, aby svých lidí poslal k dobý-
vání Sionu, vymluvil se králi, že svých lidí k Sionu z r
zných p�í�in poslati nem
že. (Arch. �. 
III. 12.) 

Za takových okolností nevedlo se z po�átku oblehatel
m valn�; jednak proto, že obležení 
state�n� se hájili, jednak zase proto, že obléhajících byla �ástka dosti nepatrná. Proto císa� po 
svém návratu z �íšského sn�mu v Chebu 153na�ídil, aby jeho vále�ná moc p�ed Sionem rozhoj-
n�na byla. Již 3. zá�í vyslal Ptá�kovi nové zástupy ku pomoci pod vedením uherského pána 
Michala Országa. - Plné �ty�i m�síce trvalo obležení hradu; v dob� té byl �asto a úsilovn� do-
býván, ale marn�. Tu dal Ptá�ek nastav�ti v�ží, které by i hradby pevného sídla p�evyšovaly, a 
z t�chto pak st�íleno do hradu. I tato opat�ení nepomáhala, nebo� ztráty obléhajících byly 
mnohem v�tší než ztráty obležených, pon�vadž tito jen z�ídka kdy na prázdno vyst�elili. Se 
strany potoka byl p�ístup po srázných skalinách nemožným, ostatní pak strany chránily hlubo-
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ké, a� bezvodé p�íkopy a vysoké valy, a za t�mi ukrytí obhájcové nikoho blíže nep�ipustili. 
Aby p�ece k hradu p�iblížiti se mohli, d�lali si obléhatelé podzemní chodby, a když byli hoto-
vi, vy�kali p�íhodné chvíle, až by vítr na hrad táhl, �ehož se do�kali 6. dne m�síce zá�í. 

I spustili toho dne prudkou palbu a zapálili mnoho oh�
, a když kou� tím povstalý hrad 
zahalil, prodrali se podzemními chodbami do p�íkop
 hradebních, odkudž pak pokusili se valy 
ztéci. Rohá� té doby práv� ob�dval; ale když uslyšel z nádvo�í hluk, pospíšil rychle mezi své, a 
tu vzplanul na mnohých místech krutý boj. P�es to poda�ilo se nep�íteli na jedné stran� hradeb 
se zmocniti, mnohé z obhájc
 povražditi a zbylé pak do hradu vtisknouti. 

V té chvíli i Rohá� ke hradu sp�chal, byl však zasko�en a ješt� se šesti svými bojovníky 
zajat, �ímž osud hradu na dobro byl spe�et�n. Posádka na hrad� sice dosud ješt� se nevzdala, 
ale když dobou no�ní odsud uniknouti se snažila, schytáno jest 46 osob, mezi nimiž byl i jme-
novaný kn�z Martin Prost�edek. Potom teprv hrad opanován, vyplen�n, zapálen a pobo�en. 
Dsky zemské, které tu Rohá� m�l, vzal �abelický a odevzdal v Praze k ostatním dskám. (To 
potvrzuje se také v Arch. �. XIV. na str. 120.) 

154Hned na to veden Rohá� s ostatními v�zni u vít�zném pr
vodu do Prahy, kamž 8. dne 
m�síce zá�í dorazil a císa�i p�edveden jest. A� spoután a úpln� v moc císa�e vydán, neváhal 
p�ece mu dáti na jevo, že ho ani nyní za zákonného krále �eského neuznává. Z té p�í�iny ješt�
téhož dne krut� zmu�en a na zít�í i s druhy svými popraven. 

Maje tak znamenitého v�zn�, cht�l císa� Praze p�ipraviti zvláštní divadlo. Všichni v�z�ové 
z hradu Siona vedeni jsou na popravišt�. Tu uprost�ed p�ipravena šibenice vyšší všech ostat-
ních pro pana Rohá�e, jenž také na ni ve slavnostním hávu a jako na potupu na �et�ze zlatém 
ob�šen; s ním i ostatní druzi sdíleli tentýž, a� mén� okázalý osud. 

Tak zhynul state�ný ten Táborita! Tak vzalo za své i hrdé sídlo jeho, nep�e�kavši ani �tvrt 
jednoho v�ku. Zbytky jeho kázal Kurz, býv. �editel panství malešovského, rozvézti, a nyní 
trosky jen zcela nepatrné ukazují nám, kde hrdý druhdy stával hrad Sion. 

A p�ece �asto sem zabloudí noha up�ímného �echa, ba i motyka horlivého badatele-
starožitníka, jak z�ejm� jest vid�ti, ráda tu bádá hledajíc n�jakých památek po p�edcích. Jest 
však již zde vše zp�evráceno, proto nez�íme krom� tu a tam roztroušené opálené hlíny, popele 
a rumu nic jiného. Roku 1850 vykopán zde zbytek drát�né košile, železný klí� a uherský n
ž, 
kteréžto v�ci �eskému museu byly odevzdány. 

V r. 1870 našly se p�i rozvážení posledních zbytk
 zdiva a rumu hlin�ná lampa, železné 
ostruhy, hroty, podkovy a jiné drobnosti, které byly vystaveny na kutnohorské výstavce náro-
dopisné a odevzdány pak archaeologickému sboru „Vocel“ k uschování do musea. 

Ve Vrchlici �asto byly nalezeny z hradu Siona pískové koule, kterými bylo házeno na 
hrad. Jednu takovou lze z�íti zazd�nou na Sokolovn� kutnohorské s v�nováním: „Památce 
Rohá�e z  Dubé“. 

Zboží sionské záležející z osad Chlistovic s kostelem, Všesok, Miletic, Chroustkova a 
Újezdu, pat�ívalo od nepam�ti ke statk
m „Pražské Kapitoly“. Když padla r. 1421 Hora Kutná, 
p�ipadlo asi v držení kališník
, ale kdy se dostalo v ruce Rohá�e z Dubé, není pov�domo, ba 
ani není známo, kdy Rohá� Sion založil, toliko poukazuje se doba, kdy vystoupil z Bratrstva a 
to bylo r. 1426. Mnozí tudíž soudí, že založení Siona spadá v tyto �asy. V písemných pam�-
tech vyskytuje se Rohá� r. 1397. Po jeho smrti obdržel od císa�e Zikmunda zboží sionské kn�z 
Bed�ich ze Strážnice, ale snad bez zápisu. Nedlouho na to vyprosil si zápis na zboží toto Beneš 
z Husti�an. Spor mezi t�mito dv�ma trval plných dvanácte let.102) Král Ji�í Pod�bradský vyva-
div zboží sionskén zastavil je Alšovi ze Soutic. Po jeho smrti koupila zboží to Klára ze Solo-
pisk, provdaná za Hertvíka z Nestájova, což král r. 1466 potvrdil a jí a synu Václavu zboží na 
novo dal p�ipsati. R. 1508 dvanáctého b�ezna p�ipisuje král Vladislav Janu Žehušickému z Ne-
stájova k jednomu životu ješt� jeden život na zámku Sionu s vesnicemi Chlistovicemi, Všeso-
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ky, Mileticemi, Chroustkovem a Újezdem.103) 

R. 1509 prodáno bylo zboží sionské Ctiboru, �enkovi a Old�ichovi brat�ím z Pa�ízku. Pa-
�ízkové drželi zboží toto k Radbo�i a obdrželi od krále Vladislava mnohé milosti. Tak majestá-
tem daným v b�eznu m�síci 1514 na Budín� dává král Vladislav brat�ím z Pa�ízku i jich syn
m 
životy do výplaty na zámku „Sion“ i s p�íslušenstvím.104) 

155Jan Pa�ízek prodal zboží sionské r. 1535 Jind�ichovi Firšicovi z Nabdína a týž p�ipojil je 
ke Zbraslavic
m. R. 1541 prodal Firšic Sion i zboží veškeré Jind�ichovi Špetlovi z Prudic a 
ten p�ipojil je k Dobrovítovu. Syn Jind�ich
v Ji�ík prodal kone�n� Sion Jind�ichu Vod�rad-
skému z Hrušova, a ten p�ipojil zboží to k Dob�eni a r. 1581 k panství malešovskému.105) 

Dle hradu tohoto zvala prý se také erbovní rodina Led�ar
v ze Siona v XVI. stol. usedlá 
na �áslavsku.106) V archivu kutnohorském �teme, že dali kutnohorští v XVI. století plnou moc 
Vav� inci  R
žovi  ze  S iona k vedení p�e s Bohuslavem Hor�ateckým z Dobro�ovic a na 
Zalešanech.107) Zdali tento Vav�inec ze Siona byl z rodiny Rohá�
, pov�domo není. 

Velmi zajímavou zprávu z tradice zachovanou zaznamenává Místopisný Slovník II. str. 
311., že již p�i r. 1359 vyskytuje se v Chlistovicích fara, jejíž právo presenta�ní náleželo jed-
notlivým kanovník
m pražským. V dob� válek husitských byla zrušena a obce k této fa�e nále-
žející byly p�ifa�eny k Bykáni. M
žeme úpln� této zpráv� v��iti, pon�vadž zboží chlistovické 
náleželo tehdy „kap i to le  p ražské“. V hospodá�ském stavení �. pop. 31. dosud se �íká „na 
fa�e“, což by se zajisté ned�lo bez p�í�iny. 

Nemén� zajímavou zprávu podáváme z úst lidu, že tam, kde nyní prostírá se ves Chlistovi-
ce a na prot�jším b�ehu Vrchlice stávaly za dávných dob proti sob� dv� tvrze, které pat�ily Jin-
d�ichovi a Alešovi z Dubé. Ze tvrzí t�ch ovšem nez
stal kámen na kameni, ale pov�st o nich 
stále se udržuje. Taktéž tvrdí se, že p�i prvé tvrzi založen byl panenský klášter. Ten prý stával 
na t. zv. farské 156stráni - 200 metr
 asi od nyn�jšího kostelíka. Tam byla prohlubina, kteráž r. 
1896 propadnutím zem� povstala a bedliv�jším ohledáním vyšla na jevo delší chodba, která 
mohla býti sklepením klášterním. 

Z�ejmých d
kaz
 ovšem není. 
Obecní jm�ní chlistovické skládá se z pozemk
 ve vým��e 32 ha, z nichž platí obec 110 K 

dan�, celá obec má vým�ry 527 ha a platí dan� 2486 K 36 h. 
Chlistovice náležejí farou na Byká�, poštou, telegr. i �etnickou stanici a zdravotním obvo-

dem do Malešova, kamž p�ispívají 61 K 11 h ro�n�. Nejbližší stanice železni�ní jest Malešov 
na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

O Sionu rozepsalo se již mnoho literát
 a podali také n�kte�í pov�sti, jež v lidu dosud se 
udžují. O t�ch do�te se �tená� v I. díle „Kutnohorska.“ 

CHOTOM	�lCE - PAN�AVA. (DLE PALACKÉHO CHOTIM��ICE). 

Chotom�� i ce , 1�4 km vzdálená samota jihozápadn� m�sta Zbraslavic, leží na okresní 
silnici p�i míst. dráze Hora Kutná-Zru�. �ítá 17 dom
 s 51 obyv. nábož. katolického. P�ed �a-
sy bývalo zde obyvatel
 až p
ldruhého sta, nyní pro nep�íznivé pom�ry výd�lkové a zašlý 
pr
mysl i �ád�ní cholery v r. 1866, po�et ten valn� poklesl. Nejstarší rodiny jsou: Karáskova a 
Kumbarova. Pr
m�rného stá�í dosahuje zde lid 30 let. Kroj i nábytek jest zmodernisován. 

Stavení stojí po r
znu v zahradách, jsou zd�na, kryta došky a na všech jsou d�ev�né lome-
nice s kab�inci, ale bez maleb, bez �ezeb a bez napis
. Žádný z dom
 t�ch nemá ani ohrazené-
ho dvoru, ani vjezdu. D
m Novák
v a Kumbar
v, �ís. pop. 8., má zvláštní schodišt�, vedoucí 
z p�edu do sín�. Hostinec, �ís. pop. 4., jest o jednom poschodí a stav�n z tvrdého materiálu. 
�íká se tu na „Pan�av�“ a dle názvu toho zove se i okolí. 

Hlavní živnost obyv. jest hospodá�ství, nádenictví a mén� �emeslo. V zim� zabývá se lid 
kácením a d�láním d�eva v okolních lesích. Mládež po vyjití ze školy odchází na služby, nebo 
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z
stává doma p�i hospodá�ství a nádenictví. 

K Chotom��ic
m náleží �tvrt hodiny západn� vzdálený, o samot� ležící dv
r z panství 
zbraslavického, Pilský mlýn a mlýn v osad�. U dvora �íká se Horní Chotom��ice. Dv
r náleží 
jako panství zbraslavické majiteli velkostatku zru�ského, svob. pánu Adolfu Šebkovi. Opodál 
Pan�avy jest v malebném údolí panská myslivna. 

P�ed 50 léty byla zde sklárna, kteráž zašla pro nedostatek p�kného k�emene. Také cihelna, 
kteráž dávala mnoho d�lník
m výživy, byla zrušena. 

Chotom��ice náležejí politickou obcí, školou, farou, pošt., telegr. a �etnickou stanici a ob-
vodem zdravotním do Zbraslavic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na dráze Hora 
Kutná-Zru�. 

Pan�ava má krásné a zdravé okolí a stala se dosti oblíbeným místem výletním a jest i hle-
daným pobytem letním, zvlášt� nyní, kdy spojení železni�ní jest dosti p�íznivé. 

CHRÁST. 

Jižn� 9 km Hory Kutné rozkládá se ve výši 329 m n. A. obec Chrás t . Ve 41 dom� bydlí 
230 obyv., z nichž jest 11 evang. reform. Stavení jsou v�tšinou p�ízemní, stojí v �adách anebo 
po r
znu v zahradách a stav�na jsou z kamene a jen n�která dosud ze d�eva. Lomenice na nich 
není. Kryta jsou taškami, šindelem, slamou i papírem. 

St�edem obce te�e pot
�ek, který p�ichází od Úmonína a utvo�iv na návsi rybník, sp�chá 
dále po lukách ke K�esetic
m, p�ímo do rybníka Veselováka. Dešt�, jako v celém okolí, 
p�evládají západní a severozápadní; p�íválných deš�
 není. Bou�e a krupobití velice z�ídka a 
následky nepatrné. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím; vedlejším zam�stnáním jsou jen nejnutn�jší �emes-
la. Nejstaršími rodinami, které se již uvád�jí v XVII. století, jsou: Zemanova, Kombercova, 
Vobo�ilova a Snížkova. 

157R. 1866 zu�ila zde cholera v mí�e nebývalé a zem�elo mnoho osob; jiných nemocí bývá 
po �ídku. Kroj i nábytek moderní. 

Obecní jm�ní skládá se: z úpisu státního pro chudinský ústav zn�jící na 200 K, z pozemk

orných a pastvin ve vým��e 3 ha 85 a a asi 600 K na hotovosti. Obec má vým�ry 224 ha 25 a. 
Z obecního jm�ní platí se 37 K 24 hal., z celé obce 1970 K daní.108) Luka se racioneln� nep�s-
tují. Význa�n�jší jména pozemk
 jsou: v Lužích, Skála, pod Jezery a u Hráze. 

D�jiny. Ves Chrást pat�ila již p�ed husitskými válkami s K�eseticemi klášteru sedleckému 
a když klášterní statky zastavovány byly osobám sv�tským,109) dostal se Chrást s Krupou v dr-
žení Tr�k
 z Lípy, v jichž držení až do polovice XVI. století byl a král Vladislav dovolil r. 
1514 28./1., aby Mikuláš Tr�ka starší z Lípy sm�l držeti tato duchovní panství. (Arch. �. XI. 
415). 

Také náležel bohatému Horníku Zikmundovi Kozlovi z Rýzentálu, primatoru Hor Kuten, 
jemuž nov� z�ízené panství k�esetické trhovou smlouvou Karel Háša z Újezda postoupil roku 
1595. Ale ješt� téhož roku prodal Kozel z Rýzentálu celé panství, tedy i Chrást, obci kutno-
horské. Jak naloženo bylo po bitv� b�lohorské s osadou touto, uvádí se u K�esetic, pon�vadž 
od té doby s nimi sdílela všecky osudy. 

Chrást jest obcí kat. i místní a náleží poštou a telegrafem do Úmonína, �etnickou stanicí do 
Malešova, školou, farou a obvodem zdravotním do K�esetic, kamž ro�n� 50 K 62 h p�iplácí. 
Nejbližší zastávka železni�ní jsou Poli�any na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

158CHROUSTKOV. (CHROUSTOV).

Na okresní silnici malešovskovšesocké, asi 6 km jihozápadn� m�ste�ka Malešova, rozklá-
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dá se po obou stranách této silnice obec Chroustkov, kterouž Palacký nazývá Chroustov. 

Vedle vsi té - po stran� západní - te�e Chlistovický potok, který prameny své sbírá na úpatí 
žandovského vrchu „B�eziny“ (556 m n. A.) a pod Sionem je Vrchlici p�edává. I rybník
 bylo 
v katastru této obce dosti, ale byly v d�evních �asech vypušt�ny. Dešt� a bou�e p�icházejí hoj-
n�, ale oby�ejn� bez v�tší škody. 

Ch. má 22 domy se 117 obyv. Domy stojí po r
znu a tvo�í nepravidelnou náves. Jsou to 
v�tšinou stavby staré, kryté slamou a šindelem. Obyvatelstvo živí se zem�d�lstvím a prací ná-
denickou. Za�ízení bytové i kroj jest moderní. 

D�jiny. Chroustkov anebo Chroustov má p
vod sv
j v zakladateli, jehož jméno110) bylo 
asi Chroust - Chroustek a sta�í osady té zajisté jest patrné. Pokud prameny sahají, náležel 
Chroustkov již v XV. století ke zboží sionskému a po smrti neohroženého Rohá�e z Dubé, je-
muž zboží toto pat�ilo, obdržel zboží sionské kn�z Bed�ich ze Strážnice. Se zbožím tím dostal 
se Chroustkov ke Zbraslavic
m, pak k Dobrovítovu a Dob�eni a kone�n� r. 1581 p�ipojen 
Chroustkov i s ostatními d�dinami k panství malešovskému, s nímž sdílel další osudy až do 
doby svobody. 

Obecní jm�ní sestává ze 7 ha 51 a pozemk
, ze kterých platí obec 22 K 43 h dan�; vým�ra 
celé obce 181 ha 28 a 87 m2, z nichž se 802 K 1 h111) dan� odvádí. 

Chroustkov náleží školou do Chlistovic, farou na Byká�, telegr., poštou, �et. stanicí a 
zdravotním obvodem do Malešova, kamž ro�n� 21 K 26 h p�íspívá. 

Nejbližší nádraží jest Malešov na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

CHVALOV. 

Na potoku Pab�nickém pod Pilským rybníkem rozkládá se vesnice Chvalov. Z �erv. Ja-
novic cestou jihovýchodní dostaneme se tam za p
l hodiny. Ve vsi jest 6 dom
 a 43 obyv. 
Mezi rybníkem Pilským a Lu�ákem býval chvalovský mlýn. 

Domy obce této stojí v zahradách ovocných, kterým se v�nuje dostate�ná píle. Obyvatelstvo 
živí se rolnictvím a nádenictvím; mládež škole odrostlá jde na �emeslo, nebo z
stává doma. 

Obecní jm�ní skládá se z pozemk
 ve vým��e 18 ha 17 a, z �ehož se platí dan� 40 K, celá 
obec má vým�ry 127 ha 50 a a platí dan� 570 K.112) Trati polí: v Zápon�, v Kukli, pod Hole-
šínským. 

D�jiny. Zakladatelem osady této byl zajisté Chval anebo Chvalek,113) od nichž jméno osa-
da Chvalov obdržela. První zmínka o Chvalovu d�je se v druhé polovici XV. století, kdy byly 
majetkem Prokopa ze Zho�e, kterýž r. 1461 zem�el. Témuž pánu pat�il také Hrádek Odranec a 
po smrti jeho p�ipadl majetek jako odúmr� na krále. Aleš ze Soutic vyprosiv si ješt� téhož roku 
právo královské uhájil zboží zho�ské a s ním i Chvalov. 

Po té ztrácí se v d�jinách Chvalov, až kone�n� v XVI. v�ku z�íme Ch. p�i statku janovic-
kém, jenž �asto m�nil své pány. R. 1724 p�ipadlo zboží toto obci kutnohorské a Ch. náleží k 
panství tomuto až podnes. 

Chvalov náleží školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí do �. Janovic, obvodem 
zdravotním do Zbraslavic, kam ro�n� p�ispívá 16 K 20 h. Nejbližší nádraží jsou �erníny na 
dráze Hora Kutná-Zru�. 

159JANOVICE �ERVENÉ. (JANOVI�KY).

Jižn� 14�5 km m�sta Hory Kutné rozloženo obou stranách erární silnice �áslavskotáborské 
r. 1829 vystavené - ve výši 466 m n. A. - m�ste�ko �ervené Janovice  - až do XVII. století 
všeobecn� zvané Janovi�ky. Okresní silnice protíná ve st�edu m�ste�ka erární silnici a vede 
dále ku Led�i. 
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Ve 118 domech bydlí 677 obyv., z nich jest 12 israel. Domy stojí v �adách a jest tu 8 dom


jednopatrových, ostatní p�ízemní. Stav�ny jsou v�tšinou již z tvrdého materialu, a� n�kolik sta-
rých, d�ev�ných chalup do dnes se zachovalo s lomenicí i výstupky. Mezi nimi vyniká d
m �. 
pop. 11. 

Na nám�stí vyv�rá pramen, tvo�e malou studnici a rybní�ek. P�ebývající voda te�e do pan-
ské zahrady a tam tvo�í již v�tší rybník Podzámecký. Z rybníka toho odtéká voda k Vilímovi-
c
m, ke Korutic
m, kde spojuje se s potokem Opatovickým. 

Okolí �erv. Janovic má mnoho rybník
. Na pozemcích katastrální obce jsou tyto: Katlov, 
Pohan, Nedovedlo, Kryštovský, Zápona, Kukle, B�ezinský, Žoušský a Podzámecký. V�try 
p�evládají severozápadní, dešt� západní. Krupobití z�ídka kdy navšt�vuje m�ste�ko naše a ná-
sledky nebývají zhoubné. 

160Obec má r
zná pojmenování: na M�ste�ku (nám�stí), v Betlém� (v barácích), na Milí�i, 
ve Dvo�e, ulice Školní, na Obci a v Americe. 

Znak m�ste�ka jest týž jako m�sta Hory Kutné, ale bez allegor. postav. Zdá se, že na 
p�ímluvu Hory Kutné byl znak tento Janovic
m prop
j�en. 

Na nám�stí stojí nový kostel, fara, obecní d
m, socha sv. Jana z Nepomuku. Škola stojí ve 
Školní ulici vedoucí k Ho�e Kutné. 

Nejvyšší bod v okolí je h�bitov. Leží za m�ste�kem na kopci Janovickém u silnice erární, 
která vede do Zbraslavic ve výši 475 m n. mo�em. 

Obyvatelstvo živí se valnou �ástí rolnictvím, také �emeslem, obchodem a nádenictvím. 
Mládež z
stává doma, jde na studie, �emeslo a odchází z valné �ásti do sv�ta. 

Jm�ní obce jest: nová radnice, obec. váha, obec. domek s malou zahrádkou a asi 31 ha po-
zemk
; celá obec má vým�ry 414 ha 2 a. M�sto platí 120 K 84 h, a celá obec 3644 K 64 h daní.

Jména tratí polních: na Milí�i, v Mrskov�, na Bábinách, v Obo�e, u Obrazu, nad Vel. Zá-
ponou, v Zrcadle, na Chmelnici114) a v Tišin�. 

Škola. Škola v �erv. Janovicích p�ipomíná se již v polovici XVI. století. Byla umíst�na v 
domku �. p. 32. a m�la t�ídu jednu. Po �ase domek nevyhovoval pot�ebám školním. I pomýš-
leno bylo na stavbu školy nové, a to stalo se roku 1760. Vystav�n byl nový d�ev�ný domek za 
129 zl. 23 kr. st�íbra a v�nován ú�el
m školním. Jesti� to nyn�jší domek �. pop. 37 znám pod 
jménem „stará škola“. Domek m�l jednu v�tší sv�tnici za u�ebnu a jednu menší za byt pro u�i-
tele. 

Ku konci XVIII. století byly již t�ídy dv� a nová škola naprosto nesta�ila. Proto najaty dv�
sv�tnice v domech �. p. 13 a 99 k ú�el
m školním. Dlouho trvalo toto provisorium, až kone�n�
r. 1841 uzrála myšlenka postaviti budovu novou, všem pot�ebám vyhovující. Patron školy - 
obec kutnohorská - vystav�l za 21.000 zl. školu pro �ty�i t�ídy, kterouž r. 1843 odevzdal své-
mu ú�elu. R. 1858 byla škola rozší�ena o t�ídu t�etí a m�la 200 dítek. V r. 1878 byla rozší�ena 
o t�ídu �tvrtou, r. 1889 o t�ídu pátou, když prve r. 1879 z�ízena byla pro dívky p�i jedné t�íd�
pobo�ka. R. 1863 bylo p�iškoleno 9 obcí a škola m�la 402 žáky. 

Posloupnost u�itelstva. Posloupnost u�itelstva, pokud byly prameny p�ístupny, takto jsme 
sestavili: Prvním známým u�itelem a zárove� kostelníkem byl Jan Zámostecký (1660), pak 
Ond�ej Hlušecký (1671), Václ. Miller (1673, preceptor vopatovický), Václ. Macílek (1674 
taktéž), Jan Vít (1675 taktéž), Ji�ík Kant
rek (1675 taktéž), Jan Joanes (1675), Ji�ík Libský 
(1683 jeho Milosti pána z Obitec preceptor), Josef Miller (1686), Václ. Fushol (do r. 1736). 

Od doby této až do r. 1814 nemáme žádných zápisk
 o stavu u�itelstva. Tímto r. nastoupil 
u�itel Jan Rychlý115) a když r. 1817 zem�el, zvolen u�itelem Jan Kopecký (1817-56), za jehož 
u�itelování byli „spomocníky“: Klíma, Beneš, Steiner, Mašín, Vála, �ernoch, Aryent, Eduard 
Kopecký, Radník, Ba	ou�ek a Jan Záme�ník. Dle vypravování starc
 m�l principál Jan Ko-
pecký 60 zl. šajnu služného, spomocníky sám vyplácel i stravoval. Krom� toho dostával 
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posnopné, jež se skládalo u rychtá�e. Ten u�iteli pat�i�né odm��il a co p�ebývalo, „prodal a 
propil“.116) O t�ech králích, o �eho�i a o posvícení dostával vejce, peníze (po groši z každého 
�ísla) a kolá�e. Také v domech, kde byli hosté, nastr�il u�itel „par týsku“. 

R. 1856 byl ustanoven spomocník Eduard Kopecký u�itelem �ervenojanovickým. Za své ne-
moci byl zastupován u�itelem kutnohorským Aloisem 161Krulišem. E. Kopecký p
sobil do r. 
1886. Mezi �asem tím p
sobili zde: Jan Záme�ník (1852), Václav Št�pina (1856-97), Alois Ho-
�enský (1857), Fr. Pavlík (1858), Fr. Hemek (1860), Ad. K�enek (1862), Alois Havli� (1863), Jan 
Novotný (1864), Jan Svatý (1866, 69), Al. Šporcl (1867), Dom. Vethartický (1873), Jos. Le-
beda (1875), Fr. Smolák (1878), Fr. Procházka (1878), Jan Kremla (1880), Fr. Paštyka (1881-
1892), Karet Partl (1882), Fr. Kalous (1883-1887), Fr. Hubert (1884 a op�t 1889-1902), Ferd. 
Kozdera (1885), Al. Horá�ek (1886 až 1887), Fr. Samuelis (1887-1907), Jan Ko�ínek (1887-
90), Vojt. Votruba (1889-96), Karel Fiala (1890-91), Ant. Beneš (1892-96), Oktavian Pacho-
lík (1892-93), Jos. Fiala (1893, † 1909 �íd.), Fran t .  V in t r  (1896 a 1898 u�. až dosud), Ed. 
Ludmila (1896-1902), Václ. Václavík (1896-97), Josef Táborský (1897- u�. dosud), Jan 
Volenec (1898), Fran t .  P rocházka (1903 u�. dosud), Helena Wolfová (1908 u�. do-
sud), Alo is ie  P ivo�ková (1909 u�. dosud), Václav Š t�pina (1909 �íd. dosud). 

Výpomocnými nebo zat., na krátko, byli: Božena Hynková, M. Nebovidská, Helena Ha-
vránková, Anna Cinerová, Rudolf �apek, Josef Vlasák, Justýna Pešková, Barbora Kle�ková, 
Emilie Reinbergrová, R
žena Smutná, Josef Pírko, Em. Junek. 

Ženským ru�ním pracím u�ily: Anna Parkosová (1879-80), Anna Pacholíková (1880-81), 
Anna Vášová, provdaná Paštyková (1881-97), Augusta  K � í žová (1892 dosud). 

162P�iškolené obce a osady k �erv. Janovic
m jsou: Opatovice (2300 m), Vilímovice 
(2000 m), Lány (3000 m), Chvalov (3000 m), Plhov (3000 m), Katlov (1500 m), Zadní 
(2500 m), Zho� Mal. (2000 m), Zho� Vel. (2500 m), Kopaniny (3200 m), Bludov (3300 m) a 
Zdeslavice (2000 m). Zadní a Kopaniny mají cesty polní a dosti nesch
dné; ostatní jsou s Ja-
novicemi spojeny silnicí. 

Škola jest opat�ena slušným nábytkem a má dosti veliký po�et pom
cek k vyu�ování po-
t�ebných. Místní škol. rada stará se sv�domit� o rozvoj školy a o pot�eby, které jí zákon uklá-
dá, za�ež r. 1903 obdržela od c. k. okres. školní rady pochvalné uznání, ve kteréž dob� byl 
p�edsedou m. šk. rady Vincenc Kutílek. 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady: Ant. Valda (1870-83), Jan Vraný (1883-89), Ar-
nošt Vondörfer (1889-96), Vincenc Kutílek (1896-1903), Jan Bradá� (1903-10), Alo is  
Š tamberg (1910 až dosud). 

Posloupnost místních dozorc
 školních: Jan Hrn�í� (1870-86), Arnošt Svato� (1886 -
1907), Frant. Kozlík (1907-1909), Alo is  Š tamberg (1909 až dosud). 

Kostel a fara. Na jižní stran� nám�stí stával chrám sv. Martina, o jehož založení nebylo 
ur�itých zpráv; ale r. 1350 nacházíme zapsáno v knihách „Lib. erect. Tom. I.“ fol. 15-11, na-
dání pro chrám sv. Martina v Janovi�kách a r. 1383 byl již plebánií. V letech 1636-51 byl 
chrám sv. Martina bez kn�ze a obstaráván klášterem sedleckým, kolejí jesuitskou z Hory Kut-
né, františkány z konventu zásmuckého, anebo jinou farní osadou. 

Hrab� Arnošt z Thürheimu založil p�i kostele 1717 exposituru a r. 1812 prom�n�na ve fa-
ru. P
vodn� byl kostel sv. Martina v Janovi�kách vystav�n slohem gotickým, což dokázáno r. 
1875, kdy kostel byl opravován. Našla se totiž gotická zazd�ná kamenná ost�ní okenní a také 
okno za oltá�em m�lo ješt� p
vodní tvar gotický. 

P�i oprav� st�echy v�žní r. 1821 nalezen v báni �eský spis z r. 1734 se jmény kutnohor-
ských pán
 radních. Spis ten op�t i s novým spisem do bán� vložen, aniž by se byl dal opsati. 

Kolem kostela býval h�bitov a potrval až do r. 1835, v kterémžto roce založen jižn� m�s-
te�ka h�bitov nový na nejvyšším míst� celého okolí. (475 m n. A.) 
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Poblíž nového h�bitova na „Babinkách“ pochováni jsou vojáci, kte�í zem�eli v nemocnici 

�ervenojanovické v dob� josefinské r. 1789. Místo to ozna�uje kamenný k�íž a jehlanec, který 
byl r. 1889 na pam�t jejich postaven. 

Jako zbytek ze starého h�bitova zachovaly se epitaphia z t�ebo�ského vápence, z nichž tato 
jsou pon�kud �itelná: a) Vácslava Heralta Libštejnského z Kolovrat, b) Veronika Libštejnská z 
Kolovrat, rozená z Dubé a Lipé, manželka Heraltova, c) v p�edsíni chrámové byl již polovy-
šlapaný kámen náhrobní, na n�mž lze �ísti: Tuto leží Jan Petr Trczik … Oba výše zmín�né ná-
hrobníky jsou zazd�ny uvnit� chrámu pod v�ží, Trczík
v byl rozbit b�hem stavby nového kos-
tela.117)

Ve v�ži byly t�i menší zvony z doby nov�jší, a to: sv. Gotthard (Hiltzer Nov. M�sto), sv. 
Prokop, Panna Maria (Bellman v Praze). Tepané k�íže ze starého h�bitova pocházející darová-
ny byly do musea kutnohorského. 

R. 1908 povoleno bylo c. k. minist. kultu a vyu�ování stav�ti v �. J. nový chrám pod pat-
ronátem rady král. hor. m�sta Hory Kutné a se stavbou po�alo se r. 1909. Plán ve slohu ro-
mánském s úhlednou v�ží zhotovil Mat�j Krch, stavební rada p�i c. k. místodržitelství králov-
ství �eského. Strop chrámu tohoto je pásová trojdílná klenba, a presbytá� je dvoudílná. Plán 
na oltá�e, kazatelnu 163a boží hrob navrhl pražský professor Jan Kastner. Hlavní oltá� a kaza-
telnu �ezal Boh. Bek, bo�ní oltá�e a hrob Jan Novák, oba �ezbá�i kutnohorští; lavice dodal Jo-
sef Hrabák, zábradlí u presbytá�e a zpov�dnice Ant. Hrabák z Hory Kutné. Obraz sv. Martina 
na hlavním oltá�i, a Po�etí blahosl. Panny Marie na bo�ním oltá�i maloval pražský professor 
Em. Dít� a obraz sv. Václava na druhém bo�ním oltá�i pražský akad. malí� Frant. Ženíšek. 

K�ížovou cestu dle nákres
 mnichovského professora Feuersteina a rámy dle nákres
 prof. 
Kastnera �ezal Bohumil Bek. Varhany dodala firma Jan Tu�ek z Hory Kutné. Malbu chrámu 
provedl Jos. Richter z Hory Kutné. 

Celkový náklad na chrám �ervenojanovický obnáší okrouhle 100.000 K a hrazen byl ze 
jm�ní kostel
 kompatronátních (�. Janovice, Petrovice, Veletov, Lošany a Zibohlavy). Stavite-
lem byl �. Dajbych z Hory Kutné. Chrám byl 15. �íjna 1911 vysv�cen biskupem královéhra-
deckým Th. Dr. Jos. Doubravou. 

Fara �ervenojanovická uvádí se poprvé ve spisech r. 1350 a 1384, ale prvým fará�em zná-
mým a ve spisech zjišt�ným jest teprve roku 1600118) fará� Kašpar. P�i r. 1657, kdy fara obslu-
hována r
znými kn�žími, po�aly se psáti matriky a zapisovány do nich k�ty do r. 1721 �esky, 
do r. 1784 latinsky, do r. 1835 �esky, do r.1848 n�mecky a od roku tohoto op�t �esky a zapi-
sovány byly tyto k�ty z následujících osad: ze Skalice, Zbraslavic, �ejkovic, Chlumu, Hodko-
va, Kraso�ovic, Pab�nic, T�ebonína, Michalovic, �estína, Úmonína, B�ezové, Hranic, Bahna, 
Hetlína, �ernín, Dobrovítova, Šebestejnic, Lhoty, Miletic, Lomce, Prost�. Vsi, Verný�ova, 
D�dic, Rápošova, Želivce, Hrab�šína a Zbýšova. 

Byla-li fara husitskou, nedá se zjistiti, ale k�titelnice v podob� kalicha z jednoho kusu du-
bového d�eva hrub� sekaná sv�d�ila by o domn�nce této. 

164Litmír Viduna Obitecký z Obitec, jemuž uloženo sestaviti fassi a sepsání, kolik na jeho 
panství žije katolík
, kolik nekatolík
, u kolika jest nad�je, že p�estoupí na katolictví a u koli-
ka této nad�je není, takto píše: 

 „Na tomto statku mém v m�ste�ku Janovic jest kostel sv. Martina od starodávna, kdežto 
chován byl fará�, nyní pak od r. 1636 žádného není, neschází se nic více k tomu záduší pro vy-
chování kn�ze, kdyby osada ve svém p�edešlém esse zcela a zúplna byla toliko: 21 korec 1 
v�rtel žita, 29 korc
 1 v�rtel ovsa, ale nyní pro spustlost osady sotva by toho polovic vycházeti 
mohlo. 

Z rolí a z luk se platu scházelo 6 kop a 5 gr., nyní pak z toho nic více ro�n� se neschází, to-
liko 2 kopy a 1 groš: Rolí k témuž záduší se nachází 3 kopy 19 záhon
, z nichžto toliko platné 



97
se užívá 2 kopy 18 záhon
 a luk n�co - ostatek všechno zarostlé a pusté leží. Zten�il se velmi 
tohoto panství janovického lid, nebo v obci Chvalov� jediný poz
stal Jan  Je � i cha se synem 
a dcerou. V obci Plhov� Václav Vytas i l  s manželkou, v obci Vilímovicích Václav Sa-
laman s manželkou, Újezdec - ves prázdná, Senetín - ves prázdná atd. atd. na�íká Obitecký 
„�ím dál, tím h
�“. 

Posloupnost kn�žstva. Posloupnost kn�žstva, pokud se zjistiti dala: kn�z Kašpar Pistorius 
Pardubský (r. 1600). R. 1603 st�žovali si Janovi�tí na�, že nechce posluhovati poddaným na 
panství malešovském, zavíraje se tím, že má býti dosazen na faru byká�skou.119) Po smrti jeho 
obsluhována fara kn�žími z r
zných �ád
, a� mezi t�mi, kte�í bohoslužby zde konali, nachází-
me v matrikách i jejich hodnosti, a ty zde zaznamenáváme. Byl to r. 1657 P. Josef Chuml, r. 
1661 P. Bartolom�j Pramer, r. 1672-77 P. Gregorius Augustinus Ebrt, fará�, r. 1681-86 reve-
rendus ac doctissimus dominus P. Laurentius Benedictus Metser, tehdy fará� janovický, r. 
1688 rever. ac doctissimus dominus P. Martinus Josephus Novi, r. 1691-97 rever. ac doctissi-
mus P. Adalbert Jos. Gajetius, administrator fary janovické. O tomto kn�zi podává d�kan �á-
slavský Joanes Josephus �i�an relaci pražské konsisto�i 30. dne m�síce máje 1698. (Archiv ar-
cib. pražského p�i r. 1698). V �ase t�chto kn�ží byla fara �asto opušt�na, jak uvádí matrika: pa-
rochia vacante (fara neobsazena), a teprv roku 1708 shledáváme se s P. Merlínem z Litom��ic, 
kterýž tu ustanoven administratorem. Václav Jan Nepom. Frischer z Nového M�sta Pražského, 
jehož dosadil Daniel Josef arcib. pražský (r. 1710), r. 1737-62 Jan Fr. Gregoriades,120) Václ. 
Šitín, rodák kutnohorský (1772), Ant. Kirchner (1772-76), Josef Karel, kaplan z Lošan (do r. 
1778), Matyáš Arnošt Bílek (do r. 1797), za n�hož z�ízena v zámku vojenská nemocnice, Ka-
rel Baroch (do r. 1805), Jos. de Waengg (do r. 1810), Ant. Da�ílek (do r. 1839). Za tohoto 
kn�ze prohlášena dvorním dekretem ze dne 22. zá�í 1812 farní administratura farou; gub. de-
kretem ze dne 6. ledna 1833 z�ízeno p�i fa�e kaplanství. Jos. Ferd. Cibulka (do r. 1844), Jos. 
Pe�ina (do r. 1850), Mat�j Rybi�ka, Fr. Macek, Jan P�erovský, Fr. Josl (od r. 1866-1902), 
Václav Bar toš  (od r. 1902 fará�em dosud). 

V archivu pražského arcib. p�i roce 1659 dne 17. juli nacházíme tento zápis: „Strhla se 
pra�ka mezi Janem Rotlebem a fará�em v Janovicích, a sice tak, že Jan Rotleb hodil prázdným 
koflíkem cínovým po Janu �astolárovi, ale koflík zasáhl fará�e a on ihned vstavše pravou ru-
kou p�stí Rotleba uhodil a Rotleb fará�e levou a p. fará� rozhn�vavše se zase Rotleba dob�e 
p�stí vytloukl, že mu krev z nosu i huby tekla. �eládka pak Rotleba popadla a odnesla. Rotleb 
krom toho jednoho uhození fará�e víceji nebil. Li tmír  Viduna z  Obytec .“ 

Událost tato donesla se do H. K. k uchu arcid�kana Kemlicha a ten žádal majitele panství, 
aby v�c vyšet�il a jemu pak podrobnou zprávu podal. Fará� v listin� sice není jmenován, ale 
není to jiný nežli P. Josef Chuml, který, jak 165na tit. list� matriky z r. 1657 �teme, tuto matriku 
sám založil a tenkráte zde bohoslužby vykonával. Jak v�c dopadla dále, není zápis
. 

Kaplany byli: Václ. Sovák (1833-46), Al. N�me�ek (1850, 76), Jos. Polák (1857), Fr. Josl 
(1859, 65), Václ. Oliva (1860), Fr. Turovský (1861), Fr. Trávní�ek (1863), Em. Müller 
(1865), Václ. Spurný (1866), (do r. 1868 nebylo žádného), Jos. Tichý (1868-1870), Frant. 
Klus (1873), (do r. 1886 nikdo), Jos. Valeský (1886-87), Jos. Martínek a Ant. Rulík (1887), 
Jan Svoboda (1889), Václav Bartoš (1892), Jos. Marek, Fr. Velebný, Fr. Pour a Arnošt Štern-
berský (1902), Josef Mašina (1903-5), Jan Beneš (1905-8), Karel Dvo�ák (1908 až 1910), 
Alo is  Dolák (1910 až dosud). 

Fara janovická náležela do r. 1776 vikariatu haberskému, od r. 1786 žlebskému a od r. 
1791 náleží k vikariatu kutnohorskému.121) 

P�íjmy tehdejších fará�
 byly takto upraveny: 18 hl žita, 20 hl ovsa, 37½ kg másla, 65 kg 
tvarohu, 25 l piva z každé várky a 10 hl p�ídavkem ro�ním, 95 m d�íví, což pozd�ji skoro na 
polovici sníženo. 
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V r. 1848 vyvazovaly se tyto dávky a ur�eno za n� na 3820 K, za kterouž summu koupena 

obligace. Od té doby nepožívají fará�i žádných naturalií. 
Patronem chrámu i fary je m�sto Hora Kutná, jíž náleží velkostatek �erv. Janovice. 
Do kolatury �ervenojanovické náležejí osady: Petrovice I., Újezdec, Senetín, Bludov, 

Chvalov, Plhov, Zadní, Vilímovice, Zdeslavice, Katlov, Malá a Velká Zho�, Korutice a Kopa-
niny (Zbož�ov a Kou�ilna). 

Staré d�ev�né chalupy v �ervených Janovicích.

166D�jiny. V �ervených Janovicích, které tehdy se zvaly Janovi�ky, stávala od nepam�ti 
tvrz. D
kazem toho ješt� také opevn�ní, most, valy atd. u nyn�jšího zámku, který na tomž mís-
t� stojí a v nyn�jší podobu r. 1660 p�estaven Vlachem Karlem Bretanim, štukatérem. K p
-
vodní stavb� p�istav�ny postranní op�rné vížky, ambity, vnit� vlašský komín, z n�hož dnes 
ovšem málo lze vid�ti, rytí�ský sál skvostn� vyzdoben a vše, což opravu pot�ebovalo, opraveno 
bylo. Dnes ovšem jen trosky rozpadané ukazují bývalou slávu a nádheru zámku �ervenojano-
vického. 

Jako nejstarší držitelé tvrze v Janovi�kách jsou nám známí ve druhé polovici XIV. století 
(1374) brat�i Ješek, Zden�k a Mojek a žili již za dob Karla IV. Ješek ustanovil r. 1374 fará�e 
na faru janovickou. Jméno fará�e, kterého Ješek dosadil, není známo. 

Ku konci XIV. století, a� byli ješt� v držení �ásti Janovi�ek první známí držitelé, tož p�ec 
již právo podací m�l Zden�k z Janovi�ek, který se r. 1418-40 p�ipomíná a pat�il do rodu Ja-
novských ze Soutic. Potomek jeho Aleš ze Soutic, kterýž se v polovici XV. v�ku (1446-61) ja-
ko majitel Janovi�ek p�ipomíná, m�l syna Jana a ten po�al se psáti Janovský ze Soutic a tím 
založil novou linii Soutických. V ty �asy byl majitel Pab�nic a B�ezové Ond�ej Ke�ský z �í-
movic pro rušení zemského míru pohán�n, ale utekl se, když na� v Pab�nicích ude�eno bylo, 
na tvrz v Janovi�kách a tu jat a v �áslavi r. 1446 popraven. (Hrady a zámky XII.) Utekl-li se 
skute�n� Ke�ský na Janovi�ky, tedy nep�išel na své, pon�vadž mu nepat�ily.122) 

C. k. konservator Kliment �ermák tvrdí, že Ke�ský pochován byl v románském kostelíku 
�áslavském pod v�ží a dokazuje, že tam r. 1901 byly nalezeny jeho kosti, a to: kostra se špatn�
srostlou kosti lýtkovou. (Ke�ský m�l totiž zlámanou a špatn� zhojenou nohu; kulhal a proto 
jezdíval vždy na koni.) Hlava s�atá ležela u jeho nohou. (�asop. �esk. star. 1902.) 
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Po rodu Janovských z Soutic vyskytuje se na Janovi�kách rod Janovských ze Suchotlesk. 

Petr Janovský ze Suchotlesk vyznává r. 1482 dluh sv
j k záduší sv. Lazara na Horách Kutných 
a Kutnohorští na vyznání toto vystavili nový zápis123) Po smrti Petrov� držel Janovi�ky syn je-
ho Bohuslav, kterémuž náležely také Pab�nice. Bohuslav oženiv se s bohatou Hornicí pannou 
Anušou Miránkovou (Da�. I. 56) prodal Pab�nice a z
stal sed�ním na Janovi�kách do prvé po-
lovice XVI. století. Tehdy p�ešlo zboží jeho na Hynka a  Václava Haugvice  z  Bisku-
p ic  a  na  Janovi�kách . Hynek r. 1524 Janovi�ky prodal Je t � i chovi  Lukaveckému z  
Lukavce. 

Krátký �as po�ínaje r. 1531 byl majitelem Fi rš ic  z  Nabdína, kterýž d�dictví své po-
stoupil Janu  Pa � í zkovi  z  Pa � í zku  a ten r. 1541124) celý majetek: Janovice, Zdeslavice, 
Zho�, Chvalov, Bludov a Opatovice s podacím kostelním v Janovi�kách prodal Adamovi  z  
� í�an ; ale již roku 1550 vidíme Janovi�ky v rukou Markvar ta  S t ránského  ze  Savojo-
vic  a po roce v rukou Adama,  J ind � i cha a  Kr iš tofa  brat � í  Budovci  z  Budova. 
Adam byl colmistr125) a pozd�ji nejvyšší profiantmistr J. M. císa�e a krále �eského a platn�
sloužil i stav
m �eským. Bratr jeho Jind�ich byl state�ný vojín, který bojoval proti pohan
m ve 
prosp�ch k�es�anství. Jsa v bitv� ran�n od nep�ítele, zem�el od rány té a pochován jest v Koši-
cích u Malešova. 

167Adam, jakmile nabyl sám práva na Janovi�ky, prodal je r. 1567 Janovi  Chlumovi  z 
Chlumu a když Jan z Chlumu odprodal n�které vesnice a jiné p�ikoupil, prodal r. 1575 Jano-
vi�ky Albrech tovi  Novohradskému z  Kolovrat . Po smrti jeho dostalo se zboží jano-
vické synu jeho Š�astnému (Felix), který r. 1582 ve svád� u Svobod
 v Ho�e Kutné za p�í-
tomnosti mnoha zeman
 Mikulášem Da�ickým z Heslova byl zabit. Sám se chlubí tím Mikuláš 
ve svých „Pam�tech“126) takto: „Ve �tvrtek post. s. Marci p. Š�astný Novohradský z Kolovrat, 
jevše skrze H. K. nest�ízlivý, zastavil se v dom�, jenž slove u Svobod
 u samé brány Kou�im-
ské, kdež jsem já s p. Václavem Hrabaní a Mat�jem Salavou byl. A jsouce spolu as do �ty� ho-
din na noc, tu týž p. Š�astný, vzavše sob� za p�í�inu, že jsem p�ed ním klobouku nes�al, na 
mne 168zbran� své dobyl a sekal a i zranil, tak že jsem se jemu dále brániti musil; i zabit jest tu 
mimo mou v
li. 

Skrze tu nenadálou p�íhodu jsem velikých, dlouhotrvajících soud
v, t�žkostí, v�zení, ou-
trat pokusiti a vytrp�ti a na v�tším díle o stav sv
j p�ijíti musil, nebo mi se do vysokého rodu 
dostalo…“ A ješt� r. 1602 zpomíná �inu t�mito slovy: „…P�i kterýchžto vy�izování t�ch revisí 
také t�žkost má jest mne o zabití nebožtíka p. Š�astného z Kolovrat v letech 20 po�ad zb�hlých 
skrze nep�átely mé, kte�íž mne bohatého býti pravili a sob� tu uhoniti cht�li, zdvižena a obno-
vena, skrze což jsem op�ty znovu nemalých starostí, outrat a škod pocejtiti musel. Tehdáž 
chudin� cesta k císa�i zamezena byla.“ 

Janovi�ky pod�dil nyní strýc Š�astného - Pet r , kterýž k tomu statku Petrovice p�ikoupil. 
Petr zem�el bezd�tek a poru�il zboží své r. 1596 Janovi  Bezdružickému z  Kolovrat  a  
Volfovi  Novohradskému z  Kolovrat . Dsky zemské p�i roku 1596 (D-27) mají o tom 
zápis tohoto zn�ní: 

„Statek m
j, tvrz Janovi�ky s dvorem poplužním, s poplužím, pivovárem, sladovnou, spíl-
kou, lukami, št�pnicemi, zahradami, chmelnicemi, haltý�i, sádkami, tudíž m�ste�ko celé Jano-
vi�ky s podacím kostelním, ves celou Opatovice a v téže vsi dv
r poplužní s mlýnem a pilou, 
ve vsi Vilímov�kách podací kostelní a což tu mám dv
r poplužní, �e�ený nový, tudíž i mlýn; 
též ve vsi �erninách což tu mám s lesy, háji, lukami, porostlinami, rybníky, potoky, vodoto�i-
nami i se vší zv
lí a plným panstvím a též i druhý statek, který jsem od pana Jáchyma z Kale-
nic p�ikoupil, tudíž ves celou Petrovice i s podacím kostelním a v ní dv
r poplužní s poplužím 
porou�ím, dávám a odkazuji panu Janovi Bezdružickému z Kolovrat a panu Volfovi Novo-
hradskému z Kolovrat.“ 
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Nastalo nyní d�lení zboží janovického. Prvý si nechal tvrz, m�ste�ko a dv
r Janovi�ky, Vi-

límovice a ves Újezdec, druhému p�ipadl ostatek. Divnou náhodou nebo osudem stalo se, že 
jeden o druhém ni�eho nezv�d�vše, prodali zboží svá r. 1601 panu Heraltovi Václavu Lib-
štejnskému z Kolovrat, jehož majetkem byla ves, tvrz a dv
r Žišov a Hrádek nad Vrchlicí na 
Horách Kutných. 

O tomto majiteli �ervených Janovic dovídáme se, že již r. 1612 p�id�len byl a dojížd�l k 
sestavení komissí, která vyšet�iti m�la škody na horách. Avšak již r. 1619 na�ídili stavové �eš-
tí, aby v ou�adech a službách zemských nebejvali tito pánové … a mezi nimi jmenován i He-
ralt Václav Libštejnský z Kolovrat.127) 

O Heraltovi �teme ješt� tento zápis:128) „Leta Pán� 1616 v ned�li po památce sv. Matouše, 
evang. Pán�, mezi námi Karlem Mráckým z Dubé na Píšelích, Svojšicích a Lošanech J. M. cí-
sa�ským radou - Ond�ejem Hornateckým z Dob�enic, na Zbraslavicích, Radbo�i, Dob�eni, 
hejtmanem kraje �áslavského - Jind�ichem Mírkem ze Solopisk a na Nesm�ni, jakožto od J. 
M. Cís. Pána, Pana našeho nejmilostiv�jšího na�ízenými komisa�i a ubrmany stala se mocná 
ubermanská výpov�	 a p�átelské porovnání i smlouvami mezi urozeným Pánem, panem Heral-
tem Václavem Libšteinským z Kolovrat na Janovi�kách a Žíšov� J. M. �ím. Cís. radou s jedné 
a Panem Benešem B�ezským z Ploskovic a na Bohdán�i se strany druhé a to taková: 

Aby dále na �asy budoucí a v��né mezi námi láska, svornost a dobré p�átelství spole�n�
též poddaných a obyvatel
v též vsi Vopatovic k témuž záduší Janovickému a Vilímovickému 
d
v�rnost a náchylnost trvati mohla, i jiné všechny nedorozum�ní p�átelsky porovnali … aby 
týž B�ezský Beneš �ty�iceti kop Míš. kostelník
m téhož záduší Janovického do m�styse Jano-
vi�ek, a to kone�n� ve dvou ned�lích po�ád zb�hlých od datum této smlouvy od sebe odnésti 
povinen byl a odvedl … Co pak kn�ze Kašpara, fará�e na faru Janovickou dosazeného dotý�e, 
aby poddaní téhož pana B�ezskýho ze vsi Vopatovic jak plat pen�žitý kostelník
m, tak i desá-
tek obilní témuž kn�zi Kašparovi (t. j. Pistorius Pardubský) za tento celý rok 1616 zcela a 
zouplna neprodlen� odvedli. 

(L. S.) Karel z Dubé.    (L. S.) Ond�ej Hor�atecký.    (L. S.) Jind�ich Mírek. 
(L. S.) Heralt Kolovrat Libštejnský.    (L. S.) Beneš B�ezský z Ploskovic. 

169Heralt Václav Kolovrat Libštejnský jsa vdovcem, vstoupil v stav manželský s paní Ale-
nou, roz. Bohdaneckou z Hodkova, poz
stalou vdovou po panu Václ. Chotouchovskému z 
Nebovid. Actum tu na Horách Kutných na Hrádku nad Páchem potokem.129) 

Po smrti jeho († 1630) d�dil statky tyto syn Zbyn�k Leopold , kterýž Janovi�ky r. 1646 
prodal Alen�  Markét�  Obytecké z  Lažan , sám sob� Hrádek nad Vrchlicí ponechav. 
Aléna byla manželkou Li tmíra  Viduny Obi teckého  z  Obytec , J. M. cís. rady a soudce 
zem. v král. �eském, pána na Janovi�kách, Souticích, Horce, Petrovicích a Zho�i, jemuž zboží 
janovické p�ed svou smrtí postoupila. Litmír zem�el r. 1671 a zboží jeho d�dili synové. 

170Na Janovi�kách sídleli pak: 1671 Jan  Václ .  Obytecký, 1681 Anton ín  Josef 
Obytecký, 1700 J. M. urozený a state�ný rytí� Jan  Václ .  Ferd .  Obytecký, nejvyššího 
zem. soudu soudce a v král. �eském podkomo�í. Zem�el r. 1707 u v�ku 67 let 6 m�s. a pocho-
ván v �erné kapli chrámu sv. P. Barbory na Horách Kutných.130) 

V této dob� byla tvrz v Janovi�kách zcela nov� vystav�na. Dolejšek (p�ízemí) klenutý, 
hojnost pokoj
, komor a sklep
, k p�ebývání místností s dostatek. 

Po smrti Janov� (1707) dostal se statek t�em jeho syn
m. Jeden z nich, když se o statek 
rozd�lili, prodal zboží r. 1715 Arnoštu hrab�ti z Thürheimbu. Týž založil zde r. 1717 farní ex-
posituru a prodal �ervené Janovice již r. 1724 m�stu Ho�e Kutné,131) jíž náležejí až dusud. 
Zboží janovické zaujímá polností, les
, luk, pastvin atd. ve vým��e 1079�65 ha. Náleží k n�mu 
sešlý zámek vystavený na míst� staré tvrze. Bývaly v n�m pivovar a sladovna, kteréž r. 1900 
zrušeny.132) 
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Lihovar prodán na Izáka Vondörfra již v prvních letech XVIII. století. 
Panství �ervenojanovické jest velkostatkem lesním a jest nyní obcí kutnohorskou velmi ra-

cioneln� spravováno. I chov ryb po�íná se zmáhati a to dosti ut�šen� a s dobrým výsledkem; 
skoro všecky vypušt�né rybníky se zavod�ují a rybami osazují. P�i dobrém vedení slibuje hos-
poda�ení toto hojného užitku. 

O lesnictví a rybá�ství viz v I. díle �l. „Zem�d�lství“. 
�erv. Janovice mají svoji školu, faru, poštu, telegr. i �etnickou stanici o 3 mužích a zdra-

votním obvodem náležejí do Zbraslavic, kamž s Chvalovem odvád�jí 117 K 79 h ro�ního p�í-
sp�vku. 

Nejbližší stanice železni�ní jsou �erníny-�erv. Janovice na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

KA�lNA ZÁMEK A HOSTINEC HUSA. 

Hrab� Jan Rudolf Chotek byl milovníkem p�írody a p�kných staveb. Proto cestoval každé-
ho roku po ltalii, Švýcarsku, Francii, Anglii, Sasku, Rusku atd., aby poznal krásy této ciziny. 
Vrátiv se dom
, hled�l pak zkušenosti na cestách nabyté na svých statcích uplatniti. 

Koncem XVIII. století umínil sob� vystav�ti zámek, „aby zanechal po sob� památník, pro 
kterýž by potomci jeho s radostí si na� vzpomínali. Vyhlídnuto návrší u staré „Husy“. Na 
stavbu zámku sešlo se dosti plán
 a hrab� rozhodl se stav�ti dle plánu Schunichta, saského ar-
chitekta. R. 1800 a 1801 svezen veškeren stavební material a stavba r. 1802 po�ala a trvala do 
r. 1822. Vedení stavby sv��eno bylo pražskému professoru J. Fišerovi, který za sebe ustanovil 
k stálé dohlídce inženýra Filipa Jöndla. Náklad obnášel kol 600.000 korun. 

Skvostná tato budova, která obdržela starobylé jméno „Ka�ina“, stojí v libosadu na pahor-
ku jihozápadn� a severovýchodn� mírným svahem v dolinu se snižujícím, odkudž jest rozkoš-
ná vyhlídka k Ho�e Kutné, �áslavi a Kolínu.133)

Hlavní stavení jest do dvora a do parku sloupovím jonickým opat�eno; pr
�elí sloupová do 
dvora okrášlena jsou allegorickými polovypuklými sku171pinami na zahradnictví, rolnictví a 
lov upomínající - prací víde�ského socha�e Schrotta.134) 

Pod �ímsou skupení tohoto jest nápis latinský, který �esky takto se �te: „Jan  Rudol f  
h rab�  Chotek sob� ,  p �áte l
m a po tomk
m 1802-22.“135) 

Jednopatrové stavení postranní honosí se portály slohu starodorického a spojena jsou k�íd-
ly s palácem v podob� �tvrtkruhu. Tato jsou nízká a mají do dvora sloupoví, k parku však por-
tály na sloupech slohu novodorického spo�ívající. 

Ve st�edu hlavní budovy jest kulatý sál, šedým mramorem vykládaný, jehož kopule spo�í-
vá na osmi sloupech korintických; sv�tlo padá do n�ho horem. 

V severní budov� postranní jest divadlo a kaple (dosud nedostav�ná), v jihovýchodním 
knihovna, též v kulatém sále, jenž má p�edsí�, galerii, kupoli ležící na dvanácti mramorových 
sloupech. Knihovna má prý p�es 25.000 svazk
 a a� byla vybrakována, honosí se p�ec ješt�
vzácnými díly a rytinami. Taktéž sbírky p�írodopisné mají dosud nezm�rnou cenu. Vedle 
knihovny jest umíst�n archiv rodinný.136) 

172Ostatní komnaty zámku slouží hrab�cí rodin� za obydlí. Celé stavení vyniká ladným 
soum�rem a vkusnými, a� p�ec jednoduchými okrasami, ale m
žeme sm�le �íci, že zámek tento 
v mnohém ohledu jest nádherný a náleží pro svou zvláštnost stavitelskou bez odporu k nejza-
jímav�jším stavbám novov�kým. 

Kolem zámku na všecky strany založen jest park, obora a les, takže skoro celé okolí v 
krásnou zahradu prom�n�no jest a tím dodává se zámku p
vabu a panského lesku. V obo�e jest 
myslivna a luka na „Ka�inách“.137) 

Jméno „Ka� ina“ jest staré a luka zdejší byla tak zvána již ve století XII. Na lu�inách 
t�chto sbíralo se vojsko jednoty panské r. 1434 proti Tábor
m a Sirotk
m 138) p�ed bitvou u 
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Lipan, a r. 1448 vojsko Ji�ího z Pod�brad p�ed výpravou jeho proti Praze. Jiná vojska tu léta 
1469 a 1474 sbírána k r
zným tažením vojenským.139) Na Ka�in� bydleli �asto �lenové císa�-
ské rodiny, když dojížd�li do tohoto království. 

V blízké vzdálenosti Ka�iny na severovýchodní stran� stojí starý hostinec 

HUSA. 

Jméno to obdržel již ve XIV. století od divokých hus, jichž mnoho se v okolí bažinatém a 
rybni�ní krajin� zdržovalo. Husa povstala tak jako mnohé hospody za starých �as
 p�i cest� k 
P�elou�i a Hradci Králové. R. 1810 na�ídila vláda majitel
m panství stav�ti silnici z Tábora do 
Hradce Králové. 

Hrab� Jan Rudolf Chotek postavil na svém majetku od zámku novodvorského až za Ber-
nardov k hranicím panství zdechovického silnici svým nákladem. Silnice tato byla p�ijata ve 
správu erární r. 1820 a vedena jest prostorem mezi Ka�inou a Husou. Tak stala se hospoda 
„Husa“ zájezdním hostincem pro povozníky starých �as
. Dnes p�ed hospodou jest p�kn�
uspo�ádaná zahrádka, ve které je milé posezení, zvlášt�, je-li dobrá obsluha. O výletníky nebý-
vá nouze. �áslav, Kolín, P�elou� i Pardubice a zvlášt� Hora Kutná a okolí vysílají sem hojn�
návšt�vník
 a ti odnášejí v �ase kv�tu za odm�nu p�kné kytice še�íku, kterýž zde tvo�í celé há-
je. A p�i zpáte�ní cest� doprovází je tlukot slavík
, kterých tu nesmírné množství bytuje. 

Poznámky - Kutná Hora 
1) Veškerá �ísla o obyvatelstvu jsou dle s�ítání z r. 1910. - 2) Viz „Persekuce“ Veselského. - 3) Šimek: 

Hora Kutná. - 4) �ehák: Hora Kutná. - 5) Z nápisu votivního obrazu z doby Vladislava krále a Horstorfera, 
nejvyššího mincmistra, vzata tato slova. - 6) Nyní je v museum. - 7) Starý, r. 1485 v Basileji tišt�ný misál s 
krásnými malovanými iniciálkami byl zap
j�en do Vidn�, ale nebyl vrácen. - 8) Vlašský dv
r, Hrádek nad 
Vrchlicí a Lorec viz jinde! - 9) Viz spisy Havlí�kovy vydané u firmy Kare l  Šo lc  v Ho�e Kutné. - 10) Ur-
bura jest dnes místností pro archiv m�stský. - 11) Gruntovní kniha kutnohorská r. 1442. pag. I. a V. 75. a 
Arch. Kutn. 13./12. 1498. - 12) Sedlá�ek: Hrady XII. (Také tam �teme, že Hrádek p�ešel r. 1578 od 
Vrchlabských v ruce Bohdaneckých z Hodkova.) - 13) H�eb
 t�chto upot�ebovali horníci k m�l�ení rudy. - 
14) Kapli sv. Václava z�ízenou v arký�i vysv�til r. 1504 biskup Filip Villanuova. (C. k. konservator Fr. Be-
neš.) - 15) �ehák: Hora Kutná. - 16) Da�ický: I. 69 -70. - 17) Sedlá�ek: Hrady XII. - 18) Da�ický. I. 142. - 19) 
Da�ický: II. 18. - 20) Ott
v Slovník Nau�ný. - 21) Veselský: Pr
vodce po Ho�e Kutné a okolí. - 22) „Šip�í“ 
zval se dv
r za „Lorcem“. - 23) Jména dosud p
sobících u�itel
 jsou ve všech obcích proložen� tisknuta. - 
24) Výpisy z archivu Kutnohorského. - 24a) V roce 1910 po�alo se již pracovati na rozd�lení m�sta dle ob-
vod
 a tak, jakmile bude nová školní budova vystav�na, stane se rozd�lení skutkem. - 25) Ott
v Slovník. - 
26) Jiní historikové op�t nejstarší kostel sv. Ji�í jmenují a op�t jiní kostel Matky boží na Nám�ti. (Zach.) - 
27) Tadra a Ott
v slovník. - 28) Ott
v slovník. - 29) Šimek Hora Kutná 177. - 30) Archiv kutnoh. �. 673. - 
31) Šepmist�i p�idali Matoušovi k p�íjmu Zibohlavy, které kdys jen arcid. Buchal užíval. - 32) Da�ický I. 
140. - 33) Da�. I. 143 a Borový I. 338 a 384. - 34) Podlaha I. str. 5. Denhart. - 35) Pn�vice, farní ves na pra-
vém b�ehu Vrchlice. Byla r. 1424 po bitv� u Malešova vojskem Žižkovým zni�ena. - 36) Veselský: D�jiny 
a Ledr: D�jiny Malína, str. 66. - Ott
v Slovník: Konrád z Vechty, nejv. mincmistr král. �eského byl r. 
1408 biskupem olomouckým a r. 1413 arcibiskupem pražským. Vorlický archiv. Kniha klášt. sedleckého 
�. 41. Fol. 155. - 37) R. 1389 Ond�ej, fará� v Pn�vicích a r. 1396 kn�z Martin, inkvisitor kací�ské nešle-
chetnosti, fará� v Pn�vicích, p�ipomínají se také jako správcové duch. kostela T�la božího a sv. Barbory u 
H. K. (Lib. er. IV. 445 a 615 Borový.) - 38) Da�ický: P�edmluva str. LIX. - 39) Z toho patrno, že chrám 
nám�tský, maje sice své vlastní oltá�níky, podléhal vrchní duchovní správ� kostela svatojakubského. - 40) 
Jeden z nich v srpnu 1544 citován do Prahy i s d�kanem �ezní�kem k v
li bludnému u�ení. - 41) Dle „Or-
do divinorum“. - 42) O t�chto kn�žích ví se, že žili v Ho�e Kutné, ale neví se, zda byli u n�které správy du-
chovní ustanoveni. - 43) Od r. 1332. - 44) Bibli lze vid�ti ve sbírkách archaeol. sboru „Vocel“. - 45) Vesel-
ský: Persekuce Hory Kutné. - 46) Chodba byla p�i restauraci chrámu zcela odstran�na. - 47) Emfyteutické 
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rozd�lování pozemk
 zove se v právu �ímském d�di�ný pacht (nájem), p�i kterém pachtý�i p�ísluší v�cné 
právo plného užívání pozemku pachtovaného. D�di�ný pachtý� (emfyteuta) m�l právo pacht ten d�di�n�
p�enášeti. Ott. N. Sl.

Poznámky - Kutnohorsko 
1) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 2) Slovník místopisný II. - 3) Sedlá�ek: Hrady a zámky. - 4) Da�ický z 
Heslova I. - 5) Podstránský: Jména místní. - 6) Obec bahenská, jakož i jiných 27 obcí na „Kutnohorsku“ 
podniklo v posledních letech na svých pozemcích melioraci a regulaci potok
. Viz o tom „Zem�d�lství“ v 
I. díle. - 7) Slavík: Panství kutnohorské. - 8) Arch. Kutnoh. p�i r. 1591, �. 4547. - 9) Heber: Burgen u. 
Schlösser Böhmen´s. - 10) Podstránský: Míst. jména. - 11) Bludov bývá na mapách gener. štábu ozna�en 
jako Bu k ov �esk ý. Jest to chyba kardinální, na kteroužto na p�íslušném míst� již n�kolikráte bylo upo-
zorn�no, ale nesmysl ten dosud nebyl opraven. - 12) Podstránský: Místní jména. - 13) Arch. Kutnoh. �. 127 
�erv. - 14) A skute�n� o záv�t tu veden dlouhý spor, jehož akta nacházejí se �áste�n� u Emlera v „Po-
z
 s t a t c í ch“ a �áste�n� v rukopisu v Museu �eském. (Viz o tom v „Hlízov�“). - 15) Bo�etice p�ipadly 
op�t k Suchdolu. (Arch. Kutn.) - 16) Heber: Burgen atd. V. - 17) Poz
st. Emlerovy I., 547. - 18) Sedlá�ek: 
Hrady a zámky XII. - 19) Palacký: Archiv II. 202, a Heber: Burgen u. Schlösser. - 20) Arch. �. II. 414. - 21) 
Schaller a Volný a Lib. erec. a „Horník“ Veselského v r. 1845. - 22) Pam�tní kniha fary byká�ské. - 23) 
Zem�el r. 1593 v Ho�e Kutné na p�edm�stí Páchovském. Da�ický II. - 24) Da�ický uvádí v díle II., str. 167, 
že Petr Salava zem�el 1616 na Chlum� a zanechal vdovu p. Zuzanu ze Šaratic. - 25) Dopis vzatý doslova z 
Peškova �lánku „Panství malešovské“ v Horníku r. 1845. Na d�kanství bykánském té pam�tní knihy již 
není. - 26) A fara bykánecká dosud zachovává v
li pí. Salavové, nebo� každý fará� chovati musí t�i krávy a 
odevzdati je op�t svému nástupci. (A to sú ty železné krávy.) - 27) Archiv byká�ské fary. - 28) M. VIII. 
126. (Historický slovník.) - 29) Arch. Kutn. 1603. - 30) Arch. Kutn. 1616. - 31) Za tohoto fará�e z�ízena fara 
v Suchdole. - 32) Vystav�na kaple sv. Václava v Dob�eni. - 33) R. 1823 odpadly Košice. - 34) Za tohoto fa-
rá�e z�ízena fara v K�eseticich r. 1898. - 35) Pam�tní kniha farní. - 36) Místopisný Slovník. - 37) Tehdy slula 
Byká� = Byká� Velký a Bykánec Byká� Malý. (Hrady a zámky XII.) - 38) Sedlá�ek: Hrady XII., 262. - 39) 
Hrady a zámky XII. - 40) Da�ický II. - 41) Da�ický II. Zem. arch. 1595 v m�síci kv�tnu. Arch. kutn. 1595, 
�. 4933. - 42) Kopiá� sedlecký v archivu orlickém na mnoha místech o „lánech“ odprodaných píše. (Archiv 
�eský XIV.) - 43) �elakovský: Ott
v Slov. - 44) Emler: Regesta IV. 732. - 45) Dv
r P�edhorský rozkládal se 
za Kou�imskou branou u Hory Kutné v Senné ulici na p�edm�stí Cechovském. (Archiv �eský XIV.) - 46) 
Dsky zem. kvat. 393. a Bílek: Konfiskace. - 47) Da�ický díl II., str. 210. - 48) Jsou to pole poblíž studánky 
sv. Vojt�cha, odkud vede se pitná voda celá staletí do Hory Kutné. - 49) Podstránský: Jména místní. - 50) 
Inventá� fary církvické Nro. 10. - 51) Zádušní zápisky církvické. - 52) Archiv fary církvické. - 53) Ledr: D�-
je Nov. Dvor
. - 54) Fará� Verbický p�i roce 1675 ornát ten p�ipomíná. - 55) Archiv arcib. pražského. - 56) 
Archiv arcib. pražsk. - 57) Názové byli zprvu bohatí m�š�ané kutnohorští, kte�í obdrželi bu	 koncem XV. 
anebo po�átkem XVI. století p�ídomek z Ch�enovic (K�enovic). Z bohaté rodiny této pochází také oltá�ník 
u sv. Barbory na H. K., který r. 1407 zde žil a po té se biskupem kostnickým stal. (W. Tomek.) - 58) Ubr-
man = mocný rozsudce, kterého si odporníci sami volili a na kterém mocn� p�estati musili. (Což ti ubr-
mani seznají, na tom mají obapoln� dosti míti.) I povstalo již r. 1441 z moci této ubrmanské po�ekadlo 
p�ípadné na lidi, kte�í vše rozhodovati anebo vše nejlíp v�d�ti cht�li. „Ned� l e j  s e  u b rman em!“ (Ko-
t
v Slov.) - 59) Viz Vidlák. - 60) Palacký mluv� o tomto potoku, nazývá jej „Polepanda“. - 61) Sedlá�kovy 
Hrady a zámky. - 62) Slovník místopisný. - 63) Archiv. Kutnohor., p�i 1519 patnáctého dne m�síce února. 
Týž Samson vznesl obtížnost svú na krále, kterúž strany dluhuov po n�kdy Matyáši Libákovi pozuosta-
lých nese. JMti hejtmané Zden�k Lev z Rožmitála a Radslav Be�kovský p�ikázali v��itel
m rok na 17. 
XII. a varovali každého, ktož by nep�išel k roku, že p. Samson podle práva zem. ni�ím povinen nebude 
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nikomu. Dáno na Hrad� pražském ve �tvrtek po sv. Mikuláši léta pán� 1529. (Arch. �. XII.) - 64) Viz Su -
c h d ol . - 65) Sedlá�kovy Hrady a zámky. - 66) Da�ický II. díl. - 67) Viz Suchdol a Malešov. - 68) Ledr: D�je 
Nových Dvor
, 54. - 69) Kr�ma ta stojí podnes, ale byla r. 1909 nov� vystav�na. - 70) Arch. Kutnoh. 1) 
4338, 2) 4339 a 3) 4477 - 71) Jos. Podstránský: „Jména místní“. - 72) Nad tokem Vrchlice postavil v lesích 
blíže rybníka „Vidláku“ hrab� Chotek malý - letohrádek. Voda pod letohrádkem protékala sklep a m�la 
v�tší spád a proto hu�ela. Od t�ch - dob �íká se zde na „Hu�adle“, a� letohrádek dávno pobo�en. - 73) Ledr: 
D�je Nov. Dvor
. - 74) Podstránský: Hlízov odvozen od zakladatele, který se zval Hlíd anebo Hlídek, Hlí-
da - kdo hlídá - hledí si �eho. A protože hlízovští hlídali, „Hlízovem“ osada jejich nazvána. - 75) Ledr, D�-
je Nov. Dvor
. - 76) Ledr: D�je Nov. Dvor
. - 77) Arch. �eský XIV, a vorl. arch. 1464 �. 116. - 78) Hrady a 
zámky XII. - 79) Da�ický I. 118. 17. listopadu 1511. - Arch. kutn. �. 127. �erv. - 80) Také �ást dostala se 
kutnohorskému špitálu. - 81) Poz
statky Emlerovy I. 389. - 82) Da�ický II. 37. - 83) Tito brat�i žádali, aby 
mohli voln� naložiti s kolaturou oltá�e sv. Petra a Pavla v Ho�e Kutné u Matky Boží na Nám�ti. (Dsky 
zem. kvatern. �. 48., fol. M 15.) - 84) Ledrovy D�jiny Nov. Dvor
. - 85) Hrady a zámky. - 86) D�je Ledrovy. 
- 87) Da�ický, II. 192. - 88) Bílkovy D�jiny konfiskace 585. - 89) Ledrovy D�jiny Nových Dvor
. - 90) Myl-
n� byl až do nedávna p�ipisován Petru Brandlovi, ale letopo�et úmrtí Brandlova 1735 nás z mýlky té vy-
vedl. - 91) Archiv Kutn. 26. apr. 1404. - 92) Arch. Kutn. z r. 1412. - 93) Arch. �eský VI. - 94) Zden�k Kost-
ka z Postupic byl 1458-1463 nejv. mincmistrem král. �eského. (Fará�e Hammeršmída: Prodromus gloriae 
Pragene 1722.) - 95) Nejvyšší mincmistr král. �eského. (1437-1454.) - 96) Sedlá�ek: Míst. Slovník. - 97) 
Arch. Kutn. 1596 �. 5072. - 98) Výtah z berní rule z r. 1653. - 99) Orth a Sládek: Slov. místopisný a Hist. 
slovník místopisný. - 99a) Ryby�ka: O zvona�ství �eském. - 100) Spisy konservatora Beneše. - 101) Viz Pa-
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KA�K. 

Asi 4 km severn� od Hory Kutné rozkládá se na úbo�í Vrch
 ka�kovských a Sukova po 
obou stranách okresní silnice ve výši 260 m n. A. královské st�íbro a m�dinosné m�sto Ka�k. 
Má 179 dom
 a 1301 obyv., z nichž jest 31 evang. reform. Domy ka�kovské jsou v�tšinou 
ojedin�lé, kryty taškami a šindelem. Netvo�í ani ulic ani nám�stí, nýbrž jsou po r
znu v za-
hrádkách anebo pouze na odvezených haldách o samot� vystav�ny - tu níže, tu výše, jak se v
-
bec kde stav�ti dalo. Za nám�stí považují Ka�kovští prostranství p�ed radnicí a v ho�ejší �ásti 
m�sta, kde se konaly trhy výro�ní. 

Poskytují diváku prazvláštní pohled, pon�vadž poloha m�sta jest velice nestejná - tu d
l, 
tu pahorek, tu haldy, které jako hradby kol m�sto obkli�ují. Je� proto t�eba nejprve místo ku 
stavb� p�izp
sobiti a teprv stavbu podnikati. Také p
sobí nesnadnost stavby staré doly a šach-
ty, které se pod m�stem táhnou a o nichž plánu není. 

173Zvláštních starobylých anebo vynikajících staveb zde není. Na n�kterých jsou zachová-
na got. ost�ní (u �ehol
), na n�kterých výklenky pro sochy. Malby a nápisy na štítech u lome-
nic jsou bezcenné. 

Obyvatelstvo r
zn� se živí. Jedni rolnictvím a t�ch je asi 10 (p�t v�tších rolník
), jiní ná-
denictvím a op�t jiní jsou d�lníky v tabákové regii sedlecké. Tito mají ponejvíce malé domky a 
kousek pole. Zvláštním zam�stnáním živí se �emeslníci - obuvníci. Pracují skoro výhradn�
obuv - zboží galanterní do kutnohorských továren na obuv a ty výrobky své až za mo�e zasíla-
jí. Výd�lek pracující t�ídy na Ka�ku jest ovšem dle práce rozdílný. Nejlépe situováni jsou d�l-
níci a d�lnice, kte�í pracují v regii tabákové v Sedlci. 

Obyvatelstvo ka�kovské jest velice pohyblivé a nestálé; dnes se p�ist�huje a zítra již hledá 
na pobyt místo jiné. P�í�ina toho jest velká chudoba, drahota a mnohdy i malé zam�stnání d�l-
ného lidu. Kroj starobylý se nezachoval a nábytek - bohužel také ne. 

Jméno m�sta Ka�ku odvozují od chodeb, které v kutání spojovaly doly (šachty) a n�mecky 
„Gang“ se zvaly, z kteréhožto slova pak �eský název utvo�en. 

Poloha obce jest skoro rozd�lena na dv� �ásti a to ze st�edu m�sta sklání se prvá �ást k se-
veru, druhá k jihu; malá �ást sklání se k jihozápadu. O vodu je na Ka�ku velká nouze, pon�-
vadž tu není pramen
, ani studánek. �ty�i rybní�ky jen zachycují vodu deš�ovou a té se upo-
t�ebuje k napájení dobytka a zalévání zahrádek, jichž si hledí lid v mí�e ut�šené. Studní na 
Ka�ku taktéž je málo, 174pon�vadž prameny podzemními štolami jsou odvedeny. Lid si pomá-
há k vod� pro pot�ebu domácí tím, že u dom
 za�izuje tak zvané „halsáky“, t. j. nádržky na vo-
du deš�ovou. Bývají to prohloubeniny ve skále, kde se voda �istá delší dobu udržuje. Jinde již 
praveno, že m�sto Ka�k obkli�ují haldy (jalového kamení ze šachet), které se podobají mohut-
ným hradbám a ty jsou sv�dkem n�kdejšího zdroje bohatství šírého okolí. Dnes jsou haldy 
mrtvy a hlu�ný jindy život opustil krajinu a n�kdejší �innost kovkop
 vidíme na omšelých hal-
dách a opušt�ných šachtách. 

Obyvatelé Ka�ku hledí ovšem ty šedé, ponuré a smutné p�edky starobylého bohatství oži-
viti; osazují je stromovím a pokusy se dosti dob�e da�í. Tak b�ízy, smr�ky, borovice i mod�ín a 
bílá olše zapoušt�jí ko�eny do zbytk
 kamení a hlinky kutnohorské a sv�ží zele� �iní krajinu 
veselejší. I se stromy ovocnými u�in�n pokus. Vysázen obcí tak zvaný „la�krób“ (Lehmgru-
ben) ke Grunt� vedoucí stromovím ovocným všeho druhu a dob�e se stromoví da�í. Takových 
„la�krób
“ jest na Ka�ku více. Jest to hluboký d
l, jako propadlina, ve kterém brali horníci 
žlutou hlínu ke všem horám, když „sázením ohn�“ m�k�ili tvrdou rudu (pecku) a fimolem (ši-
roký železný klín) ji pak rozbíjeli. 

Deš�
 bývá ro�n� hojn� a p�icházejí jako i v�try od strany severozápadní. Krupobití jen 
z�ídka navštíví obec a to bez citelných škod. Pravideln� se o Vrchy Ka�kovské rozráží a teprv 
za nimi až u St. Kolína nebo Hlízova kroupy v zna�né mí�e padají. Po v�tších anebo delších 
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deštích vyv�rají na mnoha místech z hald praménky - tak zvané vody „frátové“ - zvlášt� po 
stran� libenické. Vody tyto obsahují rozpušt�né sírany a arsen (hlinka kutnohorská) a ni�í 
zr
st rostlin. Proto neda�í se následkem t�ch vod na on�ch polích, kudy tekou, mnohé rostliny 
hospodá�ské, jako: �epa, pšenice, je�men i jetel. Po zasetí sice vzrostou, ale postupem �asu 
úpln� vyhynou. 

Obecní jm�ní skládá se: z budov v cen� 18600 K, pozemk
 ve vým��e 85 ha 48 a 53 m2 v 
cen� 4439 K 80 h, z �ehož obec platí 210 K 48 h daní. Vedle tohoto jm�ní má obec státní dlu-
hopisy na 10.100 K a knihovn� zjišt�né pohledávky 22.202 K. (Ob� tyto summy budou v�no-
vány na stavbu nové školy a k úmyslu tomu m
žeme �íci jen: „Dejž to B
h!“) Vým�ra celé ob-
ce 186 ha 37 a 16 m2, z nichž se platí 3681 K 50 h daní. 

Škola. Od nepam�ti - až do konce XV. století chodily d�ti ka�kovské do škol kutnohor-
ských. Ale r. 1518 p�ipomíná se již na Ka�ku škola. Toho roku po�ídila obec do školy st
l za 
12 groš
 a kupovala otépky k vytáp�ní na kopy (1512-30). R. 1524 roznemohl se rektor školní 
a písa� obecní a Ka�kovští proto vyslali posla pro bakalá�e do Hradce Králové, aby p�išel a 
pomohl, že mají d�ti d�lati po�ty a rektor jejich že vyu�ovati nem
že. Téhož roku staví haví�i 
na škole; dávají školu hlinou omazovati, do mazu dávají slámu a kupují cvoky k stavb�. R. 
1572 uvádí se již kantor Jan Missenius Klaudius (St�íbrský), kterýž téhož roku sepsal poslední 
v
li zcela krati�ce. „Cožkoli statku svého mám, porou�ím p. Tomášovi Ganymedesovi, bakalá-
�i… Také oznamuji, že žádnému nic dlužen nejsem krom� Jak. St�íbrskému z váhy 20 groš
… 
Orlojík také porou�ím p. T. Ganymedesovi. A z toho ze všeho aby vydal Markét� báb�, která 
mne hlídá, kožíšek otáhlý, barchanem pošitý.“140) R. 1611 Pavel Sponglopeus byl kantorem 
ka�kovským, a od té doby byli u�itelé zárove� kostelníky. 

Ur�it�jší zmínka o školství ka�kovském d�je se p�i r. 1762. Tu již byla škola blíže fary v 
nyn�jším dom� �. pop. 9. U�itel m�l tu i byt a užíval k služb� své i pozemek zvaný „Krchov“, 
který dnes náleží k �ís. 10. Zde byla škola až do r. 1796. Tímto rokem zakoupila obec pro ško-
lu jiný d
m. Ale ani tyto místnosti nedosta�ovaly pro dítky (120) školou povinné. Ka�kovští 
175žádali již r. 1816 (Arch. Kutn.) o druhou t�ídu, ale povolení se jim nedostalo. A v t�chto 
místnostech - a� nedostate�ných - prodlela škola do r. 1836, kdy z�ízeny t�ídy dv� a škola byla 
p�esídlena do nyn�jšího �ísla 72 a tu z
stala do r. 1860. D
m ten stojí dosud pod týmž �íslem. 
Pro velký po�et žactva byla II. t�ída p�est�hována do radního domu, kde z
stala až do r. 1886, 
v kterémžto roce položen byl základ k nové budov� školní - vedle nyn�jší radnice. Plány zho-
tovil �editel kutnohorské reálky Ji�í Zach; stavbu provedli stavitelové Slepi�ka z Nových Dvo-
r
 a Josef Galat z Hory Kutné nákladem obce v cen� 5.000 zl. r. �. V budov� této jsou dv� t�í-
dy. R. 1885 bylo povoleno školu rozší�iti o t�etí t�ídu a ta byla umístn�na v budov� radni�ní, 
pon�vadž nová škola nem�la stavebního místa k rozší�ení. A takový stav školy, jaký byl t. r., je 
až podnes. 

Posloupnost u�itelstva. Pokud ze zápisk
 škol zjistiti lze, p
sobili p�i škole ka�kovské: 
Syrový, Role�ek, Jan �ížek (1789) Jos. �íbek, Frant. Hašpl, Václ. Šafránek, Ant. Fiedler, Jan 
Brait, Jos. Gabriel, Frant. Šporcl (1853-91 �ídícím), Jos. �erný (1891-1909 �ídícím), Alois 
Šporcl (1859-61), Václ. �erník (1861-63), Jos. Audi (1863-66), Fr. Košátka (1866-67), Karel 
Kraus (1867 až 68), Jos. Gut (1868-72), Al. Procházka (1872-75), Vil. Burka (1875 až 1876), 
Viktor Felix (1876-77), Václ. �ernovský (1877-79), Jan Je�ábek (1879-80), Frant. Novák 
(1880-97), Vojt. Votruba (1885-89), Václ. Št�pina (1889-1909), Frant. Dan�k (1897-98), Ant. 
Beneš (1898-99), Josef Lahoda (1899), Rudolf Líska (1899-1900), Št�pána Hocková (1900-
03), M. Nebovidská (1902), Rudolfa Hocková (1903), Václ. Václavík (1903-04), Marie Dra-
hokoupilová (1904-07), Ber ta  Skokanová (1907 u�. dosud), Barbora Bart
�ková (1907), 
Josefa N�me�ková (1907), Božena Cicvárková (1907), Fr .  Gyurkovics  (1909 �íd. dosud), 
Mat� j  Škvor  (1909 u�. dosud). 
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Industrialní vyu�ování bylo povoleno r. 1875 a vyu�ovaly tyto u�itelky: Josefa Šporclová 

(do r. 1898), Ant. �erná (1898-1906), Emanuela �erná (1906-09), Leopold ina Šporclová 
(1909 dosud). 

Posloupnost p�edsed
 míst. školní rady: Josef Záb�hlický (1870-73), Fr. �ehola (1873-
84), Josef Zeman (1884), Jan Moravec (1885-89), Alois �ehola (1889-95, op�t 1898-9 a op�t 
1904-5/412), Jos. Moravec (1895-98), Frant. Šporcl (1899-1903), Jan  Mádle  (195/412 do-
sud). 

176Posloupnost místních školdozorc
 : Jos. Kos, Vojt�ch Št�pánek, Jos. Moravec, Alois 
Schüller (1893-96), Jos. Kos (1896-1906), Frant. Potm�šil (1906 až 09), Josef Š tecker  
(1909 až dosud). 

Fara. Až do r. 1623 byla fara na Ka�ku pod obojí a farní budova byla provisorní, takže 
bylo fará�i n�kolikráte se st�hovati. Známo, že r. 1500 bydlel fará� v dom� �. pop. 45 a r. 1509 
že koupili Ka�kovští d
m „Vodovský“ �i „Bebtovský“ od Tovaryšky za 37 kop gr. a byl ten 
d
m nedaleko chrámu Pán� na východ od hlav. oltá�e a veden byl jako fara pod �. p. 122.141) 
Roku 1770 koupili obec. starší d
m zvaný „Špa�kovský“ �i „Petinkovský“ za 750 zl. st�. a ná-
kladem 1500 zl. st�. upravili jej pro budoucí farní habitaci pán
v duchovních localních, admi-
nistrátor
v anebo fará�
v. Z�ídili také p�i n�m zahrádku, z níž duchovní platil 23½ kr. st�íbra 
nájmu. V tomto dom� je fara dosud.142) 

Posloupnost kn�ží pod obojí toliko z kusých zpráv jsme sestavili - ovšem neúpln�. Fara 
pod obojí z�ízena byla ku konci XIV. století a trvala do r. 1623. První známý fará� byl Adam 
Transylvanius (1502), pak Vav�inec Haví�ský (1503-16), fará� Jan a dva kaplani (r. 1517), 
kn�z Št�pán, jemuž rychtá� a páni p
j�ili k posvícení 1 kopu gr. �es. a r. 1524 byl tu kaplanem 
kn�z Jakub, fará� Duchek (1528), Václav fará� (1531) byl u�ení nectného, kn�z Florián (1532-
33), Jan fará� (1533), Václav fará� (1535),143) Lukáš fará� (1541), Václav Beneš (1546), utra-
kvistický d�kan z Nymburka, Adam Brodský Hrdesius (Hodesius) (1579), u lidu velmi oblíbe-
ný kn�z. M�l dva kaplany. Zem�el 18./IX. 1595. 

T. r. žádá konsisto� dolejší o kšaft téhož fará�e a pozastavuje se nad tím, že dosud o dosa-
zení nového fará�e na Ka�k nežádali. Odpov�di se asi konsisto�i nedostalo, pon�vadž již 9. 
dne m�s. listopadu t. r. pohání konsisto� dolejší všecky kn�ze kutnohorské a ka�kovské p�ed 
sebe, protože dosud neodeslali jí kšaftu † fará�e Adama Brodského.144) 

Tomuto fará�i bylo uloženo konsisto�í pod obojí, aby vyslechnul p�ed právem duchovním 
sv�dky Marketky Ba�etínské s Mikulášem, synem Ji�íka Šatného z Olivetu, n�kdy ou�edníka 
mince J. M. C. tu na Horách Kutných, o slib manželský.145) Jak spor byl vy�ízen, není zazna-
menáno, ale Mikuláš Šatný z Olivetu z
stav neženat † 1596 po památce sv. Mat�je apošto-
la.146) Po té byl fará�em kn�z Tobiáš Tabera. Ten� byl asi posledním fará�em podobojí († r. 
1623).147) Nyní zvolili sob� Ka�kovští Jakuba Martyse, ale schválení jeho pro „zlé  chová-
n í“ bylo odep�eno. R. 1624 objevuje se tu fará�em pod obojí byká�ský kaplan Jan Benedict 
(ženat a obda�en mnoha d�tmi), ale neobdržev jurisdikci, odešel. 

A tak z
stali Ka�kovští bez kn�ze, protože katolického necht�li a podobojí nebyl jim po-
volen. Teprv r 1762 byla Ka�kovským povolena fara. Do té doby, tedy 139 let, byl Ka�k bez 
kn�ze a p�ifa�en do Hory Kutné, za�ež kutnohorský d�kan dostával ro�n� 20 kop groš
 z d
-
chodu ka�kovského. Ale pon�vadž d�kan kutnohorský vykonával bohoslužby jen o posvícení 
a ned�li 177kv�tnou, zrušili Ka�kovští smlouvu a pracovali, aby op�t samostatnou faru a svého 
fará�e dosáhli. Administrátorem této obnovené fary stal se roku 1762 Ant. Šturm a r. 1769 fa-
rá�em, Karel Setz (r. 1770), Ant. Löw (1800-13), Fr. Urban do r. 1818, Jan Kaun (1818-45), 
Ant. Tichý, Ant. Voldán, Ignác �íha (1873-87), Jan Vaní�ek (1887-96), Jos .  Hovorka (od 
r. 1896 dosud). Právo patronátní m�lo do r. 1785 m�sto Ka�k, ale roku toho p�edalo patronát-
ní právo zem�pánu a tento jej p�ijal a vykonává práva ta prost�ednictvím c. k. horního ú�adu v 
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P�íbrami až podnes. Matriky farní do r. 1784 byly psány latinsky, od toho �asu - �esky. 

Kostel na Ka�ku zasv�cen jest sv. Vav�inci a byl ve svých po�átcích skrov�ou�ký a vypra-
vuje se, že byl d�ev�ný a proto jali se Ka�kovští sbírati dary na vystav�ní nového kostela. Do r. 
1490 sebralo se 190 kop a 49 groš
 a již pé�í horník
 po�ala se r. 1492 stav�ti budova chrá-
mová ve slohu goth. dle plánu Beneše, mistra kutnohorského, staršího nad kameníky, pak Ma-
tyáše Reyska, prost�jovského, který sekal známou kazatelnu a nádherné sanktuarium rukou 
vlastní. Stavba chrámu dokon�ena r. 1505 mistrem Mikulášem a chrám i oltá� sv. Vav�ince vy-
sv�til r. 1506 Vlach - biskup Filip Sidonský. 

K jižní stran� kn�žišt� p�iléhá sakristie s p�tibokým záv�rem a depositá�em v ho�ejším pat-
�e a k lodi sínec. Kamenická práce na op�rácích, portálech a kružbách prozrazuje velmi do-
vedné ruce. Kovaní dve�í do sakristie se znaky haví�skými a korunovaným W, p�kným gotic-
kým klepátkem, jakož i jinými záme�nickými pracemi sv�d�í, že p
vodce jejich Hronek byl 
znamenitý mistr. 

178Kostel byl již r. 1702 opravován a klenba nad presbyté�í byla r. 1830 a v lodi r. 1870 
nov� sklenuta, oltá� r. 1705 obnoven a r. 1890 nov� postaven. Opravami t�mi nijak se chrámu 
k ozdob� neposloužilo; klenbou více mén� kostel znešva�en. R. 1910 upravena slušn� st�echa 
chrámová. 

Ve v�ži, kteráž postavena jest nad hlavním vchodem, jsou dva zvony od Jakuba Ptá�ka z r. 
1505 a 1529 jeden od Ji�íka Klabala z r. 1558 a jeden od Pavla Jelínka z r. 1737. R. 1615 pro-
dali páni z kostelního majetku 13 kalich
, 1 veleb. svátost a dva drahokamy. Za stržené peníze 
koupili obci pole nad „šip�ím“ za 340 kop gr. �. 

Na špi�áku u háje Ka�kovského sm�rem k Hlízovu stával pro horníky h�bitovní kostel sv. 
Ma�í - kdy není známo - byl jako sešlý zbo�en, se zemí srovnán a zvonek odtud p�enesen do 
kostela ka�kovského, kdež se ho jako umírá�ku užívá. 

D�jiny. Založení Ka�ku, totiž otev�ení zdejších na st�íbro a m�	 bohatých n�kdy bání, 
událo se zajisté sou�asn� se zaražením dol
 kutnohorských asi v polovici XIII. století a Ka�k 
považován za p�edm�stí kutnohorské. Nyn�jší král. st�íbro a m�dinosné m�sto Ka�k jest 
ovšem jen pouhým stínem bývalé slávy a bohatství. Hynoucími poklady zdejších hor hynulo i 
chudlo m�sto, až skleslo tak�ka na pouhou vesnici, jíž se dnes úpln� podobá. Avšak starých 
práv svých i všelikých privilegií m�stských (výro�ní trhy) si zachovalo a náleží tudíž plným 
právem ješt� dnes mezi st�íbro a m�dinosná m�sta �eská. 

Ka�k byl tehdy chudou obcí, která obývána byla tém�� výhradn� d�lným lidem hornickým, 
která nem�la statk
 a d
chod
 jako jiná m�sta v království a m�la jen zdroj p�íjmu a to ješt� z 
milosti od pán
 Horník
 ponechávaný; byl to ungelt z piv hostinských, modern� �e�eno obecní 
dávka z cizího piva, z domácího (t. j. kutnohorského) se neplatilo. O dávce té a celém hospo-
dá�ství s ní nejlépe pou�uje nás následující zápis v registrech: 

„Anno 1489 za šepmistrovství dobré pam�ti pana Bartoše a konšel
v pana Prokopa Krou-
py, p. Jaroše Slona, p. Jana Zigele etc. Ty �asy v obci ka�kovské byl ungelt z piv hostinských 
k obci po groši. Tehdy rychtá� s konšeli a staršími i s volí obyvatel
v ty �asy vší obce ka�kov-
ské dožádali jsú se na pánech šepmist�ích a pánech, kte�íž ten �as ou�ad drželi, jakož naho�e 
psáno stojí, aby to rá�ili u�initi, aby ten ungelt byl dáván po dvou groších z sudu piv hostin-
ských a aby to u�initi rá�ili a pustili a dali ten ungelt k užitku obce, neb toho znamenité pot�e-
by v té obci byly, kteréžto s obtížením jsú zpravovali. To obtížení lidu páni šepmist�i a páni 
poznavše v ty obci, k snažné žádosti a prosb� se naklonivše, ty pot�eby obecní poznavše, to jsú 
u�initi rá�ili a ten ungelt po dvou groších k obci ka�kovské pustili a dali, aby v té obci lépe 
mohli státi a ji snáze spravovati. 

Item kostel ka�kovský když byl stavín, byl pušt�n ungelt k záduší na takový zp
sob, když 
se kostel dostaví, aby zase ungelt obrácen byl k obci. 
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Item v t�ch všech letech, dokudž kostel stav�li, pro jiné pot�eby obecní musili �initi sbírku 

obecní z lidu v roce z hospodá�
v po 2 groších a z podruhóv po groši a n�kdy stalo se, že �ty-
�ikrát v roce byla. 

Item tak v t�ch letech, že se obyvatel
m stýskalo, dokudž kostel stav�li, s t�mi sbírkami. 
To obtížení v lidu rychtá� s konšeli a staršími poznavše, té sbírky z nich nebrali a v tom kostel 
dostavili i obrátili ten ungelt zase k obci s volí vší obce obyvatel
 ty �asy. 

Item z toho ungeltu �inili pomoc na klínoty kostelní, na ornáty, na zvony, na orloj, na ten i 
podnes dávají a to vše z ungeltu. 

Item na farhof kupují uhlé, drva každý rok poloulesí, též do školy a jiné všecky pot�eby, 
kteréž k fa�e náležejí, jednají; to vše z ungeltu. 

Item fará�i každý týden štans dávají 12 gr. �. z ungeltu na stravu žák
m. 
179Item k sv. Ma�í ke kostelu, kterýž pod svú správú mají, též pomoc z ungeltu �iní, pous-

tevníkovi také drva kupují, vše z ungeltu atd. atd.“ (Braniš: Z pam�ti chudé obce. �as. sp. p�át. 
starož.) 

Ze všeho toho, co tu pov�díno, jest vid�ti, že Ka�k, a� velmi chudou obcí byl, nicmén�
dob�e byl �ízen a spravován a že Ka�kovští, kdekoliv mohli, vše z ungeltu jen podnikali ku 
prosp�chu své obce. 

Ka�k byl jako p�edm�stí kutnohorské spravován Horou Kutnou, a� m�l již své vlastní 
rychtá�e, o nichž se zmínka d�je l. P. 1492 v registr. ka�kovských. Tenkráte jmenuje se již 
rychtá�em Thóma �erný, konšeli: Ondrák, Havel Hašek, Ji�ík Šitina, Havlí�ek, �ermák, Mi-
chal Kramá�, Duchek D�d, Šimon Plch a Martin, šturcí� v ty �asy v Nové šacht�. Tito pánové 
založili registra „pro pam�t budúcím po nich, aby se m�li �ím zpravovati, ne jako p�edkové je-
jich, kte�ížto neprohlédali k �as
m budúcím a protož není jim z �eho d�kovati.“148) 

Po té bylo nové sázení a v ned�li jubilate roku 1507 zvolen rychtá�em Zikmund a 9 konše-
l
, 1508 byl rychtá�em Mikuláš, 1510-14 Kuba Šliche�, 1515-1521 Ond�ej Machá�ek, 1522 Ji-
�í Hnath, 1523 Zikmund, 1523-28 Ková� Mikuláš, šturcí�, 1529 Severin. Ale že tito rychtá�i a 
konšelé m�li asi malou moc a právo osudy vésti, dokazuje listina Kutnohorských ze dne 11. 
b�ezna 1592, ze kteréž vyjímáme: 

„Rychtá� a starší Ka�kovští vyslali vedle poru�ení pp. šepmistr
 a pán
v radních do rady 
kutnohorské Václ. Jilovského a Pavla Plška, aby jim oznámeno bylo, že oni tam mnohé p�e ku 
právu svému p�ijímají a je soud�jí, což jim nenáleží. A proto bylo jim na�ízeno, aby oni doma 
zprávu podali, že strany sem (do Hory) ku právu vejsadnímu posílati a spory jen tu, kde náleží, 
slyšeti se mají, tak jak již n�kolikráte bylo poru�eno. I slíbili vyslaní konšelé, že se tak stane, a 
že to bude sem (do Hory) vždy odesláno. Ale p�ipomínají, „že nyní n�které hlavy v tom mu-
drují a poslouchati necht�jí“. - Ba ješt� 16. �ervence r. 1618 vytýkají Kutnohorští Ka�kov-
ským, že bez jich v�domí dopustili, 180aby opatu sedleckému byl prodán d
m na Ka�ku, p�i-
pomínajíce jim sliby, že bez svolení Kutnohorských nic �initi nebudou. 

A když r. 1621 král Ferdinand II. povýšil Ka�k na samostatnou obec m�stskou a nadal ji 
výsadami i právy m�stskými a pod�ídil nové toto m�sto nejvyš. mincmistru království �eské-
ho, pak ovšem soudili Ka�kovští všecky p�e sami. Ale i když Ka�k prohlášen samostatným 
m�stem, z
stal p�ec jen spojen s Horou, pon�vadž tu dolováno s velkým úsp�chem a ob� m�s-
ta stála v nejužším obchodním spojení. A bylo proto spojení to s Horou v ohledu obchodním 
nanejvýš pot�ebno i nutno; vždy� veškeré rudy i kyzy odvád�ny byly do hutí královských, 
když v okolí Grunty hut� již nepracovaly. 

Byl pak po r. 1621 mezi Ka�kovskými a Kutnohorskými prazvláštní pom�r, jemuž sotva 
kde nalezneme podobného. Obecní repraesentace ka�kovská uznávala kutnohorskou radu za 
své pány a Ka�kovští se jinak své samospráv� a samostatnosti opravdu t�šili. Horníci jim ale 
milerádi jí p�áli, nebo� 1.) nemusili na Ka�ku platiti obecních pot�eb a 2.) zbavili se tím z m�s-
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ta, v n�mž živel patricijský všecku moc a vládu si osobil, nepohodlného demokratického živo-
ta. (Braniš: Z pam�ti chudé obce. �asopis sp. p�át. starož.) 

R. 1101 položil se kníže Bo�ivoj II.149) mezi dv�ma pahorky blíže Malína - a je to asi mís-
to, na kterém pozd�ji Ka�k a Hora Kutná povstaly, proti Old�ichovi, který �in� nároky na sto-
lec �eský, z Moravy do �ech nep�átelsky vpadl. K boji nedošlo! N�mci, kterýchž do vojska 
Old�ich nasbíral v Rakousích a Bavo�ích ku násilnému provedení svému, dali se d�íve do út�-
ku, nežli na voj ude�eno bylo. P�í�ina toho byla i ta, že ztrativše nad�ji na velikou ko�ist v �e-
chách, uznali nebezpe�í tím v�tší, ana jich došla zpráva, že i olomoucký Svatopluk táhne po 
nich, aby ze zadu na n� se obo�il. Opustivše tedy ležení svá i všecka zavazadla náhle, prchli 
ouzkou cestou Haberskou do Moravy. 

Také rok 1421 z
stane památným v historii m�sta Ka�ku.150) Dvacátého prvého prosince 
otev�eli Kutnohorští brány vojsku Zikmundovu a ten bez boje opanoval m�sta. Jak si zde proti 
lidu podobojí po�ínal, p�evýšila dílo jeho pouze noc bartolom�jská. Král maje vojsko mnohem 
siln�jší nežli Husité, oto�il lidem svým ješt� téhož dne tábor �eský v poli tak, že tento podobal 
se ostrovu v mo�i vojsk královských. Boje Zikmund více nevyhledával, za to však maje asi 
úmysl kací�e vyhladov�ti, t�ch bedliv� hlídati dal. 

Žižka zdržev lid sv
j celý den v tichosti až do temné noci, dal za sou181mraku vozy z�íditi 
ku pochodu a po p
lnoci vyrazil stranou ke Kolínu s velikým h�motem a st�elbou a p�ekvapil 
královské vojsko tak, že nikdo nev�d�l v tom zmatku, �eho má d�lati. V p�ekvapení tom dali 
vojska královská Žižkovým volný pr
chod. Zikmund maje za to, že Husité dali se na út�k, a 
spoléhaje na sílu svého v vojska, nedal ani pronásledovati nep�ítele a tak tento beze vší ztráty 
dostal se až ke Kolínu. Král usadiv se mezitím se svým dvorem na Horách Kutných dovolil 
svému vojsku, aby se po houfích do vesnic a m�ste�ek okolních na drancování a sbírání spíže 
vydalo. A v Ho�e slavil pokojn� se svým vojskem svátek „Narozen í  Pán�“. 

Žižka zatím sebrav své v�rné v Turnovsku a Ji�ínsku a sesíliv takto veškeré voje, dorazil 
po Novém roce s mocí velikou až ke Kolínu. A když dov�d�l se, že Zikmund v úplném bezpe-
�í si hoví, vrhl se na jeho vojska v podve�er o T�ech králích, z Hory je vytla�il a pronásledoval 
až k N�m. Brodu. V boji tomto padlo na 12 tisíc udatných bojovník
 a výte�ných vále�ník
. 

Velké starosti zp
sobil Ka�kovským r. 1517. Tenkráte dal nejvyšší pur182krabí Lev z 
Rožmitála na�ízení, aby celá zem� �eská vojensky se strhla ke dni 4. dne m�s. zá�í „na Ka-
� ina“. A Ka�kovští byli povoláni se zbraní do Hory Kutné. Ale zbroj obecní, což jí koli m�li, 
byla špatná. A tak bylo jim vydati hodn� pen�z za zbroj - od zbroje a na útraty spojené s po-
ch
zkami do Hory. A na�ízení toto se jim valn� nelíbilo, nebo� byly obcí chudou, která ne-
snesla v�tších b�emen, pon�vadž žádných nem�la p�íjm
. (Braniš.) 

VRCHY KAKOVSKÉ. 

Nad Ka�kem zvedají se poslední výb�žky pahorkatiny �eskomoravské, zvané Ka�kovské 
vrchy. Na západním návrší t�chto vrch
, kteréž sluje „Kalvar ie“, z�íme nad šachtou nasypa-
nou mohylu a vchod do šachty prom�n�n v portál slohu dorského. Nad tímto portálem vypíná 
se 7 m vysoký kamenný sloup se železným k�ížem. Mohylu tuto dal nasypati a ozdobiti majitel 
panství novodvorského hrab� Jan Rudolf Chotek na památku domn�le do této šachty za živa 
naházených Husit
, mezi nimi byl i fará� kou�imský Chuodek.151) Nápis byl n�mecký, jenž 
takto zn�l: „Dem Andenken des Kaurzimer Stadtdechants Johann Chotek u. bei 700 hier ru-
henden Schlachtopfern der Religionswuth und des Bürgerkriegs 1419-1421 geweiht. Durch 
Aufruhr und Partheyhass bluteten hier Katholiken und Kelchner. - Aechter Christen - und 
Bürgersinn sichert Staaten und Menschenglück! 

Mohyla postavena omylem v tato místa, pon�vadž házení živých Husit
 Horník
 dálo se 
na západní stran� Hory Kutné do Martinských šachet v tak zvaných „mišpulkách“. Do r. 1881 



111
byly Vrchy Ka�kovské majetkem hrab�te Rudolfa Chotka. V týž rok odprodal je m�stu Ho�e 
Kutné a památka na Kalvarii byla restaurována a n�mecký nápis �eským nahrazen t�mito slo-
vy: Na památku božích bojovník
 1419-1421. 

Vrchy Ka�kovské obec kutnohorská, jejíž majetkem dnes jsou, rozši�uje vym��ováním po-
lí a vysazováním strom
 a hledí je ud�lati milým místem výletním, kamž denn� množství Kut-
noho�an
 - najm� v ned�li a ve svátek - sp�je, by tu drobet po práci a� duševní, a� t�lesné po-
ok�álo. 

M�sto Ka�k m�lo bohatý archiv horní a velice zajímavá „Memorabilia“, ale špatným jich 
opat�ením a r
znými p
j�kami jich pozbylo skoro všech. 

M�sto Ka�k má sv
j definitivní poštovní ú�ad od r. 1906. Telegr., �etnickou stanicí, zdra-
votním obvodem náleží do Hory Kutné, kamž p�ispívá ro�n� 88 K 11 h. Nejbližší nádraží jest 
Hora Kutná. 

183KARLOV. DOUBRAVA.

Karlov jest asi nejmladší obcí soudního okresu kutnohorského; nebo� jsou dosud pam�tní-
ci v sousedních osadách, kte�í znali mlyná�e Kar la  Kuchy�ku  z Karlova mlýna u Malešova, 
kterýž prvý d
m pod �íslem 1. na Doubrav� byl vystav�l. 

Právo k tomu proj�il mu Bed�ich Karel Max z Osteinu, majitel panství malešovského r. 
1807, aby na p
d� jeho panství na Doubrav� d
m vystav�l a sice za odvád�ní ro�ní �inže a 
vybírání tak zvaného úkolu - poplatku za p�ší robotu - v �as žní. S právem takovým povolil týž 
pán i dalším svým poddaným stav�ti si na jeho p
d� na Doubrav� - domy. 

Jméno osady této leží tedy na bíledni. Zakladatel Karel - první ob�an z Karlova mlýna - 
tedy Kar lov. Druhé jméno Doubrava ujalo se po ob�in� a dubovém lese, který se prostíral 
po trati polní, zvané na „Doubrav� .“ 

Karlov má dnes 16 dom
 s 75 obyv. Rozkládá se na jižní stran� vrchu Vysoké asi 400 m 
nad mo�em a to po obou stranách u k�ižovatky silnic malešovskodob�e�ské a pe�ecko�estín-
ské. Domy rozestaveny jsou po obou stranách prvé silnice v ladném po�ádku. Návsi není; tu�
tvo�í silnice. 

Lid živí se vesm�s rolnictvím. 
Z Karlova chodily d�ti do školy suchdolské. Odtud byly vyškoleny, když Tuchotice vysta-

v�ly vlastní školu a sem r. 1810 p�iškoleny. Farou, poštou a stanicí �etnickou náleží Karlov do 
Suchdola; telegr. stanicí a obvodem léka�ským do Malešova, kam ro�n� odvádí 16 K 20 h p�í-
sp�vku. 

Osada tato nemá žádného jm�ní a �iní s Tuchoticemi jednu katastrální obec. Veškeré po-
zemky k osad� náležející jsou zd�lány z panské ob�iny na „Doubrav�“ �e�ené, a d�lí se na Ho-
�ejší a Dolejší. 

U k�ižovatky, na míst�, kde nyní stojí hostinec Mr�ák
v �. 13., stával velký d�ev�ný k�íž. 
Fará� suchdolský Rudolf Šreyer ve svých zápiscích (1749-67) a jiný fará� Adal. Poho�elický 
(1796-1806) dokládá, že k�íž ten p�ipomíná a dosv�d�uje onu neblahou dobu a místo, kdy fa-
rá� vysocký v bou�ích husitských od fanatik
 náboženských p�epaden, na út�ku jat a v 
Doubrav� zavražd�n. Na míst� tom stával prý habr mezi dv�ma lipami. Na habr ten chyceného 
fará�e pov�sili hlavou dol
. A když habr poražen, byl na to místo postaven k�íž. - Nejbližší 
stanice železni�ní je Malešov na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

KATE�INKY. 

Severn� Zbraslavic asi 3 km na okresní silnici leží osada Kate� inky. �ítá 12 �ísel s 84 
obyvateli, z nichž jest 8 izrael. Stavení stojí po obou stranách silnice, jsou vesm�s p�ízemní, 
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stav�na z kamene, ale kryta došky. Kolem nich jsou zahrady, v kterýchž da�í se skoro všecky 
druhy ovoce i vlašské a lískové o�echy. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s rolnictvím. P
dy jsou tu sice mén� úrodné, ale lid jest pilný a 
dob�e pozemky své vzd�lává i hnojí a tím nahrazuje neúrodnost p
dy. Mládež škole odrostlá 
z
stává doma a pomáhá rodi�
m p�i polních pracích; jen skrovná �ást jde na �emeslo nebo do 
služby. V zim� p�i delších ve�erech �te lid i mládež kalendá�e a knížky z knihovny školní vy-
p
j�ené. Nejstarší rodina v Kate�inkách jest Jiránova, kteráž tam usazena jest od r. 1792. Ne-
mocí, zvlášt� nakažlivých, v osad� té nebylo. Nejvyšší bod zove se „na Stráni“ 499 m n. A. 

D�jiny. V prvé polovici XVIII. století byl pánem na Zbraslavicích Ferdinand svobodný 
pán z �í�an. Tomu narodila se r. 1726 dcera, která obdržela na k�tu jméno Kate�ina. A na po-
�est a památku této malé Kate�iny založil Ferdinand z �í�an - otec její - na své p
d� osadu 
„Kate�inka“, kterou pozd�ji „Kate�inky“ nazvali. Do osady této usadil 8 chalupník
-robotník
, 
po�ítaje v to i 184hospodu a každému ud�lil za robotu jistou �ást pozemk
. - R. 1792 p�ibyly 
tam 4 baráky a od doby té až podnes se po�et ten nezv�tšil.152) 

Obecního jm�ní není; celá obec má vým�ry 40½ ha a platí 196 K 35 h daní, Kate�inky ná-
ležejí školou, farou, poštou, stanicí telegr. a �etnickou, zdravotním obvodem do Zbraslavic, 
kamž odvád�jí 26 K ro�n� p�ísp�vku. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na místní 
dráze Hora Kutná-Zru�. 

KATLOV. 

Blíže �erv. Janovic v nadmo�ské výši 464 m vystav�ny jsou t�i chalupy, které tvo�í samotu 
Kat lov. Bydlí v nich 20 lidí, kte�í se živí nádenictvím. Domy jsou sice stav�ny z tvrdého ma-
terialu, ale kryty jsou slamou a šindelem. Stojí po stráni po r
znu každý sám o sob� bez jaké-
hokoliv spojení. Stromoví jest zde zcela malounko. 

Pod strání rozprostírají se dva rybníky: Kat lov Velký a  Kat lov Malý �i Katl
vek; 
avšak správa hospodá�ská spojila rybníky tyto pr
plavem a tak p�i v�tší vod� vidíme toliko 
hladinu vodní rybníka jednoho. 

Samota Katlov náleží do katastru �ervenojanovického a zdeslavického. A pon�vadž �erv. 
Janovice i Zdeslavice náležejí k panství �ervenojanovickému, tedy m�stu Ho�e Kutné, pat�í 
sem i Katlov samota, Katlov rybník i Katlov hájovna. 

Katlov náleží školou, farou, poštou i telegr. stanicí do �erv. Janovic, a obvodem zdravot-
ním do Zbraslavic. Nejbližší stanice železni�ní jsou �erníny na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

185KOBYLNICE. (KOBYLNÍKY).

Asi 11 km severovýchodn� Hory Kutné rozkládá se na pravém b�ehu Doubravky ve výši 
asi 200 m nad Adrií po obou stranách erární silnice kutnohorskopardubické prastará slovanská 
osada Kobyln ice  - jindy Kobylníky zvaná. Byla založena poblíž hvozdu královského na po-
lích, kde pod širým nebem chováno hojnost koní - kobyl - a proto obdržela jméno to na v��-
nou pam�t. 

Kobylnice rozd�leny jsou na dv� �ásti, a to na Velké Kobylnice blíž �eky a na Malé Ko-
bylnice, osady asi 8 minut vzdálené od Velkých Kobylnic. Tyto �ásti d�lí od sebe okresní sil-
nice vedoucí z Kobylnic do Zábo�í, p�ed kterou na erární silnici vystav�n na Doubravce vyso-
ký klenutý kamenný most. 

Ve Velkých Kobylnicích stojí stavení srovnána ve dvou �adách podél silnice; v Malých 
Kobylnicích stojí za topolovým sadem domky v jedné �ad� a n�které o samot�; tyto jsou v�tši-
nou p�ízemní z kamene a cihel stav�ny, slamou a šindelem kryty. Toliko n�kolik chalup je ze 
starší doby a na t�ch z�íme ješt� lomenice. Východn� osady táhnou se Železné Hory - po-
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slední to výb�žek �eskomoravské vyso�iny, kteráž u Labského Týnce b�h sv
j p�i Labi p�eru-
šuje. 

V krajin� naší p�evládají v�try severovýchodní a severozápadní. Nastane-li vítr jihozápad-
ní, následuje hned mnoho mra�en a tu bývají trvalé dešt�. Kol obce naší bývá z�ídka kdy kru-
pobití. Výminku utvo�il r. 1897. Tenkráte padaly 3. dne m�s. �ervence kroupy zvící p�st� a ji-
mi byla v málo minutách úroda naprosto zni�ena, zv�� na polích pobita, ba i lidé zran�ni. Ve 
vsi byla všecka okna na stran� severozápadní vytlu�ena a tašky na st�echách rozbity. 

Kobylnice mají 37 dom
, v nichž bydlí 224 obyvatelé, z nichž jest 112 evang. helv. vyz., 3 
augsb. a 6 žid
. Nejstarší rodiny jsou tu: Krej�íkova, Herodesova, Kasalova, Sukova, Slepi�-
kova a Olexova. N�která z rodin t�ch zdržuje se zde již plných 100 rok
. Lid strojí se krojem 
moderním a také tak za�izuje své byty. 

Hlavní výživa obyvatelstva jest polní hospodá�ství a chov dobytka. I rolníku pot�ebná �e-
mesla jsou zde zastoupena, a to: ková�, kolá�, obuvník atd. Mládež škole od186rostlá jde na 
studie, nebo v�nuje se op�t hospodá�ství nebo �emeslu. Dívky jsou na službu nebo do okolních 
továren; jiné z
stávají doma a jsou pomocnou rukou rodi�
m svým. 

Jm�ní obecní sestává z polí a pastvin ve vým��e 32 ha 13 a 20 m2, za n�ž platí obec 540 K 
daní; celá obec má vým�ry 378 ha 36 a153) a platí daní 7695 K 4 h. 

Skoro každý rok zaplavuje Doubravka polnosti zdejší obce a ni�í tak úrodu a zpustošuje 
zd�laná pole. Úprava �eky Doubravky jest nejvýše pot�ebná. Na pozemcích zdejších dob�e se 
da�í veškeré druhy obilí, zvlášt� pak zelí, okurky i ostatní zelenina, kteráž se daleko široko od 
nás vyváží. Jména tratí: „u Soudné Skály“, „u Zabitého“, na „Rajtšulu“. (Na pozemcích t�ch 
cvi�ily se v jízd� kobyly.) Ovocnictví jest hojn� rozv�tveno. Škola má školku ovocnou, obec 
strom
 divokých. 

Škola. Mládež kobylnická chodila od nepam�ti do školy zábo�ské, ale v �ase rozvodn�ní 
Doubravky vyu�oval od r. 1809 každý filiální u�itel kate�inský mládež Kobylnickou v tamní 
hospod�, což potrvalo do r. 1832.154) V tomto roce byla z�ízena v Kobylnicích škola soukromá 
pro obce Kobylnice, Lišice, Habrkovice a Bernardov a docházeli sem pomocníci ze školy zá-
bo�ské dítky vyu�ovati. To trvalo do r. 1838 a u�ilo se v dom� �. p. 29. 

Gubernialním dekretem ze dne 6. �íjna 1837 �. 48.477 povoleno z�íditi v Kobylnicích ško-
lu triviální. Dne 3. února r. 1838 stanovila cís. kr. krajská komisse toto: D�ti z Kobylnic, Lišic, 
Bernardova a Habrkovic zbavují se povinnosti choditi do školy zábo�ské a p�id�lují se škole 
kobylnické. 

Kobylnickému u�iteli za �išt�ní školy p�ipisuje se úhrnem 9 m��ic luk. Obce Kobylnice, 
Lišice, Bernardov, Habrkovice mají odvád�ti u�iteli z obecných kas ro�n� p�ísp�vek úhrnem 
32 zl. Školné z p�id�lených obcí obnáší 68 zl. 23 kr. 

K vytáp�ní školy kobylnické postoupiti má škola zábo�ská 6 sáh
 m�kkého polenového 
d�íví, z �ehož na vrchnost panství novodvorského 4 sáhy a na vrchnost panství sedleckého 2 
sáhy p�ipadá. Obyvatelé obcí d�íví sd�lají a do školy p�ivezou. Místo ku stavb� školy ur�uje se 
na obci kobylnické vedle domku �. 29. Plat za práci �emeslnickou p�evezme vrchnost panství 
novodvorského jako patron. Materiál stavební dodá panství novodvorské a sedlecké. Dopravu 
a d�lnickou práci obstarají p�íslušné obce dle roboty rustikální. 

Opravu školy nep�evyšující obnos 16 zl. a pojišt�ní školy proti ohni niknou obce samy. 
Na základ� šet�ení a na�ízení tohoto po�ala se stav�ti r. 1840 nová škola a byla odevzdána 

ú�elu svému ješt� téhož roku. M�la 137 žák
. Náklad na stavbu mimo ru�ní práce obnášel 
6154 zl. st�. Stavbu provedlo panství novodvorské a sedlecké a práci d�lnickou dodaly obce 
p�iškolené, a to Kobylnice, Habrkovice, Lišice a Bernardov. Stavení bylo p�ízemní o jedné t�í-
d�. R. 1877 výnosem c. k. okr. šk. rady ze dne 4. prosince �. 2426 byla rozší�ena škola o II. 
t�ídu. I bylo pot�eba p�ístavby. Na základ� plánu Josefa Mí�i, architekta ze Žehušic, provedl r. 
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1880 stavbu stavitel Ant. Polák, mistr zednický z �erv. Janovic, nákladem obcí za vydraženou 
cenu 3258 zl. r. �. a vyu�ovati se po�alo v II. t�. definitivn� teprve 1. ledna 1881. Žák
 bylo 
161. 

V r. 1910 po�alo se vyjednávati ohledn� stavby školy nové, pon�vadž budova staré školy 
již naprosto škol. pot�ebám nevyhovovala. Když plány a rozpo�ty, které zhotovil architekt Ja-
romír Dajbych z Hory Kutné, byly schváleny, zapo�al týž školu na �ísle katastr. 196 stav�ti 
nákladem 70.000 K. Míst. šk. rada se rozhodla, vystav�ti školu pro �ty�i t�ídy a byt �ídícího 
u�itele, a c. k. zem. šk. rada povolila 8. III. 1912, aby po�átkem škol. roku 1912-13 otev�ena 
byla t�etí def. postupná t�ída. Jest tedy škola kobylnická nyní t�ít�ídní. 

Posloupnost u�itelstva dle záznamu školní kroniky jest od povolení jednot�ídní školy z r. 
1832 tato: Jan Šim
nek (1832-36), Josef Kos (1836-1838). V tomto roce z�ízena škola defini-
tivní a vyu�ovali tu: Václav Pejšek (1838-55), Antonín Špinka (1855-69), Antonín Kopa�
(1869-98 �ídící), Ji�í Juppa (1880), Karel Hrádek (1880-82), Václav Wesner (1882), Josef 
Richter (1882-87), Old�ich Hepnar (1887-91), Jan Rá�ek (1891-96), Josef Littmann (1896-
1909), Anton ín  Bu�ata  (1898 �íd. dosud), Old�ich Bláha (1909-1910), V .  Pato�ka (1910 
až dosud). 

187V roce 1873 byla z�ízena místní školní rada a p�edsedové její byli: Josef Pochobradský 
(1873-78), Josef Spudil (1878-86), Josef Pochobradský (1886-1889), Jan Hrubeš (1889 až 
1893), Jan Bulí�ek (1893-96), Jan Hrubeš (1896-1909), Josef Spudi l  (1909 až dosud). 

Školním dozorcem byl r. 1873 Jan Hrubeš, starosta v Kobylnicích. Ú�ad ten zastával od 
z�ízení místní školní rady až do r. 1906 se vší pe�livostí. Dále byli Václ. Pato�ka (1906-09), 
Josef Š tandacher  (1909 až dosud). 

D�jiny. Obec Kobylnice - zvlášt� její dv
r, který se tu již za dob XII. a XIII. století p�ipo-
míná, - byla zprvu majetkem královským, ale od r. 1278 majetkem kláštera sedleckého. Když 
klášter sedlecký r. 1421 zrušen a �lenové jeho do všech úhl
 sv�ta se rozprchli, bylo s majet-
kem jeho r
zn� naloženo. Opat Theodorik r. 1454 - za krále Ladislava Pohrobka - se š�astn�
vrátil do Sedlce a jal se vymáhati klášterní jm�ní. Avšak valn� se mu neda�ilo, nebo� bylo 
jm�ní to v�tšinou již v kolikátých rukou. Kobylnice nebyly klášteru vráceny a z
staly p�i pan-
ství kolínském až do r. 1553, kdy zastaveny byly králem Ferdinandem I. Karlovi z Žerotína. 

R. 1454 spadlo na krále 10 �lov�k
v z Kobylnic a ti platili jednou do roka 6 kop gr. (Arch. 
�. XIV.) 

Kobylnice m�ly tehdy 10 sedlák
, 7 lán
 orných polí a hospodu. Poddaní kobylni�tí platili 
7 ko 12 groš
 2 denáry celoro�ních úrok
. U vesnice byly lesy, z nichž se po�ítalo ro�n� 10 
kop užitku.155) 

R. 1593 svolil sn�m a císa� Rudolf, aby Kobylnice i s jinými osadami d�di�n� byly p�ipo-
jeny k Novým Dvor
m, �ímž, jak u Sv. Kate�iny, Zábo�í atd. �e�eno bude, u�in�n po�átek k 
založení panství novodvorského. R. 1608 byly Kobylnice vloženy na p�ímluvu stav
 �eských 
do zemských desk. Majitelem tohoto panství nov� založeného byl Kašpar Melichar ze Žerotí-
na, kterýž sídlel již na záme�ku v Nových Dvorech. 

188V polovici XVII. století objevují se sed�ním na Kobylnicích - tvrzi a dvo�e - Lukavecký 
z Lukavce z pošlosti Soutických. 

Po bitv� na Bílé Ho�e nastaly národu �eskému zlé �asy. Lid ochuzen o sv
j majetek, vo-
jenský lid, ponejvíce cizozemci, vydíral, loupil a kradl, kde co bylo, a nikde žádné nápravy. 
Útrapy, drahota, hlad a jiné pohromy i náboženské byly toho p�í�inou, že mnoho lidí odešlo ze 
statk
v a d�din. V takovém stavu koupil r. 1679 Kobylnice, náležející již od r. 1593 panství 
novodvorskému, baron Bernard V�žník. Sou�asn� koupil také úpln� zpustlý dv
r Lukavec-
kých z Lukavce a p�ipojil všecka pole k nov� z�ízenému dvoru v Bernardov�. Vesnici r. 1708 
nov� z�ídil a dvorec Lukaveckých z Lukavce prom�nil v grunt selský, který v XVII. století ob-
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držel �ís. 21. a majitelem byl Václav Svoboda. Dnes náleží rolníku J. Hrubešovi.156) Od té do-
by sdílí osada kobylnická osudy panství novodvorského. 

U Kobylnic i jiných okolních osad bývalo za starodávna mnoho pastvisk. Dnes ovšem již 
skoro všecka jsou rozorána v úrodná pole. 

Kobylnice náležejí farou, poštou, telegraf. a �etnickou stanicí do Zábo�í, obvodem zdra-
votním do Nov. Dvor
, kamž ro�n� p�ispívají 78 K. Na Doubravce jest mlýn. Nejbližší stanice 
železni�ní jest Týnec n. Labem (Zábo�í). 

KOPANINY. 

Na pravém b�ehu potoka Pab�nického proti obci Velké Zho�i leží osada Kopaniny. Jmé-
no své obdržela od místa, na n�mž vznikla. Pozemek byl lesem. Les byl vymýt�n, p�ekopán a 
kopanina pak op�t lesem vysázena nebo založena na ní osada a té se dostalo jména Kopani -
na. Má 12 dom
 s 58 obyv. Domy návsi netvo�í; stojí por
znu v zahradách ovocných a posta-
veny jsou sice z materialu tvrdého, ale kryty vesm�s slamou. 

Kopaniny d�lí od Vel. Zho�e rybník, kterýž shora protéká �e�ený potok. Obyvatelstvo živí 
se rolnictvím a nádenictvím. 

D�jiny. D�jiny Kopanin, jakožto osady slou�ené s politickou obcí Vel. Zho�í, jsou totožné 
s d�jinami obce této. (Viz Zho�!) 

V okolí jest mnoho studánek. Na Kopaninách jest jedna studánka, jejížto vod� se p�ikládá 
v lidu lé�ivá - ba až zázra�ná moc. Lid vypravuje, že pramen její p�itéká sem až od sv. Anny 
(Sud�jov) a používá vody té k lé�ení o�ních nemocí, k stírání žáhy, onemocn�ní ústních žláz a 
jazyku atd. atd. 

Kopaniny náležejí školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do �erv. Janovic, ob-
vodem zdravotním do Zbraslavic, kamž ro�n� odvád�jí 18 K. 

Nejbližší stanice želez. jsou �erníny na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

KORUTICE. (KOROTICE).

Po obou b�ezích potoka Opatovického asi 10 km jižn� Hory Kutné rozkládá se osada Ko-
ru t ice . Prochází jí dnes silnice b�ezovskovilímovická, která po�ala se stav�ti r. 1890 a dosta-
v�na 1896. P
da sm�rem k jihu jest bez velkých vršk
, za to sm�rem k �erv. Janovic
m vy-
stupuje vrch Malina 416 m nad mo�e. 

Obec má 44 pop. �ísla s 283 obyv. z nichž je 5 augsb. vyz. Nejstarší rodiny v obci jsou: 
Sovova, Zoufalých, Sýkorova a Lebedova, které tu p�es 150 let žijí. 

Domy korutické obce vystav�ny jsou nazvíce po obou stranách silnice, menší �ást po r
z-
nu. Zahrada ovocná jest skoro u každého domu. Obec rozd�luje se: na „Náves“ s malým 
189rybní�kem, za „Potokem“, ve „Dvo�e“ a v „Barácích.“ Na návsi vystav�na škola. Mimo 
mlýn jsou veškery stavby p�ízemní; kryty jsou nazvíce došky, málo šindelem, ješt� mén� kryt-
bou tvrdou. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím. Chudší lid jde na službu, nebo živí se nádenictvím. 
Napadnou m�rou nevyskytuje se zde žádná nemoc ani u dosp�lých, ani u mládeže. Mládež jen 
ob�as bývá postižena spalni�kami nebo osýpkami. V roce 1866 zavle�ena sem i cholera a ze-
m�elo nemocí tou 22 lidí. 

Jm�ní obecní záleží z jednoho nepatrného domku a 19 jiter r
zných pozemk
 a 16 jiter 
p
dy neplodné; dále jest obec majitelem dvou státních dluhopis
 v cen� 600 korun. Z tohoto 
jm�ní platí obec 31 K 20 h daní. Celá obec odvádí daní 2075 K. 

Luk u obce jest mnoho a rolníci v�nují jim náležitou pé�i - zvlášt� podvod�ováním. Své-
rázných názv
 v pozemcích užívá se: „Beran“, „Šatlava“, „Pánovka“. Rolníci p�stují veškeré 
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obilí, jetele, lušt�niny a brambory. V posledn�jší dob� i cukrovku. V�ela�ství se piln� a vzorn�
p�stovalo. Proto založen „V�ela�ský Spolek“ pro Korutice a okolí a ten všemožnými prost�ed-
ky dalšímu napomáhá zvelebení tomuto zem�d�l. odv�tví. 

�emesla jsou v Koruticích zastoupena toliko ta, kterých rolník nejvíce pot�ebuje. Z obce 
vyváží se p�ebyte�né obilí, cukrovka a ovoce. Krajina jest osázena hojn� stromovím, k n�muž 
napomáhá ovocná školka založena u zdejší školy. Do obce p�iváží se: uhlí kamenné, d�íví a 
n�které pot�eby k živobytí, kterýchž doma p�stovati nemožno. 

Škola. Asi od po�átku XIX. století vyu�ováno v Koruticích po jednotlivých domech. Kte-
rý ob�an m�l jedno dítko školou povinné, byl nucen k v
li vyu�ování vykliditi sv�tnici, u�iteli 
postel, stravu a n�co málo na pen�zích dávati. Za 1 dítko vyu�ováno tu jeden týden; za dv�
dva týdny a pod. Vyu�ování takové obstarával zde p
vodn� František Novák až do r. 1819. V 
roce tomto dostav�na nová budova školní v Bahn�, kamž výšejmenovaný za u�itele dosazen. 
Od r. 1819 m�ly dítky obce zdejší navšt�vovati školu bahenskou, což se ovšem za p�í�inou ne-
sch
dných cest jen v ja�e, lét� a na po�átku podzimu díti mohlo! 

Toho �asu žili v obci zdejší dva brat�í: Josef Pacák, zedník a Jan Pacák, tkadlec. Aby dítky 
zdejší �asu zimního vyu�ování zcela zbaveny nebyly, sv�190�eno vyu�ování Josefu Pacákovi, 
pozd�ji bratru jeho Janovi. Ob�as p�icházel a dohlížel na vyu�ování takové u�itel školy bahen-
ské. Takovým zp
sobem bralo se vyu�ování zdejší až do r. 1874. 

 Po zákonu ze dne 14. kv�tna 1869 byla v Koruticích povolena 1. ledna 1875 expositura 
školy bahenské, kteráž v tom stavu potrvala do r. 1885, kdy c. k. zem. šk. radou 10. listopadu 
t. r. �. 34.673 povolena obecná škola jednot � ídn í . 

V tomto �ase vypsáno místo exp. podu�itele, ale pon�vadž se nikdo zkoušený o místo to 
neucházel, ustanoven byl výpomocným podu�itelem tkadlec Jan Pacák, ob�an zdejší, aby na 
ten �as, dokud by zkoušený u�itel se o místo neucházel, obstarával vyu�ování. 

A tak po�alo vyu�ování �ádné v chalup� �ís. pop. 1, pak pozd�ji v �ís. pop. 26 a kone�n� v 
�ís. pop. 30 až do prázdnin 1887. V týž rok dostav�na nová škola jednot�ídní nákladem obce v 
cen� 17.160 kor., na n�ž obdržela 5000 kor. zemské subvence. Plán obstarala c. k. okr. škol. 
rada a stavbu provedl zednický mistr Jan Trnka z Vel. Lomce. 

Mládež po vyjití ze školy jde �áste�n� na studie, �áste�n� na �emeslo, nebo z
stává doma 
p�i hospodá�ství. 

Posloupnost u�itelstva: Od po�átku XIX. století vyu�ovali po domech Frant. Novák, po-
du�itel, Josef Pacák, zedník (1819-35), Jan Pacák, tkadlec (1835-77), August Bílek, kand. u�i-
telství III. ro�. (1877-80), Ant. Donát, podu�itel s vysv�d. dosp�l. (1880-83), Jos. Kalvas, kan-
didát u�itelství (1883), Josef Lebeda (1883 † 1902). Lebeda byl prvním definitivním správcem 
školy. Josef Stan�k (1902-03), Bed � i ch  Voj ta  u�itelem a správcem školy (1903 dosud). In-
dustrialní vyu�ování bylo povoleno r. 1890 a u�itelkou ustanovena Anna Lebedová (1890-
1903), Anna Trösterová (1903 dosud). 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady: Jako škola exponovaná byla pod�ízena míst. školní 
rad� bahenské, a teprv od r. 1886 do r. 1892 byl p�edsedou ob�an korutický Frant. Trnka, 
Alois Procházka (1892-93), Jan Lebeda (1893 až 1899), Ant. Zoufalý (1899-1903), Anton ín  
Sýkora  (1903 dosud). 

Posloupnost dozorc
 míst.: Jan Lebeda, Ant. Zoufalý, Ant. Sova, Fr. Sova a Fr .  Sova z 
Hab�iny. 

D�jiny. Ve XIV. století náležely Korutice, které tehdy Korotice sluly, �ástí k B�ezové, �ás-
tí pak ke Zho�i a �ástí k Hrádku Odranci a majitelem byl Markvart z Žleb
, který 6. dne m�síce 
�ervna 1392 zem�el.157) V XV. století náležely ke špitálnímu statku m�sta �áslav�.158) R. 1501 
koupil je Adam Budovec z Budova a ten scelil n�kolik dvorc
 a svedl je na poplužný dv
r, p�i 
n�mž vystav�l d
m k pobytu. D
m ten stával na majetku nyn�jšího mlýna, jehož místo dosud 
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svou polohou na poplužný dv
r ukazuje. 

Po té byl tu pánem He�man Bohdanecký z Hodkova a jeho potomci. Tenkráte založena tu 
byla tvrz a stála pode dvorem po levé stran� potoka, ze kterého bývala také obehnána vodou a 
dv
r jí byl �áste�nou ochranou se strany severní. 

Po smrti Bohdaneckých dostal se statek v držení Petra Lukáše Rašína z Ryzmburka, jenž r. 
1595 na tvrzi korutické dluh zapisoval.159) 

Témuž byl statek po bitv� b�lohorské zabrán a r. 1623 postoupen Heraltovi Václavovi 
Libštejnskému z Kolovrat.160) 

191Od té doby do r. 1644 byly Korutice p�ivt�leny k Janovi�kám. Tenkráte je koupila Mar-
keta Kordulová z �í�an, ale již po p�ti létech postoupila je synu svému Vilémovi Vratislavu 
Hrob�ickému z Hrob�ic. Ten p�ikoupil B�ezovou a zem�el r. 1656.161) Po smrti jeho d�dila 
zboží korutické jeho cho� Dorota Benigna, která prodala r. 1661 tvrz a ves Korutice se t�emi 
vesnicemi B�ezovou a Mal. i Vel. Zho�í Mikuláši Bernardovi z Gerštorfu a jeho man192želce. 
V rodin� té z
staly Korutice asi 18 let, až do r. 1681, ve kteréžto dob� zakoupil je Jan �íšský 
hrab� ze Špork
, pán na Malešov� a p�ipojil ku svému zboží, s kterým až r. 1738 spojeny byly. 

V ty doby dostalo se zboží korutické v držení statku úmonínského a pozd�ji p�ivt�leno k 
panství k�esetickému, p�i kterémž až do doby rušení poddanství z
stalo. 

Korutice náležejí farou a �etnickou stanicí do �erv. Janovic, poštou a telegr. stanicí do 
Úmonína, obvodem zdravotním do K�esetic, kamž ro�n� p�ispívají 53 K. Nejbližší zastávka 
železni�ní jest Byká� na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

KOŠICE. 

Na hranicích okresu uhlí�skojanovického, 6 km jihozáp. Malešova rozkládá se na levém 
b�ehu pot
�ku Nepom��ického 442 m n. mo�em farní obec Košice . Silnice malešovskokošic-
ká probíhá ves a vede dále k Onomyšli, a také odbo�uje odtud silnice k Nepom��ic
m. Asi ½ 
km záp. Košic vede okr. silnice kolínsko�estínská, stav�ná již v r. 1862. 

V Košicích jest 41 d
m, v nichž bydlí 242 obyv. Stavení košická jsou rozestavena po r
z-
nu, netvo�íce žádné pravidelné návsi ani ulice. Stojí po obou stranách silnice v�tšinou o samo-
t� v ovocných zahradách a málo která jsou spolu spojena. Stav�na jsou z tvrdého materialu, 
kryta taškami, šindelem a slamou. Na lomenici domu �. 8. jest tento nápis: »Bože žehnej domu 
tomu, chra	 jej mocnou rukou svou … (D�m) tento nechali vystav�t Jan a Marie Jangl r. 1852 
od … (mistra) tesa�ského Václava Nováka.« Na dom� �. 3. jest nápis ne�itelný s letopo�tem 
1724. 

Obyvatelstvo zam�stnává se výhradn� rolnictvím a nádenictvím, a� nejpot�ebn�jších �eme-
sel pro rolníka v
bec zde neschází. Z t�ch p�evládá zedni�ina. Nejstarší rodiny jsou: Pato�ko-
va, Novákova a Herelova. Kroj i nábytek je moderní. U jediného rolníka, Jos. Kašpara v �. 8., 
zachovala se stará vykládaná truhla. 

P�i okresní silnici stojí farní chrám Narození P. Marie, proti kostelu k stran� severozápadní 
fara a vedle fary škola. Okolí košické jest celkem jednotvárná pahorkatina, která vystupuje do 
výše až 503 m n. Adrií. 

Nejvyšší body okolí košického jsou: na k�ižovatce silnic nad Košicemi 464, na k�ižovatce 
pol. cest od Košic a Albrechtic do Nepom��ic 462 m nad mo�em. 

Na severu obce košické sbírají se malé praménky, které v lese rozt�žském se spojují a tvo�í 
potok Švadlenku; ta u malešovské slévárny se vlévá do potoka Malešovského (Vrchlice). Údo-
lí potoka tohoto jest rozkošné. Od Nepom��ic p�ichází sem potok Nepom��ický, který te�e lu-
�inami košickými opodál vsi sm�rem severním, na�ež blíže silnice náhle na východ se obrací a 
k Albrechtic
m sp�je. Z malého rybní�ka na návsi odtékající pramének spadá na východní 
stran� v lukách také do potoka Nepom��ického. 



118
Na košicku bylo za d�evních �as
 mnoho rybník
, �emuž dosud zbytky hrází a název luk 

„u  rybníka“ nasv�d�ují. Byly všecky vypušt�ny a dílem v luka, dílem v pole p�em�n�ny. 
Dešt� p�icházejí nazvíce se strany západní. I bou�e jsou dosti �asté a veliké. 1896 ude�il 

blesk dvakráte a vždy zapálil. I krupobití a to dosti krut� stihá �asto krajinu naši. Tak r. 1895 
zni�ily kroupy všecku úrodu. V�try p�evládají západní. 

P
da pozemk
 košických jest dosti hluboká a úrodná. Jm�ní obecní záleží z kovárny a 34 
ha 84 a polí, luk a pastvin, z �ehož obec platí 136 K 96 h dan�. U celé obce po�ítá se 458 ha 
10 a pozemk
, z nichž se platí dan� 2440 K 85 h. K zvláštním pojmenováním polností pozna-
menáváme: v Kohoutích, v Ne�ase, v N�mecku, na Zabité, v Lipinách, na Stanhof�, u Smr�iny 
atd. 

V obvodu obce dob�e se da�í všecky druhy obilí, brambory, též n�co �epy cukrovky a �ep-
ky olejky. Za starších dob da�il se u Košic výborný oves. Pro oves ten jezdili sem p�ekupníci 
až z okolí Mimon�. Dosud se udržuje pov�st, že sem pro� jezdili na „železných  vozech“, t. 
j. m�li vozy s nápravami železnými, kterých zde ješt� tenkráte nebylo. Luka jsou dosti u obce 
prostranná a pe�uje se o n� vzorn�. Taktéž ovocných strom
 jest s dostatek a ovoce všeho dru-
hu hojnost, ale stromoví se racioneln� nep�stuje. 

193Škola. Až do roku 1810 nebylo žádného vyu�ování; docházeli sem vysloužilí vojáci - 
ševci nebo krej�í a vyu�ovali, arci� s výsledkem nepatrným, po domech školou povinné d�ti, 
pon�vadž pro velikou vzdálenost k žádné z v
kolních škol p�ikázány nebyly. Avšak touha po 
škole v obci rostla v
�ihled�, takže již v prvých letech XIX. století po�ali se ob�ané koši�tí o 
školu ucházeti. I povoleno jim prozatím r. 1810 soukromé školní vyu�ování v privátním stave-
ní �. p. 5, ale dosazen sem zkoušený u�itel Jan Brnka (1810-12). Jakmile guberniálním výno-
sem ze dne 19. b�ezna 1813 �. 46.400 byla ve�ejná jednot�ídní škola povolena, dosazen sem 
Václav Pila� (1812-49), který však vyu�oval již ve škole nové, patrony školy, totiž vrchností 
malešovskou - za obce Košice, Albrechtice, Miletice, Bed�ichov a Rozkoš - a vrchností �erve-
nope�eckou za Nepom��ice a Onomyšl s osadníky vystav�né. Avšak tato budova �íslo popisné 
5. nem�la sloužiti ur�it� škole, nýbrž jen prozatímn�; m�la býti totiž z�ízena z budovy té fara. 
Když však r. 1819 vedle této budovy novou vystav�li a m�li ji v�novati škole, rozhodli se, aby 
prvou budovu, ve které se již u�ilo, ponechali definitivn� škole a z nov� vystav�né budovy 
z�ídili faru. 

Do r. 1827 byla škola tato jednot�ídní; v tomž roce 17. ledna otev�ena t�ída druhá. Avšak 
dotaci necht�la ani vrchnost, ani p�iškolené obce na „spomocníka“ z�íditi. Výmluva p�iškole-
ných obcí, které zastupovali Jan Pale�ek, rychtá� z Košic, Mat�j Pa�ez, rychtá� z Rozkoše, 
Tomáš Adámek, konšel z Bed�ichova, Josef Brandejský, rychtá� z Nepom��ic a Jakub Strnad, 
rychtá� z Onomyšle, byla tato: „My na žádný pád nejsme v stavu v obilí nebo v pen�zích spo-
mocníku p�iplácet a to proto, pon�vadž my sami sotva kontribuci platíme a sobotales již vojen-
skou exekucí vybírat musíme a nám zase nová práce a dovážení 194d�íví (na druhou klasu) p�i-
padne. Tedy my žádné nové b�emeno sob� dobrovoln� naložiti nem
žeme.“162) 

Touž dobou obdržel košický u�itel novou fassi a ta byla upravena místo v šajnech v konv. 
minci, a tu milostivá vrchnost nakázala mu, aby spomocníka sám platil a živil, nežli se n�ja-
kým zp
sobem poda�í jemu zajistiti plat. A tak u�itel košický Václ. Pila� „spomocníka 
s t ravoval  a  20  z l .  ša jnu  mu ze  svých  p � í jm
  p la t i l .“ Tak sob� st�žuje Pila� p�i r. 
1833 k škol. st�ídnictví a zdá se, že tak �inil do r. 1837, kdy prvý plat podu�iteli byl vykázán 
na 48 zl. st�. 

Po 60 letech - tedy r. 1887 rozší�ena jest na trojt�ídní. Tím také bylo budovu upraviti, aby 
vyhovovala pot�ebám školy rozší�ené. P�ístavby školy provedly p�iškolené obce nákladem 
3800 zl. Ve t�íd� 3. po�alo se vyu�ovati 1. února 1888. 

První úprava platu u�itele stala se r. 1830. Z fasse této vyjímáme: 
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1. a) Obec košická p�enechá beze všech poplatk
 u�iteli 3 míry pole „nad Silnicí“ v cen�

jedné míry po 2 zl. = 6 zl. st�. b) Vrchnost malešovská též také 3 míry v cen� 6 zl. st�. s pod-
mínkou, že každá t�i léta jest u�iteli o pole toto žádati. 2. a) Za kostelnictví ze záduše 1 zl. 36 
kr. st�. b) Dle protokolu ze dne 29. dubna 1811 byly p�iškolené obce povinny dávati tyto p�í-
sp�vky: Košice 1 zl. 424/5 kr. st�., Miletice 1 zl. 24/5 kr. st�., Rozkoš 1 zl. 42/5 kr. st�., Bed�i-
chov 36 kr. st�., Nepom��ice 3 zl. 473/5 kr. st�. a Onomyšl 3 zl. 64/5 kr. st�., celkem = 11 zl. 
202/5 kr. st�. c) Štola vynesla 3 zl. st�. d) Na obilí od všech obcí 5 korc
 3 v�rt. 1 mázlík žita v 
cen� 14 zl. 372/5 kr. st�. e) Po smrti vzorného u�itele malešovského Václava Doležala p�ipadne 
košickému u�iteli desátek 2 korce 3 v�rt. žita v cen� 6 zl. 52½ kr. st�. f) Novoro�ní dar 1 zl. 
551/5 kr. st�. g) Sobotáles za 47 týdn
 145 zl. 18½ kr. st�. h) Koledy z Nepom��ic a Onomyšle 
1 zl. 432/5 kr. st�. Dohromady 198 zl. 172/5 kr. st�. Z p�íjmu toho se ode�te za �išt�ní dvou t�íd 
12 zl. st�. Zbývá tedy �istý p�íjem 174 zl. 172/5 kr. st�.  

D�íví pro dv� t�ídy 11½ sáh
 zavázaly se dávati patronátní ú�ady v Malešov� a v �. Pe�-
kách; Nepom��ice a Onomyšl opat�ily k tomu 1½ sáh
 za opakující hodinu. 

Právo patronátní p�ivlastnila sob� vrchnost malešovská, a� i vrchnost pe�ecká d�lala sob�
na� nároky. 

V této fassi jsou p�íjmy u�itele košického správn� udány; kdyby však p�i prohlídce shledán 
byl jakýsi podvod, bylo  by uži to  zas louženého  t res tu . 

Dáno v Malešov� dtto. 28. prosince 1830.     Vranna, �editel. 
Druhá úprava p�íjm
 u�itele stala se r. 1857 a to: I. Na pozemcích jako ve fasse p�edešlé z 

r. 1830 12 zl. st�. II. Za kostelnictví 1 zl. 36 kr. st�. III. Od obcí p�iškolených dle protokolu z r. 
1811, jímž se zavázaly na v��né �asy odvád�ti: Viz výše 2. b) ode všech obcí 11 zl. 202/5 kr. 
st�. Štola ro�n� 5 korc
 3 v�rt. 1 mázlík po 2 zl. 11 zl. 37½ kr. st�. IV. Po smrti malešovského 
u�itele p�ipadne košickému u�iteli z Košic, Miletic a Rozkoše: 1. Desátku dohromady 5 zl. 30 
kr. st�. 2. Novoro�ní dar 1 zl. 551/5 kr. st�. 3. Koledy z každého �ísla 3 kr. v. �. �iní 1 zl. 513/5
kr. st�. V. Sobotáles ze 123 d�tí platících 143 zl. 44½ kr. st�. Dohromady 195 zl. 35 kr. st�. Od 
toho na �išt�ní dvou t�íd 24 zl. st�. Zatímní plat podu�iteli 48 zl. st�. 72 zl. st�. Jest �istý p�íjem 
123 zl. 35 kr. st�. 

195D�íví 12 sáh
 dodají vrchnosti malešovská, pe�ecká a obec malešovská p�idá 1 sáh 
m�kkých oblic a 1 sáh otýpek anebo 1 sáh m�kkého št�pinového d�íví. Dle výnosu král. kraj. 
soudu v Pardubicích ze dne 14. dubna 1837 jsou povinni ob�ané z panství malešovského a 
panství pe�eckého pot�ebné d�íví pokáceti, na�ezati, naštípati a škole košické dovésti. 

Patronátní právo p�ísluší st�ídav� panství malešovskému a pe�eckému. 
V Malešov� dne 15. kv�tna 1837. Václav Pila�, u�itel. Ant. Da�ílek, školdozorce. Vranna, 

�editel. Jos. Mat�jka, lokalista. Mat�j Novák, nadrychtá� a škol. dohlížitel. Marschall, vrchní 
pe�ecký. Fr. Urban, rychtá� miletický. Jos. Brandejský, rychtá� z Nepom��ic. Jan Švarc, konšel 
z Bed�ichova. Jan Šindelá�, rychtá� z Onomyšle. Mat�j Pa�ez, rychtá� z Rozkoše. 

Roku 1855 byla fasse tato op�t upravena a tu pá�il se p�íjem na 230 zl. 54 kr. st�., z �ehož 
na �išt�ní škol. sv�tnic a plat pomocníkovi se od�ítaly 94 zl. st�. Zbyl tedy �istý p�íjem 136 zl. 
54 kr. st�. 

V�tší tento p�íjem jeví se tím, že byla z�ízena patronem malešovským baronem Dalberkem 
nadace ve prosp�ch u�itele košického, z níž bylo p�íjmu 17 zl. 49 kr. st�. Nadace potvrzena c. 
k. státní ú�tárnou v Praze a patronátním u�adem malešovským r. 1844, kterýmžto rokem vešla 
v platnost. Takového p�íjmu m�li koši�tí u�itelé až do r. 1870. 

Posloupnost u�itelstva od r. 1810: Jan Brnka (1810-12), Václ. Pila� (1812 až 1849), Frant. 
Sy�ínek (1827), Jan Goll (1827-28), Jan P
lpán (1828), Jan Lisec (1828-30), Jan Mašín 
(1830-35), Josef Kucha� (1835), Josef Pospíšil (1836), Václav Kudrna (1836-39), Martin Ši-
m
nek (1839), Eduard Kopecký (1839-41), Frant. Po�íz (1841-42 a op�t 1845-46), Václav Pi-
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la� (zem�el v krátce), Jos. Ko�ínek (1842-45), Mo�ic Machovský (1846-47), Jan Pila� (1847-
85), �en�k Ba	ou�ek (1848-49), Jos. Payer (1849-50), Theobald Svoboda (1850-51), Josef 
Zvoní�ek (1851-52), Frant. Skalák (1854-69), Eman. Š�oví�ek (1871-74), Ant. Hatlák (1874-
75), Václav Kálal (1875-76), Bed�ich Kopecký (1876-78), Jan Bosák (1878-80), Frant. Samu-
elis (1880-85), Ferd. Sladký (1885-1900), Frant. Procházka (1885-86), Dominik B�lovský 
(1885 až 1890), Frant. Ho�enský (1888 a op�t od 1893-98), Frant. Jurkovi� (1888 u�itelem �íd. 
do r. 1909), Václ. Kracman (1890-92), Emanuel Dvo�ák (1892 až 1893), Josef Pet�ík (1896-
97), Otakar Nigrin (1898-99), Josef Stan�k (1899-1902), R
žena Smutná (1902-03) a op�t Jo-
sef Stan�k (1903-05), Jos. Kos (1905-06), Jos. Semerád (1906-08), Václav Šmejkal (1906), 
Alois Brtek (1906-08), Václav Pato�ka (1908-09), Josef Semerád (op�t 1909-10), Fr .  Ho-
�enský (1909 u�. dosud), Fran t .  Šmat  (1910 �íd. u�. dosud). 

Ve škole chová se pam�tní kniha, z�ízená r. 1847, do níž ovšem zaneseny jsou d�jiny p
-
vodní školy na základ� snesených pam�tí; taktéž obsahuje opisy d
ležitých ú�edních výnos

školy se týkajících. 

Industrialní práce se vyu�ují od r. 1883 a byla první u�itelkou industrialní Marie Frýdová 
(sestra Vrchlického) (1883-92), Anna Jurkovi�ová (1892 až 1909), M.  Krupková (1909 až 
dosud). 

P�iškolené obce jsou: Albrechtice, Miletice, Bed�ichov (Frydrychov), Rozkoš, Onomyšl 
(obdržela exposituru) a samota Samek. Nepom��ice 2 km vzdálené obdržely r. 1909 povolení 
ku z�ízení vlastní školy dvout�ídní a tím rokem byly odškoleny. 

Jakmile Nepom��ice odškoleny byly, pozbyla škola košická jednu t�ídu a jest nyní jen 
dvout�ídní. 

Místní školní rada i zastupitelstvo obecní pe�ují za daných pom�r
 o školu náležit�. Sta-
vení ovšem jest staré a pot�ebám školním mén� vyhovující a jest na �ase, že se již o stavbu 
školy nové vyjednává. 

196Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady a míst. školních dozorc
. P�edsedové: František 
Herel (od r. 1870-72), �en�k Pale�ek (1872-84), Václav Šauer (1884-88), František Herel 
(1888-1903), �en�k Novák (1903 až dosud). Místní školní dozorcové byli: do r. 1887 An-
tonín Novák, Jan Herel (1887-90), Jan M�š�ánek (1890-93), Ant. Balvín (1893-96), Jan Herel 
(1896-99), Frant. Nouza (1899-02), Jan Strnad (1902-08) a Jan  Herel  (1908 dosud). 

Kostel a fara. Kostel košický p�ipomíná se poprve r. 1350 a byl již r. 1362 farním,163) 
pozd�ji byl prom�n�n ve filiální a pod�ízen fa�e byká�ské. R. 1857 prohlášen kostel košický 
op�t farním. P�i založení svém byl katolický. Pravd� však se podobá, že ve válkách husitských 
stal se utrakvistickým a pozd�ji v XVI. v�ku evangelickým neb i bratrským. Po bitv� b�lohor-
ské byl kostel filiálním a jist� již katolickým. 

Chrám košický p
vodn� slohu got. nepat�í k okrasám stavitelským. Jest to malý chrámek s 
mohutnou v�ží, v níž jest zvonice. Vn�jšek jest velice schátralý a vnit�ek není o nic lepší. Do 
chrámu vedou dva vchody. První - hlavní vchod pod v�ží, na n�mž vysekán letopo�et 1563. 
Druhý - vedlejší vchod jest sakristií, která r. 1822 nov� vystav�na byla nákladem 600 zl. st�. 
Dvé�e v hlavním vchodu jsou massivní dubové a mají prosekanou díru, kteráž jest zakryta že-
leznou deskou. Pochází prý z dob války švédské. Z jakých d
vod
 díra vysekána, neví nikdo. 

V presbytá�i, sklenutém sbíraným kamenem kol Žandova, které podobá se bludným kame-
n
m, je hlavní oltá� zasv�cen Narození Pann� Marii, v lodi jsou oltá�e dva. Jeden s obrazem 
sv. Jana Nepom. a druhý s obrazem sv. Anny. 

Chrám košický spojen jest s v�ží, která p�i oprav� kostela byla snížena.164) P�i této oprav�
r. 1892 byla stará okna nestejné velikosti, nestejné výše zazd�na a nahrazena novými. Tím po-
zbyla v�ž své starobylosti.165)

Ve v�ži, podobn� jako v presbytá�i klenuté, jsou dva zvony. V�tší nese nápis: „Haec 
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campana fusa  es t  ad  laudem et  honorem Dei  per  magis t rum Andraeam 
d ictum P taczek.  Anno Domini  1492.“ Menší zvon má tento nápis: Haec campana 
fusa  es t  per  magis t rum Andraeam d ic tum P taczek -  anno  Domini  1475. Na 
spodním okraji se �te: „Sv.  Vácslave,  vo jvodo �eské zem� ,  kn íže  náš!  P ros  za  
nás  Boha,  svatého  Ducha! Kris té  e le i son! Pomoci  my tvé  žádáme,  smi lu j  se  
nad  námi“ a druhý nápis latinský: Haec ego campana nun quam pro nuntio vana, což po �es-
ku se �te: „Já (tento zvon) nikdy nevolám na darmo.“ Na chatrné vížce nad presbytá�í jest malý 
sanktusák. 

Ve v�ži této býval i t�etí zvon, nejv�tší na panství malešovském. Pocházel z r. 1404. Že 
pak ku konci XVIII. století dostal trhlinu, byl rozbit na kusy a rozprodán. 

Kolem kostela jest malý h�bitov, kterýž jest osázen stromy, z nichž vynikají dv� lípy, zasa-
zené 1824/454 v den zasnoubení císa�e Františka Josefa I. s princeznou bavorskou Alžb�tou. 
Jedna z nich p�evyšuje skoro v�ž. 

Proti kostelu košickému, pon�kud severovýchodn� p�es silnici, stojí farní budova, která 
byla r. 1819 postav�na a m�la býti školou. Rozhodnuto však, jak už jinde pov�d�no. Kdy byla 
prvotní fara košická založena, o tom není zápisk
, ale r. 1350 �iní se zmínka o plebanii a r. 
1362 o fa�e košickén.166) Také r. 1411-17 nacházíme u Sedlá�ka, že podací v Košicích m�l 
Martin Kladný z T�chlovic. Fara zanikla asi ve válkách husitských nebo pozd�ji ve válce t�ice-
tileté, když kn�ží katolických se nedostávalo. R. 1819 z�ízena tu expositura, r. 1823 lokálie, t. 
j. jen menší správa duchovní - menší kolatura - 197s malým d
chodem a bez kaplana, a r. 
1857167) byla lokálie na faru povýšena. To stalo se ovšem vždy sou�asn� s prom�nou košické-
ho chrámu Pán�. 

R. 1865 za fará�e P. Jana Dundálka restaurována byla budova farní a takovou jest až do 
dnešního dne. 

V ten �as, kdy fary zde nebylo, p�ipojeny byly všecky obce kolátury zdejší fa�e byká�ské. 
Tehdy nazýval se fará� byká�ský „fará �em panství  malešovského.“ 

R. 1603 byl jím kn�z Kašpar Pistorius Pardubský, který 21. �ervna 1603 píše Kutnohor-
ským o poddaných, kte�í dávek platiti necht�jí. (Arch. Kutn. p�i roku 1603). 

Pam�tní kniha farní založena jest 1823 kn�zem Sagassrem, ale neobsahuje nic d
ležit�jší-
ho, mimo zm�nu kn�žstva. 

Matriky po�ínají l. P. 1784 a jsou psány do r. 1837 �esky, do r. 1860 n�mecky a od toho 
roku zase �esky; starší matriky vedeny za obec košickou na Bykáni. K fa�e košické náležejí 
nyní obce: Albrechtice, Bed�ichov, Miletice, Nepom��ice, Onomyšl a Rozkoš. 

Když m�la býti z�ízena r. 1825 v Košicích lokálie, uvolily se obce Košice, 197Nepom��ice a 
Onomyšl po 10 zl. st�., osady Albrechtice, Bed�ichov, Miletice a Rozkoš po 5 zl. st�. ro�n� na 
lokalistu p�ispívati.168) 

Nyn�jším patronem jest vrchnost malešovská. 
Posloupnost kn�žstva pokud se zjistiti mohlo, jest tato: 
R. 1819 byl jmenován lokalistou P. Ant. Sagasser a prodlel zde do r. 1824, P. Jos. Van�k 

(1824-27), P. Jos. Mat�jka (1827-57), P. Jos. Ludvík (1857-58 administrator), P. Jan Dundá-
lek fará�em (1858-71), P. František Brazza (1871-72 administr.), P. Josef Ludvík (1872-76, po 
druhé fará�em), P. Frant. Klus (1876-77, administr.), P. Frant. Brazza (1877-78, po druhé fará-
�em), P. Ant. Holub (1878-89, administr.), P. Fran t .  Klus  (1889, fará�em a osob. d�kanem, 
dosud). 

D�jiny. Košice jsou osadou prastarou. Ve XIV. a XV. století mnohokráte se p�ipomínají. 
Již r. 1362 m�l podací tamního kostela farního Kunklín Ruthard, bohatý m�št�nín a Horník na 
Horách Kutných a po smrti jeho r. 1376 m�l toto podací syn jeho také toho jména - Kunklín. 
Po�átkem XV. století vyskytují se již Košice jako p�íslušenství statku malešovského a když r. 
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1502 Ji�í z Husti�an m�l v držení panství malešovské, byly jmenovány již i Košice mezi osa-
dami, které p�ivt�leny byly Malešovu. R. 1515 p�ipomíná se prodej Košic Ji�ímu Hášovi z 
Újezda, kdy byl držitelem Malešova. 

Zdali v d�jinách se vyskytující jména: Bohun�k z Košic, který se r. 1429 podepsal za 
sv�dka paní Unce z P�estavlk, a r. 1436 sv�d�il Va�kovi Kavalcovi z Lipoltic sed�ním na 
Žumberku, 1440 zasedal na sn�mu �áslavském za kurii hradeckou; ve XIV. století vyskytující 
se Bo�uta z Košic, druhý št�drý zakladatel a p�íznivec chrámu Pán� sv. Jakuba na Horách Kut-
ných169) byli v n�jaké souvislosti s osadou košickou, naprosto dle pravdy �íci se nem
že. Ba 
ani tvrzení Ortha a Sládka, že v Košicích byla tvrz, na níž sed�l v XV. století Bohun�k z Koše-
tic (snad z Košic?), jinak z Labún� �e�ený, není dostate�n� historicky doloženo; spíše pravdou 
se bíti zdá, že to Bohun�k z Labún�, který r. 1467-94 byl sed�ním na tvrzi v Košicích u 
Chlumce.170) Od doby p�ivt�lení Košic k panství malešovskému sdílejí Košice osudy panství 
tohoto. 

Košice mají školu, faru, poštu, telegr. i �etnickou stanici, a obvodem zdravotním náležejí 
do Malešova. Na léka�e p�ispívají 102 K. Nejbližší nádraží jest Malešov na míst. dráze Hora 
Kutná-Zru�. 

KRASO�OVICE. KRASOOVI�KY.

Mezi erární silnici kutnohorskotáborskou a míst. drahou Hora Kutná-Zru� asi 1 km sever-
n� obce Bahna, leží osada Kraso�ovice  také Kraso�ovi�ky zvaná. Má 12 dom
 se 68 
obyvateli, z nichž je 10 israelit
. Stavení stojící po r
znu jsou napo�ád zd�na a kryta slamou. 
V malých zahrádkách jest ovocných strom
 po skrovnu. Obyvatelé živí se rolnictvím a náde-
nictvím. Mládež po vyjití ze školy z
stává v�tšinou doma neb jde na �emeslo. Nejstarší rodina 
jest Jelínkova. 

D�jiny. Kdy Kraso�ovice (Kraso�ovi�ky) založeny byly a kdo byl jejich prvním držitelem, 
ur�iti se nedá. První o nich zmínka d�je se ve druhé polovici XV. století. Byly tehdy majetkem 
Jana Tyništko z Tyništ� a ten, když r. 1469 zem�el, p�ipadly Kraso�ovice Václavu Kavanovi z 
D�dibab.171) Ješek a Karel, brat�i z Vesce, zapisují Kutnohorským 27. máje 1514 v dluhu 20 
kop gr. �. - d�dictví své v Kraso�ovi�kách u Hor Kutných - a v týž den vyplatili Kutnohorští 
jmenovaným brat�ím 20 kop gr. �. a p�ijali v zástavu jejich d�dictví 199v Kraso�ovicích.172) Od 
koho se toto d�dictví brat�ím jmenovaným dostalo, neumíme pov�d�ti. Po Kavanovi držel 
Kraso�ovice Kuneš Bohdanecký z Hodkova, a ten je prodal r. 1530 i s Bahnem Ji�íkovi Hášo-
vi z Újezda. Od té doby pat�ily k Malešovu, ale byly spravovány Petrem rytí�em Salavou z Lí-
py. R. 1568 byly obci kutnohorské prodány, kteráž je r. 1568 ke zboží k�esetickému p�ivt�lila 
a do desk zemských vložila.173) 

Císa� Ferdinand zabral 16. dne m�síce zá�í 1625174) statek k�esetický a daroval jej jesuit-
ské koleji kutnohorské. Když pak �ád ten zrušen, p�ipadly K. studijnímu fondu, který je 1821 
prodal Janu Svobodovi. Jediná jeho dcera Jana provdala se za Christiana rytí�e ze Schäffr
 a 
jemu panství k�esetické i Úmonín v�nem p�inesla. 

Kraso�ovice náležejí školou do Bahna, farou na Byká�, poštou do �erv. Janovic, telegr. 
do Úmonína, �etnickou stanicí a zdravotním obvodem do Zbrastavic, kamž ro�n� 54 K p�ispí-
vají. Nejbližší zastávka železni�ní jest Bahno, na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

Kraso�ovice spojeny jsou s Bahnem v obec potitickou. 

KRUPÁ. 

Na návrší 343 m n. A. rozkládá se mezi okresní silnicí a erární silnicí kutnohorskotábor-
skou sm�rem pon�kud jihozápadním Hory Kutné 6 km vzdálená obec Krupá. Jméno své zís-
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kala od krupiti, maliti, drobiti - tedy z po�átku ves malá.175) V 20 domech bydlí 122 obyv., z 
nichž jsou 3 evang. reform. Domy stav�ny jsou z kamene, ale i d�ev�ných, starých dom
 s lo-
menicemi jest n�kolik. Kryty jsou taškami, slamou i papírem. 

Na severovýchodní stran� obce vyv�rá pramínek, který sp�chá ke K�esetic
m, aby pomohl 
plniti rybník „Veselovák.“ Na pot
�ku tomto bylo n�kolik rybník
; byly� vypušt�ny, prom�-
n�ny v luka a pot
�ek je protéká a vodou svou zúrod�uje. 

Dešt� p�icházejí nazvíce se strany západní, taktéž i bou�e a krupobití, jenže toto jest �ídké 
a následky nepatrné. 

Obyvatetstvo živý se výhradn� rolnictvím; mládež škole odrostlá jde na studie, �emesla a 
jistá �ást z
stává doma p�i hospodá�ství. Pr
m�rného stá�í dožijí zdejší obyvatelé asi 35 let. 
Nemocí nakažlivých tu nebývá. Nejstarší rodina zde žijící jest Pokorných. Kroj i nábytek mo-
derní. 

Obecní jm�ní skládá se: z obecního domku, pozemk
 a luk ve vým��e 9 ha 307 a a státní-
ho úpisu v cen� 100 korun. Ze jm�ní toho platí obec 78 K 12 h daní; celá obec má vým�ry 124 
ha 92 a176) a odvádí daní 1080 korun. Jména tratí polních: na Prašivé, u Pukavky, u Sv�tlíka, u 
Dubskýho atd. 

D�jiny. Kdy Krupá byla založena, o tom nemáme bezpe�ných zpráv. P�ed válkami husit-
skými byla Krupá v držení kláštera sedleckého a když bylo klášterní zboží zastavováno, dosta-
la se do rukou Tr�k
 z Lípy,177) jichž majetkem z
stala do r. 1546. Ale r. 1564 byl majitelem 
K�esetic Ji�í Háša z Újezda a p�i statku tom byla již i Krupá. Císa� Rudolf II. zapsal r. 1577178) 
statek ten Hášovi d�di�n� a když byly jednotlivé vsi vyjmenovány, byla mezi nimi i Krupá. 

R. 1595 byl pánem Krupé syn p�edešlého, Ji�í Karel Háša, a ten prodal celé zboží k�esetic-
ké - tedy i Krupou smlouvou trhovou Zikmundovi Kozlovi z Rýzentálu.179) Ješt� téhož roku 
prodal Kozel celý statek, tedy i Krupou se vším p�íslušenstvím obci kutnohorské.180) 

Po bitv� b�lohorské od�ato panství k�esetické, kdy i Krupá, obci Hor Kuten a dáno císa-
�em Ferdinandem II. r. 1626 nov� založené koleji jesuitské. Po té sdílela Krupá osudy panství 
k�estického, jemuž po celé v�ky náležela. 

Krupá jest obec katastrální a náleží školou, farou, poštou, telegr. stanicí a obvodem zdra-
votním ke K�esetic
m, kam ro�n� 42 K p�ispívá; �etnickou stanicí náleží k Malešovu. Nejbliž-
ší zast. želez. jest na Bykáni, stanice v Malešov� na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

200K�ESETICE. 

Asi 7 km jižn� Hory Kutné ve výši 320 m n. A. rozkládá se obou b�ezích malého potoka 
„K�enovky“ katastr. i míst. obec K �eset ice . Jméno K�esetic odvozeno jest asi od K�esaty a 
jeho �eledi. Také k�estní jména Kristianus, Krista, Kresta mohly by býti p
vodcem jména K�e-
setic.181) Obcí vedou t�i silnice okresní, které komunikaci obce velmi usnad�ují. 

K�enovka, která obcí protéká a mlýn pohání, skládá se ze t�í pramen
. Prvý p�ichází od 
Bykánce a tvo�í u K�esetic rybník „Pet rovák“, druhý od Krupé a t�etí od Chrástu. Všecky t�i 
prameny napl�ují rybník mlýnský „Veselovák“. 

V K�eseticích je 129 dom
 se 724 obyv., z nichž jsou 2 evang. reform. Nejstarší rodiny 
zovou se: Markova, Volných, Hájkova, Ba�korova, Bu�atova, Viktorova a Vep�kova. N�které 
z nich 300 rok
 se tu pamatují. 

Domy tvo�í �áste�n� ulice po obou stranách silnic, �áste�n� stojí o samot� v zahradách. 
Jsou stav�ny skoro vesm�s z kamene a kryty b�idlicí, taškami, šindelem, málo jen došky. Obec 
rozd�luje se na �ásti takto: za Vraty a v Dolích. 

Obyvatelé jsou v�tšinou rolníci, ale �emesla ve vsi pot�ebná jsou zde všecka zastoupena. 
Pivovar v posledních letech zanikl, ale sladovna z
stala. 
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Okolí k�esetické je velmi úrodné. Dob�e se tu da�í v hluboké ornici �epa, pšenice, je�men. 

Za d�evních �as
 len i konopí se tu p�stovaly. I ovocnictví se zdarem se tu p�stuje a mnoho se 
ho vyváží. U Da�ického182) se dovídáme, že u K�esetic bylo také dolováno na st�íbro, nebo�
p�i r. 1616 poznamenává: 

„Ve st�edu po památce sv. Bartolom�je v dom� hostinském u Bakalá�
 um�el, šlakem jsa 
poražen Karel Werdeman, rodilý Germanus, nedaleko m�sta �íšského Norimberka, �lov�k leti-
tý a handlé� bohatý, kterýž dav se byl do �ech a do Hory Kutné p�ijížd�je, na d
l horní neda-
leko vsi K�esetic, k obci Hor Kuten náležitý, nakládal, maje k tomu faktory své; a tomu dolu 
„Pta�í hory“ p�ezd�li. Také bylo praveno, že mu J. M. císa�. velikou summu pen�z p
j�ených 
poz
stával (dlužen).183) 

Zvláštní jména tratí polních: na Šancích,184) na Trumpetru, v Huti�kách, za B�ezinou atd. 
Jm�ní obecní záleží z pozemk
 (polí, luk, zahrad, pastvin a skalisk) ve vým��e 33 ha,185) z n�-
hož se platí dan� 224 K 54 h. Celá obec má vým�ry 553 ha a platí daní 9109 K 70 h. 

201Škola. O zdárné vedení mládeže bylo již p�ed 800 lety postaráno. Tak praví r. 1794 ka-
zatel chrámu sv. Barbory v Ho�e Kutné P. Frant. Švenda, horlivý badatel po d�jinách celého 
okolí. Kým založena a vydržována tehdejší škola, vypátrati se mu nepoda�ilo.186) 

Dle zápisk
 P. Švendy, které zajisté byly majetkem exjesuit
, z nichž pot�ebné v�ci do 
školní kroniky vepisovány, stála škola na tom míst�, kde nyní stojí rozd�lený selský statek �. 
65 a 66. Za �as
 jesuit
 zván byl statek ten „Mark
v“. Týž kn�z také praví, že již té doby, tedy 
asi ve XII. století, byla v K�eseticích fara, kteráž ovšem ve válkách za víru a svobodu byla zru-
šena. Že by také zrušena byla škola, nikde nepraví a v pozd�jších letech není ani zmínky o n�-
jakém založení školy nové. Že škola k�esetická zrušena nebyla, nasv�d�uje i ta okolnost, že 
p�iškolené obce od nepam�ti odvád�ly u�iteli „posnopné“. 

Chylupa Fr. Bu	aty v K�eseticích �. 5. 
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R. 1707, kdy o škole ur�it�jší zprávy se objevují, bylo toto posnopné jistému Balšánko-

vi, který za kantora v K�eseticích p�ijat byl, p�ipsáno do jeho „špancedule“ jako v�c již „dáv-
no  ur�ená a  známá“. Škola zdejší byla farní dotud, dokud zrušena nebyla fara, pak zvala 
se triviální. R. 1783 m�ly K�esetice velmi špatnou budovu školní. Biskup Hay po visitaci refe-
roval císa�i Josefu II., že budova školní je na spadnutí a velice bídná a že jest se obávati, aby v 
tomto míst� velice pot�ebný vyu�ovací ústav docela nezašel.187) 

I stala se náprava r. 1788. Tenkráte vedla správu velkostatku k�esetického „Pražská admi-
nistrace zem. statk
“ a ta pro 123 školou schopných žák
 postavila nákladem 2500 zl. st�. ny-
n�jší budovu školní, západn� chrámu Pán�, od kterého jen 14 sáh
 vzdálena býti m�la a z�ídila 
pro n� jednu t�ídu. V této škole 202m�l také bydleti exjesuita Frant. Mikšík. Vykázán mu byl 
byt v prvém poschodí. Ten ovšem z d
vod
 neznámých pohrdl nabídkou tou, pronajav sob�
byt u vdovy Han�lové a budova školní byla celá dána k užívání u�iteli Ant. Kautskému, a ten 
také užíval byt dle libosti až do r. 1815. 

Kautský byl prvním u�itelem, který se p�ist�hoval do nové školy a z�ídil jednu u�ebnu v 
p�ízemí. P�edch
dce jeho, kantor Mat�j Brodský, byl z ú�adu u�itelského vypov�zen. Živil se 
pak prací nádennickou a za nedlouho zem�el.188) Do r. 1786 byl patronem školy �ád jesuitský, 
do r. 1824 „Pražská administrace statk
“ a do r. 1892 majitel velkostatku. Týmž rokem vzdal 
se toho práva. R. 1830 byla škola rozší�ena o II. t�ídu a r. 1882 o t�ídu t�etí. Proto musela býti 
týmž rokem provedena školní obcí p�ístavba nákladem 5000 zl. dle plán
 Josefa Vep�ka, stavi-
tele malešovského, a r. 1900 op�t byla rozší�ena a upravena nákladem 6000 korun. Jest nyní 
od r. 1891 �ty�t�ídní. 

P�íjmy u�itelské jsou známy teprve od r. 1707 takto: Dne 16. mense aprilis jest za kantora 
do školy k�esetické p�i chrámu Pán� svatý panny a mu�ednice Markety Jan Balšánek z králov-
ského m�sta Nymburka nad Labem, jehožto povinnost bude v den ned�lní neb sváte�ní, kdy-
bykoliv služby Boží se konali, p�i mši svaté býti a písn� vejro�ní zpívati, s processí oby�ejnou 
do Hory Kutné choditi, dítky sob� sv��ené modlitbám Pán� a p�ikázání Božímu, též i liternímu 
um�ní piln� cvi�iti, na ohe� bedlivý pozor dáti, a jak u�edlníky své, tak jinší dobrým p�íkla-
dem p�edcházeti, tak aby vše dobré a chvalitebné o n�m se �íci mohlo. Za práci svou míti má 
od záduší svatý panny Markety na pen�zích totiž 6 fl. st�. Z d
chodu panského obilí a sice: žita 
2, je�mene 1 strych, hráchu 2 v�rtele. Z každé várky ho�ké �ediny 1 v�dro. Posnopného jeden 
každý sedlák z vesnice k témuž chrámu Pán� pat�ící 1 v�rtel žita, míry vrchovaté, a chalupník 
po 2 �tvrtcích. Stalo se léta a dne svrchu psaného. Co se pak jemu vydá, do této cedule se za-
píše.“ -       Carolus Waniczek, Procurator. 

R. 1796 byly p�íjmy u�itele prozkoumány a znova upraveny. Tehdy sepsána fasse po n� -
mecku  asi takto:  

Škola k�esetická má 78 dítek školou schopných, z kterých 34 bude od veškerých plat

osvobozeno; ostatní 44 budou platiti dohromady 57 zl. 54 kr. st�. Dále užívati bude: 5 strych

polí s výnosem 23 zl. st�. Zahradu v cen� 1 zl. 10 kr. st�. Na desátku 13 zl. 7½ kr. st�. Za hud-
bu ve škole i kostele 14 zl. st�. Za kostelnictví 6 strych
 polí s výnosem 21 zl. 38 kr. st�. Od 
vrchnosti: ¾ míry pšenice, 3 míry žita, 14/16 míry hrachu v cen� 7 zl. st�. Z obcí p�iškolených: 
a) poh�ebného 4 zl. st�., b) novoro�ního 6 zl. st�., c) na sv. Míchala 2 zl. st�. Celkový p�íjem 
150 zl. 49½ kr. st�. 

Poznámka. Že p�íjmy jsou v�rn� a nefalšovan� udány, a kdyby se n�kdy stalo, že by se na-
šla lest anebo lež, aneb zaml�ení n��eho a se to prozradilo, nastává zákonitý trest. 

Dáno v K�eseticích 23. dne �ervna m�síce v roce 1796. August Jahn, krajský komisa�. Jan 
Mikol. Votzl, správec. Frant. Mikšík, administr. loc. Jan Jos. Snížek, berní. Anton. Kautský, 
u�itel. 

Kniha pam�tní, založená r. 1846, obsahuje: Historii školy k�esetické, fassi u�itel
, po-
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sloupnost vrchností, �adu kn�ží, u�itel
 a školních pomocník
, popis vesnice, pam�ti, týkající 
se vlasti a vlády. Dobrodinci školy nalézají tu také místa. 

P�iškolené obce jsou: Bykánec (1 km), Chrást (756 m), Krupá (720 m), Úmonín (2 km) a 
Hájek (1200 m). Úmonín obdržel povolení c. k. zem. škol. rady, aby otev�el škol203ním rokem 
1912-13 jednot�ídní exposituru. Nebude-li žádných námitek, stane se tak 15. zá�i 1912. 

Posloupnost u�itelstva pokud bylo lze zjistiti: Jan Balšánek (1707), Mat�j Brodský (1789), 
Ant. Kautský (1789-1835), Jan Hoffman (1830-34) Jan Gabriel (1834-38), Vácslav Kautský 
(1835-50), Ant. Vosáhlo (1838-39), Václ. Šporcl (1839-41), Jan Valášek (1841-49), Ant. 
Chleborád (1849-50), Václav Zelený (1850-53), �en�k Pohn�tal (1853-61), Jan Novotný 
(1861-62), Prokop R
žek (1862-63), Frant. Hemek (1863), Karel Ferd. Lejhanec (1863-64), 
Václ. Bláha (1864-74), Jan Náhlík (1866-72), Bohuslav Koutný (1870-71), Ant. Haller, výp. 
(1872), Jos. Klenka (1872-73), Ant. Bílek, výp. (1873-74), Josef Husák (1874-75), Frant. �er-
ný (1875-92), Ant. Seliger (1874-75), Fr. Procházka, výp. (1875-78), Antonín Bu�ata (1878-
98), Frant. Pale�ek (1882 až 1884), Ferd. Kozdera (1884-85), Frant. Hubert (1885-87), Josef 
Fiala (1887-92), Josef Pospíšil (1891-93), Alois Kmoní�ek (1892-1910 �íd. u�.), Václ. Krac-
mann (1892), Jos Hauptfleischová (1892), Mat�j Škvor (1893-97), Rudolf Wilt (1893-98), 
Emilie Zittová, výp. (1896-97), Václ. Jäger (1897-99), Jarosl. Richtr (1898), Václ. �erný 
(1898-1901), František Církva (1898-1900), Josef Pet�ík (1899-1902), Jan Chmelík (1900-01), 
Antonín Löfler (1901-03), Bohumil Náhlík (1901-02), Jan Fiala (1902-1911), Olga Zavadilo-
vá (1902-1910), Bed � .  Papež (1903 až dosud), Marie Mašinová (výp. 1909-10), J .  Dole-
žal  (1910 dosud �íd.), Mar ie  Vysko� i lová (1910 zat. dosud), Karel  P robst  (1911 u�. 
dosud. Dosazen od 1./9. 1912 do Nov. Dvor
.) 

Posloupnost p�edsed
 místní rady školní: Jan Bu�ata (1873-74), Josef Vep�ek (1874-76), 
František Bu�ata (1877-82), Josef Jelínek (1883-85), Josef 204Bu�ata (1886-94), Alois Vlasák 
(1895-1904), Bohumil Sekera (1904-06), Jos. Volný (1907), Bohumi l  Sekera  (1908 až do-
sud). 

Posloupnost místních dozorc
 školních: Josef Jiruš (1873-74), Jan Moravec (1875-7), Jan 
Schaffler (1878-80), František Marek (1881-83), Mat�j Pavlík (1884-86), František Hájek 
(1887-89), Jan Jelínek (1890-92), Josef Jelínek (1893-99), Jan Jelínek (1899-1906), Jos. Vol-
ný (1906-09) a Fran t .  Adamec (1909 až dosud). 

Místní školní rada stará se - pokud pom�ry dovolují - náležit� o školu a o pot�eby školní. 
Kostel a fara. Nade vsí proti severní stran� na výšin� 326 m n. Adrií stojí kostel zasv�cený 

sv. Market� Pann�. Kostel ten p�ipomíná se již v prvé polovici XIV. století. Býval p�ed r. 1384 
farním189) pod patronátem opat
 sedleckých, což zjiš�uje zápis kostela zábo�ského,190) který 
praví, že 23. dne m�síce máje roku 1362 skrze k�esetického fará�e uveden byl v chrám zábo�-
ský nový duchovní pastý�. Když pak ve válkách náboženských fara zrušena, p�ifa�eny K�eseti-
ce na Byká�. 

Chrám k�esetický, který se ku v�ži p�imyká, stojí tém�� uprost�ed obce a p�ichází se k n�-
mu po schodech o 38 stupních kamenných, z nichž n�které jsou ze zdejších bývalých lom
, 
vápencových. Jest o jedné lodi, ku které po každé stran� p�istav�na jest malá kaple. Hlavní 
vchod do chrámu je v�ží, vedlejší sakristií. V presbytá�i jest goticky sklenutý strop, v lodi jest 
rovný. Nad presbytá�í jest vížka „sanktuska“. 

Hlavní oltá� zasv�cen jest sv. Market� Pann�, oltá� v lodi na stran� epištolní sv. Janu Nep., 
a oltá� na stran� evangelní sv. Linhartu. V p�istavených kaplích jsou dva oltá�e starší a to sv. 
Anny a Marie Panny se starobylou gotickou soškou téže sv�tice. Kdo obrazy zdejšího chrámu 
maloval, není známo, ale soudí se - a snad po právu, že n�který �len tovaryšstva Ježíšova, kte�í 
zde dlouhá léta byli �innými. 

Nad hlavním vchodem do chrámu vypíná se v�ž, v níž jsou t�i zvony a hodiny. Na velkém 
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zvonu �teme nápis: 

A. M. D. G. B. M. V. et s. Margaretae V. Majorem honorem primum fusa 1483 nunc re-
fusa 1709 per Joanem Przikopez. (Ku v�tší sláv� Boží, blahoslavené Marie Panny a sv. Marke-
ty Panny k v�tší cti nejprve ulit 1483, nyní p�elit r. 1709 Janem P�íkopcem. Pod tímto nápisem 
�teme ješt�: 

Collegii Societatis Jesu Kuttenbergae. (Spole�. tovaryšstva Ježíšova v Ho�e Kutné). 
Ecce crucem Domini fugite partes adversae! (Ejhle k�íž Pán�, prchejte protivníci!) 
Prost�ední zvon „Maria“ má tento nápis: „P�elil Karel Bellman, c. k. dvor. zvona�.“ T�etí 

zvon nápisu nemá. 
Až do r. 1706 byly zvony tyto umíst�ny v d�ev�né zvonici, týmž rokem však p�istav�na z 

kamene v�ž a spojena s kostelem. Do ní se pak p�enesly zvony. Východn� kostela stojí jedno-
duchá kaple ve slohu románském, pod níž jest hrobka �len
 rodiny patron
 kostela. V kostele 
pod dlažbou jsou hrobky pán
 Salav
 z Lípy a pán
 Háš
 z Újezda. Velmi dob�e zachován 
jest hrob paní Hášové z r. 1585. 

Kolem kostela býval h�bitov, ten r. 1853 zrušen a téhož roku vystav�n h�bitov nový p�i 
okresní silnici od vsi asi 10 minut vzdálený. Na starém h�bitov� zachovány jsou dv� desky a t�i 
pomníky z XIX. století. Na jednom �teme: Pan Pater František Mikšík, služebník boží p�i tom-
to chrámu Pán� p�es 50 let; z �ádu Tovaryšstva Ježíšova. Odešel k pánu Ježíši dne 2. ledna 
1828 205maje v�ku 83 let. „Kdo to �teš, rci aspo� v srdci svém: A� duše jeho odpo�ívá v poko-
ji.“ 

P�i chrámu k�esetickém, jak již jinde pov�d�no, p�ipomíná se již r. 1384 fara, která byla ve 
válkách husitských zrušena a teprv r. 1898 op�t po 18 letém vyjednávání obnovena,191) a� pra-
ví se, že patres jesuité již r. 1644 faru obnovili a svými kn�žmi až do zrušení �ádu osazovali. 
Písemných zpráv o tom není. Farní budova stojí u silnice puche�skomalešovské a byla d�íve 
obydlím správce hospodá�ského. 

K fa�e k�esetické náležejí: Chrást, Krupá, Úmonín, Hájek a Bykánec. V lidu udržuje se 
pov�st, že šlechetný král �eský Ji�ík Pod�bradský, veda r. 1469 válku se svým zet�m Matyá-
šem, králem uherským, nocoval jednoho dne ve fa�e k�esetické. Zdaž je tomu tak, nikdo potvr-
diti neumí. 

Posloupnost  kn�žstva . Prvofará�em jmenován byl P. Alo is  Novák r. 1898 a jest 
jím dosud. 

D�jiny. K�esetice náležely p�ed válkami husitskými klášteru sedleckému.192) Byly �asto 
zastavovány a dostaly se v XV. století v držení rodiny Tr�kovy z Lípy, kteráž jimi vládla až do 
r. 1546. Té doby byli v držení brat�í Tr�kové a sice Burjan, Ferdinand, Jaroslav, Zden�k a Mi-
kuláš a prodali je r. 1546 Janu Salavovi z Lípy, pánu na Malešov�. Mandalena, vdova po tom-
to Salavovi, zd�divši panství k�esetické, jež tehdy záleželo ze vsí K�esetic, Chrástu a Krupé, 
postoupila práva svého k nim Janu star. Salavovi na Malešov�. Týž však 206nep�ipojil zboží to 
k Malešovu, nýbrž prodal je r. 1564 J i � ímu Háši  z  Újezda. Po r. 1578 vyskytuje se v listi-
nách „tvrz  na  K �eset ic ích“. Kdo tuto tvrz založil a vystav�l, dosud se ur�it� nezjistilo. 
Tr�kové ji zajisté nestav�li, majíce dost sídel bezpe�ných, Salavové m�li taktéž Malešov a na 
jiném zboží tvrze a zámky, tedy ani oni nem�li pot�eby nové tvrzi na K�eseticich. Jinak se to 
ale m�lo s J i � íkem Hášou  z Újezda. Ten byl od roku 1564 pánem K�esetic a pot�eboval tu 
sídla, o n�mž až dosud žádné �e�i nikde nebylo. Dá se tedy souditi, že Ji�ík Háša z Újezda �e-
�enou tvrz v K�eseticích vystav�l pro sebe zcela jednoduše. Až pak pozd�ji, když Ji�í pom�ry 
své pon�kud zlepšil a král Rudolf, když mu r. 1577 p�i�kl zboží to d�di�n�, teprv p�estav�l tvrz 
v pohodlný záme�ek. A ten stojí - ovšem na mnoze zjina�en - dosud a jest obydlen soukrom-
níky. (Hrady a zámky.) 

Ji�í Háša postoupil zboží k�esetické, totiž: K�esetice ves celou a tvrz s dvorem poplužním, 
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Chrást, Krupou, vše s dvory kmetcími a ves Perštejnice s pustým rozbo�eným zámkem synu 
svému Karlu Hášovi a ten r. 1595 prodal celé zboží za 9506 kop gr. �. m�št�nínu kutnohor-
skému Zikmundu Kozlovi z Rýzentálu,193) kterýž si má sraziti z kupní ceny na dluh sv
j 7500 
kop gr. �.194) Prost�edníky koup� té byli: Pavel Hraban� z P�erubenic, Jind�ich Mírek ze Solo-
pisk, Petr Salava z Lípy, Václav Balvín z Vorli�né, Jan Šatný z Olivetu a Václav B�ezský z 
Ploskovic.195) Háša odst�hoval se pak na K�ivsoudov k panu St�elovi a tam r. 1617 zem�el.196) 
Že zboží k�esetické prodal, bylo p�í�inou zabití Jana Da�ického z Heslova, �lov�ka mladého a 
urostlého, kterýž se Zikmundem Nykláskem do K�esetic p�ijel a tam „mis t rn�  o  h rd lo  
p � ip raven  byl . Jakým zp
sobem, to na jevo necht�lo.“197) 

Zikmund Kozel byl prostý ob�an kutnohorský, který roku 1568 Maximilianem II. nadán 
jest erbem a titulem z Rýzentálu. Nejprv byl hofmistrem horním, potom konšelem m�stským a 
pojav za manželku Kate�inu Stejškovou z Freisichselbstu a z Freudenpachu, a stav se rudo-
kupcem zbohatl horním dolem, �e�eným Št�s t ím, na couku kukl ickém, nebo� odtud ne-
malých užitk
 bral. Zem�el r. 1598. P�ed svou smrtí zv�tšil panství k�esetické n�kterými dvory 
a vesnicemi a prodal ješt� r. 1595 v �íjnu m�síci takto zv�tšené zboží, totiž: ves a tvrz K�eseti-
ce s dvorem, Perštejnec s zámkem pustým, vsi Chrást a Krupou, tvrz a dv
r Bykánec a dv
r 
Zemanovský v Týništi obci Hor Kuten198) za 13250 kop gr. �. Ale již r 1596 st�žovala sob�
obec kutnohorská císa�i Rudolfovi II. na Kozla, že uvalil na ni koupí tou velké b�emeno.199) 

Panství k�esetické z
stalo majetkem obce kutnohorské jen n�kolik let; nebo� po neš�astné 
bitv� b�lohorské je císa� Ferdinand II. pro odboj proti n�mu - m�stu skonfiskoval a r. 1626 
nov� založené koleji jesuitské na Horách Kutných daroval. Když pak r. 1773 �ád jesuitský byl 
zrušen a statky jeho zabrány, p�ipadly K�esetice studijnímu fondu, který je r. 1824 i se statkem 
úmonínským, o kterýž byly K�esetice za vlády jesuitské rozší�eny, ve�ejnou dražbou Janu 
Frant. Svobodovi byl prodal. Po smrti jeho r. 1828 p�ipadly Janu Svobodovi, synu téhož a d�-
dictvím pak po smrti jeho r. 1865 na dceru jeho Johanku. Táž provdala se za �íšského rytí�e 
Kristiana ze Schäffr
 a prohlásila ho za spolumajitele panství k�esetickoúmonínského. Po smr-
ti 207jeho r. 1885 vládla na panství svém ovdov�lá paní ze Schäffer
 až do r. 1902 sama. Týmž 
rokem syn její Kristian rytí� ze Schäffr
 panství na jméno své p�evzal a dosud je drží. 

Baronka Johanka ze Schäffer
 zem�ela r. 1911 na svém býv. statku �ídké na Smíchovsku, 
kterýž jest majetkem hrab�te Brandeisa, zet� pí. Schäffrové. Manželé Schäffrovi z
stanou v 
dobré pam�ti lidu k�esetického. 

K�esetice mají svou školu, faru, poštu, telegraf, zdravotní obvod, k n�muž ro�n� p�ispívají 
158 K 26 h. �etnickou stanicí náležejí do Malešova. Nejbližší zastávka železni�ní jsou „Poli-
�any“ na místní dráze Hora Kutná-Zru�, nádraží v Ho�e Kutné. 

KUCHY�KA. 

Na erární silnici �áslavskokolínské leží asi ½ hodiny od Malína pon�kud jihovýchodn� sta-
robylý d
m - hostinec na Kuchy�ce. 

D�jiny. V prvých dobách zakládání klášter
 bylo oby�ejem, z kterého pozd�ji u�in�no tak-
�ka právo, že kláštery pocestné uctívaly pohostinn�. Tak tomu bylo i p�i klášte�e sedleckém. 
Kdykoliv n�jaké panstvo p�es Malín jelo, nebo šlo, navštívilo k pohost�ní klášter. A kdykoliv 
panstvo na noc p�ijížd�lo, byl povinen opat vším je zaopat�iti. Pro pohostinu tu, jakož i pro 
vydržování chudých, zadlužil se klášter a m�l velké škody. Král Jan Lucemburský byl velikým 
p�íznivcem kláštera sedleckého a na prosbu opata Mikuláše II. r. 1338 zprostil ho „pohost i -
ny“, t. j. že klášter nebyl více povinen pocestných a chudých v klášte�e p�echovávati a je 
„s t ravou  a  obrokem“ vydržovati.200) 

Karel IV. potvrdil toto zprošt�ní pohostiny, a klášter z vd��nosti dal stav�ti hostince, nebo 
staré hostince ujímal. V t�ch dobách sluší hledati po�átek „Kuchy�ky“. 
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V pozd�jších dobách stala se taková hospoda úto�išt�m i „forman
“, kte�í rozváželi zboží 

po naprav� ve vlastech našich. Tam hledali klid a odpo�inek. Jakmile dva, t�i atd. formanové 
se sešli, bylo hned všude plno života. V kuchyni panímáma, p�ipravovala vybraná jídla, ve 
sklep� pantáta to�il dobrý mok a na dvo�e a ve chlévích �ilý ruch mezi �eledíny. �asn� ráno 
práskáním bi�
 lou�ili se s krajinou, dávajíce jí takto na �as „s Bohem“ a „na shledanou“! 

�asem p�ibyla „kovárna“ a v minulém století p�i dráze strážný domek a cihelna, takže jsou 
nyní u Kuchy�ky 4 domy se 62 obyv., z nichž je 9 evang. reform. �íslování 124, 125, 126 a 
127 jest pokra�ování m�sta Nov. Dvor
, kam samota tato vším p�ísluší. 

KUNVALD. 

Malé ½ hodiny ze Solopisk jihozápadn� leží ve výši 385 m n. A. allodialní dv
r Kun-
vald . Náleží k panství zásmuckému, jehož majitelem jest Leopold hrab� ze Šternberka. 

Ostatek viz v I. díle „Velkostatky“. 
Náleží školou a farou do Solopisk, poštou do �erv. Hrádku. Nejbližší zastávka železni�ní 

jsou Drahobudice a nádraží Be�váry na míst. dráze Kolín-�er�any. 

LÁNY. 

Asi 3 km od �erv. Janovic severovýchodn� leží na erární silnici �áslavskotáborské osada 
Lány. Malý pot
�ek, který na jižní stran� obec obtéká, nese své vody do rybníka Turkovce, 
kterýž spolu napl�uje potok Medenický a v dalším toku ješt� stejnojmenný rybník tvo�í. 

208Za doby prastaré bylo zvykem u N�mc
 m��iti pole provazcem anebo i �et�zem, a pon�-
vadž takové m��ení provazcem p�ešlo do slovanských zemí - tedy i do �ech - �íkalo se tomu 
provazci „lano“ a název ten zdomácn�l pro jistou, ale ne všude stejnou vým�ru pole „lán - lá-
ny“. Proto obdržely mnohé statky, dvory i polnosti, k nimž p�im��ováno bylo - „na lány“, jmé-
no „Lány“. I zde býval pouze dv
r, nazýval se Lány a náležel k panství �ervenojanovickému. 
Na pozemcích tohoto dvora povstala pozd�ji osada Lány. Je� tudy z�ejmo, že to osada staro-
dávná. 

Má 11 dom
 se 43 obyvateli. Domy stojí v zahradách bu	 o samot�, bu	 v �ad� a jsou sta-
v�ny z materiálu tvrdého a kryty šindelem, taškami i došky. Obyvatelé živí se vesm�s malo-
hospodá�stvím, ale nejpot�ebn�jší �emesla jsou zde také zastoupena. Mládež po vyjití ze školy 
z
stává doma, nebo jde do služeb. 

D�jiny. Od nepam�ti náležel dv
r lánský, na jehožto pozemcích osada povstala, k panství 
�ervenojanovickému, kteréžto zboží bylo majetkem obce kutnohorské. Podle smlouvy u�in�né 
r. 1785, kterýmžto rokem byly rozd�leny panské pozemky poddaným, byly i Lánským do knih 
pozemkových vloženy ro�ní dávky a platy, jakož i úroky, kteréž vrchnosti odvád�ti povinni 
byli. Vrchnosti z
stalo nad t�mito poddanými poplatníky její právo vrchnostenské, které ve 
smlouv� r. 1785 zjišt�no bylo. 

Lány tvo�í s Vilímovicemi katastrální i místní obec a osudy obou �ídily se zvyky, oby�eji i 
právy panství �ervenojanovického. 

V Lanech je mlýn zvaný Turkovec na stejnojmenném rybníku ležící. 
Lány náležejí školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do �erv. Janovic, zdravot-

ním obvodem do Zbraslavic, kamž ro�n� 18 K odvád�jí. Nejbližší nádraží jsou �ern íny - na 
míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

LHOTA NOVÁ. (LHOTA HORNÍ).

Západn� od Malešova, asi 2 km p�i silnici malešovskodob�e�ské a p�i nové silnici bylan-
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skorozt�žské na výšin� 375 m nad mo�em leží osada Nová Lhota , která všude ve starších 
listinách i matrikách Horn í  Lhotou  sluje. Má 11 �ísel s 57 obyv, z nichž je 5 ev. hel. ref. 
vyz. Chalupy rozkládají se jen po jedné stran� por
znu a jsou vesm�s kryty došky a šindelem. 

Obyvatelé živí se nádenictvím, rolnictvím a chovem dobytka. Mládež škole odrostlá z
stá-
vá doma nebo jde jinam hledati sob� výživy. Nejstarší rodina, která se zde skoro 200 let pama-
tuje, zove se Novákova. Pod Lhotou na Vrchlici stojí mlýn Kar lov a na silnici u samé vsi 
hostinec Lipská (Lajpcik). Obé náleží do po�tu �ísel obce Nové Lhoty. 

Když r. 1900 opravoval mlyná� Pato�ka mlýn, nalezl v koženém sá�ku zazd�né st�íbrné i 
zlaté mince s letopo�tem 1739 a s podobou císa�e Karla VI. V Karlov� žije 9 obyv. 

D�jiny. Lhota Nová �ili Horní založena byla v XVII. století na p
d� zboží malešovského a 
byla neplodná p
da toho okolí rozd�lena šesti rodinám,201) které se zavázaly p
du vzd�lati a 
robotu na panství konati a pro sebe vystav�ti p�íbytky. Do dnes rozmnožil se po�et dom
 o 
p�t, tak že jest zde 11 pop. �ísel. 

LHOTA STARÁ. (LHOTA DOLNÍ).

Jihozápadn� asi 800 m m�ste�ka Malešova leží po obou b�ezích Vrchlice osada Lhota  
S tará  �ili Lhota  Doln í . Stála již ve XIV. století a ve farní matrice na Bykáni se jako Lhota  
Doln í  p�ipomíná, tak jako sousedka její Lhota  Horn í . Má 18 �ísel s 96 obyv., z nichž jest 5 
evang. hel. ref. vyznání. Chalupy této Lhoty netvo�í žádné 209návsi; stojí po r
znu dílem na 
stráni, dílem v údolí u Vrchlice a jsou kryty vesm�s došky. Toliko mlýn, který ve vsi stojí, kryt 
jest po vyho�ení od r. 1898 taškami. Nejstarší rodina v obci jest rodina Krtilova. Pamatuje prý 
se zde již po�átkem XVIII. století. 

Hlavní zam�stnání obyvatel
 jest hospodá�ství, chov dobytka a nádenictví. Mládež po vy-
jití ze školy z
stává doma p�i hospodá�ství nebo jde do služby. 

Ke Lhot� Staré pat�í také asi 10 minut níže na Vrchlici ležící mlýn Rabšte jnka. 
D�jiny. P
vod jména obou t�chto obcí není neznámý. Osadníci totiž usazujíce se na n�kte-

rém míst� vrchností vykázaném, vymínili sob� - po tehdejším zvyku, aby nové jejich domy na 
jistou dobu neb lh
tu i t�ebas n�kolikaletou osvobozeny byly od poplatk
 a proto dle lh
ty 
osady takové Lhotami, Lh
tami, Lhotkami i atd. pojmenovány byly. Dle tohoto zvyku založe-
ny i ob� zdejší osady a obdržely jméno „Lhota“. Lhota Stará založena v XVI. stol, tedy d�íve 
nežli Nová a zvala se jen Lhotkou . 

Ob� Lhoty pat�í k pol. obci rozt�žské a mají spole�ného obecního jm�ní 4 ha 60 a polí, 86 
a 25 m2 luk a 3 ha 73 a pastvin, z �ehož platí 52 K daní. Celková vým�ra obou Lhot jest 109 
ha 73 a, z níž se odvádí 530 K 48 h daní. 

Ob� Lhoty školou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí, zdravotním obvodem náležejí do 
Malešova, farou na Byká�. Lhota Stará, tak jako Nová byla postavena na gruntech zboží male-
šovského a ob� náležejí k témuž býv. panství až dosud. 

P�i obou t�chto obcích jsou strán� po obou b�ezích Vrchlice stromovím lesním i ovocným 
vysázeny a výletníku do Rozt�že se ubírajícímu, poskytují milého stínu. 

V �e�išti Vrchlice leží ohromné bavany rulové, které b�hem �asu se strání se svezly a jako 
bludné stádo ovec dosud rozt�íšt�n� ve vlnkách Vrchlice se omývají. 

Nejbližší stanici železni�ní mají Lhoty v Malešov�, na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

LIPSKO. (LEIPCIK).

P�i okresní silnici vedoucí z Malešova do západní �ásti okresu stojí poblíž Nové Lhoty o 
samot� starobylý hostinec „Lipsko“ zvaný všeobecn� na „Leipciku“. Má �. pop. 8 a náleží 
k Nové Lhot�. P
vod hostince toho sahá v doby bitvy napoleonské u Lipska. Byl vystav�n v 
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týž r. - tedy r. 1813 a obdržel na pam�t bitvy u Lipska jméno „Leipcik“, což pozd�ji p�em�-
n�no bylo na �eské jméno Lipsko . Prvním majitelem byl ková� a ten provozoval také �emes-
lo; od r. 1864 jest kovárna zrušena. 

Nyn�jší majitel jest Eduard N�mec, c. k. strážník v. v. V dom� bydlí 4 obyv. Jižn� hostince 
jest bezejmenný vrch 375 m n. m. Lipsko postaveno na p
d� panství malešovského a náleželo 
také i s Novou Lhotou k tomuto panství. 

LIŠICE. 

Opodál erární silnice vedoucí do P�elou�e, blíže hranic okresu kutnohorského a �áslavské-
ho, rozkládá se po pravém b�ehu �eky Doubravky starobylá obec Liš ice . �ítá 25 dom
 a 147 
obyvatel
, z nichž jest 25 evang. reform. 

Stavení lišická, v �adách postavená, tvo�í náves v podob� obdélníku, v jehož st�edu jsou 
také domky. Poblíž silnice stojí ješt� skupina dom
 a tím jsou Lišice ve dv� �ásti rozd�leny. 
Domy jsou vesm�s p�ízemní, stav�ny z kamene nebo ze d�eva. Kamenné jsou kryty taškami, 
d�ev�né došky. 

Na návsi stojí k�íž a blíže n�ho na sloupu zvoni�ka. 
Hlavní živnost obyvatelstva lišického jest polní hospodá�ství a chov dobytka. Z plodin, 

které se tu p�stují, lze uvésti na prvém míst� dle množství: žito, �epu, zelí, okurky, pšenice, 
oves, brambory, �ekanka a pícní rostliny. Ovocnictví není hlavím p�edm�tem zam�stnání zdej-
šího lidu, ale p�ece se ujímá dosti zdatn� a bylo by záhodno, aby místa neosázená brzo honosi-
la se ovocným sadem a lid by daleko lépe pochodil, nežli sázením topol
 pyramid210ních, které 
na osení neblaze ú�inkují. Zelenina se p�stuje s v�tší zálibou a to na polích. Ta� dává skoro 
nejv�tší užitek obyvatelstvu, když jen trochu rok p�íznivý. Mládež ze školy vyšedší z
stává 
hlavn� doma p�i hospodá�ství nebo v�nuje se �emeslu. D�lného lidu je málo. 

Nejstarší rodiny jsou tu: Juklova a Ko�árníkova. Lid nosí zde šat moderní i úprava bytu 
zmodernisována. 

Majetek obce spo�ívá z polností, a to 21 ha 80 a 40 m2 a pak z malého domku. Pastviny 
byly v�tšinou rozorány a v pole prom�n�ny. Luk je také dosti, ale racioneln� se nep�stují. 
Obec platí ze svého jm�ní 342 K 98 h daní. Celá obec má 246 ha 51 a 40 m2 a platí 1307 K 
daní p�ímých. 

D�š�
 nebývá v okolí mnoho a bou�e nebývají �asté - toliko intensivní jsou na ja�e a v zá-
�í. V�try vanou hlavn� od západu a severozápadu. Mnohdy vanou studené a p�inášejí také stu-
dené dešt�. 

Na blízku Lišic zvedají se Železné Hory - pro osadu tuto tím pam�tihodné, protože se 
zde v okolí dolovalo na rudu železnou a blíže vesnice u rybníka stávaly dle pov�sti „hamry“. 
Lid jim �íkal - dle vzhledu na stavení „bouda“. Odtud zván rybník „Boudecký“ a a� již vy-
pušt�n, p�ec ješt� pole to tak se zove. �eka Doubravka, která pozemky lišické protéka, ned�lá 
tolik škody, pon�vadž voda nem
že p�es „shrádku“ a tu z
stává jen malá �ást na škod�. 
Shrádka postavena obecním nákladem. 

D�jiny. Lišice (také Lištice) náležely od starodávna klášteru sedleckému. Po vypálení kláš-
tera byly statky jeho rozebrány. V�tšinu si jich p�ivlastnil císa� Zikmund, aby zastavením jich 
pomohl si k placení vále�ných útrat. I Lišice p�ipadly komo�e �eské a dne 18. listopadu r. 1436 
zapsal je císa� Zikmund s vesni211cemi jinými husitskému kn�zi Bed�ichovi ze Strážnice, pánu 
na kolínském hrad�. Ale r. 1454 spadlo na krále 8 �lov�k
 z Lišic a ti platili jednou do roka na 
sv. Havla 5½ kop 1½ gr., 25 kur a žní 25 dní. Lesové k té vsi slušejí, a ty spravuje rychtá�. 
(Arch. �. XIV.) 

R. 1454 opat kláštera sedleckého Theodorik vrátil se do spustlého kláštera a vymáhal odci-
zené statky. I nástupcové jeho byli neunavní v této snaze. Mnohé statky byly skute�n� klášteru 
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r. 1501 vráceny, ale Lišice z
staly se Zábo�í, Sv. Kate�inou, Kobylnicemi aj. p�i panství novo-
kolínském, jehož pány byli po kn�zi Bed�ichu († 1459), Ji�í Pod�bradský († 1471), Viktorin z 
Kunštátu, Hynek kníže Minsterberský a Vladislav král. Tomuto povolil sn�m r. 1487, aby pan-
ství toto vyplaceno bylo obecnou  bern í . Tak dostaly se op�t Lišice do rukou zem�pan-
ských. 

R. 1553 prop
j�il král Ferdinand I. panství kolínské znamenitému vále�níku Karlu ze Že-
rotína. D�dicové jeho koupili r. 1569 panství novodvorské a Lišice p�ipadly témuž panství, s 
jehož osudy na dále spiaty.202) 

Stav Lišic po válce t�icetileté lí�í starý urbá� z r. 1660 takto: Osedlé grunty 3, spustlých 5 a 
mlýn úpln� spustlý. 

Obec Lišice náleží školou do Kobylnic, farou, poštou a �etnickou stanicí do Zábo�í. K ob-
vodu zdravotnickému p�id�leny jsou do Nov. Dvor
, kamž ro�n� p�ispívají 25�3 K. Nejbližší 
stanice železni�ní a telegrafní jest Labská Týnice (Zábo�í). 

LOCHY. 

Asi 1½ hod. cesty jihovýchodn� Hory Kutné rozprostírá se na pravém b�ehu �í�ky Klej-
narky osada Lochy. Severn� osady táhne se erární silnice pražskovíde�ská a osadou probíhá 
železnice severozápadní. 

Osada tato má 25 dom
 se dvorem a mlýnem, v nichž bydlí 135 obyv., kte�í se živí v�tši-
nou rolnictvím a nádenictním. Domky lošské jsou stav�ny ojedin�le z kamene, kryty taškami a 
šindelem. Jm�ní je spole�né s míst. obcí T�ebešicemi. 

Kostel, fara a d�jiny. Na rulovém vršku upoutá naši pozornost malý kostelík, zajímavý 
svým p
vodem, stavbou i d�jinami. 

Krajinou touto vedla stará stezka zemská z Moravy do �ech, známá již v dávném v�ku pod 
jménem Haberská, a hrad �áslav zvaný byl založen na ochranu stezky této a župa �áslavská 
p�ipomíná se v listin� vyšehradské z r. 1130 a u Kosmy r. 1134. 

Že tedy i osada jest prastarou, tomu nasv�d�uje pov�st, kterou Hájek ve své kronice k r. 
803 kladl a takto uvádí: „Lech  �áslav rozkázal  syn
m svým,  aby je j  v  Loších 203)
poh �bi l i .“ 

Za nepam�tné doby vládli prý tu mniši sázavští a r. 1258 psal se jistý Vesel z Loch
; zda-li 
ten také byl pánem osady, není dokázáno.204) Zjistiti se ale dalo, že v osad� té bylo n�kolik 
dvor
, které náležely dílem �áslavským, dílem Kutnohorským.205) 

Ve století XIV. a XV. náležely Lochy m�stu �áslavi, pon�vadž r. 1390 uvádí se dv
r svo-
bodný v Loších , na n�mž d
chod 10 kop ro�ních pro koste l  �áslavský byl založen a dále 
uvádí se206) r. 1407, že prodali �áslavští dv
r pustý, sho�elý v Loších Konrádovi Názovi, m�š-
t�nínu Hory Kutné za 50 kop groš
v, ale již r. 1492 v úterý po sv. Jakub� koupila op�t obec 
�áslavská 212šosovní dv
r v Loších  za 80 kop gr. �. od n�jakého Vácslava po panu Kluckém z 
Libod�ic. 

Roku 1538 náležel dv
r lošský Bernardu a po n�m Václavu Žehušickému z Nestajova a na 
Tupadlech, kterému však byl r. 1547 pro ú�astenství ve vzpou�e stav
 Ferdinandem I. skonfis-
kován. 

Roku 1543 Johanka z Radonic postoupila obci �áslavské louku pod rybní�kem špitálským 
a za to od obce p�ijala louku „pod  Lochy pod  koste l í�kem“, zvanou Vojnovskou s jed-
ním b�ehem a p
l toku s lovením ryb, kdežto „držitel druhého b�ehu bude moci též ryb loviti“. 

Koncem XVI. století náležely Lochy k panství kluckému, jak o tom Da�ický poznamenává 
a také tomu nasv�d�uje nápis v kostelíku s erbem Lukaveckých z Lukavce. R. 1613 byl majite-
lem Loch
 Ji�ík Starý, Bojan �e�ený, který zem�el r. 1616 a na h�bitov� u kostelíka v Loších 
pochován jest.207) Týmž rokem 13. dne m�síce prosince koupila obec �áslavská od d�dic
 Bo-
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janových dv
r šosovní v Loších s rolemi šosovními m�stskými k n�mu od p�edešlých držitel
v 
téhož dvora p�ikoupenými za 800 kop gr. 

Po osudné pro nás bitv� b�lohorské byly veškeré statky m�stu �áslavi skonfiskovány a 
mezi nimi i dv
r v Loších a sice 1. kv�tna 1627 byl k ruce královské komory prodán ten dv
r 
pí. Marii Magd. Tr�kové. Inventá� téhož dvora byl ocen�n na 8564 zl. 31 kr. 4 denáry. 

Když pak Adam Tr�ka z Lípy r. 1634 pro domn�lou zradu byl v Chebu s hr. Waldštýnem 
spole�n� zavražd�n, ujal statky jeho císa� Ferdinand II. a daroval Lochy dekretem ze dne 26. 
�ervence 1636 Arnoštu de Suis. Tím byly odtrženy Lochy od šosu �áslavského. Jaké pom�ry 
panovaly toho �asu u nás, p�ipomínáme, že kostelík lošský jako filialní kostel fary církvické 
z
stával opušt�n, na n�jž dle zmín�ného dekretu královského208) m�l nový majitel Loch
 nésti 
náklad na opravu; avšak nejen že toho ne�inil, ano, ani necht�l odvád�ti berní zemských. 

Plných dev�t let vyssával Suis Lochy a prodal r. 1645 takto spustošený dv
r se vším p�í-
slušenstvím Ferdinandovi Robmhapovi ze Suché,209) od n�hož p�ešly v ruce Bernarda hrab�te 
z V�žník, hejtmana kraje �áslavského za 125.000 zl.210) Tak slou�eny Lochy s T�ebešicemi a 
ve stavu tom jsou dosud. 

Když hr. Bernard V�žník 12. dne m�s. zá�í 1714 zem�el, držel Lochy s T�ebešicemi jeho 
syn Josef, který je r. 1725 prodal majiteli Nov. Dvor
 hrab�ti Pachtovi. Hrab� Pachta prodal 
celé panství tedy T�ebešice i Lochy, roku 1729 �trnáctého února hrab�ti Bathyanimu, který je 
r. 1764 postoupil trhovou smlouvou hrab�ti Janu Karlu Chotkovi z Chotkova a Vojnína - a p�i 
témž panství jsou až dosud. (Jos. Ledr: D�je N. Dvor
). Nyn�jší majitel jest Quido hrab�
Thun-Hohenstein. 

Malá osada Lochy, která se zvala také „Mely“,211) honosí se skrovným, ale památným 
kostelíkem. O jeho založení udržuje se tato pov�st: „Jistý rytí�, pronásledován byv loupežníky, 
zbloudil v temných lesích zdejších. I skryl se v jeskyni skalnatého ostrohu v lesích nad Klej-
narkou, kde u�inil slavný slib, že bude-li zachrán�n od záhuby, postaví na památku kostel ku 
sláv� boží. Zatím co pronásledovaný se byl modlil v úkrytu skalním k Bohu za svou záchranu, 
zap�edl pavouk vchod do jeskyn� pavu�inou. Když pak pronásledovatelé jeho shledali vchod 
do skály pavu�inou zatažený, odešli odtud dále, domnívaje se, že pavu�iny byly jist� potrhány, 
kdyby se sem byl rytí� utekl. Š�astn� takto zachrán�ný rytí� vyplnil potom sv
j zbožný slib a 
213kázal postaviti kostel v T�ebešicích. Avšak, co prý tam vystav�li za dne, to prý vždy ok�íd-
lený k
� odnesl na skalnatý ostroh, pod nímž se nacházela jeskyn�. 

Když se tento d�j opakoval po n�kolik dní, kázal rytí� kostelík ten postaviti na míst� tom, a 
tam stojí památný ten kostelík dosud. Nebylo tedy zajisté bez d
vod
 vážných, že kostel loš-
ský postaven byl na míst� tomto, již také proto, že tu byla dávnov�ká poh�ebišt� slovanská. 

Kostel zasv�cen sv. Bonifáci pochází ze století t�ináctého a to z doby p�echodu ze slohu 
romanského do gotického, a stavba, jakkoli jednoduchá, jest rozm�ry a polohou vábná, takže 
každého znalce a ctitele našich památek mile upoutá a pot�ší. 

Tvary prvotné gotiky objevují se na této stavb�, a� úzká okna upomínají ješt� siln� na sloh 
románský. Máme zde tedy nejprvn�jší dílo gotické, jenž tvary svými ukazuje, že provedeno 
bylo p
sobením kláštera sázavského, jemuž tehdy stál v �ele opat Regnard, rodák z Met ve 
Francii. 

Tvrzení toto nabývá pravdy, když dovodíme, že prastará osada Lochy pat�ila klášteru sá-
zavskému a kostelík lošský byl farním, k n�muž pat�ily Lochy a T�ebešice. Klášter sázavský 
dosazoval sem fará�e.212) Ke konci XIV. stol. spravoval plebanii v Loších - plebán Ond�ej, po 
jehož smrti uvádí se tamže 214jako správce duchovní Jan z Uhl. Janovic, kterýž dosazen sem 
byl 20. �íjna roku 1371.213) 

R. 1409 dne 27. m. srpna uveden byl ve správu fary v Loších kn�z Št�pán z Kostelce, jenž 
sm�nil dne 4. m., prosince r. 1411 s Mikulášem, plebánem ve Zvon�jov� (�i Zvonov�), který 
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dnes náleží do farnosti štocké u N�m. Brodu. Dne 4. m. b�ezna r. 1419 dostal se do Loch
 tak-
též sm�nou P�ibislav, fará� v Živhošti na Berounsku.214) To byl poslední fará� katolický. Oby-
vatelé p�idrželi se husitismu a fara obsazena nebyla. V XVI. stol. m�li Lošští spole�ného fará�e 
evang. s Církvicí a po�átkem století XVII. pat�ili ke Klukám. Po obnovení katolické fary v 
Církvici r. 1655 p�ifa�eny sem Lochy a náležejí sem do dnešního dne.215) 

Vchod do kostelíka jest na stran� ode dvora, ku které p�istav�na byla teprve v sedmnáctém 
století nyn�jší nevkusná v�ž, nikterak nesouhlasící s p
vodní stavbou. Strop d�ev�ný se neza-
choval a byl asi v dob� Bernarda V�žníka nahrazen stropem rákosovým. 

Krov kostela tvo�il druhdy zárove� v�ži�ku, na které umíst�n býval malý zvon, a máme 
zprávu z r. 1532, že pro kostel lošský ulit byl zvon od proslulého zvona�e Ptá�ka v Ho�e Kut-
né. V nyn�jší v�ži jsou zvony dva. Zvon v�tší ulil mistr Jakub Ptá�ek v ušlechtilé form� s ko-
runou. Druhý zvon menší s reliefy sv. Jana Nep. a sv. Václava slil J. W. K. v Praze 1801.216) 

Stavba kostelní utrp�la prodlením staletí velice, zejména za bou�livých dob husitských a 
zvlášt� pak doznala zkázy ve válce t�icetileté, kdy zpustla nadobro. 

V�tší opravy stavební dle zpráv ze sedmnáctého v�ku dal provésti tehdejší majitel novod-
vorského statku hrab� Bernard V�žník, který také p�istav�l nevkusnou v�ž. Ovšem od té doby, 
zejména za válek po�átkem tohoto století vedených, spustnul op�t kostel lošský, až restaurací 
provedenou nákladem šlechetného hrab�te Rudolfa Chotka r. 1871 byl zachrán�n a v d
stojný 
stav uveden. 

Co se vnit�ní výzdoby tý�e, vymalovány jsou na st�nách v lodi mezi okny znaky bývalých 
majitel
 statku t�ebešického, pán
 Lukaveckých z Lukavic a na Klucích a v pr
�elí znaky hr. 
V�žníka a hr. Chotka. 

Nyn�jší hlavní oltá� gotický z�ízen byl teprve r. 1871 dle nákresu �editele Ji�ího Zacha z 
Hory Kutné a obraz oltá�ní maloval Kopecký, profesor reálky v Ho�e Kutné. �ezbá�skou práci 
oltá�e a kazatelny provedl Eduard Harnach, socha� z Vysokého Mýta. 

Presbytá� jest polychromována, kdežto lo	 jest pouze vybílena. 
Svatyn� tato, kteráž d�kuje povznesení z pustoty své jedin� �editeli Ji�ímu Zachovi, na je-

hož p�ímluvu hrab� Chotek Rudolf d
stojn� ji opraviti dal, �iní nyní na p�íchozího zvláštní, 
milý dojem. Kolem ní prostírá se zaniklý h�bitov. T�sn� p�i kostele stojí zbytek staré šes t i -
boké v�že, kteráž druhdy byla zajisté v�ží ochrannou, jak to bylo v prvých dobách k�es�an-
ství zvykem. Nízkým otvorem dostaneme se do vnit�, kdež spat�íme n�kolik menších otvor
, 
snad st�ílen z doby staré. Z v�že té vede také otvor nyní valn� zasypaný, kterýmž možno dosta-
ti se do jeskyn� pod kostelem. 

Hradba kolem jeskyn� tvo�í tak zvané bývalé „castellum“. Zrušený h�bitov lošský - tisícile-
té poh�ebišt� - m
žeme nazvati právem - posvátným polem - nebo� Lech �áslav nakázal sy-
n
m svým, aby t�lo jeho pochovali na svatém poli u kostela v Loších. 

215Od r. 1853, kdy p�i farním chrámu Pán� v Církvici založen byl h�bitov nový pro celou 
farní osadu, dávali se pochovávati zámožn�jší ob�ané v Církvici, a od té doby zapomínalo se 
na h�bitov lošský, až spustl, a� dosud dob�e ohrazen jest kamennou zdí. 

R. 1403 byl hejtmanem �áslavského kraje Smil Flaška z Pardubic,217) za n�kdejších p
tek 
mezi králem Václavem IV. a šlechtou byl p�edním �lenem jednoty panské, kteráž proti králi 
hájiti se jala práv stavu svého. V hojných rozep�ích a bou�ích v�ku tohoto stával nep�átelsky 
proti králi Václavu IV. a ú�asten byl také sn�mu, jejž r. 1402 páni �eští svolali za zajetí Václa-
vova ku zjednání po�ádku. Stával po stran� Zikmundov� i s jinými pány i upadal tudíž v �asté 
p
tky s m�sty �eskými. Pon�vadž Hora Kutná houževnat� stála p�i zajatém králi Václavovi a i 
v zajetí víde�ském jemu v�rna z
stala, vytáhl Smil Flaška proti ní s �áslavskými, jakožto 
hejtman a padl v boji dne 13. srpna 1403 v Loších. 

Také bou�livá doba husitská dotkla se osady Loch
, nebo� když r. 1421 opanovali Tábo�i 
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m�sto Chot�bo� pod v
dcem Hromádkou z Jistebnice, vy216táhli na n� Kutnohorští a s nimi 
n�která císa�i v�rná m�sta. Chot�bo� obležena a na Tábory m�lo býti ude�eno. Táborité vidou-
ce p�evahu vyjednávali s obléhateli. Dosáhnuvše ujišt�ní, že „pode c t í  a  v� rou“ posádce na 
život� ublíženo nebude, vzdali se bez boje. Ale obléhatelé slovu danému nedostáli a k naléhání 
kutnohorských N�mc
 zajato asi 700 Tábor
, z nichž mnozí již v Chot�bo�i,218) pak na Hor-
kách u �áslavi, jiní v Loších ukrutn� upáleni byli; op�t jiní hrozn� do šachet kutnohorských za 
živa vmetáni. Stalo se to proto, že prý kací�
m dané slovo nevíže. Hromádka byl pak se dv�ma 
kn�žími táborskými zavezen do Chrudim� a tam na nám�stí ve�ejn� upálen. Tábo�i, a� ukrutní 
byli, skutku tak v�rolomného nedopustili se nikdy.219) 

R. 1869 p�i stavb� severozápadní dráhy objeveno bylo u Loch
 pohanské poh�ebišt� p�ed-
historické, v n�mž nalezeno n�kolik vzácných památek prav�ku vlasti naší, a to: z doby ka-
menné i bronzové - mlaty, klíny, kam. sekerky, bronzové náramky, spony, kroužky, zbran� a 
popelnice. Vzácné tyto nálezy zaslány byly královskému zem. museu v Praze a n�které museu 
�áslavskému. 

Osada Lochy i se dvorem, dv�ma mlýny tvo�í s T�ebešicemi katastrální i politickou obec. 
Školou náleží do T�ebešic, farou a poštou do Církvice, telegr. a �etnickou stanicí do �áslavi, k 
obvodu zdravotnímu do Nových Dvor
. 

LOMEC VELKÝ. 

Na okresní silnici, kteráž spojuje Horu Kutnou s erární silnicí �áslavskotáborskou, leží 
obec Lomec Velký. P
vod tohoto jména sluší hledati od lomiti - lámati kámen - tedy jméno 
od lom
 kamenných, kterýchž tu hojn� bývalo.220) 

Potok, který as 500 m protéká katastr zdejší, plní vodou svou rybník Pitr
v a odtéká pak k 
T�ebonínu. Nejvyšší vrchy u obce jsou „Mrchovišt�“ 392 m a mezi Lomcem Velkým a Malým, 
u k�íže 417 m n. A. Velký Lomec má 36 dom
 s 210 obyv., z nichž jest 6 evangelík
 reform. 
Domy jsou po r
znu, dílem se zahradami ovocnými, dílem bez zahrad a tvo�í slušnou náves. 
Jsou stav�ny z cihel, z kamena a kryty v�tšinou došky, málo b�idlicí a taškami. Jedna �ást obce 
zove se „ve dvo�e“. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím, ovšem nescházejí tu ani pot�ebná rolníku �emesla. 
Nábytek i od�v, až do nedávna byl staro�eský, dnes už napo�ád moderní. Nejstarší rodina zove 
se Šípkova. 

Obecní polnosti mají vým�ry 19 ha, z nich se 48 K 36 h dan� odvádí a vým�ra celé obce 
obnáší 365 ha 63 a 51 m2 a jsou 1619 K 33 h zdan�ny. Luka, jichž ovšem u obce není mnoho, 
p�stují se um�lým hnojivem a zavod�ováním v mí�e dostate�né a dávají ut�šenou sklize�. 
Deš�
 a bou�ek bývá spíše mén�, než by pot�eba bylo, a z�ídka kdy jsou škodlivé. Vápenka, 
která tu z�izena byla na pálení vápna z bílého vápence r. 1899 zrušena a lomy zasypány; toliko 
lomy na stavební kámen z
staly otev�eny. 

LOMEC MALÝ. 

�tvrt hodiny u téže okresní silnice leží osada Lomec Malý. Pom�ry obce Malého Lomce 
spadají v jedno s Lomcem Velkým. Malý Lomec má 28 pop. �ísel s 148 obyv., z nichž je 5 
evang. reform. Obyvatelstvo, v�tšinou malorolníci, živí se vesm�s hospodá�stvím a chovem 
dobytka. Nejstarší rodina zove se Bílkova. 

Majetek osady Lomce Mal. jsou pole ve vým��e 3 ha 5473 m2, z nichž se odvádí 13 K 57 
h daní. 

D�jiny. Ob� tyto osady Lomec Malý a Velký náležely v XV. století pí. Ann� ze Stráže, 
vdov� kdysi Buška z Holohlav, protože P
ta z Ryzmburka a z Švihova, nejvyšší sudí král. 
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�eského, se p�iznal, že d�dictví své v�nné váznoucí na  Lomci , tvrz, dv
r popl. s p�ísl., dvory 
kmetcí s platy, s polmi, lukami, potoky, 217rybníky, se vším svobodným a neobmezeným prá-
vem, jak jemu dsky pln�ji sv�d�í - nevyhradiv si tam žádného v�nného nápadu - prodal brat�ím 
Petrovi a Mikuláši z Lub a jich d�dic
m za 250 kop gr. �esk., a to r. 1486. (Emler: Poz
statky 
II., str. 419.) V XVI. století náležely osady tyto Janu Hanyký�ovi ze Semína. A od tohoto Ha-
nyký�e koupila ob� vsi obec m�sta �áslav�, ale prodala je r. 1547, na�ež zboží toto p�ipadlo k 
Tupadl
m, které byly majetkem rodiny Žehušických z Nestajova.221) Ale již r. 1569 žádá 
Hertvík Žehušický císa�e Maxmiliana II. o ponechání zboží lomeckého v �áslavském kraji a 
císa� udílí �eské komo�e zprávu o žádosti té.222) A že o zboží toto dále byla vedena p�e, doka-
zuje zpráva nejvyššího mincmistra kutnohorského Samuele Vodolínskeho, ve p�í�in� zadržené 
vesnice Lomce na �áslavsku,223) pon�vadž Jan Žehušický bez potomk
 mužských byl zem�el. 

V r. 1570 23. zá�í obrací se komora �eská na císa�e Maxmiliana II. a op�t t. r. 16. �íjna po-
dává zprávu o zboží lomeckém v �áslavsku.224) A také téhož roku ucházel se o vesnice lomec-
ké sekretá� dvorní komory Kašpar Geizkofler, ale podle všeho nepochodil, pon�vadž roku 
1571 koupila zboží lomecké (ves celou) obec kutnohorská, a sice pro záduší od J. M. C. a krá-
le Maxmiliana II. s dvory kmetcími a platy, jichž se ro�n� scházelo 17 kop a 33 gr. �. s plným 
panstvím a v t�ch mezech a hranicích, jakž a co jest na J. M. C. jakožto krále �eského po n�-
kdy Janovi Žehušickém z Nestajova, když bez d�dic
 muž. pohlaví zem�el, právem manským a 
lenním p�ipadlo a Jan Žehušický toho v držení pod léno a v užívání byl, a to za summu 1050 
kop groš
 �eských, však s tou znamenitou p�i tom podmínkou, jest-li by se na gruntech lomec-
kých jakéžkoliv hory a kovy, žádných ovšem nevyjímajíc, neb pokladové zjevili, ty sob� J. M. 
C. d�dic
m J. M. a budoucím král
m �eským se vším, což k pavování hor náleží a pot�ebí jest 
a na týchž gruntech najíti se m
že, poz
stavoval a vymi�oval. Lomecké zboží jest pak z desk 
manských a dvorských vymazáno a Kutnohorským do desk zemských vloženo.225) 

Když dvory a statky v �ase josefinském rozprodávány byly, stalo se tak i se zbožím lomec-
kým, kteréž záleželo z jednoho dvora a n�kolika poddaných. Noví majitelé popisných �ísel sta-
li se poddanými milostivé vrchnosti a bylo jich ve Vel. Lomci 6 sedlák
v a 8 chalupník
v,226) 
v Mal. Lomci 15 chalupník
, z nichž �. 1. náleželo k panství k�esetickému. Ve V. L. náležela 4 
�ísla k panství kutnohorskému. Ve „Vápenkách“ byla �ís. dv� a ta ovšem dnes jsou rozbourá-
na, ale jedno p�estav�no. Opodál obcí t�chto na pokraji lesa stojí hájovna, náležející k panství 
kutnohorskému. 

Ob� obce p�id�leny školou a farou do T�ebonína, okr. �áslavského, poštou a telegr. do 
Úmonína, �etnickou stanicí do �erv. Janovic a obvodem zdravotním do K�esetic, kamž ro�n�
43 K 34 h p�ispívají. Nejbližší stanice železni�ní jest Byká� na míst dráze Hora Kutná-Zru�. 

MÁJOVKA. 

Tam, kde se u Bykán� erární silnice kutnohorskotáborská k�ižuje s okresní silnicí, stojí sta-
robylá hospoda Májovka. 

Jako na jiných silnicích, zvlášt� erárních, stav�ny byly za starodávna hostince ku pohodlí 
cestujících, tak i Májovka povstala na p
d� panství malešovského. U Májovky p�evádí 218se z 
polí byká�ských i malešovských západn� erární silnice ležících - zvaných „na bo j i š t i“ - vo-
da ke K�esetic
m a u mostu stojí jako strážci toho okolí �ty�i pyramidové topole, - dodávající 
místu tomuto nemalého p
vabu.227) Topole sázela p
vodn� vrchnost malešovská r. 1821, když 
stav�la okresní silnici puche�skokarlovskou. 

Májovka jest 7 km od Hory Kutné vzdálena a bydlí tu v jediném pop. �ísle 5 obyv. Vším 
náleží ke K�esetic
m. 
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MALENOVICE. 

Poblíž erární silnice kutnohorskopražské asi 3 km jihozápadn� m�ste�ka Suchdola rozpro-
stírá se pod vrchem Borkem (390 m n. A.) obec Malenovice . Jest zde 28 pop. �ísel, v nichž 
bydlí 152 obyv. 

Obec rozd�lena jest okresní silnicí na dv� �ásti, a to na východní a západní a potokem od 
Dob�en� tekoucím na severní a jižní. Potok tento v dalším toku Chtouchovským se zove poto-
kem a vrouben jest lukami, kterým se �íká „obec.“ 

Domy stojí po r
znu, ale tvo�í slušnou náves, na které jest vystav�na kaple se zvonicí. Sta-
v�ny jsou vesm�s z kamene, krytba r
zná. Nábytek i kroj moderní. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest rolnictví a chov dobytka. Mládež po vyjití ze školy z
stá-
vá doma p�i hospodá�ství anebo dává se na studie. 

Nejstarší rodiny malenovické jsou: Hovorkova, Mr�ákova, Suchých, Pokorných a Maší-
nova. 

Obecní jm�ní záleží v 12 ha pozemk
, z nichž se platí 32 K daní; celá obec má vým�ry 
145 ha a odvádí 1850 K p�ímých daní. Lidové názvy polí jsou: na Vrších, na Špitále, na Vo-
hrádkách, na Sloupku, u Božích muk, v Stružkách atd. (Katastr r. 1785.) 

219D�jiny. Malenovice p�ipomínají se poprvé v listinách v XIV. století, kdy byly majetkem 
kláštera sv. Ducha na Starém M�st� pražském. Pozd�li byly majetkem hradu kolínského, který 
náležel Viktorinu knížeti Minstrberskému. Tento Viktorin postoupil Kolín svému mladšímu 
bratru Jind�ichu Hynkovi, a ten ko�il se tehdy po zp
sobu jiných pán
 uherskému králi Maty-
áši a Kolín mu dal v držení. Uh�i ihned m�sto osadili. To dov�d�v se král Vladislav, vydal se s 
vojskem ke Kolínu a nežli tam dorazil, postarali se Kolínští a Kutnohorští, aby m�sto t�chto 
nep�átel sprošt�no bylo. R. 1436 postoupil císa� Zikmund panství kolínské kn�zi Bed�ichu ze 
Strážnice228) ve 3000 kop. gr. �. a Malenovice byly tehdy ješt� v držení tohoto panství. 

Ve stol. XVI. byl pánem Kolína Albrecht z Gutšteina (1537-45) a ten zastavil ves Maleno-
vice Jind�ichu z Hrušova, kterýž ji k dob�e�skému zboží p�ipsati dal. Když pak zboží dob�e�-
ské zabráno komorou královskou, z
staly Malenovice p�i n�m, ale léta 1648 prodal je Jan 
Kamberský z Kamberka Malešovu, jehož pánem byl tehdy Jind�ich Volf Berka z Dubé. Odtud 
sdílely Malenovice osudy tohoto panství až do roku svobody. 

Malenovice náležely školou až do r. 1873 a farou do r. 1878 do Suchdola; od té doby ná-
ležejí školou i farou do Solopisk, poštou a �etnickou stanicí do Suchdola, telegr. stanicí do 
Be�vár, a obvodem zdravotním do Malešova, kamž p�ispívají ro�n� 55 K 20 hal. Nejbližší sta-
nice železni�ní jest Chotouchov na dráze Kolín-�er�any. 

220MALEŠOV. 

Jihozápadn� 7�6 km od Hory Kutné, 334 m n. Adrií rozkládá se obou b�ezích Vrchlice 
m�ste�ko Malešov. Jméno své odvozuje od bohatého horníka Maleše.229) Když Hory Kutné 
dávaly hojnost rud, bylo celé okolí v�kovitými lesy porostlé. I vystav�ti dal Maleš na míst�, 
kde dnes Malešov se rozkládá, chatr�e pro uhlí�e, kte�í lesy mýtili, uhlí v milí�ích pálili a Ho-
rám Kutným až ku konci XIV. století dodávali. Jak ubývalo les
, tak p�ibývalo osady Malešo-
vy. A když Maleš, stav se bohatým m�št�nínem a rudokopcem kutnohorským, vystav�l si zde 
slušný p�íbytek a osada ta nazvána ku poct� majitele celého okolí Malešov. 

Má 136 domy s 933 obyv., z nichž je 26 evang. ref., 1 augsb. vyzn. a 12 israelit
. Domy 
jsou p�ízemní (16 patrových), kryty nazvíce taškami a b�idlicí, tvo�í slušné obdélníkovité ná-
m�stí a stojí v �adách a skoro všechny v zahradách ovocných. 

Nejstarší rodina zde žijící jest rodina Jindrá�kova. 
M�ste�ko Malešov probíhá st�edem silnice puche�skokarlovská, ústí zde silnice poli�anská 
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a odbo�uje v m�ste�ku silnice k Polánce a u h�bitova uhýbá se silnice k Maxovn�. Nejstarší je 
silnice puche�ská, kterou stav�la vrchnost malešovská od r. 1823-32 nákladem 20.326 zl. 17 
kr. víd. �ísla (šajnu) - bez dovoz
, kteréž niknouti povinni byli robotníci. Když stav�na r. 1821 
erární silnice kutnohorskotáborská, zavázala se vrchnost malešovská, že na svých pozemcích 
silnici vystaví. I p�ipadlo jí vystav�ti 420 sáh
 b�žných. Tuto silnici osadila 474 stromy. U 
mostu na „Májovce“ zasadila �ty�i vlašské topole. 

Vrchlice protéká m�ste�ko p�i jižní stran� a rozd�luje je ve dv� nestejné polovice. Na pra-
vém b�ehu rozprostírá se v�tší �ást m�ste�ka a ta sluje: Horní nám�stí, na kterém stojí kostel 
(zámecká kaple), a východn� kostela je Dolní nám�stí (nyní park). 

Na levém b�ehu Vrchlice - za mostem - jest Malá  s t rana a na konci m�ste�ka v stran�
západní jsou Hrad�ana. 

Na nám�stí Horním stojí - mimo kostel - škola, stará tvrz, dv
r s hospodá�skými budova-
mi, pivovar, vrchnostenský ú�ad, v n�mž jest i byt pro vrchního ú�edníka panství malešovské-
ho. 

Na Dolním nám�stí jsou slušné sady a nov� z�ízené tržišt� pro hov�zí dobytek. 
Vodstvo okolí malešovského jest dosti hojné: Tak Vrchlice protéká n�kolik rybník
 a p�e-

javši n�kolik potok
, sp�je ke mlýnu „Dubin�“ a odtud sp�chá dále, aby naplnila zbytky vy-
pušt�ného rybníka „Kamerána,“ kteréhož nyní „Hamerákem“ zovou, sp�chá pak k zámec-
kému rybníku a odtud k vypušt�nému rybníku „P i l skému“ �i „Hutskému“, a pak, aby vody 
své prop
j�ila pile zde nov� z�ízené. Odtud sp�chá ke kamennému mostu a ke mlýnu „Kar-
lovu“, kde již s sebou vzala „Švadlenku“ a „Potok Rozt�žský.“ 

Na býv. panství malešovském bylo rybniká�ství již v XV. století velice rozší�eno. Hojné 
zbytky starých hrází jsou sv�dkem �etných rybník
. Ba byly rybníky i p�í�inou soudní p�e, kte-
rou kutnohorští na Ji�íka z Husti�an, pána na Malešov� r. 1466 byli podali, pon�vadž p�ílišným 
nadržováním vody hráze n�kterých rybník
 se protrhly a tím mnoho škod kutnohorským zp
-
sobeno. P�e skon�ena tím, že Vladislavem, králem �eským, bylo 3. dne m�s. února 1476 pánu 
na Malešov� na�ízeno, aby rybníky vodou  nep �ep l�oval ,  h ráze a  od tok vody v 
dobrém s tavu  držel ,  aby se  ku tnohorským vodou škoda nedála .“230) 

Rybník
 bylo na celém panství malešovském (Suchdol a Dob�e�) 48 a zaujímaly prostory 
155 ha výsevu. Jsou to: Dolejší a Ho�ejší Doubravský, Kn�žský Doubravský, Melounek, Vo-
hradský, Malenovský pod Ov�ínem, Hutský, Zámecký, Hamerák, nyní Hamerá�ek, Prosík, 
Sv�tlík, Kabátov u Chlistovic, Dol. Jordánek, Hor. Jordánek, Žabinec, Chroustkovský, Ko�í-
nek, Zdeslavský, Pastvický, Dlouhý, Prost�ední, Žabine�ek, Vokrouhlí�ek, Židovský, Hejnic-
ký, Brodský, Volšinský, Vohradský, Bezd�kov, Stehlík, Malé Pijavky, Prost�ední, Vražebný, 
Hluboký, Velké Pijavky, Študent u Tuchotic, Košický, Ošteinek, Vob
rek, Lipinský, Dlouhý, 
Spáleník, Penízek, Kol�iš�ák, Bojiš�ák, Bo�etický a Vejvanovský. 

Do katastru obce malešovské náležejí tyto rybníky: Zámecký, Hamerá�ek, Rákosov, Dubi-
na, Prosík, Pilský (vypušt�n) a Bilijovský. 

Hlavní živností obyvatelstva jest rolnictví a �emeslo. V�tšina hoch
 ze školy vystupujících 
jde na r
zná �emesla, málo z
stává doma p�i hospodá�ství. Nejchudší jdou do služeb panských 
a schopn�jší a zámožn�jší jdou na studie do Hory Kutné nebo do Kolína. 

221Jm�ní obce malešovské jest domek �. pop. 23., nemocnice z nouze, hasi�ská kolna, stát-
ní obligace, fond chudinské pokladny, pak pozemky 16 ha, 7 a, 32 m2 vše v cen� 13.200 ko-
run. Vým�ra celé obce (bez velkostatku) obnáší 339 ha 70 a. Obec ze svého jm�ní platí 108 K 
80 h daní, celá obec (bez velkostatku) 6651 K 51 h.

Nejzajímav�jší jména polí jsou: v �ižavech, na Rud�, na Štimberku, na Sk�ivánku, v Ame-
rice, u Dubiny, na Trubách, na Hranici, na Bojišti atd. Luk u Malešova nebývalo, ale upraveny 
jsou z n�kterých vypušt�ných rybník
; n�které rybníky jsou také zalesn�ny. U velkostatku byly 
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všecky pastviny rozorány a dílem v pole, dílem v les upraveny. Strán� a neplodná p
da vysá-
zeny ovocným neb lesním stromovím. 

V m�ste�ku je panský pivovar a ¼ hod. cesty odtud parní pila a elektrárna. Také jest zde 
slévárna na železo a strojírna na hospodá�ské stroje. 

Škola. Dle pam�tní knihy školy malešovské lze teprv zjistiti po�átek zdejší školy, který 
zapsán jest v prvých létech XVIII. st., a to r. 1710, když ustanoven byl kantorem malešovským 
Ond�. Vorlí�ek. U�il mládež „po  � í s lech“. Jak se vyu�ování dálo p�ed tím, nelze nám na-
prosto pov�d�ti. Po n�jakém roce vykázán byl domek �. p. 8 k ú�el
m školním a kantor p�estal 
choditi „po �íslech“. R. 1727 vystav�la obec za p�isp�ní majitele panství Malešovského hrab. 
Brédy novou jednot�ídní školu, kteráž dostala �ís. 47. Od nyn�jška bylo se každému u�iteli za-
vázati, že bude nejen mládež u�iti, nýbrž že i zastávati bude službu varhanickou ve farním kos-
tele na Bykáni, kdež školy nebylo.231) R. 1787 byla škola malešovská rozší�ena o t�ídu druhou, 
roku 1785 o t�ídu t�etí, r. 1881 222o t�ídu �tvrtou a r. 1892 o t�ídu pátou. Jest tedy nyní škola 
malešovská školou p�tit�ídní. 

Budova školní v �ís. pop. 47 nesta�ila více školním ú�el
m a proto pomýšleno na stavbu 
školy nové. R. 1847 dne 5. �ervence položen byl základní kámen k nyn�jší školní budov� a r. 
1849 byla vysv�cena a školnímu ú�elu odevzdána. Nese �íslo 107. Stavba provedena o jednom 
pat�e z kamene a cihel nákladem 9000 zl. st�. zednickým mistrem Balvínem a tesa�ským mis-
trem K�ákalem. Náklad opat�il patron školy svob. pán Karel z Dalberku. Pro školu �ty�t�ídní 
byla p�im��en� r. 1880 upravena stavitelem A. Vep�kem nákladem 1841 zl. 95 kr. r. �. a pro 
školu p�tit�ídní upravena byla r. 1892 týmž stavitelem - nákladem 213 zl. 38 kr. r. �. Náklady 
nesla m. šk. rada. 

Do školy malešovské byly p�id�leny p
vodn� tyto obce: B�ezová, Bahno, P�edbo�ice, Kra-
so�ovice, Zdeslavice, Chroustkov, Chlistovice, Košice, Nepom��ice, Vidice a Tuchotice, cel-
kem 11 obcí vesm�s z panství malešovského. 

Kolik dítek tehdy škola malešovská m�la, neví se, ale r. 1843, od které doby záznamy se 
dály, bylo dítek 249 a když r. 1890-91 m�la býti škola rozší�ena o t�ídu pátou, bylo žák
 349. 

R
zné byly p�íjmy u�itel
 a pomocník
 zdejších. Do r. 1783 jsou nám neznámy. Teprve 
téhož roku z�ízená fasse vykazuje mimo d�íví na otop 385 zl. 16 kr. konv. mince pro u�itele a 
pomocníka. Do fasse této bylo u�iteli zapo�ítáno: z byká�ské kostelní pokladny na pomocníka 
20 zl., na struny 2 zl., za zpívání pašijí - 28 kr., za zp�vy a hudbu p�i nada�ní mši Dr
bežkové 
1 zl. 52 kr., na pot�ebný papír k popisu dítek k sv. zpov�di pat�ících - 24 kr.; z pokladny male-
šovského kostela na struny 2 zl., na d�íví 5 zl. 36 kr.; z pokladny malešovské vrchnosti výkup-
ného za pšenici 4 zl. 48 kr., za žito 7 zl. 12 kr., za je�men 3 zl., za hrách 4 zl. za pivo 24 zl. 
P�iškolené obce, jichž bylo jedenáct, m�ly dáti sypaného obilí 11 korc
 žita, 2 v�rtele je�mena, 
1 korec a 2 mázlíky ovsa, na pen�zích p�epo�ítáno na 36 zl. 5 kr. konv. mince; vedle toho kaž-
dý majitel domu 4 kr. šajnu za koledu v hotovosti, což pá�ilo se na 28 zl. 44 kr. Na zelený 
�tvrtek dostával u�itel z p�iškolených obcí, ve kterých byl 431 d
m, tolikéž vajec, z každého 
�ísla jedno, v cen� 2 zl. 23½ kr. Sobotáles obnášel pr
m�rn� 4 kr. týdn� za jednoho žáka, tedy 
za 157 platících za 47 týdn
 184 zl. 52 kr. Štola vynesla pr
m�rn� ro�n� 50 zl. Pomocníku 
musel dáti u�itel 70 zl. konv. mince a 24 zl. za �išt�ní školních místností. Zbylo tedy u�iteli 
malešovskému �istého p�íjmu 291 zl. 16 kr. kon. mince. 

Fasse tato byla upravena r. 1843232) a pak r. 1863,233) kdy zavedeny výbory školní. R. 
1870 nastouply nové školní zákony i nové platy u�itelské. 

Pokud sahá pam�t, byla posloupnost správc
 škol a u�itelstva takto:234) Ond�ej Vorlí�ek 
(1710), Jan Vorlí�ek, syn prvého (do r. 1721), Martin Kolovratník, Jan Melichar, Josef Pelikán 
(do r. 1783). (Nyní byla již škola dvout�ídní, ale první pomocníci nejsou zapsáni v knize pa-
m�tní.) Josef Franc (1783-1804), Václav Doležal (1804-43), spomocník Prokop R
žek, Fran-
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tišek Sladký (1843235) až 1879), Jan Vorlí�ek (1855-57), Frant. Hemek (1857-58), 223Jan Svatý 
(1858-64), Antonín Zikmund (1864-65), Ant. Chalupa (1864-65), Karel Lejhanec (1865-66), 
Hynek �erný (1866-67), Josef Moravec (1867 �íd. 1908), Ant. Kopecký (1871-74), Frant. 
Zeman (1874-75), Jind�ich Hrbek (1875-78), Ladislav Pacovský (1879-81), Edvard Hejný 
(1879-81), Karel Tomášek (1879-80), Jind�ich Nejedlý (1880-1906), �en�k Semotan (1881 až 
1898), Jan Št�pina (1882-85), Frant. Carda (1885-95), Boleslav Ždímal (1892-96), Václav 
Mašina (1895-96), Otakar Nygrin (1896-97), Bed�ich Papež (1896-99), Josef Chalupa (1897-
98), Zden�k Hájek (1898 u�. dosud), Václav Volek (1898), Marie Bílková (1898-02), 
Frant. Strnad (1899 † 1911), Václav �erný (1902-3), Barb. Kle�ková (1903), Ju l ie  P locko-
vá (1903 u�. dosud), Fran t .  Kalous  (1906 �íd. dosud), Ant. Pilc (1906-7), Marie Pilbauro-
vá (1907-8), Bohuslav Pla�ek (1908-09), Alo is  Vohánka (1909 u�. 224dosud), Josef Vep-
�ek (1911 zat. u�. dosud, ale p�id�len m�š�. škole chl. v Ho�e Kutné), zástupcem jeho jest ma-
tur. J. Konvi�ka. Škol. r. 1912-13 nastoupí sem u�itel Jos .  Pet � ík . 

Vyu�ování ženským ru�ním pracím povoleno bylo r. 1878 a ustanovena byla první u�itel-
kou Frant. Procházková (1878-82), pak byla Marie Frýdová (1882-92), Magda Libánská 
(1892 u�. dosud). Je zárove� ind. u�itelkou v Chlistovicích a od r. 1907 ustanovena je defini-
tivn�. 

Posloupnost p�edsed
 míst. školní rady: August T�šitel do 1877, �en�k Štolba do r. 1882, 
Ant. Vep�ek do 1897, MUDr. Jos. Metelka do r. 1901. Ant. Vep�ek op�t od r. 1901, † 1910, 
MUDr.  Adolf  Mar t inek (1911 dosud). 

Školními dozorci místními byli: Josef Hájek do r. 1872, Karel Hána do r. 1878, Ant. Vep-
�ek do 1888, Edvard Teklý do 1895, MUDr. Jos Metelka do r. 1897, Edvard Teklý op�t od r. 
1897-1903, Fran t i šek Mar t inek (1903 dosud). 

Ke škole malešovské p�iškoleny jsou toho �asu tyto obce a samoty: Farní ves Byká� (2000 
m), Týništ� (2500 m), Maxovna (2000 m), Polánka (2000 m), Rozt�z (2200 m), Lhota Nová 
(2000 m), Lhota Stará (1200 m), Bilejov dv
r (1100 m), Dubina, mlýn (1100 m), Rákosov 
mlýn (1000 m), Panská pila (700 m), Karlov, mlýn (1100 m), hostinec Lipsko (2100 m), Roz-
t�ž Lázn� (2000 m), Slam�nec, mlýn (2000 m), �ešeto, mlýn (2000 m) a Rabštejnka, mlýn 
(2200 m). 

Kostel. Na m�ste�ku stávala od nepam�ti nepatrná d�ev�ná kaple, zvaná „Žižk
v kostel“, 
která sho�ela r. 1729. Na témž míst� dal vystav�ti hrab� Karel Jáchym z Brédy v l. 1731-33 
kostel.236) Kostel opat�il pot�ebným nadáním, prohlásil jej „zámeckou  kap l í“ a z�ídil tu 
místo zámeckého kaplana. 

Kostel zasv�cen ku cti sv. Václava. Na hlavním oltá�i visí obraz tohoto sv�tce, který prý 
malován v r. 1731 Petrem Brandlem. Dnes ovšem jest již p�emalován, a proto nelze prvou 
zprávu potvrditi. 

V kapli krom� hlavního oltá�e jsou ješt� dva oltá�e postranní menší hodnoty. Krom� k�í-
žové cesty jsou zde ješt� dva veliké obrazy a sice: sv. Petra a sv. Majdaleny. Varhany pocháze-
jí z chrámu sv. Bartolom�je v Ho�e Kutné. 

Ve v�ži jsou t�i zvony: Nejv�tší z r. 1835 od Bellmana z Prahy, druhý z r. 1737 od Boka z 
Kou�im� a t�etí nejmenší z r. 1883 od neznámého zvona�e. 

Ke kapli této zámecké ustanovil hrab� Maxmilian z Oštejnu kaplana roku 1762 a založil 
pro� fundaci (s dorozum�ním konsisto�e královéhradecké), z kteréž d
chod vrchnost malešov-
ská vypláceti povinna jest. Funda�ní listinu dal vyhotoviti Bed�ich Max. Hrab� z Oštejnu a r. 
1797 vložil ji do desk zem.237) Kaplan jest pod�ízený fará�i byká�skému. 

Povinností zámeckého kaplana jest, vykonávati všecky církevní funkce v chrámu malešov-
ském a �ísti mše sv. za živé i za mrtvé �leny rodiny Oštejnské. Dále jest jeho povinností - in 
loco byká�skému fará�i in administrandis divinis et sacramentis in concionando et catechisan-
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do a též ve zpov�di vypomáhati. Všecky ostatní povinnosti jsou v nada�ní listin� vepsány. P�i 
zámecké kapli této bylo založeno Lotharem z Oštejn
  bratrstvo sv. Valburgy, které se r. 
1766 rozešlo a ze zbylého kapitálu tohoto bratrstva vystav�n postranní oltá� ke cti sv. Valbur-
gy. Ješt� zasluhuje zmínky odkaz P .  Jana Kropá�ka, zámeckého kaplana, který r. 1791 v�-
noval jistinu 900 zl. rýnských a úroky z kapitálu toho, aby ud�lovány byly potomk
m po jeho 
sest�e ve studiích. 

Posloupnost zám. kapl. od z�ízení kapl. místa: Jan Kropá�ek (1762-91), Jan Mosor (1791-
98), Karel Maštalí� (1798-1806), Václ. Kopa (1807-47), Jan Samohrd (1847-59), Jan Koutný 
(1859-62), Josef Ludvík (1862-72), Frant. Bráza (1872-76), Frant. Klus (1877-78), Frant. Uh-
lí� (1879-82), Jan Dvo�ák (1882-87), Augustin Pospíšil (1887-91), Frant. Pelikán (1891-93), 
Lad. Seidl (1893-96), Fran t i šek Machá�ek (1897 dosud). 

225Malešov obdržel majestát na trhy již r. 1702, ale trhy se nekonali až za císa�e Františka 
r. 1833, který Malešovu ud�lil privilej na trh jeden a císa� Ferdinand r. 1837 na dva.238) 

Trhy byly z po�átku velmi siln� navšt�vovány jak se strany prodava�
, tak i se strany kup-
c
. Le� v pozd�jší dob� zašly úpln�, ale r. 1898 byly op�t v život p�ivedeny bez výsledku. 

Domácí obchod je �ilý. Zejména v sobotu, kdy lidé z okolí p�icházívají na koupi zboží pro 
celý týden. Taktéž bývá i �asu ned�lního dopoledne po službách božích. 

D�jiny. Na západní stran� nám�stí malešovského stojí dosud dob�e zachované zbytky sta-
robylého hradu, kterýž druhdy siln� opevn�n byl. Zachovala se tudíž až na naše �asy mohutná 
v�ž, stojící na ostrohu pevné rulové skály, která jest v�ži p�irozenou baštou hradební. A pon�-
vadž jindy na této stran� zámek v�ží uzav�en byl a jsa obehnán ješt� hradbou a p�íkopem, byl s 
této strany hrad skoro nedobytným, k �emuž v�ž a malá vížka, pod kterou bývala studn�, mno-
ho napomáhaly. Nyní užívá se v�že za špýchar. 

Jak vypadala a jak rozd�lena byla druhdy všecka stavení celého hradu, nedá se nijak ur�iti, 
toliko dle slabých z
statk
 lze souditi, že v severozápadním rohu stávala budova, ku které vedl 
vysoký most a p�íchod ku brán�, která se v tomto stavení nalézala - a to byla budova, ve které 
majitelé statku bydlívali.239) Na jihozápadní stran� jest také stavení starší, založeno na býva-
lých p�íkopech a to sloužívalo za byty a kancelá�e bývalých ú�edník
. Nyní jsou tu byty z�íze-
ny pro �eládku. Podzemních sklep
 jest zde velice mnoho. 226Sklepy, kterých užívá pivovar, 
jsou sklenutým p�íkopem hradním, který byl vysekán ve skále. Sklepy, které pod v�ží vyseká-
ny jsou, nejsou p�ístupny. V jižním rohu hradeb stavala v�ž s v�zením. Z ní nezbylo ani pa-
mátky. Ve v�ži této vyrostla obrovská lípa. Roku 1850 zdvihla se velká vich�ice a lípu z ko�e-
ne vyvrátila a s ní celé skoro okolí do p�íkopu se sesulo. Na parkánech, ostatních p�íkopech a 
hradbách založeny zahrady a sady. 

Malešov bylo sídlo P�ibyslavovo, a ten jest prvním známým majitelem již r. 1303.240) Brzo 
po té - za Jana Lucemburského - objevuje se majitelem Zdislav z Malešova �ili Zdislav z Leš-
�iny, kterýž se svým synem Zde�kem do r. 1349 byl majitelem Malešova. 

V té dob� bu	 otec, bu	 syn prodali statek malešovský i m�ste�ko i hrad Malešov, vsi By-
ká�, Polánku, Albrechtice Purkhartovi z Maidburku a týž v r. 1359 p�edal celé zboží klášteru 
sedleckému za 2000 kop gr. �.241) Císa� Karel dovolil opatu Petrovi a celému konventu uzav�í-
ti koupi242) a vložiti do desk zemských.243) 

Než nebylo zboží malešovské dlouho v rukou kláštera sedleckého. Pro pen�žité nesnáze 
svolil op�t císa� Karel, aby klášter mohl Malešov odprodati. A to se stalo nepochybn� r. 1364, 
v kterém �ase byla na statku malešovkém zapsána rodina bohatých Ruthard
, usedlých na Ho-
rách Kutných. O prodeji a koupi Malešova vydány jsou listy Petra Rutharda ze Svojšic, a Vác-
lava, opata i všeho konventu kláštera sedleckého blíže Hory Kutny, kteréž sv�d�í Kuklínovi 
Ruthardovi, m�št�nímu z Hor Kuten, na prodání Malešova, hradu s m�ste�kem, i na jiné ší�e 
za 1300 kop gr.; a jiné dva listy císa�e Karla lV., kteréž oba toho trhu a prodeje potvrzují, a v 
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nich se k tomu povolení dává.244) 

Rodina Ruthardova byla pro nesmírné bohatství povýšena do stavu panského a psala se 
pak od tvrze malešovské „z Malešova.“245) Pro� Ruthardové Malešov prodali a kdy se tak sta-
lo, není známo, ale r. 1411 byl zapsán držitelem Martin Kladný z T�chlovic. Týž prý pomocí 
krále Václava IV., zboží malešovské koupil a jemu za tu pomoc zástavn� v�rn� sloužiti se za-
vázal až do jeho smrti, by� i v jeho držení p�ešel i statek jiný. Také se zavázal tvrz malešov-
skou ponechati pro posádku vojenskou, kdykoliv toho bude králi t�eba. 

�teme o tom toto:246) „Já Martin �e�ený Kladný z T�chlovic vyznávám tímto listem p�ede 
všemi, kdož jej �ísti nebo �túce slyšeti budú, že nejosvícen�jší kníže a pán, pan Václav, �ímský 
král, vždy rozmnožitel �íše a �eský král, pán nejosvícen�jší m
j u�inil mi jest pomoc, za kterúž 
sob� Malešov nebo jiné zboží koupiti mám. A kteréž sob� kúpím, bu	to Malešov nebo jinou 
tvrz, ta má jmenovanému pánu do jeho života otev�ena býti, aby s té jisté tvrzi, kterouž jm�ti 
budu, proti svým nep�átel
m brániti se mohl, nebo jeho ú�edníci, kolikrátby toho pot�eba bylo, 
však bez mé škody. 

Také slibuji dobrú �istú v�ru u JMti a u žádného jiného s šesti ko�mi do jeho života býti a 
JMti v�rn� slúžiti, ke všemu dobrému pomáhati a ode všeho zlého vyst�íhati, jakž nejdále budu 
moci; a také JM má mi podle jiných komorníkóv a služebníkóv pot�ebu dávati, jakož mi nyní 
dává. Také jest umluveno, kúpil-li bych já jinú tvrz nežli Malešov, tehdy, když mi král káže, 
mám 227jemu Malešova bez zmatku sstúpiti; pakli bych Malešov kúpil a JM. rá�ila jej jm�ti: 
tehdy mám JMti za též peníze, jakož sem kúpil, zase dáti. 

A tomu na sv�domí svú sem pe�et p�iv�sil, a k lepší jistot� svrchu psaných v�cí prosil sem 
slovútných mužóv, Mikuláše z Egerberka, nejvyššího písa�e desk zem. království �eského, 
Henricha z Lažan, králova komorníka a Hájka z Hod�tína, podkomo�í markrabství Moravské-
ho, aby k sv�domí své pe�eti podlé mé k tomuto listu p�iv�sili. Jenž jest dán v Praze, léta od 
narození syna božího tisícího �ty�stého jedenáctého, ten úterý p�ed sv. Kate�inou. 

Martin Kladný p�ibrav k svému jménu i po Malešovu p�ídomek, psával se pak z T�chlovic 
a Malešova. 

O válkách husitských mnoho vytrp�lo okolí Malešova. Sám držitel Malešova bu	 Martin, 
anebo jeho d�dic stál proti Husit
m, a ti cht�jíce ho za to pokárati, s celou svou silou na pod-
zim r. 1421 stanuvše nad tvrzí siln� do ní st�íleli, tak že kone�n� pátý den majitel tvrze 19. dne 
m. listopadu se všemi zásobami Husit
m se vzdal. O n�kolik let pozd�ji strhla se poblíž Male-
šova bitva mezi Pražany a Žižkou. (O ní promluvíme pozd�ji.) 

V tom �ase byl majitelem Malešova, - a� ani ur�it� nevíme, kdy se tak stalo - Zbyn�k z  
K �ešic  a jehožto d�dicové p�enesli majetek na pov�stného hejtmana husitského, Ond �eje  
Ke �ského  z  � ímovic . Ten roku 1440 p�evedl Malešov na jiného pov�stného rytí�e Beneše 
Mokrovouského z Husti�an, p�ítele a v�rného bojovníka strany kališnické. 

Když však byl popraven starý jeho p�ítel, Rohá�  z  Dubé a  na  S ion� , tu zcela ve�ejn�
proti císa�i mluvil a jemu vypov�d�l r. 1437 válku. Spojiv se s úhlavními nep�áteli a šk
dci cí-
sa�ovými, najm� s Koldou z Náchoda, Hertvikem z Rousinova, Chvalem z Machovic a Bed�i-
chem ze Strážnice, nemilosrdn� po �echách hospoda�il. Ba i samého hlavního m�sta Prahy byl 
by se málem zmocnil. 

Po smrti jeho d�dil statky syn Ji�ík z Husti�an. Ten pat�il mezi nejhorliv�jší p�ívržence krá-
le Matyáše uherského. Když po smrti krále Ji�ího dosedl na tr
n Vladislav, vyslal nejvyššího 
purkrabího Jana Jence z Janovic, aby m�sta a hrady ku stran� uherského krále stojící, ku vzdá-
ní se p�im�l. Jenec dobyl mnohá m�sta i tvrze a hrady a p�inutil také r. 1472 Ji�íka, aby se 
vzdal, což on také u�inil.247) 

Ji�ík prodal malešovské zboží r. 1525248) za 3500 kop gr. �. Ji�íku Hášovi z Újezda, jehož 
dcera Mandalena provdala se za Jana s t .  Salavu  z  Lípy. Pon�vadž m�l Salava z Lípy také 
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již své zboží, u�inili si oba manželé r. 1548 vzájemné zápisy do desk zemských.249) Avšak 
manžel zem�el d�íve manželky své - d�dic
 nezanechav. Všecko zboží své postoupila r. 1562 
Mandalena strýci svému Janu  s tarš ímu Salavovi  z  Lípy a toliko sob� vým�nek zabez-
pe�ila. 

Jan  s tarš í  Salava z  Lípy zem�el r. 1575 a zboží, které neodprodal, d�dilo jeho p�t 
syn
.250) Než se o zboží otecké rozd�lili, prodali Malešov ješt� r. 1575 J i � íku  Vod� rad-
skému z Hrušova na Suchdole a Dob�eni za 15.000 kop gr. �. 

Ji�ík Vod�radský spojil Malešov se Suchdolem, Dob�ení a co m�l, v jedno panství male-
šovské. Jakých konc
 tento skoupý muž došel, uvádíme u Suchdola. 

Po smrti jeho z
staly n�které jeho statky v držení císa�e Rudolfa II. a k t�m náležel také 
Malešov. Královským správcem jmenován byl Mikuláš Ná228chodský z Babího, a po n�m († 
1593) Jan Lvovický ze Lvovic. T�ch následoval r. 1598 Mart in  Vi lhaim z  Vustanova, 
pozd�ji hejtman na Kolínsku. Po�átkem XVII. století žádal nejvyšší mincmistr Hanibal  
Valdš te jn  královskou komoru, aby za jeho d
chody dáno mu bylo zboží malešovské k uží-
vání. Žádosti jeho bylo vyhov�no. Pon�vadž se však Valdštejn pak ani o hory ani o zboží jím 
spravované nestaral, usnesla se komisse královská, aby zboží malešovské op�t k ruce krále po-
stoupil, což Valdštejn bez rozpak
 také r. 1612 u�inil. Malešov spravoval pak Matyáš  Ná-
sadnický a po n�m r. 1616 Šebest ian  Rejš ický. 

Jelikož Rejšický byl zárove� hejtmanem kolínským, p�ipojen Malešov t. r. ke Kolínu a po 
té spravován op�t cís. hejtmanem malešovským Vilémem z Vustanova. 

Majitelé panství hlubockého, brat�í Malovcové z  Malovic , obdrželi r. 1620 zboží ma-
lešovské v užívání, po nich jakýsi Berka, ale hned po bitv� b�lohorské zastavili císa�ští Male-
šov251) El i šce  z  Žero t ína  roz. z  Valdštýna,252) kteráž nabyla držení tohoto zboží r. 1627 
za 63.500 kop gr. míš.253) a žádala 15. dne m�s. dubna r. 1631, aby jí byl ponechán komorní 
statek Malešov a Sion d�di�n�.254) Týž byl až dosud pod správou cís. hejtmana malešovského 
Viléma z Vustanova.255) Eliška z Žerotína prodala statek ten r. 1645 J ind � i chovi  Vol fovi  
Berkovi  z  Dubé. Jeho syn Fran t .  Karel , když dosáhl plnoletí, p�evzal Malešov a že pak 
po smrti jeho r. 1663 zboží malešovské velice zadluženo bylo, prodali na�ízení komissa�i cí-
sa�ští r. 1666 Malešov, Suchdol, Dob�e� a pustou tvrz Miskovice atd. za 114.000 rýnských 
� í šskému hrab� t i  Janu  ze  Šporku , kterýž tehdy byl generálem jízdy a majitelem zboží 
lyského n. Labem. 

Po smrti jeho r. 1679 d�dil Malešov syn jeho Fran t i šek Anton ín , kterýž nechal panství 
velice spustnouti a když nebylo možno již na Malešov� bydleti, prodal jej 1699 hrab�ti Fran t .  
Antonínu  Hal levai lu , pánu na �echticích a Jeníkov� za 280.000 rýnských. 

R. 1710 koupil zboží malešovské Fran t .  Karel  svob .  pán  z  Oštejnu  za 400.000 
rýnských, kterýžto jej svému strýci J ind � .  Kar lovi  z  Oštejnu  r. 1717 byl postoupil. Jin-
d�ich prodal Malešov Karlu Jáchymovi  h rab� t i  z  Brédy za 600.000 rýnských. A když 
tento nemohl je zaplatiti, p�ipadlo zboží malešovské - velice zadlužené r. 1744 v��itel
m jeho. 
Pan Jind�ich Karel z Oštejnu m�l na panství tom velikou summu trhové ceny nedoplacené, 
proto odevzdány jsou statky malešovské jeho zástupc
m k spravování. Jind�ich byl povýšen za 
hrab�te a Malešov z
stal v jeho rod� do r. 1809. 

Tenkráte byl pánem Jan Fridrich Karel Max hrab� z Oštejnu, svobodný pán na Pleši a 
Weinmarku, a ten odkázal Malešov se vším p�íslušenstvím synu švakra svého svob. pánu Bed-
�ichu z Dalberka. Po smrti téhož d�dil Malešov jeho bratr Karel svob. pán z Dalberka. Ten 
zboží malešovské dal synu svému Bed�ichovi, kterýž 1919/908 na svém zámku v Da�icích na 
Morav� zem�el. Byl� pánem na Malešov� a Rozt�ži, na Suchdole a Dob�eni v �echách, Da�i-
cích a �e�ici na Morav�. Veškeré své statky rozd�lil dv�ma syn
m. Panství malešovské a �e-
�ické p�ipadla staršímu synu Karlu, �íšskému svob. pánu z Dalberka, ostatní d�dil mladší bratr 
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Bed�ich. 

Prvý dal hned po smrti svého otce „lov�í zámek“ v Rozt�ži p�estav�ti velikým nákladem, 
opat�il vším komfortem a zde se usadil jako pán svých statk
. 

229BITVA U MALEŠOVA. 

Okolí malešovské i Malešov jsou v historii mnohou událostí proslulé. Již r. 1421, kdy Pra-
žané vytáhli proti Ho�e Kutné, aby se po smrti nejvyššího mincmistra Old�. Vaváka z Hrad-
ce256) ujali hor a dosaditi mohli bez vlivu Zikmundova - Mikuláše, souseda pražského za 
správce mince kutnohorské, hned tehdy oblehli Pražané tvrz v Malešov�; již state�n� hájil teh-
dejší majitel Václav Martin Kladný z T�chlovic a na Malešov�. Teprv po n�kolikadenním boji 
19. dne m�síce listopadu 1421 ustal257) a tvrz malešovskou se všemi vále�nými zásobami vy-
dal v ruce Pražan
 a na budoucí �asy zavázal se, dáti tvrz pro vojenskou posádku. 

Zvlášt� památným stal se Malešov v dobách válek husitských r. 1424. 
Když Žižka b�hem neznámých událostí octnul se s vojskem svým, s Rohá�em a brat�ími 

Vale�ovskými u Kostelce n. Labem, obležen jest v m�ste�ku tom od Pražan
 i jednoty panské 
s nimi spojené. P�evaha t�chto byla veliká, takže Žižka, opatrný vojev
dce, byl postaven do 
velkého nebezpe�í. Ale p�átelé jeho Hynek a Viktorin, brat�í z Pod�brad a Jan Hv�zda z Vi-
cemilic p�isp�li mu zav�as k pomoci a vyvedli ho odtud i s lidem. 

230Sotva že se dostal Žižka p�es Labe u Pod�brad, obrátil se k jihu s takovým chvatem, že 
zdálo se, jakoby utíkal. To vystihnuvše Pražané jali se jej pronásledovati. Ale zkušený voje-
v
dce snažil se co nejrychleji dostati se z rovin, kde �etn�jší jízda nep�átelská mohla jej zasko-
�iti, a táhl k Malešovu, do kraje kopcovitého, kde asi posud slabé jeho vojsko sesílila pomoc z 
Tábora a lid Rohá�e z Dubé. Opevniv tábor na návrší jednom položený, chystal se k rozhod-
nému boji. 

I svedena krvavá bitva 7. dne m�s. �ervna ve st�edu p�ed sv. Duchem r. 1424. Slyšme, jak 
lí�í bitvu tu historik V. Tomek: „Vzpomenutý vrch zdvihá se na západní stran� potoka, který 
okolo Malešova b�ží k Ho�e Kutné, kdež jej nazývají Pách. Naho�e poskytuje prostranného a 
pohodlného místa k postavení vojska, maje svah mírný obrácený k stran� východní; doleji 
však pojednou se p�ík�í, a� ne�iní se tím slezení nemožné. 

Na stran� p
lno�ní, k Malešovu, schyluje se strá� lesem pokrytá a na jižní p�ichází potok 
úzkými roklemi, které ješt� p�ed nedávnými �asy byly pokryty lesem. Žižka dostal se rychlým 
pochodem, nejspíše p�es Malešov na vrch, d�ív než ho Pražané mohli dohoniti a hned zav�ev 
se vozy t�sn� sestavenými, kolo na kolo, jak rozumíme toliko s pravé a levé strany a snad i ze 
zadu. 

Na prostranství ho�ejším srovnal zástupy v šik, �elem k východu obrácený, nap�ed jízdné, 
za nimi p�ší. P�i tom dal n�který po�et voz
 pícovních naplniti kamením a v�adil je mezi jízdu 
do p�edního zástupu, aby však nebyly spozorovány od nep�átel. K voz
m byli p�idáni lidé p�-
ší, aby je �ídili. 

Pražané, kte�í nejspíš za Žižkou táhli pohodln�jší cestou p�es Kutnou Horu, jakožto m�sto 
pod jich panstvím stojící, stanuli proti n�mu na vrchu, jejž od postavení jeho d�lil toliko potok 
s dolem neboli oudolí�kem dosti úzkým, na kterémžto vrchu stojí nyní h�bitov malešovský. V 
dole je nyní mlýn, �e�ený u Dubiny a nížeji rybník, �ehož obého tehdáž nebylo. 

D
v��ujíce u v�tší po�et vojska svého a obávajíce se nejspíš, aby Žižka necht�l uniknouti 
bitv�, kterou oni dychtiv� vyhledávali, sp�šn� hotovili se k boji a táhli v šiku p�es d
l, ve kte-
rém nemohli dostate�n� rozvinouti sil svých. Pro sp�ch také ani nedo�kali, až by všechny zá-
stupy jejich byly na míst�. 

Žižka �ekal, až asi polovice vojska jejich p�ešla p�es d
l a po�ala hnáti útokem do vrchu. 
Tu velel jízdným hnáti na n�. Když pak již m�lo p�ijíti k sražení jedn�ch s druhými, v tom ud�-
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lali jízdní Žižkovi místo voz
m, které byly to�eny mezi nimi a Žižka kázal vozy t�žké kame-
ním napln�né, spustiti s vrchu na Pražany, nepochybn� tu, kdež po�íná p�íkrá strá�. 

S�ícení voz
 musilo zp
sobiti ú�inek strašlivý, jímž najednou rozraženy jsou Pražan
m 
všecky jejich šiky. Žižka dal do nich také hned z d�l bíti a potom hned celé vojsko jeho hnalo s 
vrchu útokem. 

Tu nastal boj krvavý, ve kterém Pražané zatla�eni do úzkého dolu, utrp�li ztrátu velikou, a 
jak byly první zástupy obráceny na út�k, strhly také všechny druhé ve zmatku úplném. 

Padlo z vojska pražského 1200 lidí a porážka byla tím strašliv�jší, že po�ítalo se mezi nimi 
326 hospodá�
, �ili usedlých m�š�an
 pražských, rovn�ž pak také mnoho lidu rytí�ského. 

Mezi p�edn�jšími byli Petr Turkovec, rytí�, který držel korouhev pražskou, �en�k, syn Vi-
ké�e z Myšlína, n�kdy místopurkrabí hradu pražského, Jan Hlas z Kamenice, rytí� sed�ním na 
Strašnicích, Hlavá� z Deštnice a mnoho jiných. Žižka ztratil lidu svého asi 200, mezi nimiž byl 
ze� jeho Ond�ej z Dubé. 

Utíkajícímu vojsku pražskému pobráno jest také mnoho voz
, pušek a jiné zbran�.“258) 
Mnoho spisovatel
 popisovalo boj Žižk
v s Pražany u Malešova. Skoro 232všichni kladli 

bojišt� na p�íkrém svahu u „Dubiny“. (Asi tam, kde dnes stojí malešovský h�bitov). Byli mezi 
nimi kroniká� Hájek, Eneáš Sylvius, Palacký, Kalousek, Tomek, Kurc, Knüpfer a j. v. 

R. 1898 vydala Král. �. Spole�nost Nauk v Praze spis JUDra. H. Tomana „Husi t ské vá-
le�nictví“,259) a ten ve svém spise na str. 339. dokazuje, že boj nemohl se svésti na „Dubi-
n�“, nýbrž na svahu Štimberku (Steinsberg) a to bylo poblíž Lhoty a Karlova mlýna, nikoliv 
tedy na jihovýchodní, nýbrž �ist� na západní stran� Malešova. 

Dr. Toman praví, že netáhl Žižka se svým vojem p�es Horu na Malešov nebo okolo Male-
šova, a to proto, aby nebyl prozrazen Horníky, kte�í stáli rozhodn� proti n�mu. Vid�l-li Žižka 
pot�ebu �eliti Pražan
m, pak ovšem bylo to od n�ho opatrnictví, rozvinouti boj západn� Male-
šova, nikoliv východn� nebo jihovýchodn�. Dr. Toman tvrdí, že Žižka p�išel ode vsi Tuchotic, 
odkud tehdy prý jediná cesta vedla k Malešovu, p�ešed Malešovku, táhl vzh
ru úvozem. Na 
levo nad strání postavil šik sv
j vozový a zav�el kolo na kolo. St�ed jeho postavení nazna�uje 
prý dosud veliký balvan skalní na Štimberku. �elo postavení jeho obráceno bylo k jihu, kde 
bylo s dostatek prostranství pro boj i šikování nep�átelského vojska, a kam také jízda mohla 
útokem na nep�átele hnáti. 

N�kte�í historikové p�iklonili se k náhled
m Tomanovým, ale lidé domácí, jež historie Ma-
lešova a okolí zajímá, nesouhlasí naprosto s d
vody Tomanovými. P. Josef Pavel, fará� byká�-
ský, p
sob� mnohá léta na Bykáni,260) tedy nedaleko „bojišt�“, zabýval se otázkou, kde as 
bitva ona se strhla i zkoumaje polohu krajiny, zbytky po boji a zprávy d�jinné o bitv� docho-
vané, nabyl mín�ní o bitv� té od jiných odlišného, jež tuto podává. 

„Štimberk, píse�né návrší nad Malešovem, stanovišt�m táboru Žižkova nebyl.“ D
vody: 
„Vojsko Žižkovo v zádech m�lo by na dost�el nep�átelskou tehdy tvrz malešovskou a z boku 
pravého nep�átelské území a m�sto Horu Kutnou, což pro p�ípad porážky pro vojsko Žižkovo 
zlé mohlo by míti následky. 

V dob� té byla pod Štimberkem hluboká cesta úvozová, kterouž útok pouze veden býti 
mohl, byl� by velmi slabý a celé údolí nebyly by zatarasily spušt�né vozy. O tomto míst� ne-
mluví ani lidové podání, ba ani o žádném nálezu zbraní a pod. nebylo nikdy �e�i. A v místech 
t�ch r. 1907 upravovala se okresní silnice, velikou serpentinou, hluboko terén prorývající, ale 
ani památky zde nebylo po n�jakém nálezu. 

Tvrzení Dra. H. Tomana, že by cesta od Tuchotic byla jedinou cestou k Malešovu sm�rem 
od Pod�brad, též se s pravdou nesrovnává, nebo� v údolí pod Štimberkem, kudy se vine potok 
Malešovský (Vrchlice), stojí n�kolik mlýn
 a ke každému zajisté již tehdy vedla zvláštní cesta, 
pon�vadž cesty ty spojovaly mlýny s okolními osadami. Pronásledované vojsko poražené mu-
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silo by utíkati, ovšem op�t cestou k Tuchotic
m, když jiné cesty nebylo, a historie - a sám Dr. 
Toman praví, že Žižka pronásledoval Pražany k Ho�e Kutné; vždy� p�ec to holou nemožností, 
aby poražení utíkali p�es �ady vít�z
. 

Dle mín�ní našeho táhlo vojsko Žižkovo od Pod�brad p�es Novou Ves k Radbo�i, Misko-
vic
m, p�ešlo p�es návrší nad nyn�jším Velkým rybníkem (Obickou), kterého tehdy nebylo, a 
táhlo vzh
ru ke dvoru Bilejovu a odtud p�ímo k Prosíku. A Žižka byl zajisté dob�e seznámen 
se zdejší krajinou, po233n�vadž hned vhodného našel místa pro nezbytnou bitvu. Kde as bitva 
ta svedena byla, nazna�uje stará kniha kutnohorská p�i r. 1499.261) Z ní vyjímáme: ……“byla  
r
zn ice  o  tok vody,  která  p � i cházela  z  obcí  od  s t rany západní  k  Bykánci ,  a  
dále  téci  m� l a  ku  K �eset ic
m; ale  Blažek Bykánecký sv
 j  p � íkop  p �ehradi l  
zákopem,  a  voda vyl ívala  se  na  královskou s i ln ic i  k  Po l i�an
m. Horníci  r .  
1490  na � íd i l i  s t ranám a s tarým sv�dk
m stán í  na  ta  po le .  Sv�dek Pulec,  aby 
ukázal ,  j ak daleko  do  minulos t i  pam� t  j eho  sahá,  pravi l :  „Pamatu j i ,  když 
j sem vozi l  kámen k praku  k dobývání  S iona.“  -  J iný sv�dek Duchek z  P �ed-
bo � i c  za�al  takto  sv�d� i t i :  „Já  pomním prvé než S ion  hrad  byl ;  kteráž  voda 
jde  od  boj i š t� .“ Tento údaj slouží vydatn� k ustanovení místa, kde Žižka r. 1424 Pražany u 
Malešova porazil. N�kdejší sporný tok vody ozna�en jest nyní suchým úpadem, který u hos-
pody Májovky blíž Bykánce jde pod erární silnici. P�icházela ta voda z výšiny, která na západ-
ní své stran� sklání se k mlýnu „Dubin�“ na potoku Malešovském (Vrchlici). V tomto západ-
ním svahu oné výšiny stav�la se r. 1870 okresní silnice u nového h�bitova malešovského k 
Chlistovic
m, a tu nad mlýnem Dubinou u rybníka, �e�eného Prosík, našlo se mnoho kostí lid-
ských,262) a dosud se r
zné památky a kosti nalézají. 

A pon�vadž v zápisech zemských desk v létech 1540-1550 mlýn na Dubin� slovy: „mlejn 
pod bojišt�m“ se uvádí, máme nalezeno bojišt� bitvy u Malešova, pon�vadž jiná v�tší bitva na 
místech t�ch svedena nebyla, a nálezy p�ipomínají dobu husitskou. 

Ne tak snadno lze nalézti postavení vojska Žižkova a vojsk Pražan
 p�ed bitvou, nebo�
máme zde pro postavení tábora Žižkova �ty�i velmi vhodné a možné polohy. 

První jest návrší, jež mezi Dubinou a Polánkou se prostírá ve zna�né rozlehlosti a jest se 
t�í stran p�íkrými, místy i nesch
dnými, nyní zalesn�nými svahy jako opevn�no. 

Sem nejvíce historik
 klade tábor Žižk
v. Druhé stanovišt�, kde asi stály vozy Pražan
 jest 
pole nad rybníkem Prosíkem, nad p�íkrou strání, kde dosud lze vid�ti zákopy d�lost�electva 
pruského, r. 1757 p�ed císa�skými ke Kolínu ustupujícího. 

T�etí stanovišt� vhodné bylo by u samé Maxovny,263) zvlášt� u západní její �ásti; �tvrté 
pak u rybníka Prosíka p�i nyn�jší silnici, vedoucí vzh
ru k Maxovn�, zdálo se již zmín�nému 
badateli p�edhistorickým opevn�ným tábo�išt�m. Prostranství prost�ední vej�itého tvaru jevilo 
se býti pro tábor Žižk
v p�íliš malým. Bližším však zkoumáním dosp�l týž k p�esv�d�ení, že 
tábor Žižk
v stál v t�chto místech. Prost�ední prostranství, t�emi hlubokými a širokými p�íko-
py proti údolí se t�í stran opevn�né, sloužilo za baštu, hlavn� d�lost�electvu, kteréž odtud 
ovládalo celé údolí a cestu k Chlistovic
m vedoucí. 

Vlastní tábor Žižk
v rozkládal se opodál za opevn�nou baštou, vozy kolo na kolo, p�íkopy 
opevn�n na stran� proti nep�íteli do údolí. Dole, po pravé ruce rybník Prosík, po levé a dále v 
zad les, a v n�m již tehdy zajisté vystav�ný hrad Sion264) sídlo Rohá�e z Dubé, ú�astníka bitvy 
a p�ítele Žižkova. Na p�í� p�es cestu, kteráž vedla strání o n�co doleji, než nyní vede okresní 
silnice, vyházeny p�íkopy a náspy, asi proto, by nep�ítel šikem vozovým, tedy lépe kryt, ne-
mohl na tábor Žižk
v útok podniknouti. 

234Na postavení Žižkovo - jak projevují nálezy - dál se útok toliko s jedné strany a to seve-
rozápadní z údolí, protože s druhé strany nebyl tak snadný; byl tu rybník a mo�ály. Mimo to 
oba boky chránila dv� prameny vyrytá, podobu hlubokých p�íkop
 hradních mající, údolí�ka, 
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tábor až k zadní stran� obepínající. 
Z vojska pražského vyrazili nejd�íve jezdci, jež nechal Žižka nejdále postoupiti proti levé-

mu k�ídlu svému, kde stála jeho jízda. P�ší roty Pražan
 podnikly útok na vozovou hradbu a 
opevn�nou baštu na pravém k�ídle a st�edu byly však odraženy kamením, lou�ením šíp
, cepy 
a palbou z d�l, kdežto jízdné šiky byly rozraženy a z �ásti zni�eny vozy po svahu spušt�nými, 
jak již vylí�eno bylo jinde. 

Když po spušt�ní voz
 vydal Žižka rozkaz: „Bíti z d�l!“ … a brzo na to: „Ude�it na n�!“ tu 
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vy�ítily se za strašného pok�iku z opevn�ného tábora Žižkova jízdné roty i p�ší, a zbran� jejich 
v roztržených a na út�k obrácených šicích Pražan
 d�sn� �ádily. U vozové hradby Pražan
, 
která místo ochrany stala se jim p�ekážkou v út�ku, byla asi nejhrozn�jší v�ava a nejstrašn�jší 
se�. Tam zajisté se �íkalo potom „na bojišti“. 

Pražané p�ekvapeni velikým nezdarem bitvy, uznali, „že  j ich  z� í zen í  nem
že j im 
p � i j í t i  n ic  k  uži tku ,  pro to  obrát i l i  se  k  b�hu.“  A sou�asný sv�dek praví: „A tak,  
když ty p � ip ravi l  k  b�hu,  tehdy pojal i  s  sebou  i  ty,  kte � í  sú  za  n imi  táh l i ,  
že  sú  všickn i  b�žal i .  A tak jes t  tudy Žižka boj  obdržel  a  pušky,  vozy a  j i -
nou  zbra�  j im pobral ,  j sa  s lep  na ob�  o� i .  Tu  jes t  množs tví  vel iké  m�š�an  z  
P rahy zmordováno  a drahn� lidu rytí�ského i obecného tu sešlo.“ 

V zmatku a zd�šení utíkali Pražané, kte�í utéci mohli, z neš�astného bojišt� cestami i po-
lem, jež vlníc se vysokým obilím bylo v út�ku zna�nou p�ekážkou. Byly proto roty p�ší dosti-
hovány Žižkovými jízdnými a pobíjeny. Út�k Pražan
 dál se sm�rem k Ho�e Kutné p�es Bíle-
jov a Poli�any. 

Zadíváme-li se z údolí na náspy dosud dob�e znatelné, shledáváme, že místo to úpln� vy-
hovovalo p�edpis
m položení tábora vojenských �ád
 XV. století. Tenkráte bylo podmínkou, 
aby tábor položen byl u rybníka neb roklí a mo�ál
, záda pak aby byla kryta a lid bojující, by k 
nep�íteli bíti mohl, tento však k onomu nic (le� jen k prvním �adám voz
). 

Nejhlavn�jším však dokladem pro toto místo jsou dosavadní nálezy, jako: množství kostí, 
r
zných otupených nebo zp�erážených h�eb
, železné koule mající p�es 4½ cm v pr
m�ru, jez-
decké ostruhy, podkovy, šípy atd., a sta�í pam�tníci dokazují, že se zde nacházely zbytky zbra-
ní265) a lidských kostí, zvlášt� v poloze, kterou my ozna�ujeme „na bojišti“. 

Že zde byly nalezeny hromady vhodného kamení k házení, a to i v polohách úpln� hlini-
tých, lze vysv�tliti tím, že kamení, jež ve vále�ných vozech uchystáno bylo p�ed bitvou pro 
pra�ata, by mohla házeti po koních i lidech, bylo pak po dosaženém vít�zství z voz
 vysypáno. 

Kde tedy po�ínají takové nálezy, tam zajisté po�al i boj, a proto lze s jistotou souditi, že na 
tomto míst� stál tábor Žižk
v. 

Popis místa, kde strhl se boj, ú�astníkem bitvy a letopisci krátce nazna�ený, též polohu 
onu v�rn� vystihuje. D�jepisec Aeneáš Sylvius uvádí, že Žižka o�ekával Pražany na míst�, kde 
by zástupy své co nejmén� mohli rozvinouti, (ubi copias suas minime explicare possent), �e-
muž údolí ozna�ené, sout�sku tvo�ící, odpovídá úpln�. 

Týž d�jepisec praví: „Když p�išlo vojsko k horám, kázal Žižka zastaviti.“ Vzhled krajiny u 
Prosíka, prorvaná údolí, p�íkré, místy skalnaté strán�, dále k obzoru na výšinách se táhnoucí 
lesy, jest již horského rázu. 

235Tyto d
vody jasn� mluví pro místo ozna�ené, a tvrzení Dra. Tomana, že bitva svedena 
byla na Štimberku, jest mylnou, ni�ím podstatným neod
vodn�nou domn�nkou.“ 

Ku �lánku tomuto citujeme slova �eského d�jepisce: „Tak skon�ena jedna z nejtruchliv�j-
ších kapitol v d�jinách naší milé vlasti, kde �eské rám� nap�áhlo me� na �eskou šíji, �eskou 
zbraní prolita tu proudy mocnými �eská krev; and�l národa našeho zajisté že s ošklivostí od-
vrátil tvá� od hrozného divadla, nebo� - �eské ví t�zství  - bylo - �eskou  porážkou .“266) 

Žižka mnoho nepronásledoval Pražan, ale po bitv� obrátil se na Hury Kutny, by tu po-
trestal zpupných a nep�átelských Horník
. A to také vykonal. Táhnuv z bojišt� od Poli�an k 
Ho�e Kutné, srovnal se zemí na „Rovni“ farní ves Pn�vice, ze které zbyly jen trosky a dva 
chrámy, chrám sv. Václava a sv. Petra a Pavla. 

Malešov zakusil i pruským vojskem mnoho útrap. Tak roku 1742 a r. 1756 pruské vojsko 
m�ste�ko naše p�ekvapilo a hled�lo se zde upevniti. Severn� i západn� Malešova z�íti lze po-
sud náspy a p�íkopy. Pocházejí prý dle tradice z té doby, když Prusové si u nás zabezpe�iti 
hled�li pevné míste�ko. Prusové byli však nehorázn� ztrestáni za své �iny, kterých se dopouš-
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t�li na bezbranných lidech. Odcházeli prý �ast�ji �í�ním údolím „Páchu“ za no�ní doby k Ho�e 
Kutné. Vypravuje se, že byly za nimi pušt�ny nadržené vody všech rybník
 malešovských a tu 
veliká �ást jich v tomto úzkém údolí zahynula ve vlnách. Ztrhaný Vejvanovský rybník, jehož 
hráz dosahuje výše 50 m, jest prý toho nejlepším dosud sv�dkem. Tuto událost ovšem s reser-
vou p�ipojujeme k �ásti vále�né. 

236Jako ovšem každý koutek vlasti naší navštíven byl r. 1866 Prušáky, tak také téže cti se 
dostalo Malešovu. A po vzácném (!) hosti tom navštívila m�ste�ko cholera, která si vyžádala 
za ob�t 61 ob�ana. 

Malešov náleží farou na Byká�, ale má svou vlastní školu, poštu, telegr. i �etnickou stanici 
a obvod zdravotní. K tomu p�ispívá ro�n� 103 K 04 hal. Nejbližší nádraží je Malešov na míst. 
dráze Hora Kutná-Zru�. 

DOLOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY U MALEŠOVA. (Sd�luje Frant. Kalous.) 

Na severním svahu kopce „Štimberka“ pokusil se nade mlýnem „Slam�ncem“ kutati na že-
leznou rudu hrab� Jáchym Bréda. Povolení obdržel r. 1725. Zam�stnával 5-7 horník
. Doby-
tou rudu odvážel do r
zných tavíren, anebo ji prodával jiným majitel
m dol
. 

L. P. 1756 doly vyho�ely a kutání zastaveno. Teprv r. 1804 po�al op�t - ale v nov� zaraže-
ných dolech - kutati kníže Schönburg, který pronajal doly tyto od Max. hrab. z Ošteinu za 4 q 
železa ro�n�. Rudu dovážel do V�elni�ky nebo na své panství ronovské. Výt�žek byl zdatný. Z 
jednoho ob. centu rudy bylo 65-75 liber železa. 

Haví�i dobývali denn� 5-6 cent
 rudy. T�žili pr
m�rn� do roka 3500-4000 cent
 železné 
rudy. Desátek z dolování odvád�l se v pen�zích u horního ú�adu v Ho�e Kutné. �istý výnos 
odvád�n byl do panského d
chodu. V r. 1732-33 bylo do hutí odvedeno 7308 cent
 rudy že-
lezné. P�i hutích zam�stnáni byli: šichmistr (�editel rud. dol
), který obdržel 100 zl. a za kaž-
dých 20 liber železa 1 kr. akcidence, pak vrchní horník, kterýž m�l týdn� 30 kr., ostatní m�li 
týdn� po 25 kr. Horníci stáli pod správou horního ú�adu v Ho�e Kutné, a �editel panství sm�l 
toliko s dorozum�ním horního ú�adu je p�ijímati nebo prupustiti. (Archiv malešovský.) 

Všeobecn� se udává konec dolování rudy magnetové u Malešova na r. 1825.267) 
Místní pam�tníci však praví, že se pracovalo v p�estávkách ješt� v r. 1864 a ruda odvážela 

se na dráhu do Kolína. 
C. k. horní ú�ad v Kutné Ho�e z 19. �íjna 1872. �. 1108 stvrzuje, že Ludvík Henker, horní 

správce uhelných dol
 barona V. Erlangera u Slaného, na základ� dovolení ke kutání ze dne 
11./X. 1872 �. 462, výhradní kutišt� na parcel. 686 v katastr. obci Malešov� od 28. X. 1872 �. 
1108 ohlásil. Dle „Freischurf-Anmeldungs-Bestätigung 19. listopadu 1872 �ís. 1108-1111 R. 
B.“ v Ho�e Kutné, ze dne 30. prosince 1872 �. 1054 p�epsáno právo ke kutání na pana Viktora, 
svobod. p. z Erlangeru ve Vídni. 

Výnosem c. k. revírního horního ú�adu v Ho�e Kutné ze dne 26. zá�í 1874 �. 1796 p�epsá-
no na firmu „Steinkohlenbergbau-Aktien-Gesellschaft ,Humboldt‘„ se sídlem ve Vídni. V r. 
1892 ze dne 20. �ervna �. 1134 na tutéž firmu, ale se sídlem ve Frankfurt� n. Mohanem. 

A kone�n� dle p�ípisu c. k. revír. horního ú�adu v Ho�e Kutné ze dne 26. dubna 1907 �. 
1710 „na obapolnou žádost“ p�epsáno na pp. Augustina T�šitele, majitele hospodá�ství a An-
tonína Klímu, majitele mlýna v Malešov� „stejným dílem“. Spole�níci sv��ili kutací práci J. 
Pr
šovi, vrchnímu d
lnímu v. v. v P�íbrami, jenž po 20 let byl zam�stnán p�i st�íbrných dolech 
kutnohorských. Pr
ša �ídil dolování po delší �as - práce záležela v odkrývání nových ložisk 
rudy a v prohloubení ložiska na kopci nad mlýnem „�ešetem“. Vrchní dohled na dolování 
m�l Jan Moor, nadd
lní ka�kovských dol
 v. v. Pr
ša shledal, že vrstvy magnetovce jsou 4 m, 
místy až 6 m silné. Dosavadní majitelé pronajali kutišt� v kv�tnu roku 1909 H. Friedländrovi, 
velkoobchodníku uhlím v Ústí n. Labem. Týž doloval zde za dozoru horního správce Františka 
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Hempricha z Duchcova až do srpna r. 1911. 

Práce provád�li i za doby zimní a za každého po�así d�lníci z K�esetic a z Malešova po-
�tem 6-8. Prohloubili staré šachty a dobili asi 5 vagon
 �isté rudy, která dle rozboru obsahova-
la 54�67% železa. V únoru 1911 zem�el Antonín Klíma a syn jeho Ladislav, mlyná� v K�ešín�
na Oh�i, jakožto d�dic p�evzal po otci podíl na dolech. Jelikož H. Friedländer dobrovoln�
upustil od dolování, j sou  práce na neur� i tou  dobu  zas taveny. Nyn�jší majitelé žádali 
o ud�lení horních m�r a tyto jim byly od c. k. horního hejtmanství v Praze dne 25. srpna 1911 
povoleny. Na základ� tohoto povolení byly �ty�i kutací kruhy zapsány v horní knize v Ho�e 
Kutné pod jmény Augustin-Antonín I.-IV. 

V arch. zem. zaznamenáno, že r. 1719 - 23./X. byla za hejtmana Joh. Schöna práce v Ma-
lešov� zastavena. Dle toho bylo tedy kutáno již d�íve, aniž by byl m�l majitel povolení. (Red.) 

237MALÍN. 

Blíže levého b�ehu Vrchlice na povlovném návrší svahu severovýchodního 213 m n. Adr. 
rozprostírá se ve vzdálenosti 4 km od m�sta Hory Kutné obec Mal ín .268) Obcí vede erární sil-
nice víde�skopražská (1752) a odbo�ka kutnohorská (1805). Za nejstarších dob vedla tudy od 
�áslavi ke Kolínu zemská stezka haberská, p�i které sm�li Kutnohorští vybírati clo. Severozá-
padní dráha objíždí Malín po stran� západní. Stav�na byla r. 1868-70. Vrchlice te�e po stran�
jižní a Klejnarka po stran� východní - ovšem opodál obce. Do Klejnarky vlévá se malý pot
-
�ek, který má prameny na lukách. Ten ovšem v letním teplém po�así vyschne na dobro. Krom�
toho jest u Malína malý rybník „Brodec“ a starobylá studánka „Beránka“, ku které prý se již 
od sta let chodí na k�ížovou ned�li pr
vodem na památku, že v nejv�tších suchách, kdy již ni-
kde vody nebylo, studánka ta celou obec vodou zásobovala. 

Malín má 153 domy, 1121 obyv., z nichž jest 60 evang. ref., 1 augsb. a 12 israel. Malínské 
domy netvo�í návsi, nýbrž stojí v �adách podél silnic a cest a všechny jsou již nov�jší, z tvrdé-
ho materiálu. T�i �ísla jsou budovy jednopatrové, ostatní p�ízemní. Na silnici víde�ské, kde 
domy jsou v �adách, �íká se na Hrad�anech. 

Obyvatelstvo živí se skoro výhradn� rolnictvím a p�stováním zeleniny. Okurky a malínský 
k�en mají sv�tovou pov�st.269) Mnoho ženských zam�stnáno je také v regii tabákové v Sedlci. 
Mládež odchází na studie škol st�edních, hospodá�ských i obchodních. Také dívky odcházejí 
na studie r
zných dív�ích škol. Kroj i nábytek jest zcela zmodernisován. Nejstarší rodiny jsou: 
Fialova, Jakešova, Zimova, Jíchova, Hulákova, Veselých, Jelínkova, Novotných, Vlkova, Zá-
klasníkova, Pokorných, Svobodova, Záb�hlických. 

Obecní jm�ní skládá se: z budov, státních dluhopis
, jistin u soukromník
 a fondu vyva-
zovacího, z obecní váhy a ná�adí hasi�ského. Vým�ra obec. pozemk
 obnáší 45 ha 30 a 86 m2. 
Obec platí ze svého jm�ní 287 K 96 h daní. Vým�ra pozemk
 celé obce obnáší 331 ha 75 a 40 
m2 a dan� se platí 7095 K 75 h. 

Dešt� i v�try p�icházejí z pravidla se strany východní. Kroupy nep�icházejí �asto, ale p�i-
jdou-li, zni�í zdejší úrodu zeleninovou naprosto. Zvláštní jména tratí polních: Brodec, u Be-
ránky, za Trejbem, pod Celnou, u Bruncvíka, Farrhof, Servanov a j. v. 

Jméno obce. Obec malínská je starší Hory Kutné, Sedlce, Nov. Dvor
 i Kolína. V X. sto-
letí stával tu malý hrad úd�lného knížete, p�íbuzného knížat pražských a od tohoto malého 
hradu obdržela tvo�ící se tu osada - jméno Mal ín . Dosud spat�ujeme návrší staroslovanského 
hrádku na „Hyvl i“, kde nyní stojí škola; zde je dosud patrný p�íkop a val. Že knihy konfir-
ma�ní arcib. pražského jmenují obec Mal ina , povstalo z chybného zápisu do t�chto knih. Pí-
sa� obdržev zprávu z „Malína“, napsal „ex Malina“, což svedlo pozd�jší historiky i Schalle-
ra,270) jakoby se obec jmenovala „Malina“. Jest tedy nesporno, že jméno Malín pochodí od 
malého hradu. 
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238Škola. Za starých dob m�ly školy p�edevším ten ú�el, aby vyplenily „kací�ský koukol“ a 
všt�povaly zásady �istého u�ení katolického a proto byla škola pod dozorem a správou pouze 
fará�ovou a na klášterních statcích pod dozorem opatovým. Taková škola z�ízena byla aspo� v 
každé farní osad�, tedy tím jist�ji i v Malín� p�i bohaté zdejší fa�e. A soudíme, že již za dob 
panování Karla IV. (1346-1378) škola v Malín� byla, a že zašla po vypálení Malína r. 1412. 
Malín z
stal ve z�íceninách až do r. 1478; týmž rokem byl znovuz�ízen a tu zajisté op�t z�íze-
na i škola. Když pak v druhé polovici XVII. stol. zakládány byly školy farní, katolické, byla v 
Malín� asi r. 1650 z�ízena farní škola o jedné t�íd� pro Malín, Sedlec a Hlízov. O škole této 
podávají nám matriky271) ur�ité zprávy, pon�vadž tu se shledáváme se jmény u�itel
 nebo kan-
tor
. Tak p�i roce 1654 objevuje se 28. dne m�síce �íjna kantor Š imon Juda Kadal ín , kte-
rýž byl asi prvním u�itelem této nov� z�ízené školy. Patronem školy byl klášter sedlecký od r. 
1650-1784. Právo presenta�ní vykonával opat. Po zrušení kláštera a administrace jeho statk

p�evzal patronát náboženský fond, a když r. 1819 ve ve�ejné dražb� koupil statky klášterní 
kníže Karel ze Švarcenberku, stal se tento nový pán patronem školy malínské a z
stal ním až 
do r. 1864, ve kterémž roce p�evzala patronát obec a podržela jej až do vydání nových škol. 
zákon
 do r. 1869. 

Škola v Malín� byla p
vodn� mate�skou školou pro Malín, Sedlec a Hlízov. Rozhodnutím 
ze dne 18. kv�tna 1801, pak po dalším jednání nejvyšším dekretem ze dne 9./IV. 1807 byla fa-
ra malínská i škola p�eložena do Sedlce a v Malín� z
stal dle gub. výn. ze dne 10./XII. 1807 
�ís. 40.308 výpomocný podu�itel k rukám farního u�itele sedleckého. Tím stala se farní škola 
malínská stanicí exponovanou. 

V té dob� zem�el farní u�itel v Sedlci, který z Malína sem p�eložen byl, a pom�ry nyní se 
urovnaly mezi školou v Sedlci a Malínem a škola malínská obdržela jméno filiální. Až do r. 
1836 byla o jedné t�íd�. Ale pon�vadž byl velký po�et dítek a škola pro n� již nesta�ila, po�alo 
se vyjednávati o rozší�ení školy na druhou t�ídu, a to se uskute�nilo r. 1836. R. 1849 odtrhl se 
Hlízov od Malína a škola stala se op�t jednot�ídní a byla jí až do r. 1877.272) V témž roce byla 
škola op�t o jednu t�ídu rozší�ena a budova školní p�ístavbou dvou nových t�íd opat�ena a ze 
t�ídy staré upraven byt �íd. u�iteli. Plány opat�il stavitel V. Tu�ek a stavbu provedl Václ. Dole-
žal, rolník v Malín� za 8198 K. R. 1884 byla škola vynesením c. k. zem. škol. rady ze dne 18. 
února rozší�ena o t�ídu t�etí, když prve škola na t�i t�ídy upravena byla a takovou je škola ma-
línská dosud. 

P�íjmy u�itelské dle fassí v pam�tní knize zapsaných byly tyto: R. 1773 m�l u�itel: od 
vrchnosti v natur. (pivo, máslo, s
l, pšenici, je�men, žito, hrách v cen� 71 zl. 30 kr. šajnu, z 
kostelní pokladny 13 zl. šajnu, sobotáles z Malína, Sedlce a Hlízova 179 zl. 34 kr. šajnu. Cel-
kem 264 zl. 07 kr. šajnu. 

R. 1808, kdy v Malín� z�ízena podu�itelská výpom. stanice, bylo služné téhož podu�itele 
upraveno tak, že v naturáliích a na hotovosti obdržel 154 zl. šajnu a r. 1836 p�i z�ízení druhé-
ho podu�itele upraveno jeho služné v naturáliích a na hotovosti na 132 zl. 40 kr. konv. m. 

V r. 1857 bylo služné podu�iteli malínskému poznovu upraveno v naturáliích i na hoto-
vosti obnosem 285 zl. 7¼ kr. r. �., z toho odrazilo se na �išt�ní školy 12 zl. r. �. Zbylo mu 273 
zl. 7¼ kr. r. �. Toto služné potrvalo do nových šk. zákon
. 

239První školní budova stávala asi v místech dosud zachovaného stavení býv. fary. Po válce 
30leté, kdy asi školní budova vzala za své, vyu�ováno do r. 1749 v soukr. domech, kdy Malínu 
dal vystav�ti opat Reitknecht d�ev�nou budovu op�t asi na míst� d�ív�jší školy. Za to si vymí-
nil jednu sv�tnici pro administrátora z kláštera sedleckého, který tu zastával funkce duchovní. 
Po vyzdvižení kláštera p�est�hoval se sem kn�z Moric Sauervein a v té dob� (1785) p�em�n�na 
škola ve farní budovu. A než nová škola op�t d�ev�ná vystav�na byla, byl nucen tehdejší u�itel 
Jan Bohuslav vyu�ovati v pastoušce. Celý rok to trvalo, než nová d�ev�ná budova školní (nyní 
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�. 87) dokon�ena byla. R. 1817 shledáno, že škola naprosto chatrná nevyhovuje svému ú�elu. I 
byla vystav�na nyn�jší budova školní, ze které dnes p�estavbou a p�ístavbou zbyl jen byt �íd. 
u�itele a t�i t�ídy r. 1885 nov� upraveny. 

Posloupnost u�itelstva sestavil z matrik spisovatel „D� j in  Mal ína“ od r. 1654. Prvním 
u�itelem nov� z�ízené školy byl Šimon Juda Kadalín (1654-58); na to následovali: Jáchym 
Dobrovodský (1658-66), Jan �ervenka (Rubeculus 1666-85), Jan Frant. Fikar (1685-89), Ji�í 
Václ. Navrátil (1689 až 1702), Jan Horník (1703-11, † ve Zbraslavicích r. 1721), Tomáš Ja-
novský (1711-16), Ji�í Kavka (1716-27, † v Malín�), Jan Kraus (1727-50), Jan Korotvi�ka 
(1750-83), Dominik Klein (1783), Jan Václ. Bohuslav, rodák malínský (1783-87), Josef Pet�í-
�ek (1788-1805), Josef Havli� (1806 byl ustanoven u�. malínským; jelikož škola i fara p�elo-
žena byla do Sedlce, z
stal zde jen do r. 1808 a na místo podu�itelské dosazen Jan Šulc (1808-
31). Pak byli jen 240exp. podu�itelé: Mat�j Pauer (1831-33), Jan Gall (1833-47), Jan Beneš, 
který nastoupil místo exp. podu�. r. 1847, a po vydání nových zákon
 škol. stal se správcem 
jednot�ídní školy, ve kterémž ú�ad� setrval do roku 1876, kdy dán po 51. roce služby své na 
zasloužený odpo�inek. R. 1828 z�ízeno ješt� jedno místo podu�., na n�ž dosazen Václ. Typelt 
(1828-29), Václ. Západlo (1829 až 40), Václ. Kopa� (1840-41), Jos. Tichý (1841-42), Jan 
Kudrna setrval zde do r. 1849, kdy otev�ena škola jednot�ídní v Hlízov�, kamž za u�itele dosa-
zen. 

Po Janu Benešovi byl zat. správcem školy Jos. Polesný (1876-77), Ant. Kruliš 1877 správ-
cem školy a r. 1878 �ídícím na dvout�ídní škole do r. 1901, v kterémž roku 5. dne m�síce lis-
topadu zem�el. Na dvout�. škole p
sobili: Alois Semerád (1878), Josef Paclt (1878), Alois Še-
da (1879), Jos. Rössler (1879 až 83), Petr Šamberger (1883-85), Vojt�ch Š�astný (1885-96), 
Jan Materna (1885 †), Alois Otta (kandidát výpomocn� za Maternu), Fr. Šmat (1886-88), 
Václ. Mina�
 (1888 † 1890), Dominik B�lovský (1890 † 1907), Oktavián  Pachol ík (1896 
u�. dosud), Jan  K.  Louda (1902 �íd. až dosud), Božena Cicvárková, výp. u�itelka jeden m�-
síc (r. 1907 od 16./9.-16./10.), Jos. Hála (16./10. 1907-08), Barb .  Kle�ková (1908 u�. do-
sud). 

Ženským ru�ním pracím vyu�ovati povoleno r. 1878 a ustanovena pí. Marie Krulišová, 
která p
sobila do r. 1909/10, Ida  Je l ínková (od r. 1909 dosud). Posloupnost p�edsed
 míst. 
šk. rady: Ve mnoha obcích v �echách a na Morav� veden odpor proti novým šk. zák. vyd. v r. 
1869 a to na vlastní naši škodu. Tak byl i v Malín� kladený odpor voliti míst. šk. radu. Teprv r. 
1874 byla místní šk. rada sestavena. P�edsedou byl Josef Sekera (1874-77), Josef Lacina 
(1877-90), Josef Doležal (1890-1907), Jos. Pokorný (1907-09), Václ. Fuks (1909 jen p
l ro-
ku), Fran t .  Jansa  (1909 dosud). 

Posloupnost míst. škol. dozorc
: Frant. Kostelák (1874-77), Ji�í Záklasník (1877-80), 
Frant. Pokorný (1880-84), Jan Záb�hlický (1884-90), Jan Vlk (1901-06), Frant. Jansa (1906-
09), Fran t .  Zedník (1909 dosud). 

Chrámy Malínské. Nejstarší budovou Malína je chrám sv. Jana a Pavla, která vznikla na 
starém poh�ebišti pohanském. Skládá se z apsidy a lodi, p�ed níž v západním pr
�elí nesou-
m�rn� umíst�na jest hrubá �ty�hranná v�ž. Celý zp
sob stavby ukazuje, že chrám ten založen 
byl hned na po�átku XI. století, v dob�, kdy na Sázav� opatoval muž vysokým vzd�láním se 
honosící (sv. Prokop). Jemu asi sluší p�ipo�ísti o zbudování kostela tohoto nejv�tší zásluha. 

První služby boží konány tu již v XI. století a sice klášterníky sázavskými. Pozd�ji sem 
dosazováni zvláštní fará�i, plebáni, bu	 knížetem �eským anebo knížetem pražským, anebo i 
obcí malínskou, tak jak se to dálo do r. 1325 v obci �isté na Boleslavsku.273) Fara stávala asi 
poblíž kostela. První zpráva písemní z r. 1250 uvádí fará�em Jana274) a od doby té není žád-
ných zpráv až po�átkem XIV. století, kdy se tu uvádí fará�em Old�ich šlechtic z Pab�nic 
(1330).275) V dob� té staví se v Malín� kostel nový zasv�cený sv. Št�pánu, který asi založil a 
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nákladem svým vystav�l bohatý m�št�nín kutnohorský Št�pán Pirkner, majitel tvrze perštej-
nické a právo patronátní odevzdal klášteru sedleckému. Tím opušt�n románský kostel sv. Jana 
a Pavla a jakmile dostav�na fara, kde se dosud �íká na „far rhof�“, p�est�hoval se fará� sem a 
fara u sv. Jana a Pavla zanikla. 

Kostel sv. Št�pána stav�n z tvrdého materiálu a má st�echu krytou silnými prejzy. Ve p�e-
du budovy je v�ž, kterou se vchází do chrámu Pán�. V ní malý sanktusák. Po vypálení Malína 
r. 1412 stál kostel až do r. 1454 neopraven. Ve válce 30leté utrp�l ovšem op�t mnoho a byl 
pak teprv 1660 p�i�in�ním kostelník
 opraven.276) D
kladné opravy dostalo se mu roku 1710, 
1755 a 241r. 1802-3, kdy krchlebský purkrabí Sperling kostel vn� d
kladn� opraviti dal. R. 
1863 byla oprava na kostele tom op�t vykonána a nákladem zbožných osadník
 farních prove-
dena. K�ížovou cestu maloval 1879 akad. malí� �. Pošík, rodák hlízovský. (Akademický malí�
Pošík byl �lov�k veselé mysli a pomstil se svému domn�lému nep�íteli Kadle�kovi, �editeli k
-
ru z Nov. Dvor
, tím, že ho vymaloval za lotra na �e�ené k�ížové cest�.) Sluší tu také uvésti, že 
darovali malínští Ameri�ané kostelu st�íbrný, dob�e pozlacený kalich v r. 1860 s �eským nápi-
sem. 

Východn� kostela sv. Št�pána stojí na h�bitov� kaple Vzk�íšení Pán�, která vyzdobena jest 
kostmi z hrob
 malínských po zp
sobu kostnice sedlecké. Na západní stran� chrámu stojí sta-
rá, ctihodná d�ev�ná zvonice na podezdívce ka242menné, ve které je p�t zvon
. Nejv�tší byl 
ulit r. 1500 kutnohorským zvona�em Ond�ejem Ptá�kem »Ke cti Boha wssemohoucjho a bla-
hoslawene P. Marie i sw. Stiepana, patronu tohoto kostela.«277) Nejstarší zvon ulit r. 1489 »ke 
cti Bozzj a Blahoslawene P. Marie« také Ond�ejem Ptá�kem. T�etí zvon ulit r. 1722 Antoní-
nem Šolneidtem, zvona�em pražským. Na zvonu je relief P. Marie, a �tvrtý - nejmenší - zvon 
ulit r. 1703 zvona�em Christlem v Praze. Na zvonu tom je relief Pána Ježíše. Mimo tyto zvony 
jest zde ješt� „umírá�ek“. 

Zvonice byla upravována r. 1818, r. 1860, když spadly zvony, ale nijak se nepoškodily. 
Proti bývalé fa�e stojí socha sv. Jana Nep., kterou r. 1818 dal postaviti fará� Devoty. 

Kolem kostela jest h�bitov pro osadníky malínské a hlízovské. Náhrobky i k�íže jsou z do-
by nov�jší; jediný pískovcový starý nízký k�íž z�íme na starém hrob� a za presbytá�em chrá-
movým je n�kolik tepaných k�íž
 železných. 

K fa�e a kostel
m malínským pat�ily v starých dobách rozsáhlé pozemky od Malína k zá-
padu, kde nyní Hora Kutná se rozprostírá. Pozemky tyto byly ve válkách husitských a ve válce 
t�icetileté fa�e od�aty a teprv v polovici XVII. století po�al sedlecký opat Burghof pozemky 
farské vyhledávati a nazp�t žádati. K tomu cíli volal sob� staré lidi, je vyslýchal, �eho by o zá-
dušních polích v�d�li. Na ten zp
sob vydobyl skoro všecky zádušní pozemky, které užívala dí-
lem obec malínská, dílem vrchnost (Adam Jaroslav Hofman z Hermelesu) hlízovská, ba i n�-
kte�í jednotlivci.278) 

Po válce t�icetileté nebyla druhdy bohatá fara malínská již obsazována, pon�vadž opat 
sedlecký obstarával bohoslužby v Malín� svými mnichy, kte�í nazýváni byli administratory fa-
ry malínské. Žili v klášte�e a také byli odtud vším opat�ováni. V �as nepohod bydleli ve škole. 

R. 1783 dne 24. �íjna po zrušení kláštera na�ídil císa� Josef II., aby administrátor Mo�ic 
Sauerwein r. 1783 se do Malína p�est�hoval, a tu stala se škola, jak již uvedeno, farou.

O posloupnosti kn�ží uvádí se první zpráva p�i r. 1250, že tu byl fará�em Jan, na jehož 
gruntech ruda st�íbrná se dolovati po�ala a proto on z kutnohorských dol
 dostával ro�n� 80 
h�iven st�íbra (asi 4000 kor.). Po fará�i Janovi setkáváme se s Old�ichem z Pab�nic, bratrem 
Hrabišovým z Pab�nic. Fará� Old�ich byl doktorem práv a mistrem svobodných um�ní. Jeho 
nástupcem byl r. 1333 Jan Volek, pozd�jší biskup olomoucký a po n�m r. 1341 Benedikt (Be-
neš) ze Ždánic, r. 1355 byl tu fará�em klášterník Jind�ich, r. 1358 Werner Thymon z Ertman-
sdorfu, r. 1375 ustanoven k stálému viká�ství Ludvík z Arangarthu, nástupcem jeho stal se 
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kn�z Ond�ej, který r. 1390 zem�el. On a jeho osm nástupc
 zvali se také „fará � i  ku tnohor-
skými“. 

Po smrti fará�e Ond�eje byl fará�em Jan, mnich sedlecký, r. 1396 mnich Petr, r. 1405 
mnich Jan de Reno, r. 1409 Jan Hasenerl, † ješt� téhož roku, Martin Svevin (1410), Kunrád († 
1412) a ješt� r. 1422 mnich Augustin, který r. 1425 v Ho�e Kutné zem�el. Od té doby nebyla 
fara malínská obsazena. 

Do spustlého kláštera sedleckého vrátil se r. 1454 opat Theodorik. P�ikro�il také k oprav�
kostela sv. Št�pána a konával tam služby boží. Ale p
sobnost jeho byla velice malá. V Malín�
byla v�tší �ást obyvatelstva pod obojí a ti sob� upravili starožitný opušt�ný kostel sv. Jana a 
Pavla pro svou církev a jim zde p�isluhovalo kn�žstvo podobojí, které sv�tili biskupové dolejší 
konsisto�e. (Dolejší konsisto� zvala se konsisto� podobojí). 

243Malínští byli horliví stoupenci víry podobojí. Z jejich st�edu vyšlo mimo Bohuslava Bí-
lejovského i n�kolik kn�ží podobojí. Tak p�ipomíná se p�i roce 1551 rodák malínský Ji�í 
Krispus kaplanem v Kolín�.279) Strana podobojí konala ve svém chrám� sv. Jana a Pavla boho-
služby do r. 1620, ale z doby té nezachovalo se jmen kn�ží podobojí, tak že nem
žeme ani je-
diným se vykázati. Po té byl kostel z trestu zav�en a obyvalelstvu p�ísn� nakázáno, aby obrátilo 
zrak
 svých ke katolickému kostelu sv. Št�pána. 

Opušt�ný kostel sv. Jana a Pavla byl r. 1660 op�t bohoslužb� p�izp
soben, ale ovšem již 
katolické. V dobách josefínských byl op�t zav�en, pustnul víc a více, až kone�n� administrace 
statk
 klášterních prodala jej ve�ejnou dražbou 9. dne m�s. b�ezna 1787 obci malínské za 125 
zl. st�. Obec malínská m�la tam sklady zeleniny, prken a ná�adí hospodá�ského. R. 1822 byla 
tam z�ízena kontribu�enská sypka (špýchar) a v nejnov�jším �ase jest starožitný kostel ten - 
bývalé slávy malínské pam�tník - k
lnou na hasi�ské na�iní. 

Po t�icetileté válce obstarávali bohoslužby klášterníci sedle�tí jako administráto�i a dle sta-
rých matrik a zápis
 klášterních byli po bitv� b�lohorské v Malín� tito administráto�i: Nevar-
dus Pazourek (1650-81), Adam Pelikán (1681-98), Ji�í Gavelin (1698-99), Albert Hájek 
(1699-1703), Jakub Scebuzský (1703-04), Eugen Hergel (1704-20/61706), Gerhard Schindler 
(1706-12), Desiderius Vorel (1712-16), Zden�k Walzer, spolu p�evor klášterní (1716-
19/21719), Robert Koukol (1719-22), P. Zdenko (1722-32), P. Eustach (1733), Václav Dynko 
(1734-35), Eustach Loth (1735-43), P. Julius (1743-49), Josef Jirka (1749-58), Mikuláš Wo-
hnsiedler (1758-61), Benedikt Kohout (1761-68), Ludvík Slavík (1768-70), P. Ji�í (1770-75), 
Moric Sauerwein, rodák Chrudimský (1775-89). 

Administrátor tento odst�hoval se po cís. na�ízení o zrušení kláštera ze dne 24. �íjna 1783 
do Malína, do budovy školní vystav�né roku 1743. Po n�m administroval faru kaplan církvic-
ký Jan Pokorný do 27. února 1790. 

Po té byl k návrhu opata oseckého ze dne 18. ledna 1790 ustanoven administrátorem fary 
malínské klášterník vyš�obrodský Robert K�en�k (1790 † 1812). Za tohoto fará�e po dlouhém 
vyjednávání mezi obcemi Malínem a Hlízovem, zástupci vrchnosti sedlecké a novodvorské, 
aby fara z
stala v Malín� a nebyla p�enesena do Sedlce, bylo nejvyš. dvor. dekretem ze dne 9. 
dubna 1807 rozhodnuto, aby fara malínská p�enesena byla do Sedlce, jak již nejvyš. rozhodnu-
tím ze dne 19./V. 1801 ustanoveno bylo. 

Tím bylo spolu ustanoveno, aby kostel sedlecký prohlášen byl farním a fará� malínský aby 
p�esídlil do Sedlec. Tak byly vy�ízeny žádosti obcí a hrab�te Chotka, majitele Hlízova. Fará�
K�en�k z
stal bytem v Malín� do své smrti. Na to byl jmenován kn�z Jos. Devoty, administrá-
tor sedlecký, expositou malínským (1812-20), po n�m Jan Cejbek (1820-34), J. Da�ílek (1834-
39), Frant. Pixa (1839-56). 

R. 1849 ucházeli se malínští a hlízovští op�t, aby jim byla fara do Malína vrácena. Žádost 
zd
vod�ovali jako r. 1801. Avšak byli r. 1850 odmršt�ni konsisto�í a krajskou vládou v Par-
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dubicích. Do Malína ustanoven expositou Jan Poustka (1856-57), Antonín Šafránek (1857-
59), Hynek Polák (1859-77), na�ež se stal fará�em sedleckým a expositura malínská nebyla ví-
ce osazena. Následující kaplan bydlel již v Sedlci a Malín z
stal bez kn�ze. 

D�jiny. Krajina kol Malína byla již v prav�ku obydlena. D
kazem toho nálezy ješt� z t�ch 
dob, kdy obyvatelé zem� této neznali kovu a užívali zbran� i ná�iní z kamene, kostí i d�eva, 
d
kazem toho i nálezy - náramky bronzové okrášlené i prosté a mnohé jiné, ovšem z doby 
pozd�jší, když obyvatelé již kov znali. Ješt� z pozd�jší doby jsou tu i nálezy zlaté,280) jichž ku 
šperk
m bylo hojn� užíváno. A veškeré nálezy u Malína u�in�né, sv�d�í zajisté s dostatek o 
dávném osazení celé krajiny �lov�kem. Obyvatelé zdejší náleželi - pokud známo - ke kmeni 
Zli�an
. Kým Malín založen, z
stává hádankou. Smíme-li ale souditi dle toho, kterak místa v 
jednotlivých krajích zakládána byla, tož musíme za to míti, že prve nežli Malín založen byl, 
stával na návrší malínském malý hrádek, od n�hož osada obdržela jméno. 

244Avšak také známo, že pohanští p�edkové nepochovávali mrtvých t�l svých milých, ný-
brž je spalovali, popel do zvláštních nádob (popelnic) nasypali a pak teprv na poh�ebišt� uklá-
dali. �astým kopáním bylo zjišt�no, že celé návrší obce Malína bylo pohanským poh�ebišt�m, 
pon�vadž se tu našlo veliké množství r
zných popelnic. A ty sv�d�í již na IX. století. 

V X. století založena byla župa �áslavská, kteráž m�la za pomezní místo i Malín. Jest tedy 
jisto, že Malín pod hrádkem založen byl a tu se také rozši�oval. A na veliké stá�í Mal ína  
sv�d�í znamenitý nález �ist�veský.281) Tam totiž nalezena byla p�i kopání p�íkopu ba�ka s po-
kladem. Ten sestával z 356 mincí skoro vesm�s z X. století pocházejících a n�kolika šperk
. 
(Ott
v Slov. Nau�.) Pro Malín však jest nález ten p�ímo znamenitý, nebo� obsahuje peníze de-
náry zvané, ražené ku konci X. století v Malín�.282)

A pon�vadž na denárech t�ch jest nápis knížete „Sob�s lava“ a „Malin civitas“, dá se 
souditi z toho, že tento kníže sídlel jako úd�lný kníže na „hrádku“ malínském. Historie sice ni-
�eho o tomto Sob�slavovi nevypravuje, ale dle všeho byl to P�emyslovec, bu	 mladší bratr 
nebo syn Boleslava I. Dle zachovaných zpráv m�ly úd�ly právo i svou minci raziti. A tohoto 
práva pod svrchovaností knížete panujícího užil i Sob�slav dada v Malín� sob� raziti zvláštní 
svou minci. V nálezu �ist�veském bylo 15 r
zných denár
 malínských. 

Z toho patrno, že v X. v�ku bylo již kutáno kol Malína a že úd�lný kníže Sob�slav m�l i v 
Malín� svou mincovnu - tedy o mnoho d�íve nežli se udává dosud, že totiž dolováno bylo kol 
Hory Kutné v XII. a XIII. v�ku. 

245Na toto stá�í Malína sv�d�í i ta okolnost, že když mezi Slavníkovci a knížetem Bolesla-
vem II. nastaly spory a ty skon�eny poražením Slavníkovc
, p�ešla celá krajina kol Malína i 
Malín sám v držení Boleslava. 

Dle toho soudíce, musíme založení Malína za�aditi v dobu století X. a to na starém poh�e-
bišti slovanském, nebo na míst� staroslovanské osady - dle jména neznámé - ale od soused

Malín zvané. 

První historickou zmínku o Malínu nacházíme u Kosmy p�i r. 1101. 
Z d�jepisu známo v
bec, že B�etislav I. p�ed svou smrtí († 1055) ustanovil, aby nejstarší 

P�emyslovec vládl v �echách a ostatním, aby dány byly úd�ly. Ale vnuk jeho B�etislav II. sna-
žil se zrušiti tento zákon, pon�vadž ustanovil za nástupce bratra svého Bo�ivoje II. Ježto však 
m�l nastoupiti na tr
n úd�lný kníže brn�nský Old�ich II. a nastoupil Bo�ivoj II., sebral Old�ich 
n�co svých v�rných a n�co vojska v N�mcích a Rakousích a táhl ku Praze, aby práva svého 
uhájil. 

Bo�ivoj panující kníže dov�d�v se o tom, vyslal proti n�mu vojska �eská, která se s ním u 
„m�s te�ka“ Malína setkala. Tak vypravuje Komas a nazývá Malín oppidum, což znamená 
hrad ,  h rádek pozd�ji p�ekládáno v m�s to  -  m�s te�ko . 

Avšak slovem tímto nerozumí se m�sto ve zp
sobu nyn�jším, pon�vadž v �echách m�sta v 
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nyn�jším zp
sobu vznikla u nás teprv b�hem století XIII. a to nejvíce na podhradí hrad
v. 

Ale již d�íve �íkalo se hrad
m „oppidum“, nebo „civitas“. A tak nem
že 246v Malín� udr-
žovaná pov�st, jakoby byl Malín m�l n�jaké listiny, majestáty na povýšení za m�sto, o které 
p�išel, býti za pravdu považována. Malín byl „m�stem“ svou polohou a stavbou, ale ztratil d
-
ležitost tu naprosto, když na blízku povstala m�sta nová, zvlášt� ale, když povstala Hora Kut-
ná. 

Také vsi trhové zvány byly „m�s te�ka“ (civitas), ale Malín nikdy vsí trhovou nebyl, byl 
toliko nejp�edn�jším místem celého okolí, kdy nebylo ješt� okolních m�st. I obchod se tu sou-
st�e	oval z okolních obcí a návšt�va Malína byla hojná. Obchodem, �emeslem a zvlášt� hos-
podá�stvím, zahradnictvím, vina�stvím a rybá�stvím na Klejnarce a Vrchlici vynikali Malínští. 
Byli dosti zámožní, pon�vadž jim náležela veškerá p
da kol Malína, a fará�i tamnímu až tam, 
kde se nyní i Hora rozprostírá. 

V té dob� založil bohatý �eský velmož pan Miroslav rodem z Markvartic
 klášter sedlecký 
a p�ipravil nadobro Malín o prvešinství této krajiny. Sám pak daroval klášteru n�které vesnice, 
ale Malín mezi nimi nebyl; d
kazem to, že Malín byl obcí samostatnou, postavenou na statku 
zemském.283) 

Od zprávy Kosmovy z r. 1101 nemáme o Malínu nijakých spolehlivých zpráv; teprv až po 
smrti slavného krále P�emysla Otakara II., kdy n�mecký král Rudolf položil se táborem mezi 
Horou Kutnou a Malínem s velkou mocí, aby další prosp�ch z vít�zství svého vyhledával. Tu 
teprv vyskytuje se písemná zpráva o Malínu. Také pozd�ji za krále Václava II. stává se mnoh-
dy zmínka o Malínu, když tudy jezdíval do kláštera sedleckého. 

Po�átkem XIV. století byl Malín mnohých vále�ných skutk
 sv�dkem. N�mecký král Al-
brecht I. vida neoby�ejné zmohutn�ní rodu P�emyslova, po�al so�iti na krále Václava II. a p�i-
táhl r. 1304 s bojovníky p�ed Horu Kutnou a vojsko své položil od Hory p�es Sedlec, Malín až 
k Labi. Horníci pomocí okolního lidu hájili proti Albrechtovu vojsku hor i m�sta s takovou 
udatností, že Albrecht s nepo�ízenou odešel. Ješt� r. 1307 p�itáhl Albrecht s vojskem svým k 
Malínu, cht�je si asi Horu Kutnou p�isvojiti, ale ni�eho tu nepo�ídiv, odtáhl. R. 1309 op�t se 
vyskytá Malín v písemných zprávách; kdy tam sešli se potají m�š�ané kutnohorští, kte�í rovna-
ti se cht�li na sn�m� rod
m panským a r. 1310 vid�l Malín vojsko i krále Jana Lucemburské-
ho, který dobýti cht�l Hory Kutné, ale nepo�ídil ni�eho. 

Až doposud byl Malín prost všech závazk
 proti klášteru sedleckému a fará� malínský byl 
zárove� správcem duchovním nad kostely a kaplemi kutnohorskými, ale r. 1324 odevzdal fará�
malínský Old�ich z Pab�nic284) právo nad špitálem v Ho�e Kutné a spolu patronátní právo nad 
kaplemi kutnohorskými klášteru sedleckému a sám r. 1327 do téhož kláštera vstoupil. Touž 
dobou tedy upadal Malín poznenáhlu s celým svým majetkem v poddanost kláštera sedleckého 
a již r. 1325 byl poddaným meste�kem klášterním. Pod jakými podmínkami se tak stalo, nelze 
dnes zjistiti, pon�vadž r. 1541 sho�ely desky zemské. 

Po smrti krále Karla IV. stihly vlast naši mnohé rány a i Malín toho zakusil v mí�e vrcho-
vaté. Spory národnostní a náboženské zu�ily tehdy mezi stranami a N�m�íci, kte�í dob�e usa-
zeni byli na Horách Kutných, vedli si hrd� a opovržliv� v
�i okolnímu lidu �eskému a kde jen 
mohli, utiskovali lid. R. 1412 provedli N�mci kutnohorští tento násilný skutek: Toho roku po 
sv. Jakub� tu ned�li vydalo se mnoho lidu horního na posvícení do m�ste�ka Malína. Sestupu-
jíce s hory Ka�ku zastavili se na jednom poli, kdež nasetý byl hrách. Horníci jali se trhati lus-
ky. Malínští sebrali se a vrhnuvše se na horníky, zahnali je s pole. Zapuzení horníci cítíce se 
uraženými, odebrali se ihned do Hory a tam sebravše n�kolik tisíc „havé �ov“, vrátili se k 
pomst� do Malína. 247Celou obec obstoupli, vypálili a kdo utéci z m�ste�ka nemohl, ten zahy-
nul v plamenech.285) 

Králi Václavu IV. byla na horníky žaloba vznesena a král vyslyšev ob� strany, p�íb�h ten 
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porovnal zvláštním listem, daným r. 1413 v pond�lí po sv. Mat�ji, jehož konec zní: „Na � i zu-
jeme,  aby opat  a  jeho  konvent ,  j eho  rych tá � i  a  l idé  poddaní  budoucn�  s  
horn íky dobrými  p �áte l i  z
s ta l i  a  j edna s t rana druhé jmenovanou událos t  
nevytýkala  an i  s lovy an i  sku tky pod  pokutou  2000  kop  gr .  p raž .  m�ny“. Teh-
dy vypravováno, že král ústn� doložil: „Kdo škodu má, ten ji m�j, kdo zabit, ten tam.“ - Z
sta-
lo p�es 400 mrtvých. Z rozsudku patrno, jak horník
m bylo nadržováno! A m�ste�ko Malín 
vzpamatovavši se z tak t�žké rány, nepovzneslo se již k d�ív�jšímu svému rozkv�tu a velikosti. 
Událost tuto dal Jakub, opat kláštera sedleckého, zobraziti. Obraz byl v klášte�e až do jeho 
zrušení. Po zrušení dostal se do kláštera v Oseku. Kopie jeho dosud vid�ti lze v Malín� v hos-
tinci „na Velké“. Pole, kde bitka po�ala, sluje „Servanov“. 

Smutn� tr�ely zbytky první n�kdy obce v okolí Hory Kutné k nebi, podávajíce žalostný 
doklad spor
 národnostních. Mnozí obyvatelé opustili rodinný krb sv
j nadobro, druzí - a t�ch 
bylo velice málo, po�ali sob� upravovati p�íbytky jak mohli; nicmén� stál Malín z v�tší �ásti v 
z�íceninách plných šedesát a šest let. 

V druhé polovici XV. století - za panování opata Jodoka v klášte�e sedleckém, byly tomu-
to klášteru n�které statky zase vráceny. Mezi nimi bylo i vyho�elé m�ste�ko Malín. Touto do-
bou po�alo se v Malín� stav�ti a Malín nabyl - snad jen s malou zm�nou nyn�jší své podoby. 
Po dob� té psával se Malín n�kdy vsí n�kdy m�ste�kem a od doby císa�e Josefa II. píše se pou-
ze „vsí“. Ob�ané zase se vší pílí pozemky své vzd�lávali a zakládali k�enovky. A když strana 
podobojí ozvala se v �echách, i Malínští rozhodnou v�tšinou hlásili se k ví�e podobojí. Ba, 
když je opat sedlecký nutil o k�ížových dnech 248ku procesí, podali na� Malínští žalobu k di-
rektor
m zemským, nevy�ídivše ovšem ni�eho. 

V XVI. století mnoho vytrp�l Malín pochody vojsk p�átelských i nep�átelských, zejména r. 
1596, kdy Valouni táhli do Uher.286) Ti, co vid�li, sebrali a pak tloukli a zabíjeli lid.287) 

Malín byl v po�átku XVII. století zastaven direktory zemskými, ba i kone�n� prodán obci 
kutnohorské s jinými klášterními statky. Ku konci r. 1620 byla Hora odsouzena statky ty vrátiti 
a tak p�ipadl Malín op�t pod panství klášterní. 

Po bitv� b�lohorské nastaly �eskému národu hrozné �asy a Malín jich užil v mí�e vrchova-
té. Brzo po bitv� té navštívili Malín rozpušt�ní kozáci a polští žoldne�i a ti zde zle hospoda�ili. 
V srpnu 1623 obklí�ili Malín císa�ští vojínové, p�ed kterými skoro všechno obyvatelstvo Ma-
lína i s dobytkem a svršky uteklo se do Hory. Vojsko pak tu zle hospoda�ilo samo. Po n�jakém 
�ase bylo vojsko ztrestáno za své �iny a Malínští vrátili se zase ke svým krb
m, ale nem�li 
dlouhého pokoje. 

Ješt� nebyly ani zaceleny rány a již vtrhli Švédové do �ech a ti po�ínali si v Malín�, jež 
ležel u hlavní cesty, kudy táhlo vojsko, tak krut�, že obyvatelstvo op�t opoušt�lo krby a uchy-
lovalo se do lesních skrýší. Po ukon�ení války 30leté m�lo stále vojsko ležení v Malín� až do 
století XIX. Vojáci bydleli u rolník
 a bylo jich dost ženatých. Žili v plné shod� s domácími a 
pon�vadž se tu pak i mnozí usadili, vstupovali s domácími dcerkami v stav manželský. 

P�ikva�ila doba osudná národ
m rakouským. Na tr
n dosedla Marie Teresie a proti ní po-
vstali skoro všickni mocná�i. Zu�ivým nep�ítelem byl pruský král Bed�ich II. Za válek jím ve-
dených utrp�l Malín velikých škod. Prušáci brali vše, kde co bylo a v Kolín� i v okolí prodáva-
li za mizerný groš, a po nich tak �inili i Rakušané. Plných sedm let procházela Malínem vojska 
naše i cizí a ochuzovala, ba ožebra�ovala lid. 

Po vydání toleran�ního patentu p�estoupily hned r. 1781 k ví�e otc
 svých rodiny: Jelínko-
va, Novotných, Fuxova a Procházkova a pon�vadž patentem tím i žid
m dána v�tší volnost, 
usadili se v Malín� židé: Markus a He�man Eislerovi, kte�í pálili líh a platili vrchnosti 70 zl. 
st�. ro�ní dan�. 

Velká pohroma stihla Malín požárem r. 1792 a ješt� v�tší r. 1795 povodní. Sotva se ob�a-
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né drobet zpamatovali, již zase r. 1799 táhlo tu ruské vojsko proti Francii, a pon�vadž vojsko 
toto žádných zásob vojenských již nem�lo, byli obyvatelé malínští i okolní nuceni vojsko toto 
vydržovati skoro plných 14 dní. Vydržování vojska tohoto velice ublížilo jinými již nehodami 
vysílenému obyvatelstvu a to tím více, jelikož vále�né náhrady dostalo se jim teprve až po 10 
letech a to ješt� velice skrovné. I pozd�jší války s Francií, které trvaly s malými p�estávkami až 
do r. 1814, nebyly Malínu s užitkem. 

Zvláštní však zmínka �iní se o roce 1813, kdy Malínem táhlo vojsko ruské a rakouské k 
Lipsku, kde v osudné bitv� Napoleonova hv�zda nadobro uhasla. Týž rok po�ítá Malín mezi 
nejkrut�jší léta; nebo� pobráno bylo ve vsi vše. V celé vsi nebylo kusa dobytka, kusa dr
beže, 
ba ani za halé� chleba. Všecko, což bylo k jídlu, bylo odneseno. A náhrada? Tuze skrovná do-
šla v p�ti letech! 

249Nadešel dávno kýžený rok 1848. Ten p�inesl národ
m rakouským svobodu, kterou ud�-
lil jim císa� a král Ferdinand Dobrotivý, a obyvatelé Malína oslavili skutek ten osv�tlením a 
hlu�nou st�elbou. Malínští po zp
sobu jiných míst národní gardu nez�ídili ani tenkráte, když je 
Novodvorští a Hlízovští k tomu vybízeli. 

Zákonem �íšským ze dne 7. zá�í 1848 zrušeny úpln� pom�ry poddanské, a a�koliv p�ed tím 
náležel Malín pod poddanství „Mat ice  náboženské“ a od r. 1819 až do r. 1848 v držení 
Švarcenberk
, byly v tomto roce zrušeny jeho pom�ry poddanské naprosto. Malín stal se obcí 
svobodnou, a ob�ané mohli se cele v�novati své rodné p
d� a lépe ji obd�lávati, nežli se tak 
dálo za dob robotních. 

Malínští vytrp�li k�ížovou cestu utrpení r
znými požáry, živelními nehodami a pochody 
vojenskými v r
zných válkách. Ale pochody vále�né z r. 1866 a útrapy s nimi spojené z
sta-
nou Malínským dlouho v pam�ti. 

Jak rádi vyprovázeli 28. dne m�síce srpna 3000 vojska pruského, které u nich po uzav�ení 
míru až do vyklizení ubytováno bylo, mohou jen ti �íci, kte�í tehdáž zakusili takové b�ím� vo-
jenské. 

Malín má svou školu, poštu, stanici telegrafní; farou náleží do Sedlce, obvodem zdravot-
ním do Nov. Dvor
, kamž ro�n� odvádí 194 K 96 hal. �etnickou stanicí pat�í do Hory Kutné. 
Nejbližší nádraží Sedlec-Hora Kutná na dráze severozápadní jest jen n�kolik minut vzdálené 
od obce. 

O malínských rodácích Bohuslavu Bílejovském, Josefu a Št�pánu Ba�korovi a Jos. Laci-
novi viz v I. díle „Mužové práce“. 

MARKOVI�KY. 

Na levém b�ehu Bylanky asi 10 minut východn� obce Bylan leží samota Markovi�ky. 
Jest zde 5 dom
 se 17 obyvateli. Obyvatelstvo živí se malorolnictvím a nádenictvím. Za d�ev-
ních dob, kdy u Hory kutáno bylo, m�ly Markovi�ky dosti velkou d
ležitost; nebo� v bezpro-
st�ední jich blízkosti byly „hut�“ a „tavírny.“288) V Markovi�kách byly dva vodní mlýny, jeden 
r. 1878 zašel. Strouhu, kudy byla vedena voda na mlýn a splav, u kterého voda byla z Bylanky 
zachycována, dosud dob�e lze rozeznati. Druhý mlýn, zvaný „�ervený“, ležící opodál na vý-
chod, nebyl zrušen, ale živnost neprovozuje, pon�vadž mu nelze - pro malou vodní sílu - sou-
t�žiti s mlýny modern� vybavenými. 

Markovi�ky jsou �ást obce bylanské, ku které také náleží mlýn „Šimákov“ pod Vel. rybní-
kem ležící - ovšem nyní ohn�m spustošený. 

MAXOVNA. 

Nad „Dubinou“ na záp. stran� silnice chlistovické, jižn� od rybníka Prosíka, leží osada 
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Maxovna. Byla založena 1798 Bed�ichem Maxmiliánem Karlem svob. p. z Ostejnu na pan-
ských pastvinách v „�ížavech“ zvaných. Pastviny tyto rozd�leny byly na osm rodin, kteréž za-
vázali se na sv
j náklad vystav�ti si obydlí, zd�lati pastviny na role a jistý poplatek ro�n� od-
vád�ti d
chodu malešovskému. Roboty byly rodiny tyto prosty.

Jméno Maxovny, kteréž vlastn� Maxov se zváti má, odvozeno od k�estního jména zakla-
datelova. 

Maxovna, 370 m v nadmo�ské výši ležící, má 18 dom
 a 100 obyv. Obytní stavení zacho-
valo se jen jedno, a to �ís. 3., v p
vodní podob� - roubené ze d�eva. Domy osady jsou všecky 
p�ízemní a kryty došky. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest rolnictví, chov dobytka a nádenictví. Nejstarší rodiny 
jsou: Furkova, Hoškova, Dytrychova a Zinkova. (Rodina Dytrychova usadila se zde v dob�
pruských válek koncem XVIII. století.) Obec nemá jm�ní žádného. Dan� odvádí ro�n� M. 416 
K 80 h. Maxovna spojena jest v jednu polit. obec s Malešovem. 

250Krajina zdejší jest velice zdravá. Pokud zápisky o Maxovn� známy289), málo kdo zde 
st
n� a r. 1866, kdy zu�ila cholera kol do kola, zde zem�el jediný ob�an. 

Praménky vodní, které tu po dešti vytryskují, stékají se k potoku Opatovickému a k rybní-
ku Prosíku. 

Nejvyšší vrch nad obcí dosahuje 394 m nad mo�em. Maxovna pat�í školou do Malešova, 
farou na Byká�, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem do Malešova, kamž 
ro�n� 18 K 76 h na léka�e p�ispívá. 

Nejbližší železni�ní stanice jest Malešov na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

MEZHOLEZY. (MEZHOLESY. MEZILESÍ).

Na jihovýchodním svahu kopce Vysoké leží p�i silnici miskovickovidické vesnice Me-
zholezy, kterouž nalézáme �asto v listinách pod jménem Mezholesy i Mezilesí. Jméno této 
obce odvozují od hlubokých les
, jichž v našich kon�inách veliké množství bylo. A tak osada 
mezi t�mi lesy založená, nazvána byla Mezilesí, Mezholesy i Mezholezy. (Palacký zove obec 
Mezholezy.) �ítá 34 domy se 150 obyv., z nichž je 10 evang. reform. 

Vesnice rozd�luje se na dv� �ásti; jedna sestává z domk
, druhá z hospodá�ských usedlos-
tí. Domy rolnické vynikaji úhlednou výstavností a p�knými štíty; chalupy a domky jsou stavby 
chudší. Krytba dom
 jest tvrdá nebo šindelová i došková. 

Náves jest nepatrná. Jest tu malý rybní�ek a zvoni�ka. Poblíž obce vyv�rá nepatrný pramí-
nek mezholezský, te�e st�edem obce a vlévá se do Bylanky. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest hospodá�ství polní, chov dobytka, lámání vápence a pále-
ní vápna, kteréž daleko se rozváží a poskytuje jednotlivc
m p�kného p�íjmu od milého jara až 
do samé zimy. �emesla pot�ebná zde také jsou zastoupena. Mládež po vyjití ze školy p�idržuje 
se doma pracím hospodá�ským, jde také na studie a na �emeslo. Nejstarší rodiny jsou tu: Jang-
lova, Francova a Novotných a žijí zde skoro 200 let. Kroj i nábytek jest vesm�s moderní. Ne-
mocí nakažlivých, epidemických není, jen u d�tí n�kdy osypky. Cholera �ádila zde r. 1866 a 
zem�elo na ní 40 lidí. O lomech vápencových a pálení vápna viz v I. díle �lánek: „Pr
mysl“ a 
„Geologie“. 

Obecní jm�ní skládá se z pozemk
 ve vým��e 8 ha 35 a289a), celá obec má vým�ry 260 ha 
23 a 81 m2 a platí 2065 K 58 h daní. U obce da�í se veškeré obilí, ale �ep� v�nuje se nejv�tší 
pozornost. Na stromoví jest krajina chudá a školek stromových také tu není. 

Zaznamenáváme jména tratí polních z r. 1875: u Višn�, na Lominici, u Vysoké, v Mok�i, 
nad Bílou a �ernou skalou, na Varhánkách, na Žabci, na Vápenkách, v Robousích, na Karma-
zince, u Rabšteinky atd.289b) 

D�jiny. Mezholezy byly známy již ve XIV. století, kdy zdejší tvrz náležela klášteru sedlec-
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kému. V XV. století byl majitelem Franc z Rosentálu, kterýž je odkázal r. 1445 d�di�n� klášte-
ru sázavskému.290) Ale �ást vsi s dvorcem poplužním z
stala jm�ním vlady�ím, na n�mž byl 
pánem Václav Okrouhlický z Kun�tic a r. 1335 Popel z Vestce. �ást tato náležela od té doby k 
Suchdolu a p�ešla r. 1638 koupí v majetek Ludvíka Širmara z Malikova.291) 

Když pak po válkách husitských padly církevní statky do rukou šlechty, p�ipomíná se na 
�ásti klášteru sázavskému náležející v Mezholezích Zbyn�k z K�esic, jehož synové p�edali ji 
koupí rytí�i Benešovi z Mokrovous. V XVI. století byly Mezholezy v držení Mikuláše z Pra-
ch�an, který je prodal Kunešovi Bohdaneckému z Hodkova. Jak dlouho ten byl majitelem, ne-
ní známo, ale r. 1612 byl tu sed�ním Mikuláš �ísnický z �ísnice.292) Týž zem�el toho roku a 
pochován v kostele na Vysoké nad Suchdolem. Manželka jeho Rejna stala se d�di�kou Me-
zholez, ale již za dv� léta zem�ela a pochována také v kostele na Vysoké. 

251Mezholezy p�ešly v majetek Mat�je Trojana,293) který je r. 1615 prodal Janu Odkolkovi, 
sám sob� koupiv d
m „Sádovský“ �e�ený - proti domu knížecímu na Horách Kutných, a tu se 
usadil. Ale ani Odkolek nebyl dlouho pánem na Mezholezích, nebo� již r. 1616 p�ipomíná se 
tu Jan Burian T�mín, který zde strojil slavnou svatbu Albrechtovi Lukaveckému z Lukavce s 
paní Martou Barborou, vdovou po Adamovi z �í�an. R. 1622 p�ipomíná se p�i vybírání kon-
tribuce majitel Mezholez Jakub Jeník z Brat�ic. Mnoho však na n�m nezískali. Za 28 týdn

vybrali „2 rýnské 40 kr a dv� �tvrtce ovsa“, a když u n�ho byla kontribuce po druhé, zaplatil za 
každého �lov�ka po 5 kr., vždy� m�l jen dva poddané �lov�ky.294) 

Za takových pom�r
 snadno si domyslíme, že se majitelé st�ídali každé chvilky a již v r. 
1625 sed�l na Mezholezích Jan Diviš B�ezský, který tu zem�el a pochován na Bohdán�i.295) Po 
n�m byl op�t pánem Ludv. Širmar z Malíkova, který je r. 1641 dvacátého února prodal Old�i-
chu Pisingerovi z Pisingu, cís. hejtmanu,296) ale r. 1669 vládnul na Mezholezích Karel Ladi-
slav Popovský ze Šarfenberka, hejtman malešovský, a ten je prodal 1701 hrab�ti �abelickému 
ze Soutic. Od n�ho p�ešly r. 1706 na Jana Robmhapa ze Suché. Roku 1738 byly Mezholezy 
odkázány v��itel
m hrab. Jáchyma z Brédy pro dluh 122.993 zl. 47 kr. st�. a vykázány jsou je-
suit
m k dluhu zaplacení.297) R. 1755 252prodal Mezholezy hrab� Lotar Frant. z Ošteina k ruce 
sirotk
 po bratrovi Henrykovi Karlu z Ošteina a ten je p�id�lil k panství malešovskému.298) 
Tak slou�eny dva statky „suchdolský a malešovský“ v jeden s názvem panství „malešovské“. 
(Další majitele viz u Suchdola a Malešova.) R. 1809 d�dil panství malešovské rod Dalberk
v. 
V rod� tom je dosud. Nyn�jším majitelem jest Karel svobodný pán z Dalberka. 

V Mezholezích p�ipomíná se ješt� jeden poplužní dv
r, který byl v držení jesuit
 kutno-
horských a jemuž tehdy �íkali „dv
r seminárský“. Po rozpušt�ní �ádu p�ešel na Matici nábož., 
která ho prodala rolníku Ignáci Slavíkovi, pak p�echázel do r
zných rukou, až se stal rolník 
Jan Pospíšil nyn�jším držitelem. 

Mezholezy náležejí školou a poštou do Miskovic, farou a telegr. i �etnickou stanicí do Su-
chdola, zdravotním obvodem do Malešova, kamž odvád�jí 34 K 80 h ro�ního p�ísp�vku. 

MILETICE. 

Asi 7 km jihozápadn� Malešova a 16 km z Hory Kutné leží p�i silnici a potoku chlistovic-
kém obec Mile t ice . Spolu s Bed�ichovem (Fridrichovem) tvo�í jednu politickou obec. Má 16 
pop. �ísel s 90 obyv. Domy jsou stav�ny v �á�e obloukové a uprost�ed jest náves s malým ryb-
níkem. Stojí v zahradách, v nichž se p�stují ovocné stromy, najm� švestky a jablon�. Stav�ny 
jsou z kamene a kryty v�tšinou došky. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a mládež po vyjití ze školy v�nuje se hospodá�ství; n�kte�í 
hoši nadan�jší odcházejí do m�š�. školy uhlí�skojanovické. 

Nejstarší rodiny jsou tu: Lupínkova, Urbanova a Novotných. Obecní jm�ní skládá se z po-
zemk
 ve vým��e 7½ ha, z nichž se odvádí 33 K, vým�ra celé obce 184 ha, a táž odvádí 854 K 
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daní. 

D�jiny. Prvá písemná zmínka o Mileticích d�je se v prvé polovici XV. století, kdy Bed�ich 
ze Strážnice a Beneš z Husti�an p�eli se až do r. 1440 o zboží sionské, ku kterému také Mileti-
ce náležely.298a) Král Ji�í Pod�bradský vyvadil zboží sionské - tedy i Miletice - a zastavil je Al-
šovi ze Soutic. 

V m�síci b�eznu r. 1508, do kterého roku bylo zboží sionské v r
zných rukou, p�ipsal král 
Vladislav na tomto zboží pro Jana Žehušického z Nestajova k jednomu životu ješt� jeden život 
na zámku Sion s vesnicemi - mezi nimi uvád�jí se i Miletice.299) 

Zboží sionské drženo až do r. 1581 k Dob�eni300) a od té doby p�ipojeno k Malešovu. 
Miletice náležejí školou do Nepom��ic, farou do Košic, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i 

zdravotním obvodem do Malešova, ku kterému ro�n� p�ispívají 24 K. 
Nejbližší stanice železni�ní jest Malešov na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

MISKOVICE. 

Po obou stranách erární silnice kutnohorskopražské, která se stav�la r. 1813, pak 1823 a 
1824, leží 4�5 km západn� Hory Kutné na n�kdejší zátoce mo�ské, 326 m n. A. pod vrchem 
Vysoká - obec Miskovice . Malý pot
�ek, který vyv�rá ze studánky na úpatí Vysoké, protéká 
obec i obecní rybník a nese vody své Bylance. Bohatá vodou jest studánka „�imbal“ na Vinici. 

V�try i dešt� jsou pravideln� severozápadní. Krupobití jest �ídkým úkazem. Lid praví: 
„Vysoká mraky rozhání, obec pak od krupobití ochrání.“ 

253Jméno obce odvozuje se od slova miska; je� osada obklí�ena na stran� západní Vysokou 
a na ostatních stranách návršími, posledními výb�žky �eskomoravské vyso�iny; okolí v prav-
d� tvar misky na mysl uvádí. Také prý mohl zakladatel se zváti Miska, Méska neb Miška.301) 

Miskovice jsou osadou staroslovanskou, pon�vadž v okolí u�in�ny byly vzácné nálezy ja-
ko: st�íbrné peníze s letopo�tem 1618, zlatá t�epení, ostruhy, nože, velmi �etná poh�ebišt� po-
hanská, a v nich hojnost úlomk
 z popelnic.302)

V osad� odbo�ují z erární silnice okresní silnice ho�anská a mezholezská. Tato spojuje s 
obcemi kutnohorska soudní okres uhlí�skojanovický, ona kolínský. 

Miskovice mají 79 dom
 s 580 obyv., z nichž jsou 64 evang. ref. a 4 israelité. Jména nej-
starších rodin jsou: Lupínkova, Be�anova, Pospíšilova, Sahulkova, �íhova, Podolákova, Pro-
cházkova, �epova a Perni�kova. Obyvatelstvo živí se rolnictvím, prodejem vápna a nádennic-
tvím. Mnoho d�lník
 jest zam�stnáno ve �ty�ech zdejších vápencových lomech. Prvá vápenka 
byla postavena na Vinicích sm�rem k Bylan
m. Majetníkem byl rolník Podolák. O vápenco-
vých lomech viz v I. díle �lánek „Pr
mysl a Geologie.“ 

Domy obce jsou skoro všecky stav�ny z tvrdého materiálu a taktéž kryty. Valná �ást o jed-
nom poschodí. Hlavní plodiny u obce jsou �epa, je�men. �epka se již nep�stuje. 

Škola. Od nepam�ti chodily d�ti miskovické do školy suchdolské. Ruch národní ší�il po 
�echách již v letech šedesátých minulého století vzd�lání v obecném lidu a tak stalo se, že ob-
�ané miskovi�tí dychtily míti vlastní školu, a té se jim vým�rem r. 1871 25. dne m�s. dubna 
dostalo. Bylo jim povoleno otev�íti 254obecnou školu o jedné t�íd� a vyu�ovati se po�alo 25. 
dne m�s. kv�tna 1871 v místnostech najatých v �. pop. 6. 

Nová budova postavena pro dv� t�ídy r. 1877 nákladem 17.704 K 22 h. PIány zhotovil a 
stavbu provedl Josef Vep�ek, stavitel v K�eseticích. 

R. 1881 12. dne m�síce �ervna bylo povoleno c. k. šk. r. rozší�iti školu o druhou t�ídu, a 
vyu�ovati se po�alo 12. dne m�s. zá�í 1881. V r. 1899 byla škola vým�rem 185/799 �. 26.186 z. 
š. r. rozší�ena o t�ídu t�etí. Budova školní, a� byla dosud novou, nesta�ila pro t�ídu t�etí a obec 
ihned p�ikro�ila k upravení školy na t�ídy t�i. Plány opat�il a stavbu provedl nákladem 
12.000 K stavitel Josef Hrivko z Hory Kutné. A tak již v nov� p�estavené a dle moderních zá-
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sad z�ízené škole, po�alo se šk. r. 1899-1900 vyu�ovati ve t�ech t�ídách. Místní školní rada ne-
šet�ila ani prací, ani nákladu, aby vybudovala v obci d
stojný památník potomk
m svým. 

Posloupnost u�itelstva: Prvním správcem školy byl Josef Moravec (1871 až 1875), Jin-
d�ich Hrbek (181/10-12/1175 zat. správcem), Josef Jarý (1875-79), Václav �ernovský (1879 
�íd. dosud), Jan Materna (u�. 1881-85), Kar. Materna (1885-86), Karel Vycpálek (1886-93), 
František Kruml (1893-94), Bed�ich Vojta (1894-1903), Karel �ernohubý (1999-1902 na 3. 
míst�), Václ. Volek (1902-04), Barbora Bartu�ková (1903-04), výp. u�. Václav Vitinger 
(1904), Josef Pet � ík  (1904 u�. dosud), Kamila Ko�ínková (1905-07), Václ. Ku�era (1907-
08), Rudol fa  Hocková (1908 dosud). Vyu�ování ru�ním pracím ženským bylo povoleno r. 
1884 a u�it. industr. ustanovená Anna �ernovská a p
sobí zde dosud. (Josef Pet�ík p�elo-
žen šk. r. 1912-13 do Malešova.) 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady: Jan Procházka (1870-73), Ant. �epa (1873-77), Jan 
Brant (1877-81), Josef Pauš (1881-84), Josef Brant (1884-90), Jan Filip (1890-96), �en�k 
Pauš (1896-1903), Josef Doležal (1903-06), Jan Filip (1906-09), Fran t i šek Homola (1909 
dosud). 

Posloupnost dozorc
 školních: Jan Skála (1871-81), Josef Komberec (1881-84), Josef 
Brant (1884-93), Jan Láznovský (1893-1902), �en�k Franc (1902), �en�k Pauš (1902-06), 
Josef Doležal  (1906 dosud).  

Mládež po vyjití ze školy navšt�vuje školy st�ední, hospodá�ské, pr
myslové i obchodní 
atd. I nejchudší rodi�ové nedají sob� ujíti p�íležitosti, kterou jim poskytuje kutnohorské škol-
ství. 

D�jiny. Za doby nejstarší byly Miskovice uzav�eny t�emi branami, z nichž prvá byla u ny-
n�jšího �ísla pop. 1, a postavena sm�rem k �. 10. Brány byly roku 1825 rozbo�eny. K jakému 
ú�elu brány sloužily, opravdu si vysv�tliti neumíme. V obci miskovické stávala od nepam�ti 
tvrz. První zmínka �iní se o ní r. 1309, kdy po vsi té psali se zemané Nechval a Pešek.303) 

R. 1358 byla �ást Miskovic v držení kláštera skalického blíže Kou�im� ležícího304) a z
sta-
la v držení jeho až do r. 1420, druhou �ást vsi a tvrz držel Van�k Píšek ze Suchdola. V létech 
1448-50 p�ipomíná se Toman z Miskovic ve vojšt� pod�bradském.305) Koncem XV. století 
tvrz úpln� spustla. V ty doby byl majitelem Hašek Zví�etický z Wartemberka a ten ves i 
spustlou tvrz prodal r. 1544306) Jind�ichovi Vod�radskému z Hrušova, kterýž p�ivt�lil Misko-
vice k Dob�eni, pozd�ji k Suchdolu.307) 

Protože se Vod�radský provinil proti z�ízení zemskému, byl na zemském soudu odsouzen 
k smrti a všecko jeho jm�ní zabráno, toliko t�em sirotk
m 254Vod�radského menší �ást308) po-
nechána. V té byly také Miskovice. Suchdol drželi dva mladší brat�i a ostatek bratr starší. 
Když tento zem�el, d�lili se oba mladší brat�i asi r. 1593 poznov o d�dictví. Bohuslav obdržel 
Suchdol, k n�muž náležely i Miskovice. 

Bohuslav postoupil r. 1605 choti své Mandalen�, roz. z Komorova, dvoru a vsi Miskovic. 
Darování toto potvrdil 18. ledna 1610. Od té doby p�ipojeny Miskovice k Suchdolu. R. 1622 
bylo Mandalen� Vod�radské z Komorova zaplatiti týdn� na kontribuci, na�ízené císa�em Fer-
dinandem II., z 25 lidí po 12 kr. a ½ �tvrtci ovsa, tedy za 41 týdn
 147 rýnských 40 kr. a 33 
korc
, 1 v�rtel a 1 �tvrtci ovsa.309) Patentem ze dne 9. �ervna t. r. uloženo op�t, aby vrchnost z 
každého poddaného odvedla po dvou kopách kontribuce najednou. Mandalena odvedla 26 kop 
gr. �es.310) 

Pan Jind�ich Karel z Ošteinu, pán na Malešov�, p�ikoupil statek suchdolský a tak p�ipadly 
i Miskovice se dvorem, který stojí na míst� pusté tvrze, k Malešovu a sdílely od té doby osudy 
panství tohoto. Zdali výše jmenovaný Toman z Miskovic, který za krále Ji�ího Pod�bradského 
p�i dobývání Prahy p�ítomen byl, jest v souvislosti s našimi Miskovicemi, doložiti nelze. 

Obecní jm�ní skládá se z 30 ha, 42 a, 60 m2 pozemk
, zalesn�né p
dy 5 ha, 70 a, 27 m2, z 
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�ehož obec platí p�ímé dan� 157 K 87 h; vým�ra celé obce jest 622 ha 06 a 66 m2 za n�ž se 
odvádí 5920 K 16 h daní. 

256Pojmenování tratí z r. 1775: na Seke�e, na Trojích, k Bojišti, k Dubu, v Propastech, u 
Lípy, na Zlámance, pod Vysokou, v Robousích, na Vápenkách, Velký Patera a tak dále. (Ka-
tastr josefinský.) 

Miskovice mají svou školu, poštu, farou náležejí do Suchdola, �etnickou a telegr. stanicí a 
obvodem zdravotním do Hory Kutné, kam ro�n� p�iplácejí 150 K 47 hal. Nejbližší nádraží je 
Hora Kutná m�sto. 

NA HORNICKÉ. 

Severn� od trati c. k. státní dráhy - asi p
l hodiny cesty od vsi Sv. Kate�iny - uprost�ed 
krásných luk a les
 stojí samota na  Horn ické. Náleží pop. �ís. 87. do obce svatokate�inské a 
bývala za d�evní doby obydlím rybá�ovým, který byl zárove� hlída�em luk. Leží blíže ramene 
labského, kterémuž lid �íká „Jezero .“ Hornická a okolí náleží m�š�anskému špitálu kutnohor-
skému. 

O Hornické nalézáme písemné zprávy již v XVI. století, totiž: Ji�í Kout, sedlák ze Sv. Ka-
te�iny �. 35, prodal roku 1584 les a ostrov, jenž slove v „Jespích“ p�i Labi ke vsi �e�ené Vele-
tov a jest položen proti lukám na Hornické.311) Císa� Rudolf II. vydal 9. dne m�s. �ervence 
1584 na�ízení, „aby les  a  os t rov ten ,  náležej íc í  ke  vs i  Veletovu  a  táž  ves  ke  
šp i tá lu  sv.  K � í že  p � i  t émž m�s t�  našem Hor  Kuten  potvrzen  byl .312) 

Dnes slouží Hornická za obydlí polnímu hajnému. Bydlí tu 6 obyv. Nedaleko Hornické 
stával do nedávna domek hlída�e luk. M�l �. pop. 46 taktéž obce svatokate�inské, ale byl ma-
jetkem V. Pernera z Týnce n. L. Pro sešlost byl na základ� ú�edního na�ízení p�ed n�kolika le-
ty rozbourán. Okolí na Hornické hostí �asto výletníky najm� z Hory Kutné, Kolína, Týnce n. 
L. atd. 

NA ŠPAND	. 

Severozápadn� obce Sv. Kate�iny asi 25 minut cesty stojí hájovna lesní na  Špand�  nebo-
li u  Hrab í . Hájovna tato náleží k panství novodvorskému, na jehož majetku stojí. N�kolik 
krok
 odtud západn� postaven jest domek strážní c. k. státní dráhy. Oba tyto domky jsou za�a-
zeny �íslováním popisným - a to prvý �íslem 42 a druhý 84 k obci svatokate�inské. Mají 16 
obyvatel
 a �ím se obyvatelé tito živí, leží na snad�. 

NEP�ÍZE�. 

Blíže erární silnice �áslavskokolínské 2 km severozápadn� Malína dolováno bylo na rudu 
st�íbrnou. Byly však doly založeny na nep�íznivém míst� a brzy také opušt�ny, proto nazvány 
Nep � í zn í . Že ovšem i zde neschází výsadní hospoda zvaná „Nep�íze�“, rozumí se samo se-
bou. K té p�ibyl domek, ve kterém je silni�ní kovárna. Jsou zde t. �. jen 2 pop. �ísla s 13 obyv., 
které náležejí farou do Sedlce, obcí i školou do Hlízova. V okolí zanechaly stopy starého do-
lování - dosud viditelné haldy. P�ed �asem vystav�na odtud okresní silnice k Hlízovu a podél 
ní vyrostlo na p
d� hlízovské n�kolik nových domk
, které k téže obci zapo�ítány jsou. 

NEŠKAREDICE. 

Od m�sta Hory Kutné 3½ km jihovýchodn� rozkládá se po obou b�ezích potoka „K�enov-
ky“ obec Neškared ice . Okresní silnice probíhá ves sm�rem k T�ebešicím s odbo�kou k 
Církvici. Žije zde v 56 domech 398 obyv., z nichž jest 27 ev. reform. a 3 augsb. 
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Domy obce neškaredické stojí v �adách jak po obou stranách silnice, tak i potoka. N�které 

stojí po r
znu. Náves není pravidelná. V Neškaredicích jsou domy vesm�s stav�ny z tvrdého 
materiálu a kryty až na nepatrné výminky taškami a b�idlicí. 

257Obec leží na úpatí vrchu „Vinice“ (obecn� zvaná Šafranice), který dosahuje výše 265 m 
n. A. Na Vinici je hospodá�ské stavení �. pop. 35. a staletý dub, který vévodí celému okolí. A 
po svahu jižním vrch
 neškeredických bývalo za d�evních dob p�stováno víno, proto dosud se 
tu �íká na „Vinici“.313) Za naších �as
 ješt� vyskytuje se po r
znu vinný ke�ík - ovšem nep�s-
tovaný. 

Nejstarší rodiny jsou: Krulišova, Vášova, Rakova, Bílkova, Fialova a Pr
chova, které tu 
žijí p�es 100 let. Obyvatelstvo živí se rolnictvím, nádenictvím i �emeslem a chovem dobytka. 
Mládež po vyjití ze školy vzd�lává se na vyšších školách kutnohorských anebo �áslavských a 
pak oby�ejn� z
stavá p�i hospodá�ství. Dívky navšt�vují z pravidla m�š�. školu v Ho�e Kutné. 
D�lnická d�v�ata odcházejí k regii tabákové do Sedlec. 

V �as nemocí, kterých tu nebývá mnoho, volá si lid léka�e; lidovým lé�ením nezabývá se 
již dnes nikdo. Stav zdravotní je v Neškaredicích uspokojivý; málo lidí do roka umírá (10), ale 
r. 1866 zem�ely na choleru 63 osoby. Obecní jm�ní jest domek �. p. 4. a pozemky ve vým��e 
12 ha 94 a, z �ehož se platí 109 K 30 h daní; vým�ra celé obce 456 ha314), z nichž se platí ro�-
ních daní 6335 K 21 h. P�i domech jsou zahrady, v nichž se p�stuje s dostatek ovocného stro-
moví. 

Nejznám�jší jména pozemk
 již r. 1785315) jsou: na Šafranici, na Vinici, Krumplík, na 
Kamenici, u T�í dub
, na Spole�nici, Pa�íbok atd. Na jižním svahu od obce táhne se p�kné 
údolí zvané „Cukmantl“. 

Ve vsi jest mnoho studnic a v polích i lukách studánek hojn�. Všude jest dobrá, studená a 
zdravá voda k pití. N�kolik studánek bylo již i zasypáno, ale žádné nevíží se k nim pov�sti. 

258Škola. V obci neškaredické vyu�oval mládež již za císa�e Josefa jistý Vaní�ek, švec. 
Bydlel v t�ch místech, kde nyní je stavení �. 26. Vedle �emesla svého u�il dítky menší po�át-
k
m �tení, po�ítání a psaní, což potom i jeho syn (d�lost�elec vysloužilý) provád�l. Odrostlejší 
mládež chodila do školy církvické a to trvalo až do r. 1819. O otev�ení vlastní školy v Neška-
redicích má hlavní zásluhu Magdalena B�lská, vdova po rolníku Janu B�lském. V jejím kšaftu 
ze dne 24. dubna 1818 takto �teme hned na po�átku: 

„Jest moje jediná žádost a v
le, aby po mn� v��ná byla památka, že já k zdejší obci neška-
redické pro cvi�ení mládeže v náboženství a k jejich poleh�ení na jednoho školního pomocní-
ka neboli mládence, který by jedin� v zdejší obci mládež cvi�il, odkazuji ro�ního platu �ili 
mzdy 60 zl., jenž na kapitálu po 5% �ítaje 1200 zl. �iní; pak dáleji: pon�vadž tato škola bez 
duchovního dohledu katechety obsluhována býti nem
že, tedy odkazuji za tuto práci kateche-
tovi, totiž církvickému vel. p. kaplanovi ro�ní odm�ny 25 zl., což na kapitálu �iní 500 zl. Jest 
ovšem v obci neškaredické jedna kostelní chalupa, ze které dle p�iznání mého neboštíka man-
žela zdejší záduš jenom 3 zl. ro�ní �inže obdržuje; tedy jest v tom má v
le, aby se ta samá cha-
loupka po mé smrti od kostela zdejšího pro školu zakoupila, na kteréžto zakoupení já tuto tes-
týruji 200 zl. Kone�n� za to jedin� žádám, by budoucí školní mládež modlitbou na m� pam�t-
liva byla.“ Magd. B�lská, která se podepsati neum�la (na kšaftu ud�lala t�i k�ížky), svých dítek 
nem�la - a p�ec tak byla starostliva o vzd�lání mládeže! 

Roku 1819 hned po novém roce za�alo se o z�ízení školy neškaredické vážn�ji jednati. 
Hlavní pé�i o to m�li církvický fará� Jan Mina�ík, Václ. Rak, rychtá� neškaredický, Jan Bílek, 
Komberec Václ., Josef Pr
cha, Ji�í Horák, Jan Váša �. 7. a 10. Tito jmenovaní podali spolu s 
církvickým ú�adem farním žádost k�esetickému ú�adu, jakožto vrchnosti, aby mohli v Neška-
redicích školu z�íditi. Záležitost tuto vy�ídil p�ízniv� ú�ad krajský v �áslavi, což také prost�ed-
nictvím k�esetického ú�adu patrimonálního oznámeno 25. dne m�s. kv�tna 1821 obecnímu za-
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stupitelství v Neškaredicích. 
Školou byl kostelní domek �. 39. d�ev�ný, nepohodlný a slamou kratý. Te	 se jednalo ješ-

t� o to, jak upraviti službu u�iteli. Na vybídnutí Beiwerka, krajského v �áslavi ze dne 20. 
b�ezna 1822 prost�ednictvím k�esetického ú�adu podala neškaredická obec seznam t�ch, kte�í 
na výživu u�itele p�ispívati budou a sice „sypáním“, t. j. pšenicí, žitem, je�menem a hrachem v 
zrnech. Nejvíce dávali Fr. Horák, Jan Váša, V. Fiala, Josef Kruliš, J. Pr
cha. Dohromady bral 
u�itel z celé vsi 2 m��ice pšenice po 2 zl., 7 m��. žita po 1 zl. 30 kr., 3 míry je�mene po 1 zl., a 
1½ míry hrachu po 1 zl. 30 kr., dohromady 17 zl. 5 kr. Od bývalých d�di�ných nájemník
 a 
domká�
 dostával 4½ mírky žita v cen� 2 zl. a na pen�zích 2 zl. 20 kr. Dále obdržel u�itel 
zdejší pole �. kat. 261 ležící blíže Vinice, jeden korec a 2 m��ice plochy obsahující s �istým 
výnosem 5 zl. Z poz
stalosti Magd. B�lské m�l u�itel 28 zl. 18 kr. ro�n�, ze škol. nadace pak 
96 zl. 57 kr. Novoro�ní groš (který se již r. 1792 dával), ze 47 �ísel v obnosu 2 zl. 21 kr. u�itel 
sám o t�ech králích si vybíral. K vytáp�ní u�itelova p�íbytku k�esetická vrchnost dávala a ob-
�ané neškaredi�tí p�iváželi 6 sáh
 pa�ezového d�íví, kdežto pro topení sv�tnice školní dávala 
obec 6 sáh
 št�pinového d�íví po 6ti zlatých. Prvních 6 sáh
 pa�ez
 byla však dávka dobro-
volná a již r. 1864 dostával u�itel jen t�etinu od bývalé vrchnosti k�esetické, t. j. 2 sáhy; ostatní 
4 sáhy pa�ez
 dodala obec neškaredická. Když pak Jan Fr. Svoboda, majitel panství k�esetic-
kého a úmonínského r. 1865 zem�el p�estala dávka tato pro u�itele neškaredického docela. 
Školou povinných dítek bylo tehdy 54, z nichž asi 6 bylo od sobotálesu osvobozeno. 

V létech padesátých m. století zmáhal se po�et žactva tou m�rou, že stará kostelní chalupa, 
která byla zárove� bytem u�itelovým, nevyhovovala naprosto svému ú�elu. Bylo uznáno, že 
budova jest nebezpe�na k p�ebývání. Po�alo se tudíž vyjednávati o stavbu školy nové. Tehdej-
ší u�itel (J. Gabriel) napsal po dostavb� školy do památní knihy tato slova: „Ani si nikdo po-
mysliti nem
že, jaké útržky, nenávisti, u�itel od lidí v obci zakusiti musil.“ Od�íkajíce se školy 

Škola a kaple v Neškaredicích. 
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domácí, posílali d�tí svých do 
Hory s tím úmyslem, aby se 
po�et školních dítek zmenšil a 
tak stavba aby zma�ena byla. 
Však nic naplat! Duchoven-
stvo církvické, viká� novod-
vorský Fr. Kruch, c. k. pod-
krajský komisa� Nettval p
so-
bili na zdejší ob�any tak svými 
�e�mi, že kone�n� se protoko-
lem zavázali novou školu po-
staviti. Plán na školu navrhl 
Jos. Vep�ek, stavitel z K�esetic 
a také ji vystav�l. Práci tesa�-
skou d�lal A. Blažek z �ásla-
v�. 

Škola postavena na po-
zemku Krulišovém v zá�í 
1854, nákladem 8000 zl., a v 
listopadu t. r. vysv�cena a 
svému ú�elu odevzdána. Ale 
než byla dostav�na, dareba n�-
jaký zapálil starou školu a u�i-
tel Gabriel sotva život sob� a 
rodin� zachránil. P�išel o celý 
sv
j majetek. Zavedeny pro�
všeobecné sbírky a dostalo se 
mu také podpory od bisk. kon-
sisto�e králohradecké. Než do-
stav�na byla nová škola, byd-
lel již v ní, ale bez oken. 

259R. 1896 bylo v Neška-
redicích školou povinných žá-
k
 110; po�alo se proto vyjed-
návati o rozší�ení školy o druhou t�ídu. Jednání skon�eno tím, že výn. c. k. okr. školní rady ze 
dne 13. prosince 1897 �. 4075 povolena druhá postupná t�ída. Ale škola jednot�ídní byla ne-
dosta�itelná. Proto ob�ané p�ístavbou poschodí upravili v brzku školu dvout�ídní, ve které již 
v listopadu 1898 vyu�ovati se po�alo. Škola jest velmi úhledná a vyhovuje zákonitým p�edpi-
s
m. Plány navrhl architekt Boža Dvo�ák z Pardubic a nákladem 10.000 K vystav�l stavitel Jo-
sef Hrivko z Hory Kutné. 

Prvním u�itelem soukromým, jak již pov�díno, byl r. 1775 jistý švec Vaní�ek, a když ze-
m�el, následoval jeho syn Jan, vysloužilý d�lost�elec. Teprve r. 1812 ustanoven byl skute�ný 
u�itel a pobyl zde do r. 1827 Zeno Kopecký, Jan Vorel (1827-34). Po smrti u�itele Vorla p
l 
roku 1834 byl tu provisorn� 260Jos. B�lonožník, spomocník z Krchleb, pozd�jší u�itel �áslav-
ský.316) Jan Gabriel (1834-73), �en�k Makovský (1873-83), Fran t .  P i lbaur  (1883 až dosud 
�ídícím). Na místo druhého u�itele dosazen Josef Chalupa (1898-99), Vojt�ch Votruba (1899-
1906), Rudolf Šporcl (½ r. 1906), Bohumi l  Náhl ík (1906 až dosud u�.). 

Industriální vyu�ování zavedeno r. 1889 a u�itelkou je dosud Marie  P i lbaurová. 

Oltá�ní obraz »Nanebevstoupení Pán�« v Neškaredicích. 
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P�edsedové m. šk. rady: Jos. Fiala (do r. 1889), Alois Kruliš (1889-92), Ant. Pr
cha 

(1892-95), Václ. Váša (r. 1895), Václ. Rak (1895-98), Antonín Hampl (1898-99), Václav Kru-
liš (1899-1900), Jos. Snížek (1902-). 

Místní šk. dozorcové: Ant. Pr
cha (do r. 1885), Jos. Kruliš (1885-94), Alois Kruliš (1894-
97), Ant. Hampl (1897-1900), Alois Kruliš (1900-02), Jan Kruliš (1902-03), Ant. Pr
cha 
(1903-07), Václav Kruliš (1907-). 

Kaple. Za Tomáše Váši, rychtá�e, Jana B�lského a Vav�ince Bílka, konšel
, vyjednávalo 
se o založení kaple v Neškaredicích r. 1721. Pon�vadž ale konsisto� pražská žádala jakési v�no 
pro založení a vydržování kaple, tož dali ob�ané neškaredi�tí pole „Cukmantl“ 1½ korce výse-
vku kapli za v�no a to dne 1. kv�tna 1731, a arcibiskupská konsisto� povolila pak 18. dne m�s. 
�ervence 1731317) postaviti nákladem ob�an
 kapli a posv�tili ji sv. Janu Nep., což nade dve�-
mi na obrub� kamenné jest vytesáno latinským nápisem. Kaple stojí poblíž školy na stran� již-
ní, p
dorys tvo�í osmiúhelník, u st�edu má podobu makovice. Ve vížce jsou dva malé zvony. 
Na Skalce m�l býti h�bitov a zakoupeno i pole, avšak myšlenka ta uskute�n�na nebyla, ale ná-
zev pozemku „Krchov“ z
stal po dnes. 

R. 1868 a 1894 byla kaple opravena. Má dva oltá�e; nad jedním visí polovypouklý �ezaný 
obraz Nanebevstoupení  Pán�  z doby copové. Po každé stran� Krista Pána z�íti 6 apošto-
l
, dole pod skalou pak u�enníky a zbožný lid. Na horní �ásti oválovitého rámce jest p�id�lána 
kniha - evangelium sv. Jana a orel - znak téhož evangelisty. Obraz ten byl n�kolikráte olejovou 
barvou nat�en a zohyzd�n. Na útraty starosty obce p. A. Pr
chy byl roku 1894 Ant. Hrabákem 
z Hory Kutné d
stojn� opraven. Zaujímá mezi um�leckými p�edm�ty zajisté neposlední místo. 
Na druhém oltá�i místo pod lumbou vypl�uje op�t polovypouklá �ezba, kteráž p�edstavuje sv. 
Jana Nepomuckého, jako almužníka. Je na ujmu um�leckou pozlacena. Kdo �ezby ty provedl, 
není známo. 

D�jiny. Ves Neškaredice i s tvrzí bývala majetkem Horník
 kutnohorských a také knihami 
kutnohorskými se spravovaly. Horníci byli nazvíce N�mci a ti Neškaredice na Khot igsdorf  
p�ezvali.318) Název ten ovšem um�le vytvo�en, neudržel se dlouho. 

Ku konci XIV. století byly Neškaredice ves i tvrz majetkem rychtá�e kutnohorského On-
d�eje Plumlina. Ten je odkázal svému synu Janovi, a když Jan zem�el bezd�tek, p�ipadly Neš-
karedice jako odumrt na krále. 

Proti králi Václavu zvedli Zikmund z Ostrova, Ctibor ze Zásmuk a Pet�ík z Vršovic p�i a 
Neškaredice jim r. 1417 p�i�knuty proti v
li králov�. Tvrz zdejší zašla asi v XV. v�ku ve vál-
kách husitských. Po válkách t�ch zapsal císa� Zikmund na Neškaredicích brat�ím z Ch�enovic 
jisté platy. Sestra jejich Anežka 261z Donína požívala t�ch plat
 a když r. 1460 zem�ela, spadly 
Neškaredice na krále Ji�íka Pod�bradského. 

Král ud�lil toto zboží Samuelovi z Hrádku a Majnuši z Hryzela.319) Ku konci XV. století 
držel Neškaredice Krištofov z Košín� a na Cerhenicích a 19. dubna 1481 vysazuje pod plat 
purkrechtní vinice v Neškaredicích 25 ob�an
m neškaredickým.320) Za�átkem XVI. století by-
ly Neškaredice majetkem Mikuláše Bejchorského, od kterého je koupil bohatý m�št�nín a 
Horník Mikuláš z Prach�an r. 1532 a v sobotu po sv. Valentínu vyplatil mu 1000 kop gr. �., 
úroku sv.-havelského 50 kop gr. �. a škod pro vedení komorníka 14 kop gr. �. a sám Prach�an-
ský ve svých zápiskách k tomu dodává: „Propustil mi z desk všecky zápisy. Pane bože všemo-
houcí, bu	 tvé sv. milosti v��ná chvála. Amen.“321) A ješt� téhož roku zapsal Prach�anský v 
Neškaredicích n�které lidi Horník
m. 

Za t�chto majitel
 obrátili se Kou�imští na n�, aby u�inili spravedlnost jejich poddanému 
mlyná�i Pavlovi, kterouž má po manželce své na gruntu v Neškaredicích, na n�mž sedí Jan 
Novák. A Prach�anští odpov�d�li, že týž Novák v dluhy jest zašel, že ani grunt
 neplatí, ani 
úrok
v. „A z té p�í�iny vám oznamujeme, abyste vašemu poddanému Pavlovi tuto ned�li nej-
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prve p�íští u nás u Hory býti rozkázali, a my tu jemu povíme, kterak se p�i tom bude míti za-
chovati; kdež jsme mu byli také prvé stání uložili, ale on jest k tomu býti zanedbal. I jestli že 
by po tomto našem psaní k své spravedlnosti nestál, již bychom my musili opat�iti grunt sv
j, 
jak bychom rozum�li, a ni�ímž bychme jemu povinni nebyli. (Actum na Horách Kutnách. 
Arch. �. XVIII.) 

Mikuláš z Prach�an zveleboval nemálo zpustlé Neškaredice. Mezi jiným také založil r. 
1533 pod obcí veliký rybník,322) a když na� r. 1538 nastupoval Václav Žehušický na škody 
pro podmokání d�din, u�inil Prach�anský smlouvu s Žehušickým a dal mu t�i kopy záhon
 za 
škody podmokáním zp
sobené.323) 

Až do r. 1556 z
staly Neškaredice p�i rod� Prach�anských. Tímto rokem ve �tvrtek p�i 
památce sv. Ji�í p. Zden�k Mezi�í�ský z Lomnice a na Led�i a pan Ji�í st. Salava z Lípy a na 
Malešov� od JJ. milostí nejvyšších pán
 ou�edník
v a soudc
v k tomu na�ízeni, též p. Jan 
Studenecký z Pašin�vsi a na Krchlebích, p. Ji�í Dohalský z Dohalic, p. Hynek Martinický z 
Ch�enovic, p�átelé k tomu z obojí strany - dožádaní poru�níci dítek Mikulášových pí. Dorotou 
Preynerovou324) - prodali ves Neškaredice se vším p�íslušenstvím pán
m šepmistr
m k obci 
m�sta Hor Kuten, a to za p
l t�etího tisíce a p
l t�etího sta kop gr. �. hotových k ruce Ann�, si-
rotku poz
stalému po Jind�. z Prach�an, synu téhož p. Mikuláše.325) 

Vklad vložen do zem. desk l. P. 1556 ve st�edu po sv. Bartolom�ji.326) A Kutnohorští posí-
lají 14. dne m�s. ledna 1608 Kašparovi ze Žerotína na Nov. Dvory 9 kop gr. za opravu kostela 
církvického za své poddané v Neškaredicích, kte�íž na služby boží do Církvice p�ikázáni by-
li.327) Roku 1625 byly Neškaredice obci kutnohorské konfiskovány a darovány jesuitské koleji 
v Ho�e Kutné. Jesuité p�ivt�lili Neškaredice k panství k�esetickému. Od té doby spojují se s 
d�jinami panství tohoto. 

Neškaredice náležejí farou a poštou k Církvici, stanicí telegr., �etnickou a zdravotním ob-
vodem do Hory Kutné, kamž p�iplácejí ro�n� 190 K. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Cirk-
vice na severozápadní dráze; nádraží v Ho�e Kutné. 

262NET�EBY.328) 

Net�eby bývaly ladou - pastviskem a p�i sd�lávání p
dy a p�etvo�ení v orná pole povstal tu 
na podn�t Bernarda hrab�te V�žníka v XVII. století dv
r, a� souditi se dá, že již p�ed tím zde 
dv
r byl, ale neupravený. O to se teprv hr. V�žník postaral. Dv
r obdržel jméno Net �eby. 

Název tohoto jména hledati sluší z kmene t �eb  -  t � íb i t i  -  � i s t i t i , totiž krajinu ne-
t � íb i t i ,  ne-� i s t i t i 329) Rozumí se �išt�ním tím, že krajina nebyla dosud vymýt�na, ne�ist�na. 
Téhož jména nacházíme u Palackého ješt� p�t míst v království �eském a to: u Opo�na, u 
Dobrušky, u Bušt�hradu, u Chlumína na M�lnicku a u Litomyšle. 

Net�eby mají 12 dom
 se 189 obyv. a náležejí k obci církvické. Jest zde - mimo dv
r - hos-
tinec Vosrkrá�  a mlýn Vrabcov. Hostinec Vosrkrá� obdržel jméno divným zp
sobem. Za 
starodávna �íkal lid hostinc
m kr�ma a ježto tato kr�ma stála u vody, napájeli zde povozníci 
tažný dobytek. Mezi povozníky bývalo mnoho N�mc
, kte�í této hospod� �íkali Wasserkrät -
schmae (kr�ma u vody), z �ehož b�hem �asu z
stala nyn�jší zkomolenina „Vosrkrá�“. - 
Zvláštní náhodou jest, že panství novodvorskému náleží dv
r téhož jména Net �eby u Chlu-
mína na M�lnicku. 

NOVÉ DVORY.  Napsal Jos. Ledr. 

Severovýchodn� Hory Kutné 208 m. n. A. leží po obou stranách erární silnice od Hory 
Kutné k P�elou�i vedoucí as 6 km vzdálené m�sto Nové Dvory. Okresní silnice ze sv. Jaku-
ba tu ústí a odbo�uje ke sv. Kate�in�. �í�ka Klejnarka, která se vine západní �ástí m�sta, p�ibí-
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rá tu kutnohorskou Vrchlici a sp�je dále k Hlízovu. 

Poblíž ústí „Vrchlice“ jest rybník „Ková�ský“ a na východní stran� m�sta rybník „Nový“. 
Vypušt�n byl roku 1775 rybník veliký „Svatoanenský“ a „Out�žal“. Studánek mimo p�eklenu-
té u „Nového rybníka“ v okolí není. Dešt�, bou�e a krupobití p�icházejí z pravidla od západu. 
Krupobití bývá mírn�no oby�ejn� blízkým vrchem Ka�kem. Nejv�tší krupobití postihlo obec 
13. dne m�s. �ervence 1841. Veškerá úroda byla zni�ena, stromy v�tví zbaveny, ano i ptactvo 
a zv�� na polích na mnoze pobity.330) Krajina naše trpí více rozvodn�ním Klejnarky a Vrchli-
ce, pon�vadž níže položené pozemky bývají velice zaplavovány. 

P
vodní jméno osady bylo „Nový Dv
r“, kterýž klášterníci sedle�tí vystav�li ve XIII. sto-
letí pro své hospodá�ství. Kol toho dvora vznikla poznenáhlu osada stejného jména. Když pak 
r. 1593 bylo povoleno Kašparu Melich. ze Žerotína utvo�iti panství Novodvorské spojením 
v
kolních vsí a dvor
 s Novým Dvorem jako st�edišt�m panství, nazvaném Nové Dvory, po�al 
lid vsi Nový Dv
r �íkati Nové Dvory, kteréž jméno délkou �asu zatla�ilo starý název. 

Vesnice byla skrovná. Dle seznamu statk
 kláštera sedleckého, podaného císa�i Ferdinan-
du I. roku 1534, obsahovala zámek (t. j. tvrz) a dv
r „blíž kláštera ležící“ a dle starých urbá�

nyn�jší �ísla 29, 35 a 36, hospodu a n�kolik málo d�lnických domk
 v pravo od nyn�jší silni-
ce, vedoucí k Sv. Mikuláši. O osídlení tvrze sv�d�í listina Hynka Martinického z Ch�enovic z 
r. 1561 a jeho syna Václava z r. 1568 v archivu Kutnohorském. Roku 1569 byl N. Dv
r pro-
dán poru�ník
m Karla ze Žerotína na Kolín�; od doby té nebyla tvrz obývána a sešla; proto p�i 
odhadu panství r. 1588 praví se, že tu žádného sídla není. 

Vesnice byla po r. 1679 upravena a rozší�ena - as v rozsahu nyn�jším - vystav�ním nových 
obydlí pro �emeslníky a služebníky a byla r. 1701 majestátem císa�e Leopolda I. povýšena na 
m�ste�ko, kteréž dopisem krajské vlády v Pardubicích ze dne 11. listopadu 1853 bylo p�ijato 
ve svazek zemských m�st. 

Nové Dvory mají 135 dom
 s 1203 obyv., z nichž jest 16 evang. reform., 13 augsb. vyzná-
ní a 20 israelit
. Obyvatelstvo p
vodn� katolické p�estoupilo v dob� reformace k protestantis-
mu - po r. 1620 p�evedeno op�t k ví�e katolické. Hlavní živností obvatelstva - v�tšinou d�lnic-
kého - jest práce p�i dvorech, v cukrovaru, v regii tabákové, v pivova�e a práce �emeslná. Jen 
malá �ást zam�stnává se zem�d�lstvím; malá �ást, pravíme, pon�vadž u Nov. Dvor
 všecky 
skoro pozemky byly od nepam�ti p�ivt�leny k Nov. Dvoru. Nejstarší 263rodiny zde žijící jsou: 
Vodi�kova, Chybova, Koukolova, Slepi�kova, Jelínkova a Tomáškova. Kroj i nábytek zmo-
dernisován. 

Domy v N. D. jsou po ohni r. 1861 v�tšinou p�ízemní, stav�ny i kryty z tvrdého materiálu 
a stojí napo�ád v uspo�ádaných zahradách ovocných a kv�tinových. M�sto rozd�leno jest na 
„nám�stí“, kde konají se výro�ní trhy, povoleny šesti majestáty cís. z roku 1701, 1751, 1767, 
1784, 1793 a 1846 (dva) a r. 1890. �ada domk
 podél silnice svatojakubské zové se „Hrad�a-
ny“ dle bývalé tvrze Ov�árecké a kone�n� �ástí m�sta jsou i Ov�áry. (O t�ch viz jinde.) Na 
nám�stí postavena socha P. Marie hrab�tem V�žníkem r. 1701. Na jižní stran� kostela sv. Mar-
tina stojí socha sv. Jana Nepom. a v ulici Ov�árecké jest socha sv. Václava. 

Znak m�stu prop
j�ený císa�em Leopoldem r. 1701 p�edstavuje v �erveném štítu doko�án 
otev�enou bránu s hlavou psí s vyplazeným jazykem. Ve vlysu jsou vytesána �ty�i versální 
písmena, totiž B:H:Z:W: kteráž znamenají tehdejšího majitele Nov. Dvor
 Bernarda hrab�te z 
V�žník, jehož p�i�in�ním N. D. na m�ste�ko povýšeny byly. Nad vlysem �i �ímsou stojí dv�
v�že, každá o dvou oknech a s bání. 

M�sto mívalo k ozdob� t�i brány. Z nich zachována �áste�n� jen brána kutnohorská, ozdo-
bena r. 1889 vypuklým znakem m�stským. Brána p�elou�ská a �áslavská v p�edešlém století 
sbourány. 

Podél Klejnarky vedla zemská stezka haberská a odtud dále ku tvrzi malínské. Poblíž 
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stezky té povstala v XVII. století erární silnice pražsko-víde�ská. 

Škola. T�icítiletou válkou p�erušen násiln� bývalý rozkv�t školství �eského, které d�íve 
pod správu university pražské náleželo. A že na panství novodvorském již v XVI. století byla 
škola, jest jisto, nebo� v dob� zlatého v�ku zvelebovalo se školství v �echách velice. A pon�-
vadž v Nových Dvorech nebylo tehdy ješt� školy, chodily d�ti novodvorské do školy svatoja-
kubské. Když pak r. 1679 hrab� V�žník obec rozší�il, z�ídil zde ke konci XVII. století školu. 
Místnosti m�la nejprve v domku �. 11 a r. 1723 p�esídlila do domku �. 108. 

264Dekretem císa�e Josefa II. ze dne 4. února 1784 na�ízeno, aby v Nov. Dvorech byla z�í-
zena „škola m�stská“ - tehdy n�mecká - a residence dominikánská byla p�em�n�na ve školu. 
Dne 24. zá�í r. 1785 byl �ád dominikánský p�i residenci novodvorské úpln� zrušen a jm�ní n�-
kdejší residence v�nováno školnímu fondu novodvorskému; p�ešlo tedy právo vlastnické k bý-
valé residenci na školu novodvorskou. Po vydání zákon
 z r. 1868 a 1869 �in�ny byly se stra-
ny církevní nároky na budovu, zahradu i fond a po dlouhých sporech vzhledem k rozhodnutí c. 
k. okr. soudu (r. 1881), který prohlásil budovu za majetek školy, zahradu pak za majetek fary, 
stalo se r. 1885 smírné narovnání mezi farou a školou v tom zp
sobu, že budova, zahrada i 
fond rozd�leny mezi sporné strany. 

Do r. 1785 byla triviální škola novodvorská dvout�ídní; z�ízením školy m�stské v býv. re-
sidenci stala se trojt�ídní a prvým �editelem jmenován 19. kv�tna 1785 výborný u�itel sirot�in-
ce u sv. Jana K�titele na Novém M�st� v Praze P. Václav Müller z �ádu dominikánského. Vyu-
�ování v nové škole m�stské po�alo 25. kv�tna 1785. 

Po vydání zákona zvaného „Politické školz�ízení“, kteréž znalo jen školy „triviální“ a 
„hlavní“, stala se škola novodvorská op�t školou triviální o dvou t�ídách a �editelem stal se 
24./10. 1805 místní fará� Jos. Kollmann, který se o školu málo staral; tu ujal se školy nový 
kaplan-katecheta Josef Miloslav Rautenkranc, spisovatel �eský, který svou pílí a horlivostí p�i-
vedl školu na vysoký stupe�. Pro výbornou organisaci a zdárné výsledky vyu�ovací, jakož i 
p�i�in�ním patrona hrab. Jana Rud. Chotka, byla škola guber. dekretem ze dne 22. �ervence 
1808 povýšena na trojt�ídní školu hlavní. Prvým �editelem nové hl. školy byl Jos. Rauten-
kranc. V takovém stavu setrvala škola do roku 1848 - ovšem s vyu�. jazykem n�meckým, jako 
byly všechny školy hlavní, a téhož roku stala se �eskou. R. 1855 rozší�ena o t�ídu �tvrtou. 

Škola byla udržována ze škol. fondu.331) Fond ten utrp�l ztrát jednak finan�ním patentem z 
r. 1811, jednak výdaji, jež konkurencí m�ly býti udržovány a proto r. 1825 u�in�n návrh, aby k 
úspo�e byl spojen ú�ad �editele školy s ú�adem farním. Od 1./11. 1825 byl fará� Kruch �edite-
lem školy a byl teprv 8./10. 1837 ve vlastnosti té potvrzen; nástupci jeho fará�i-�editelé byli 
pouze patronem jmenováni; bylo tedy jejich ustanovení zatímní, což potrvalo do nových záko-
n
 školních. 

Když pak 14./5. 1869 byl vydán nový zákon školní a dozor sv��en státu, podal fará� Prec-
lík, t. �. �editel, c. k. zemské školní rad� navrh, aby škola novodvorská byla privátní, konfesio-
nelní, jelikož je prý udržována z býv. jm�ní církevního. Ale c. k. zem. školní rada prohlásila 
17./8. 1872 školu za obecnou, ve �ejnou , jakou byla vždy. Až dalšího ustanovení jmenován 
fará� Preclík zat. �íd. u�itelem, v kterémž ú�ad� setrval do svého odchodu na faru klomínskou 
dne 16./9. 1873. 

Po jeho odchodu stal se u�itel Jos. Ledr zatímním �íd. u�itelem a obdržel vys. c. k. zem. šk. 
r. 189/919 362 definitivum. R. 1877 byla škola rozší�ena o pátou t�ídu a takovou je podnes. 

O p�íjmech u�it. zachovala se nám nejstarší fasse z r. 1773 a zní takto: 
U�itel m�l na pen�zích 34 zl., v naturáliích od vrchnosti (podrobn� všecky udány) 52 zl., z fa-
ry a p�íjem z polí 7 zl. 35 kr. Úhrn = 93 zl. 35 kr. Podu�itel m�l na pen�zích 20 zl. a od vrch-
nosti v naturáliích 30 zl. 9 kr. 2 den. Úhrn = 50 zl. 9 kr. 2 den. V tom je zahrnut p�ísp�vek far-
ní per 45 kr. 
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265R. 1785 m�l m�stský �editel 350 zl., mimo to užíval p
l zahrady (2 korce), katecheta 
m�l na služném 250 zl. a užíval druhou polovici zahrady, starší u�itel m�l služného 250 zl., 
mladší u�itel 200 zl., týž byl �editelem k
ru a za to dostával p�ídavek 40 zl., nejmladší u�itel 
m�l služného 200 zl., industriální u�itelka m�la 50 zl. 

Veškeré služné bylo vypláceno z místního škol. fondu. Tyto platy byly r. 1821, 1825, 
1848, 1858 všelijak „upravovány“, celkem sníženy. K úspo�e bylo r. 1825 jedno místo u�itel-
ské v podu�itelské p�em�n�no. U�itelstvo domáhalo se od r. 1848 zlepšení svých pom�r
 jed-
nak u ú�ad
 státních, autonomních i u patrona - bez výsledku, což potrvalo do r. 1872, kdy 
pom�ry c. k. zem. šk. radou dle platných zákon
 byly upraveny. 

Posloupnost u�itelstva: prvním známým u�itelem byl Mikuláš Zimmermann († 1718 a p
-
sobil tu 30 let). Za n�ho p
sobili: Ferdinand Dušátko (1702) a Fr. B�ezina (1718). Další u�ite-
lé byli: Václ. Holešovský (do r. 1727), Bernard Luba (1728-60), Jan Vraštil (1736-41), Jan 
Ploner (1744 † 67), Jan Hellich (1767), Jan Jeschke (Ježek) (1767-98), Jan �eška (1772) a Jo-
sef Kopf (1783). Po reorganisaci školy byli z dominikán
 ustanoveni: �editelem P. Václ. Mül-
ler (1785-90), u�. P. Ludvík Seifert a dosavádní u�. Jan Jeschke, katechetou jmenován P. For-
tunát Englthaler, u�. Aug. Dittl (1785-1800), druhým �editelem P. Ludvík Seifert (1790-1805), 
katecheta Angelik Maurelo (1805), Václ. Doležal (1798), František Milde (1801-14). R. 1805 
stal se fará� Kolman �edit. školy triviální a pens. u�. Jeschke povolán op�t za u�itele. 

266R. 1805 dosazen za katechetu P. Jos. Rautenkranc, který se stal r. 1808 prvým �editelem 
hl. školy a P. Jos. Obst katechetou. R. 1809 byl katechetou jmenován P. Jan Javornický, kterýž 
r. 1812 stal se �editelem hl. školy, když Rautenkranc povýšen byl za fará�e sedleckého. V dob�
té p
sobili zde: katecheta P. Jos. Krej�í (1813), u�. Jakub Zajíc (1813-20), Josef Renner 
(1814), Jiljí Beneš (1815-16), Jan Vy�ichl (1816), Josef Krblich (1820-62), katech. P. Jos. 
Krej�í (�editelem 1820), katechetou Frant. Kruch (1820) a když �editel školy byl zárove� fará-
�em, stal se P. Kruch �editelem, Václav Kalina (1825-35), Jos. Spála (1825-26), Jos. Lhota 
(1829-51), J. Špinka (1851-53), Ludvík Vorel (1832-34), Hynek Novák (1835-9), Václav Ko-
pa� (1839-40), Jan Procházka (1840-50), Jos. Chlupá� (1844-9), Ant. Špinka (1849-54), Hy-
nek Býma (1850-3), Jan Spoluwind (1853-4), Ant. P�íhoda (1853-57), Fr. Št�pán (1854-59), 
Ant. Knorr (1857-9), Ant. Kruliš (1859-60), Vojt. Vysoký (1859-61), Jos. Kratochvíl (1862-
72), Ant. Petr (1862-67). Fará� Fr. Hanuš �editelem). Dále zde p
sobili: Fr. Cinner (1862-8), 
fará� Josef �ejka (1866-68 �editelem), Jos. Sou�ek (1867-1868), Jos. Ledr (1868-73), fará�
Fr. Preclík (1868-73). (Poslední �editel z �ad kn�žských.) Ed. Beneš (1868-9), Jan Fišer (1869-
70), Jos. Husák (1870-1880). 

Prvým �ídícím u�itelem dle nových zákon
 byl Jos. Ledr (1874-99, od r. 1894 s titulem 
�editele). U�iteli byli: Anna Amortová (1873-74), Al. Kudrna (1874), Jos. Sk�ivánek (1874), 
Jind�ich Nejedlý (1874-8); Jos. Polesný (1874-76), Anna Maza�ová (1876-7), Marie Vydrová 
(1877-9), Fr. Lašek (1878-9), Jos. Kropá�ek (1878-80), Alois K�i�ka (1879-87), Fr. Mou�ka 
(1879-80), Jos. K�emen (1880-1), Bohusl. Kremser (1880-3), Jos. �erný (1881-91), Václav 
Vlasák (1881-01, zat. �íd. 1899-01, Fr. Sochor (1881-2), Bed�. Bedrní�ek (1883-7), Jos. Klus 
(1887-1907), Edv. T�íska (1887-89), Václ. Vrbenský (1890), Jan Ko�ínek (1890-2), Ant. Be-
neš (1891-2), Jan  Hradecký (1892- dosud), Anna Šimková (1893), Ferd. Kozdera (1893, † 
1911), Bed�ich Hlavá�ek (1898-1903), Václav Volek (1898-1902), Fr. Zeman (�ídícím 1901, † 
09), Václ. Jäger (1899-1902), Bohumi l  Bid lo  (1902 až dosud), Marie Bilková (1902), Bo-
humi l  �ernovský (1908 až dosud), Václ. Lázinka (1907-08), Rudolf Hlavatý (1908-09), 
Rudolf Faukner (1909), Jos .  �erný (1909 �íd. dosud), Jind�ich Snížek (výp. 1911), Jar. Hej-
nicová (1911-1912, má dovol.), Mar ie  �erná (výp. r. 1911-12). (Po prázdninách nastoupí 
sem def. u�. II. t�. Karel  P robs t .) 

Fara. Od nepam�ti byl Nový Dv
r (pozd�ji Nové Dvory) p�id�len k fa�e svatojakubské. 
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Když pak r. 1655 p�enesena fara tato do Církvice, náležely k ní i Nové Dvory až do r. 1789. V 
Nov. Dvorech z�ízena mezi tím r. 1771 p�i kostele sv. Martina administratura, 1787 lokálie a 
táž povýšena na žádost hrab�te Jana Chotka a jeho manželky Marie r. 1789 na faru. V dob� re-
formace byli obyv. Nov. Dv. jako jejich vrchnost žerotínská vyzn. evang. a náleželi k ev. fa�e 
svatojakubské. Když pak Kašpar Melichar ze Žerotína ku katolictví p�estoupil, nutil zajisté i 
své poddané p�i své svárlivé a násilnické povaze k témuž vyznání, jsa horlivým nástrojem kut-
nohorských jesuit
. 

P�ísná a nemilosrdná na�ízení Ferdinandova zajisté že i celou tíhou padla na zdejší panství, 
jak vidno z kontraktu o prodeji N. Dv. r. 1674, v n�mž doslovn� �teme, že se prodávají: „s 
pustými kr�mami, kovárnami, pustými mlýny, pak lidmi osedlými i neosedlými, kte�í ze svých 
grunt
 utekli“. 

P�i násilném obracení ku katolictví byl ze zdejšího panství vyvezen jakožto nenapravitelný 
„kací�“ Jakub �ernohorský, šafá� v lošském dvo�e s manželkou svou a 5 d�tmi do Uher, kdež 
u veliké bíd� žil až do vydání toleran�ního patentu. R. 1783 dev�t p�íslušník
 z Morašic a ze 
sv. Kate�iny, nechtíce se ve 267svém bluda�ství k žádné dovolené konfessi p�iznati, dostali, po 
marných domluvách, ve zdejším zámku po 24 ranách holí - na�ež p�ijali katol. víru. 

Administrátorem prvým byl P. Václav Kopecký (od r. 1771-78). Tento kn�z mnohé musil 
podstoupiti boje s dominikány, kte�í necht�li ani slyšeti o samostatném ú�ad� kn�žském. P. 
Ond�ej Zeitler (1779-82). Po odchodu toho kn�ze sv�tského starali se dominikáni vší mocí, 
aby dosáhl toho místa n�kdo z jejich �ádu. Poda�ilo se jim, že r. 1782 zvolen již lokalistou 
dominikán P. Josef Kollman. Za tohoto kn�ze byla lokálie povýšena r. 1789 na faru a P. Koll-
man stal se prvofará�em a prodlel tu do r. 1823. P. Frant. Kruch (1824-63), P. Frant. Hanuš 
(1863-66), P. Josef �ejka (1866-68), P. Frant. Preclík (1869-73), P. Ant. Valenta (1873-76), 
P. Josef Hamrle (1877-80), P. Ferd. Fridrich (1881-1900) a P. S tan is l .  �erv (1900 dosud). 
�ty�i prve jmenovaní fará�i byli také zárove� �editelé nebo katechetové hl. školy, což trvalo do 
r. 1873. 

Klášter dominikán�. Dominikáni ve své pam�tní knize poznamenali: „z vnuknutí božího 
ustanovili se manželé V�žníkovi, procházejíce se jedenkráte zahradou u zámku, že na konci té 
zahrady vystaví klášter a kostel ke cti sv. Anny a „ku vyplen�ní kací�ství a husitských sekt, 
které dosud v tajnosti v království �eském bují.“ A co sob� p�edsevzali, také vykonali. Posta-
ven kostel ve slohu barokním a t�sn� k n�mu �ást kláštera již r. 1696;332) p�ední �ást budovy 
dostavena roku 1727. Manželé Bernard a Barbora V�žníkovi opat�ili kostel i �ást hotového 
kláštera vším p�íslušenstvím. Na hl. oltá� v�novala hrab�nka V�žníková roz. Švihovská z Rie-
senburku drahocenný obraz rodiny Pán�, malovaný na d�ev�. Obraz tento velmi starožitný byl 
nejprve majetkem Petra Voka Švihovského, a 268sice v dob�, kdy sed�l na tvrzi ov�árecké, p�e-
šel v majetek syna Jaroslava, pána na Nalžovech a Tedražicích. Po n�m zd�dila jej dcera jeho 
Barbora, provd. za hrab�te V�žníka, v cen� 1000 zl. �íšských pen�z. 

Nyní teprv uvažovali manželé V�žníkovi, kterému �ádu by odevzdati m�li kostel a budoucí 
klášter. Kone�n� k rad� snad tehdejšího arcibiskupa pražského rozhodli se oba manželé uvésti 
sem �ád dominikánský,333) pon�vadž dosud nikde ve v
kolí nebylo podobného �ádu. Domini-
káni byli sem uvedeni z pražského kláštera sv. Ma�í Magdaleny po svolení �ádu dominikán-
ského v �ím� r. 1698. Prvním klášterníkem byl Ambrož Fr. Volráb. 

Úmysl manžel
 V�žníkových byl založiti zde ponenáhlu úplný klášter o 12 �lenech, ale k 
tomu nedošlo, a� manželé V�žníkovi hojné dary klášteru dávali a nadace z�izovali, takže v�t-
šina dítek V�žníkových se již rozhodn� vzpírala proti dar
m a nadacím klášterním. R. 1722 
byl chrám i klášter vysv�cen biskupem litom��ickým Janem Adamem hr. Vratislavem z Mitro-
vic. Toho roku byli zde tito dominikáni: Hadrian Steffel, p�edstavený, Pius Hausman, kazatel a 
Cyril Jeník, fráter-kostelník a kucha�. Hrab�nka Barbora V�žníkova s celou duší oddána byla 
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�ádu dominikánskému a také vstoupila do III. �ádu toho ješt� r. 1722. Od tehdejší císa�ovny 
Marie Terezie obdržela �ádový k�íž. 

Nyní jednáno se strany dominikán
 i manžel
 V�žníkových, aby residence prom�n�na by-
la ve formální konvent o 12 �lenech. Svolení k prom�n� té nedošlo; bylo jen povoleno, „aby 
�ád dominikánský držel residenci s fundacemi s tou podmínkou, by zde bydleli jen 3 kn�ží a 1 
sakristián, a ti aby nežebrali a obecenstvu obtížní nebyli.“ 

R. 1765 zakázala po celé �íši císa�ovna Maria Teresia z�izovati �eholí a rozmnožovati �e-
holníky, vyjmouc z toho toliko jesuity a piaristy. 

Tím nad�je dominikán
 novodvorských úpln� klesla, by jednou z�ízen byl úplný konvent a 
z
stala jen zatímní „residence“ o 3 �lenech až do r. 1784. V tomto roce prom�n�na residence 
cís. Josefem II. ve školu a r. 1785 byla zrušena úpln�. 

Zmíniti se sluší ješt� o pom�rech za pobytu dominikán
 v N. Dv. Nechybíme, �ekneme-li, 
že splnila se na nich starodávná jejich pov�st, že to �ád hašte�ivý. Na doklad toho st
jtež n�-
které p�ípady. S fará�em církvickým se brzy pohádali dominikáni, tak že on nikdy více do N. 
Dv. nevodil procesí. Fará�i Švarkovi zasahovali do práv farních, tak že p�inucen byl u konsis-
to�e hájiti práv svých. I v m�ste�ku nem�li mnoho p�átel pro svou povahu hašte�ivou. 

Po zrušení kláštera m�li se p�ihlásiti p�ítomní dominikáni za u�itele na školu novodvor-
skou. U�inil tak pouze jeden, o �emž p�i škole již pov�d�no. Ostatním bylo opustiti N. Dv. 

D�jiny. Tam, kde stojí nyní zámek a m�sto Nov. Dvory, stával p
vodn� oby�ejný dv
r, za-
ložený n�kterým opatem na Gruntech sedleckého kláštera. Poprvé se p�ipomíná r. 1410, když 
si na� opatové dlužili peníze.334) V polovici XV. stol. shledáváme dv
r v majetku komory 
�eské, pak panství kolínského, p�i n�mž z
stal do r. 1501. Toho roku navrátil král Vladislav 
Nový dv
r335) klášteru sedleckému uznav jeho chudobu.336) 

Opat Ji�í cht�je �áslavským a Kou�imským dluhy zaplatiti, zapsal roku 1538 Nový dv
r 
Prokopovi Lukaveckému z Lukavce na dobu devíti let. 269A když Lukavecký zápis Hynkovi 
Martinickému z Ch�enovic pustil,337) vyšel Nov. dv
r z držení kláštera navždy, pon�vadž, 
když klášter všecky dluhy spo�ítal, nem�l tolik pen�z (1167 kop míš.); proto Hynkovi N. dv
r 
doprodal.338) Po smrti Hynkov� prodali jeho synové r. 1569 statek novodvorský poru�ník
m 
d�tí nebožtíka Karla z Žerotína.339) Na statcích t�ch hospoda�ilo se špatn�; dostaly se proto br-
zo v ruce prvního v��itele Kapouna ze Svojkova, ale od n�ho koupil je ješt� téhož r. Kašpar 
Melichar z Žerotína. Ten p�ipojil k Novému Dvoru mnohé vesnice, které náležely ke Kolínu. 

Kašpar z Žerotína p�ikoupiv ješt� r. 1593 Ov�áry s p�íslušenstvím, založil panství novod-
vorské,340) které mu d�di�n� ponecháno bylo. Pon�vadž po r. 1569 tvrz spustla, vystav�l sob�
Žerotín na míst� bývalé tvrze zámek. Z toho p
vodního sídla žerotínského zbyla dosud malá 
�ást; �íká se jí „ve v�ži“. Dokud byl Kašpar Melichar ze Žerotína na Kolín�, m�l s Kolínskými 
mnohé svády, i zapov�d�l jim na grunty jeho vjížd�ti. A když se to opakovalo, zajati dal za-
dušní kon�. Císa� Rudolf II., ku kterémuž Kolínští stížnost zaslali, na�ídil r. 1559, aby Žerotín 
zápov�	 grunt
 Kolínskými odvolal a zajaté kon� zádušní jim vrátil.341) Rodina Žerotín
 na-
byla statk
 i na družné Morav�. Tam na Nám�ští žili Karel a Jan Diviviš ze Žerotína a ti 14. 
prosince r. 1602 napomínali paní Strážnickou, aby mrtvé t�lo Jind�icha K�ineckého z Ronova 
dala dovézti 270na Nové Dvory ke Kašparu Melicharu z Žerotína a tam, aby jak se sluší, p�í-
buzného církevn� pochovati dala; �ehož on, Žerotín, zajisté neodep�el.342) 

Žerotín p�estoupil teprv po r. 1629 k ví�e katolické; ale již po r. 1618 podporoval jesuity a 
proto, a� se byl provinil r. 1618, ušel r. 1621 trestu. V prvé polovici XVII. století prodal pan-
ství manželce své Elišce, roz. z Valdštýna.349) Dcera její provdaná za Petra Voka Švihovského, 
d�dila Nov. Dvory a Ov�áry. Po smrti r. 1640 odkázala polovici jm�ní svému manželi, polovi-
ci d�tem. R. 1642 zem�el Švihovský a svou polovici d�dictví poru�il Bed�ichovi Kašparovi, 
nejstaršímu synu svému. Nedlouho po té byl Bed�ich koupí majitelem celého panství. Bed�ich 
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oženiv se s Marií z Valdštejna, záhy zem�el a statek ujala po jeho smrti manželka Marie.344) R. 
1667 ujala se Ma�í Alžb�ta sama poru�enství nad svými sestrami.345) Nejmladší dosáhnuvši 
právních let, ujala N. Dvory a vdavši se za hrab. Karla Ferd. z Valdštejna, prodala r. 1674 zbo-
ží Ferd. Max. hrab�ti z Kounic. Stav panství byl velmi chatrný, zámek byl spustlý (r. 1639 
Švédy vypálený), všechny dvory pusté. 

V takovém stavu koupil N. Dvory Jan Kašpar z Montani,346) jehož ovšem také nemohlo t�-
šiti tak spustlé zboží. Prodal je proto 1679 Bernardu V�žníkovi z V�žník, kterýž k n�mu p�ipo-
jil T�ebešice. Tento pán vystav�l r. 1686 na z�íceninách starého zámku - nový zámek, jaký se 
spat�uje podnes. Galerii, kterouž zámek m�l i na p�ední stran�, teprv snesli ke konci XVIII. 
století. 

Hrab� Bernard V�žník se svou chotí Barborou založili kostel sv. Martina, kostel sv. Anny 
a dominikánskou residenci. V�žník † 1714 a zboží jeho rozd�leno d�tem, z nichž Romed ob-
držel Nov. Dvory, ale zem�el již r. 1720. Po jeho smrti p�ipadlo zboží matce jeho Barbo�e, kte-
rá je r. 1722 prodala Fr. Ant. hrab�ti Pachtovi z Rájova. Ten žil ve vší nádhe�e, upadl v dluhy, 
a statky jeho koupil r. 1728 p�i ve�ejné dražb� Karel hrab� Bathyany. 

Hrab� Bathyany nemoha N. Dv. zaplatiti, prodal je r. 1764 Janu Karlovi Chotkovi z Chot-
kova a Vojnína, jehož potomstvu pat�ily do r. 1911. V týž rok 12. dne m�síce dubna zem�el 
Emerich hrab� Chotek z Chotkova a Vojnína, a panství novodvorské odkázal se svolením 
svých brat�í Ferdinanda a Arnošta svému synovci Kvidovi hrab�ti z Thunu a Hohensteinu, sy-
nu † hrab. Emanuela Thuna, majitele hrabství Castel di Fondo v již. Tyrolsku a jeho manželky 
Isabely, roz. hrab. Chotkové. 

(Na str. 58. slova: „vym�ela po me�i rodina tato“ - oprav sob� dle posledních t�chto �ádk
.) 
Hrab� Jan Rudolf Chotek, druhý majitel panství novodvorského, postavil v letech 1802-22 

nový skvostný zámek u staré hospody „Husa“ zvané a nazval jej „Ka� ina“. Viz tuto! 
K Nov. Dvor
m náleží také „Katovna“, vystav�ná v XVII. století; v ní až do dob císa-

�ovny Marie Terezie bydlel kat (1765). V listinách r. 1730-58 do�ítáme se, že tu žil Šimon 
Nothoft, a r. 1759 Jan Stehlík „mist�i ostrého me�e“, jak se tehdy kat
m �íkalo. Sem pat�í také 
myslivna na Ka�inách a  hájovna na hrázi  naproti katovn�. 

Obecní jm�ní skládá se ze dvou dom
 - radnice a domku strážnického - jiného jm�ní N. D. 
nemají. Z toho se platí 80 K 63 h daní. Celá obec má vým�ry 174 ha 83 a a platí bez pr
mys-
lových podnik
 4673 K 23 h.347) Nové Dvory mají školu, faru, poštu i telegr. stanici, taktéž 
obvod zdravotní, k n�muž p�ispívají 550 K ro�n�. �etnickou stanicí náležejí k Ho�e Kutné. 
Nejbližší nádraží jest Sedlec-Hora Kutná na dráze severozápadní. 

271OPATOVICE U �ERV. JANOVIC.

Jihovýchodn� asi 2 km od erární silnice kutnohorskotáborské leží po obou stranách okr. 
silnice �ervenojanovické obec Opatovice . Jméno zajisté d�kuje svým zakladatel
m - jako 
v
bec osady takového jmena - které zakládány byly n�kterým opatem klášterním, anebo byly 
založeny ku jeho cti.348) 

Opatovice protéká potok, který vytéká z Katlova a u Opatovic plní rybníky: Va�ká�e, Nový 
a Horní (Starý), pohání mlýn ve vsi a odtéká ke Korutic
m. Vrchy zdejší nemají vlastních 
jmen, ale u myslivny jest výška 436 m a na cest� k Vilímovic
m 437 m n. A. Opatovice mají 
88 dom
 se 430 obyv., z nichž jsou 3 israel. 

Domy stav�ny jsou z tvrdého materiálu, stojí v zahradách po obou stranách okr. silnice i 
po r
znu - ale návsi netvo�í. V zahradách p�stuje se hojnost stromoví ovocného. Vesnice se 
d�lí na �ásti: Ho�ejší, Dolejší, na Návsi, na Kopci, za Rybníkem, ve Dvo�e (s rybníkem), na 
Zavadilce (viz tuto) a na Loretu. Loreta jest totiž n�kolik chatr�í bez �ísel, které postaveny by-
ly na stráni po pravém b�ehu potoka. Kterak se chatr�ím dostalo toho jména, nikdo neumí po-
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v�d�ti. 

P�i okresní silnici stojí z r. 1866 postavená kapli�ka ke cti sv. Trojice a stará zvoni�ka. Za 
vsí v lese jest myslivna panství kutnohorského. 

Obyvatelstvo živí se hospodá�stvím a nádenictvím. Kroj i nábytek zmodernisován, a� ješt�
v létech devadesátých m. stol. bylo ve vsi mnoho nábytku i obraz
 (na skle) starobylých. To 
vše je dnes zam�n�no. V zim� lid rád �te - ale kalendá�e. 

Mládež po vyjítí ze školy pomáhá rodi�
m p�i hospodá�ství, n�kte�í jdou na �emeslo a n�-
kte�í i na studia. Rodiny: Heroutkova, Mejst�íkova, Ryšánkova a Sovova žijí zde již na 300 let. 

Obecní majetek skládá se z obec. domku, státního úpisu na 1700 K a 100 K a pozemk
 ve 
vým��e 38 ha v úhrnné cen� 9520 K, z �ehož platí obec 212 K daní. Celá obec má vým�ry 632 
ha pozemk
, z nichž platí 2968 K 12 h. Jména tratí: P�ední a Zadní Praha, u Lorety, Psinec a 
B�ezina. 

272D�jiny. Opatovice dle p�ípony ICE a nepatrného sotva již znalého zbytku z�ícenin tvrze 
jsou osadou starobylou. První zprávy o Opatovicích objevují se nám ku konci XIV. století, 
kdy pat�ily špitálu kutnohorskému, jemuž je p�ed tím daroval Jan Glencl, bohatý Horník. Šep-
mist�i a rada kutnoh. prodali dv
r Opatovice bohatému m�št�nínu Václ. Bartošovi 12. dne 
m�s. �ervence r. 1379.349) Dle zápisek ve fa�e �ervenojanovické sídleli zde v �ase k�ižáckých 
válek Dob�e�ští z Dob�enic a když r. 1541 prodal Jind�ich z Pa�ízku zboží své Janovi�ky 
Adamovi z �í�an, byly ve zboží tom i Opatovice.350)

R. 1596 odkázal Petr Novohradský z Kolovrat Janu Bezdružickému z Kolovrat a Volfovi 
Novohradskému z Kolovrat panství Janovi�ky, a Opatovice se op�t p�ipomínají. V letech 1616 
byly Opatovice v držení Beneše B�ezského z Ploskovic a na Bohdán�i. V druhé polovici XVII. 
století byly Opatovice zvláštním statkem a na tamní tvrzi sed�l Filip Multzer z Rosentalu.351) 
�lenové této rodiny byli vícekráte kmotry v �erv. Janovicích a tam s vlastnoru�ními podpisy 
jejich shledáváme se až do r. 1692. Poslední urozený a state�ný rytí� Karel Multzer z Rosenta-
lu a na Opatovicích zem�el r. 1684 a pochován uprost�ed kostnice v Sedlci.352) Týmž rokem 
shledáváme se na Opatovicích s Vilémem Leopoldem Zárubou z Husti�an. 

273Odtud ztrácejí se d�jiny tvrze a zboží opatovického, až r. 1735 stávají se majetkem tova-
ryšstva Ježíšova v Ho�e Kutné, kteréž koupilo panství k�esetické a s nímž i Opatovice. Po roz-
pušt�ní �ádu toho p�ipadly k panství k�esetickému. R. 1902 p�ešlo lesní panství „Opatovice“ 
koupí od rytí�e ze Schäfer
 na obec kutnohorskou. Dv
r rozprodán jednotliv� a po tvrzi není 
již ani památky. 

P�i p�ekopávání a p�estavb� byl nalezen v Opatovicích st�íbrný peníz353) krále Lysimacha, 
p�ekrásn� pracovaný a dob�e zachovalý. Na lícní stran� zobrazena Lysimachova hlava výte�n�
provedená a opat�ena malými beraními rohy - znak to síly, udatenství. Na druhé stran� vyobra-
zena jest sedící Pallas, levou rukou opírajíc se o štít, pravou ruku pak prostírajíc do st�edu, na 
které 274stojí ok�ídlená soška Nike - bohyn� vít�zství. Po stranách �te se zcela z�etelný nápis: 

ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΑΥΣΙΜΑΧΟΥ.354)
Soudí se, že peníz ten p�inesl a pak ztratil majitel Opatovic rytí� Dob�e�ský z Dob�enic; 

kterýž prý se sú�astnil válek k�ižáckých. Peníz ten koupil fará� Fr. Josl a daroval museu 
�áslavskému, ale r. 1875 postoupen za souhlasu jeho a musea - pražskému museu; sám Dr. Ka-
lousek odvezl si jej z �áslavi. 

(Na str. 66. oprav p�edposlední odstavec takto: Na bylanských pozemcích atd. nalezen byl 
st�íbrný � ímský peníz; zvaný denár Commod
v. Ražen  byl  mezi  le ty 180-192 po  Kris-
tu .) 

Opatovice náležejí farou, školou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do �erv. Janovic, ob-
vod. zdrav. do Zbraslavic, kam ro�n� 88 K p�ispívají. Nejbližší stanice želez. jest v �ernínách 
na míst. dr. Hora Kutná-Zru�. 
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OV�ÁRY. 

K Nov. Dvor
m p�imyká osada Ov�áry. Tvo�í s Nov. Dv. jednu obec politickou. Na Ov-
�á�ích jest 12 pop. �ísel se 113 obyv., z nich jest 10 israel., 9 evang. refor. a 1 augsb. Vzdále-
nost z Hory Kutné 6 km. Na Ov�á�ích jest cukrovar a pivovar. Obé náleží k velkostatku no-
vodvorskému. P�i stran� jižní vine se Klejnarka, která tu napl�uje dosti veliký cukrovarský 
rybník.355) 

Ov�áry jsou zajisté starší Nov. Dvor
, nebo� založen tu byl klášterníky sedleckými ov�ín a 
od tohoto ov�ína a ov�ák
 �i ov�ár
 obdržely Ov�áry své jméno356) Kolem ov�ína povstáva-
ly domky, ve kterých ov�á�i bydleli. P�ed husitskými válkami byla zde již tvrz, ovšem dle teh-
dejšího zp
sobu - vystav�ná ze d�eva. Teprv, když délkou �asu úpln� spustla, vystav�l Jan 
Balbín z Vorli�né po r. 1563 tvrz kamennou. Dnes ovšem není po ní ani památky; stojí� na 
místech t�ch pivovar. R. 1878 p�i bourání špejcharu nalezeno n�kolik pískovcových sloupc
, 
zbytk
 to tvrze, které byly zazd�ny v hlavní zdi. 

Tvrz s osadou i Nov. Dvorem357) pat�ila klášteru sedleckému a byla majestátem cís. Zik-
munda 18. listopadu 1436 zapsána kn�zi Bed�ichovi ze Strážnice, který byl v držení i Kolína. 
Král Ji�í Pod�bradský od�al Bed�ichovi panství, a dal mu v doživotní užívání hrad Potštýn.358) 
Bed�ich m�l na Kolín�, Nov. Dvo�e a Ov�árech zapsány 3000 kop gr. a 3000 zl. uherských; 
obdržel-li je kdy, o tom historie ni�eho nepovídá. 

Ve válkách, které králi Ji�ímu vésti bylo, zapsal Ov�áry Mikuláši Kfelé�i, nákladníku kut-
nohorskému,359) který brzo je postoupil Martinu Hamerníkovi, taktéž nákladníku kutnohor-
skému. Také m�l zapsáno na dvo�e a d�dinách ov�áreckých opatem a konventem klášterním 
Václav Prenar, m�št�nín u Hory a jeho d�ti 14 kop platu ro�ního. A zápis ten ukázal r. 1454 
Jan z Lobkovic,360) když byl obnoven �ád zemský. 

Hamerník prodal Ov�áry za 334 kopy groš
 (širokých �eských) Janu Mlýnkovi a týž p�idal 
Hamerníkovi d
m Kozlíkovský v Ho�e Kutné ležící 275blíže klášterské (sedlecké) brány.361) Po 
smrti Mlýnkov� prodala Ov�áry poz
stalá vdova vladykovi Zacha�i z �enec, který je po t�ech 
letech a to 18. srpna 1483 postoupil �ty�em ú�edník
m mince v Ho�e s tou podmínkou, aby 
Zacha� když rybník v�tší spušt�n bude, sob� ryb polovici vzal a výše jmenovaným na jistotu 
držení majestát a listy, kteréž na to sv�d�í, s dobrou v
lí na pergamenu vydal.362)

R. 1510 jest v držení Ov�ar a Nového Dvora Bohuslav z Dob�enic a r. 1534 Kába z Ryb-
�an. Byla to stará �eská šlechta, která se psala dle sídla svého Ryb�an u Žatce. Kábové po-
stoupili �ást zboží ov�áreckého T
movi, Vítovi a Janovi, vlastním brat�ím z Rad�jovic a r. 
1538 v úterý po t�ech králích prodali Ov�áry všichni spole�n� Janu Zapskému ze Zap na Dob-
�ejovicích, který trhovou smlouvou po sho�ení desk zemských r. 1541 vložil poznovu do zem. 
desk. Z rodiny Zapských p�ešly Ov�áry na pány ze Sloupna363) asi v r. 1549. 

Anna ze Sloupna provdána za �e�ka St�elu z Rokyc, odkázala r. 1558 Ov�áry synu svému 
Davidovi St�elovi z Rokyc, pánu na Št�pánov� a Krucemburku.364) 

Ferdinand I. byl velikým p�íznivcem klášter
 a potvrdil d�ív�jší právo klášteru sedlecké-
mu. Opat Ji�í podal králi seznam statk
 klášterních a klášteru vráceny Ov�áry s podmínkou, 
aby vyplatil zapsané na nich �ástky, které se nacházely již v kolikátých rukou. 

Pon�vadž klášter nem�l pen�z, aby vyplatil zapsané �astky, obdržel právo, aby nebyly Ov-
�áry prodány bez jeho povolení. Proto, když St�ela cht�l prodati Ov�áry Balbínovi z Vorli�né, 
vyjednával nejprve s klášterem sedleckým. Smlouvou z r. 1558 z�ekl se klášter toho práva a 
vyhradil si pouze p�ednost koupí.365) Za toto z�eknutí zavázali se majitelé ro�n� odvád�ti kláš-
teru jednu kopu groš
 �eských. 

Po t�chto podepsaných úmluvách vyplatil r. 1562 Balbín zápisnou summu Davidovi St�e-
lovi a Ov�ary staly se zpupným, d�di�ným a svobodným statkem. A Balbín vložil sob� Ov�áry 
do zem. desk r. 1563.366) 
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Jan Balbín z Vorli�né byl sekraetá�em J. M. C. p�i soudech apela�ních. Zem�el 16. února r. 

1570 zanechav jediného syna Václava a manželku Voršilu, rozenou ze Sobince, a oplakán od 
svých p�átel, pon�vadž v n�m ztratila vlast v�rného syna a nevšedního básníka a znatele jazy-
ka, práv i oby�ej
 zemských. Byl p�evezen do Hory a pochován v kostele Matky Boží na Nám�ti. 

Po smrti d�lili se o statek syn a matka. Voršila obdržela doživotn� užívati T�ebonín a plat 
na Sou�ov�, Václav ponechal si Ov�áry se dvorem a ves Sou�ov. Voršila se provdala po smrti 
Balbínov� dvakrát. Poprvé za Václava Humpoleckého z Rybenska ze zámožné rodiny �áslav-
ské, po druhé za Adama Konecchlumského z Konecchlumu. Zem�ela r. 1612 a pochována též 
v kostele Matky boží na Nám�ti. 

R. 1592 v pátek po sv. Janu K�titeli prodal Václav Balbín Ov�áry Kašparovi Melicharovi 
ze Žerotína, pánu na Nov. Dvorech, za 9000 kop groš
 míšenských. Jako smluvci dožádáni 
Adam Slavata z Chlumu, J. M. C. rada Jan Jet�ich ze Žerotína a na M�stci He�manov�, J. M. 
C. rada, a Jan, nejstarší 276Lukavecký z Lukavce a na Klucích.367) Byly tudy Ov�áry v držení 
rodiny Balbínové plných 29 let. Potom držel Václav Balbín Sou�ov a zem�el tam v nejlepších 
letech r. 1594, z
staviv ve vdovství manželku svou Veroniku, roz. z Konecchlumí a nezl. d�ti: 
Jana, Karla, Adama, Viléma a Elišku. 

Od doby, kdy Kašpar Melichar ze Žerotína koupil Ov�áry, nebyla tvrz obývána. Teprv 
Švihovští r. 1639 p�est�hovali se na tvrz ov�áreckou, pon�vadž zámek v Nov. Dvorech byl 
Švédy pobo�en. P�i d�lení statku panství novodvorského mezi d�ti Petra Švihovského p�ipadly 
Ov�áry synu Bed�ichovi. 

P�i tom popisuje se tvrz takto: „Tvrz, jež slove Ov�áry, od kamene vystav�na se sv�tnice-
mi, komorami, sklepy suchými i podzemními, p�i ní dv
r, chlévy, maštale a stodola.“368) 

Když r. 1679 koupil Nové Dvory i Ov�áry svobodný pán Bernard V�žník a vystav�l pro 
sebe v Nových Dvorech zámek, p�eložil dosavadní pivovar, stávající za dvorem novodvorským 
na Ov�áry do místnosti tvrze. Pivovar v místech t�ch je dosud. Nyní je rozší�en p�ístavbami a 
opat�en nejlepšími stroji. Mezi odborníky požívá slušného jména. 

Od r. 1679 Ov�áry spojeny s panstvím novodvorským a snášely s ním dobré i zlé.369) Ny-
n�jším majitelem jest Kvido hrab� Thun-Hohenštein, potomek hrab�cí rodiny hrabat Chotk
 z 
Chotkova a Vojnína po p�eslici. 

Ov�áry náležejí vším k Nov. Dvor
m. (Ku sepsání d�jin Ov�ár použito spisu Josefa Ledra 
„D�jiny“ Nových Dvor
.) 

PAB	NICE. 

Poblíž hranic hejtm. lede�ského a �áslavského asi 16 km z m�sta Hory Kutné leží po obou 
stranách okresní silnice 382 m n. m. obec Pab�nice . 

Jméno Pab�nice dostala obec tato od zakladatele Pab�na (Fabián), bratra �asa a Slávy. A 
všickni t�i pak byli synové �áslava, který založil m�sto �áslav. Tak zní pov�st a zdá se býti 
pravdivou, pon�vadž Pab�n i �áslav jsou historickými osobami. Osadou touto vedla zemská 
stezka zvaná �e�icko-Želivská, která vedla na Trhovou Zahrádku, odtud pod Malechovy ko-
lem Bojišt� na Lede� Újezdem Svataviným. Z Led�e pivovarským údolím vystoupila nad Zí-
kev �ili Lacembok a pak mimo Pab�nice, T�ebonín, Kluky, T�ebešice k Malínu, kde se asi spo-
jila se stezkou Haberskou.369a) 

Pab�nice mají 89 dom
, v nichž bydlí 468 obyv. (23 ev. ref. a 13 augsb. vyzn.). Nejstarší 
rodiny v obci jsou: Kunáškova, Kabelášova a Taláckova. Kroj i nábytek veskrz moderní, a� ne 
nádherný. 

Hlavní živnost obyv. jest rolnictví. Vedle tohoto zam�stnávají se chudší ob�ané mýt�ním 
les
, zd�láváním d�íví na št�piny, pa�ezy, otýpky a šindel. Hospodá�i mén� majetní v �as 
prázdný dovážejí dlouhé d�íví z lesa bu	 na trh do m�sta, bu	 na nádraží - hlavn� �áslavské - 



178
obchodník
m. Mládež škole odrostlá z
stává po v�tšin� doma, menší �ást v�nuje se �emeslu a 
studiím. 

Domy jsou p�ízemní a kryty napo�ád slamou, jen n�které lepenkou nebo šindelem. Jsou 
stav�ny po obou stranách silnice a mezi nimi vždy zahrada. Na domech jsou d�ev�né lomenice 
s kab�inci, ale bez krakorc
 a bez nápis
. Vjezdy do dvor
 jsou zvlášt� upraveny; výstavností 
svou vyniká vjezd u �. pop. 7. 

Od kostela vedou �ty�i uli�ky, prvá k severu podél školy. Tou p�ijdeme na velkou náves ke 
k�ížku, druhá vede k východu a tou p�ijdeme do mlýna, t�etí, velmi úzká a špinavá ulice vede k 
jihu a pojí se s okr. silnicí petrovickou. Odtud jdouce dále po silnici k Újezdci p�ijdeme na 
Hrad�any, jež rozkládají se na návrší po pravém b�ehu potoka Pab�nického. �tvrtá uli�ka vede 
od kostela k západu a jí se p�ijde do „Dvora“, kdež d�íve bývala residence jesuitská s kaplí. Z 
residence i kaple z�ízeno nyní n�kolik stavení a této �ásti obce �íká se ve „Dvo�e“. 

277Na sever od vesnice jest nade mlýnem vrch „Dlouhé po le“ 396 m nad mo�em. Vrch 
ten také „Dubinou“ se zove, pon�vadž jest z �ásti duby porostlý; ostatní �ást - menší - jest 
polem. Poblíž mostu jest v lese pab�nickém vyvýšenina 402 m n. m. a silnice mezi Pab�nicemi 
a Újezdem zdvíhá se v jednom míst� až do výše 405 m nad mo�e. 

Obcí protéká potok Pab�nický, kterýž sem od Újezda p�itéká krásným údolím lu�inatým, 
napl�uje mlýnský rybník a pohání znovuz�ízený mlýn pode vsí a pak dále sp�je severovýchod-
ním sm�rem na hranici �áslavského okresu. Pozd�ji vrací se op�t do okr. kutnohorského pode 
jménem Klejnarka. 

Mlýn pab�nický byl r. 1607 majetkem Mat�je Vrka�e a m�l ceny 205 kop gr. �., 1609 byl 
v rukou Václava Hlavá�ka, zvaného „Vrba“ a r. 1624 byl majitelem Jan �apek, který jej kou-
pil za 150 kop �. gr. (Kniha panství k�esetického v zem. archivu uložena pod �. 7.) 

Majetek obce: pole, pastviny a lesy ve vým��e 58 ha 13 a, vým�ra celé obce 597 ha 84 a. 
Obec ze svého majetku platí 80 K 78 hal., celá obec 2555 K 82 hal daní. Jména tratí polních: 
nad Spáleným, u Bodlavého, u Vápenek, na Dálkách, u Turkovce (rybník), u Strže, Ra�ana, u 
Šibenice, u Holešin, u Plán�te, na Mrchovci atd. 

Hradišt�. Tém�� uprost�ed obce na návrší 382 m n. A. stával za starodávna hrad �i tvrz. 
Dávno smeten a srovnán je se zemí a na hradišti tom stojí dnes výstavný statek a p�t domk
 a 
tu se �íká dosud „na Hrad�“. Na hrad� „V�ela �áslavská“ �asto hledala, kopala a práce její by-
la hojn� odm�n�na. Nález
 bylo s dostatek, a to: šíp
 husitských, polévaných dlaždic s ozdo-
bou románskou,370) �eské groše z XV. v�ku, opuková hlavi�ka ozdobná, veliký bronzový, 
ovšem zna�n� ot�ený peníz cís. �ímského Antonia Pia (138-161 p�. Kristem), podkovy z litiny, 
bronzový visutý zámek z hradu atd. 

278P�i posledním kopání nalezen byl poblíž školy velký a široký kámen po zp
sobu epitha-
fie a když byl vyzdvižen, objevilo se pod ním mnoho set kovaných šípek �ty�bokých (husit-
ských) s tulajkou.371) Dále ob�ané nalezli bronzového - mosazného mužíka na koni, zelenavé 
dráty, zlatý koflík, dva prsteny, železný me� zlámaný s rukojetí k�ížovou s hruškou na �epeli a 
j. v. Škoda, že nebyly tyto nálezy na jedno místo uloženy a rozprodány r
znor
zn� a divn�. 
�áslavské museum má o záchranu dalších nález
 zajisté velkou zásluhu. 

Škola. Až do r. 1810 byla mládež pab�nická p�ivt�lena k farní škole t�ebonínské, a� i 
mnohé d�ti chodily do školy hrab�šínské, když tam r. 1791 byla škola z�ízena. Ale tato do-
cházka byla tak chatrna, že ješt� v XIX. století málo kdo v Pab�nicích um�l �ísti, o psaní ani 
nemluv�. 

R. 1810 po�alo se vyu�ovati soukrom� po domech, r. 1811 a 1812 vyu�ováno v �. 14. a od 
r. 1813-17 v �. 50. V následujících letech vyu�ováno pak v �. 39., 77. a t�i léta až do r. 1835 v 
�ís. 25. Z toho patrno, že budovy školní nebylo. V tom �ase ale koupili již ob�ané pab�ni�tí 
domek �. p. 60. za 750 zl. Cmce a téhož roku (1835) po�alo se vyu�ovati ve vlastním domku. 
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Biskupská konsisto� královéhradecká uznala r. 1837 školu pab�nickou za pot�ebnou a pro-

hlásila ji za ve�ejnou. 
V r. 1846 ješt� se v tomto domku �ís. p. 60 vyu�ovalo, ale domek byl již tak chatrný, že 

pro množství dítek naprosto nesta�il, vždy� z po�tu 32 dítek, vzrostl po�et ten na 60. Usnesli 
se tedy ob�ané, že p�estav�jí školu tak, aby se v ní náležit� vyu�ovati mohlo. Le� po h�íchu! 
N�kterým Pab�nickým nebylo toto snesení po chuti, došli k c. k. krajskému ú�adu v Pardubi-
cích, tam podali stížnost a žádali o zrušení školy a cht�li, aby dítky školy této op�t, jako jejich 
p�edch
dcové, chodily do školy t�ebonínské nebo hrab�šínské. A škola byla skute�n� dne 8. 
ledna 1848 beze všeho vyšet�ování zrušena a d�ti p�ikázány do T�ebonína nebo do Hrab�šína. 

Když ob�ané r. 1849 domek �. p. 60 p�estav�li a vystav�li celou novou t�ídu, žádali, aby 
výnos lednový z r. 1848 byl zrušen a škola pab�nická aby prohlášena byla za ve�ejnou školu 
filiální. 

P�ípisem c. k. podkrajského ú�adu v Ho�e Kutné ze dne 2. dubna 1852 �. 4563 bylo obci 
pab�nické oznámeno, že vys. c. k. místodržitelství pro království �eské výnosem ze dne 6. 
b�ezna 1852 �. 911 nevyhovuje žádosti jejich o vyzdvižení priv. školy na samostatnou filiální a 
to z t�chto p�í�in: 

1. Že není plat u�itel
v 130 zl. zákonem vym��ený nikde zajišt�n. 
2. Že místnosti, které dle polit. školního z�ízení u�iteli ve škole náležejí, ve školní budov�

nejsou. 
NB. Svoleno by ale bylo, když by obec pab�nická zajistila u�iteli v�tší p�íjem, že by zdejší 

škola stala se expositurou školy t�ebonínské a u�itel pab�nický byl by exponovaným podu�ite-
lem. Této žádosti obec vyhov�la, škola upravena i zajišt�n plat u�itel
v. 

Byla tudíž r. 1853 prohlášena v obci pab�nické škola expositurou školy t�ebonínské a r. 
1856 prohlášena za školu filiální, pon�vadž teprv tímto rokem obec p�íjmy u�itelovy upravila 
po zákonu. 

R. 1873 a 76 byla op�t škola restaurována a u�iteli p�istav�n ješt� jeden pokoj nákladem 
382 zl. Do té doby m�l jen sv�tnici jednu. 

Kone�n� nadešel r. 1886. �tvrtého dubna t. r. byl položen základ k nové budov� jed-
not�ídní na �ís. pop. 16, kdež dosud stávala pastouška. Škola dostav�na 30. zá�í 1886 a 2. dne 
m�s. listopadu t. r. po�alo se vyu�ovati v nové 279budov�. Plán na stavbu kreslil inženýr �á-
slavský Frant. Herold, a náklad obnášel 7000 zl. Stavbu provád�li ob�ané sami ve své vlastní 
regii. Subvenci obdrželi 1000 zl., zbytek uhradili p�irážkou k daním, kteráž vzrostla na 458%. 

R. 1903 bylo povoleno rozší�iti školu o druhou t�ídu, pon�vadž byli 102 školou povinní 
žáci. Bylo proto nutno opat�iti druhou u�ebnu, a to stalo se p�ístavbou ješt� téhož roku. P�í-
stavba stála 7000 K, kterážto summa byla op�t p�irážkou obecní splácena po n�kolik let. Vyu-
�ovati ve II. t�íd� po�alo se 1. ledna 1904. A takovou dvojt�ídní školou jest škola v Pab�nicích 
dosud. 

P�íjmy u�itel
 v Pab�nicích až do r. 1870 byly velmi bídné. Tak první u�itel dostával po-
�adem z každé živnosti bochník chleba týdn� a n�jaké viktualie, což mu tak bídnou výživu po-
skytovalo, že se živil obchodem v plátn� a jezdil na výro�ní trhy a kone�n� ani u�iti necht�l. 
Pen�z nedostával v
bec žádných. Podobn� druhý u�itel nem�l žádných jistých p�íjm
. Po �ís-
lech byl živen a kde ne, tam m�l dostávati školní plat, ale ten byl tak bídný, že to ani za �e� ne-
stálo. 

R. 1848 m�l dostávati u�itel 60 zl. st�. a m�l dv� míry pole k užívání, v roce 1852 obdržel 
5 m�r polí, ale pole byla velmi špatná a vzdálená. R. 1854 pak m�l 138 zl. st�. platu a to již 
ubohý považoval za tak slušný plat, že v staré pam�tní knize prosí, by se nástupce za n�ho 
pomodlil, že toho dosáhl. Školní plat obnášel z d�tí od 5.-8. roku stá�í 8 kr., od 8-10 let 10 kr. 
a z d�tí od 10.-12. r. stá�í 12 kr. c. m. m�sí�n�. 



180

280R. 1856 bylo u�iteli ustanoveno od obce 200 zl. st�., 12 zl. za �išt�ní školních místností, 
ale za to se z�ekl všech polí, pon�vadž byla vzdálená, mokrá a neúrodná. 

Mimo to n�co si vyd�lal písa�stvím, hrou po hospodách s hudebníky, kostelnictvím a též 
n�jaký groš mu vynášela štola. V únoru roku 1856 byla mezi obcí pab�nickou a tamním u�ite-
lem Václ. Šporclem ujednána nová škol. fasse. Obsah její jest následující: 

1. Po�et ke škole schopných dítek. V obci Pab�nicích poz
stává po�et t�ch samých a sice: 
mužského pohlaví 50, ženského pohlaví 55. Dohromady 105. Mezi t�mito se nachází: a) chu-
dých a nemocných, totiž zdarma vyu�ovaných 17, b) takové rodiny, které ze t�ech ke škole 
schopných dítek školní plat sice platí, za ostatní ale vyu�ování zdarma použijí 0, c) kone�n�
ony dítky, za které se školní plat skute�n� platí 88. Všeho dohromady horní summa 105. 

2. P�íjmy. U školního domu malou ovocnou zahrádku, kteréžto u�itel polovic k založení 
št�pnice k vyu�ování školních dítek ve št�pa�ství s tou výminkou dobrovoln� ponechává, aby 
ob�ané tu samou zahradu ohradili a tuto hradbu povždy v po�ádku drželi, co se ale užitku z té 
samé dotýká, bude ten samý p�ináležeti zcela u�iteli. 

3. D�íví. Pro vytopení p�íbytku u�itelova od obce z obecního lesa dv� f
ry tvrdého roští na 
otýpky, f
ru po 30 kr. po�ítáno dohromady 1 zl. st�. 

4. Týhodní školní plat. Od p�ítomn� platících 88 školních dítek dle onoho od 28. kv�tna 
1854 �ís. 1923 vyšlého vys. ministeriálního na�ízení zvýšeného školního platu po 2, dílem po 
3, a dílem po 2½ kr. c. m. týhodn�: Ze 43 školních dítek po 2 kr. �iní 1 fl. 20 kr., 12 ž. po 2½ 
kr. �íní 30 kr. a 33 ž. po 3 kr. �iní 1 fl. 90 kr. Dohromady 3 fl. 35 kr., kterážto �ástka za celý 
rok na 47 týhodn
 po�ítaje vynáší 168 zl. 26 kr. Od toho se ony od u�itela obstarané výlohy na 
�išt�ní školy odráží 12 zl. Na hotových pen�zích od obce za odstoupení jí od u�itele školních 
polí a dílem jménem paušálu 11 fl. 45 kr., za vyu�ování chudých dítek v obci dohromady 41 
zl. 35 kr. Z
stává tedy hotového p�íjmu 200 zl. 

5. P�ipomenutí. P�edstavenstvo obce se zde zavazuje dle onoho jim od u�itele každoro�n�
podaného popsání ke škole schopných dítek a� pro budoucnost po�et jejich v�tší neb menší 
jest, z nich vypadající školní plat sami vybírati a ten samý i s oným za vyu�ování chudých 
školních dítek a za odstoupení jim školních polí vyjednaným doplatkem jménem služby ve 
�tvrtletních lh
tách totiž po 53 zl. - pravím padesát t�i zlaté ve st�íb�e proti kvitanci pod ná-
sledkem eksekuce po�ádn� odvád�ti. 

6. D�íví pro vytopení školy. Od k�esetické vrchnosti pro denní školu �ty�i sáhy kopaného 
pa�ezového d�íví a od obce pab�nické �tyry sáhy a pro ned�lní školu dva sáhy krátkého št�pi-
nového d�íví s dovežením. 

V této fassy jsou všecky p�íjmy spravedliv� udány, následovn� žádný, ani ten nejmenší 
p�ísp�vek zaml�en není a kdybychom v pádu n�jaké budoucn� následující ohledací komissi 
n�jakého podvodu neb zaml�ení p�ekázáni byli, podrobujeme se onomu skrze to zaslouženému 
trestu. 

Na d
kaz toho slouží náš zde p�ipojený vlastnoru�ní podpis a obecní pe�e�. 
V obci Pab�nicích, dne 2. února 1856. 
Václav Šporcl, u�itel, Josef Hanzl, p�edstavený obce, Jan Kabelá�, školní dohlížitel, Jan 

Pokorný, radní, Frant. Št�pina, výbor, Václav Kunášek, výbor, František Pospíšil, výbor, Vác-
lav Horní�ek, výbor. 

Vidi: Pat. Josef Da�ílek, fará�. František Kruch, b. kons. rada a školdozorce st�ídnictví 
kutnohorského v Nov. Dvorech. 

B. Z. 24700 et 1856. Wird bezüglich des Lehrerseinkomens mit jährlich Zwei hundert 
Gulden Cmze adjustirt. 

K. k. Staatsbuchhaltung Prag am 31. Juli 1886.   Podpis ne�itelný. 
Fasse tato byla dodána u�iteli pab�nickému kutnohorským ú�adem vikariátním 9. �íjna ro-
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ku 1856. 

Dle ústního sd�lení dostával také u�itel pab�nický „novoro�ní groš“, „posvícenské kolá�e“ 
a o �eho�i vejce. Po �eho�i chodil se žáky, kte�í zpívali v domech písn�. 

Posloupnost u�itelstva pab�nického: Frant. Kounický (1810-17), soukr. u�., Frant. Do-
mažlický (1817-41), soukr. u�., Václav Šporcl (1841-53, potom do r. 1888 správce školy), Jos. 
Fetter (½ r. 1888), Jan Louda (1888-97), Fr. Zá�ecký (1897- † 05), R. Liska (1904), Ant .  
Volenec (1904 dosud, u�. I. t�.), Alois Brtek (1904-05), Karel  Materna (1905 �íd. dosud). 

Posloupnost p�edsed
 míst. šk. r.: Jos. Viktora �. 1. (1870-72), Václav Horní�ek �. 10. 
(1872-86), Václ. Adamec �. 18. (1886-89), Josef Blažek �. 5. (1889-92), Václ. Pospíšil �. 22. 
(1892-906), Josef Vlach  (1906 dosud). 

281Posloupnost míst. dozorc
 škol.: Josef Pospíšil �. 22. (1873-77), Fr. Viktora �. 1. (1877-
80), Josef Komárek �. 79. (1880-93), Alois Horní�ek �. 2. (1893-96), Jos. Viktora �. 3. (1896-
99), Jos. Pospíšil �. 8. (1899-1903), Jos. Vlach (1903-09), Jos .  V iktora  (1909 dosud). 

Industriální vyu�ování povoleno bylo r. 1888 a p
sobily zde: Kate�ina Šporclová (1888-
89), Jana Loudová (1889-97). Potom p�id�lena z Petrovic Anna Trösterová (1897-98) a Anna 
Velhar t ická (1898 dosud). 

Ku škole pab�nické p�iškolen 3 km vzdálený mlýn medenický. Míst. šk. rada stará se po-
kud možno o pot�eby školy náležit�. 

Kostel. Na západní stran� vesnice blíže školní budovy stojí od nepam�ti chrám, zasv�cený 
ku cti sv. Jakuba. Jest filiálním kostelem fary t�ebonínské na �áslavsku. 

Kdy a kým založen, není nikde s jistotou zaznamenáno; ale že již v XVIII. století stával, 
toho d
kazem, že arcibiskupská konsisto� výnosem ze dne 8. prosince 1780 splnomocnila 
exjesuitu Františka Mikšíka, kterýž sídlil v K�eseticích, aby šestkráte do roka sloužil v kostele 
pab�nickém služby boží a bisk. konsisto� v Hradci Králové r. 1788 toto povolení rozší�ila tak, 
aby P. Mikšík sloužil v Pab�nicích služby boží každou t�etí ned�li. Te	 konají se zde služby 
boží každou �tvrtou ned�li, za�ež fará�i t�ebonínskému 48 korun ro�n� obec vyplácí. 

Na hlavním oltá�i v mense shledáváme tento nápis: „L. P. 1722 dne 25. února nejd
stoj-
n�jší Pán a Pán Otto Zahrádenický �ádu cisterciáckého starobylého kláštera blahoslavené P. 
Marie v Sedlicích a ve Skalici, p�edstavený duchovní správy u sv. Martina v kapli královské a 
Panny Marie, tento p�e282nosný oltá� posv�til a do n�ho ostatky Kaudia a Salvata - mu�eník

svatých, vložil.“ - Postranní oltá� jest jeden a velice jednoduchý. 

Chudý kostel pab�nický, jehož presbytá� jest sklenut, kryt jest šindelem, a 17 m vysoká 
v�ž spojena jest s kostelem. Na v�ži visí dva zvony. Patronem toho kostela pokud pam�t sáhá, 
byla vrchnost panství k�esetického; od roku 1894 kníže Karel Švarcenberk, kterýž valnou �ást 
majetku panského od K�esetic ukoupil. 

Památek nemá kostel pab�nický žádných. P�i chrámu je h�bitov, kamž osadníci zdejší se 
pochovávají. 

V Pab�nicích bývala druhdy residence jesuitská. Dle ústního sd�lení stávala nad branou do 
residence vedoucí socha sv. Josefa. Svým �asem z residence jesuitské povstaly domy obytné a 
majitel
m p�ezd�no „familianti“ ze „Dvora“. Tito familianti strhli bránu a nad studní klášterní 
vystav�li vlastním nákladem kapli�ku a na ni umístili starou sochu sv. Josefa. Pod kapli�kou 
jest dosud studn�, z níž �erpá se pumpou �istá zdravá voda. 

D�jiny. S Pab�nicemi �asto se shledáváme v d�jinách království �eského. Ano i v prvé po-
lovici XV. stol. nacházíme Pab�nice m�ste�kem trhovým. 

Již v nejstarší dob� - jak vypravuje Hájek, byla zde tvrz, anebo hrad. Kolem tvrze jako 
všude jinde povstávala osada, která po zakladateli hradu Pab�novi obdržela jméno. Prvotní d�-
jiny tvrze, anebo hradu - ano i osady zast�eny jsou mlhou. Teprv rok 1212 p�ipomíná jako dr-
žitele Pab�nic jakéhosi Víta a r. 1279 jmenují se držitelé Volkmar a Vilém. 
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Rodina tato zvala se Vora�ická a již brat�i Hrabiše a Old�ich psali se Vora�i�tí z Pab�nic. 

Hrabiše p�ipomínají r
zné listiny sv�decké v létech 1289 až 1318372) a bratra jeho Old�icha 
1320.373) Hrabiše, zajisté zakladatel sousední obce Hrab�šína, stál r. 1317 proti stran� krále 
Jana Lucemburského p�ipojiv se k nespokojenc
m. 

Bratr jeho Old�ich byl nejprve fará�em malínským,374) ale 1306 byl již kanovníkem kostel

pražských, r. 1317 arcidiakonem kou�imským a r. 1320 scholastikem na hrad� pražském a 
pozd�ji i správcem biskupství v ten �as, když Jan s biskupství sveden byl. 

R. 1315 stál u zem. soudu vilémovský opat proti Hrabiši z Pab�nic. Nemaje pen�z, dává 
po prohrané p�i Hrabiši a jeho manželce Svatochn�, majitel
m Vildštejna, k užívání lesnatou 
horu Oheb a ves Ústupky na �ece Chrudimce. Po smrti obou r. 1348 bylo obé vráceno klášte-
ru.375) 

Rodina Vora�ických se již nep�ipomíná po této dob� na Pab�nicích. V druhé polovici 
XIV. století držel Pab�nice P�ibec z Pab�nic, kterýž se uvádí mezi patrony kostela t�ebonín-
ského na �áslavsku. R. 1380 p�ipomíná se na Pab�nicích pan Krušina a deset rok
 pozd�ji pan 
Jind�ich z Lípy. Ale již rok po té vyskytuje se majetníkem Pab�nic bohatý Horník kutnohorský 
Jakeš Písecký, kteréhož tu ješt� na po�átku XV. století spat�ujeme. 

Jakeš Písecký p�ipsal anebo zam�nil Pab�nice na Horníka Václava Versouchera, t. �. hof-
mistra kutnohorského, kterýž prodal Pab�nice, hrad �ili tvrz a n�kolik vesnic r. 1415 Beneši z 
�ep�ic. Beneš toliko �ty�i léta byl v držení Pab�nic, a již r. 1419 postoupil je Aleši z Malíko-
vic a tento v dubnu 1431 prodal celé zboží panoši Mikuláši z Nehodína, sed�ním na �e�ici. 
Sv�d�il mu p. Menhart z Hradce, Vilém ze Stráže, Petr z Janovic a j. v.376) 

283V m�síci �ervenci 13. r. 1430 Ond�ej Ke�ský z �ímovic, hejtman polní a celá obec tá-
borská vstupují v p�ím��í s p. Old�ichem z Rožmberka a 26. dne m�s. listopadu 1435 kn�z 
Bed�ich ze Strážnice s obcí táborskou (s malým hradem Pab�nici) vstupují v p�ím��í taktéž s p. 
Old�ichem z Rožmberka. Dáno na Tábo�e 1435 tu sobotu po sv. Kate�in�.377) 

V dob� té p�evzal Pab�nice hejtman Ond�ej Ke�ský z �ímovic z rukou Táborských, stran-
ník jejich, který se již r. 1440 psal také z Pab�nic. Ke�ský, �lov�k hrdý a neustupný, dostav se 
s Bed�ichem ve svádu, zp
sobil válku v celém kraji a výpady za�izoval loupežnické. Bed�ich 
vytáhl proti n�mu s Hertvíkem z Rušinova vále�n� a obklí�il na po�átku �ervence 1446 Pab�-
nice. Le� neda�ilo se mu valn�. 

Ond�ej maje state�né bijce i odvážné - Bed�ichovi mnoho lidu pobil i vále�né zbroje se-
bral.378) Sám maje jednu nohu kratší druhé,379) jezdil stále na kon�berce rychlonohé, aby všude 
rozkazy udíleti mohl. 

Na pornoc m�l p�ijíti Bed�ichovi Tábor, le� z pomoci té sešlo;380) ale krajský hejtman Mi-
kuláš Tr�ka z Lípy, když Táborští nep�ijeli, sám pospíšil se svým lidem k Bed�ichovi. Ke�ský 
uslyšev, kdo p�ed tvrzí jeho nep�átel
m pomáhá, opustil zrádn� sv
j lid a prosko�il se s pa-
cholky svými na tvrz v Janovi�kách. Tr�ka dobyv Pab�nic, kázal na hrdle ztrestati toho, koho 
zde v
bec zastihne. Po té odebral se s lidem svým a s lidem Bed�icha na Janovi�ky, kde cht�l 
zav�eného Ond�eje polapiti. Ke�ský vida se na tvrzi velikým vojskem opla�kován, cht�l op�t 
odtud uniknouti, le� byl chycen, jat a pak jako šk
dci zemskému r. 1446 v �áslavi hlava s�ata.381) 

284V „Arch ivu  �eském“ událost takto se vyli�uje:382) „Kn�z Bed�ich svadili se s Ke�-
ským a v tom sob� veliké škody s obú stranú �inili, páléce sob� i jinak všelikterak, a tak že 
Bed�ich vzal sob� ku pomoci Hertvíka a jiné z toho kraje a lantfridu, kterýmiž vládnú, cht�
obehnati Ke�ského na Pab�nicích a tak na obehnání u�inil jim škodu Ke�ský na lidech, že zbi-
tých a zran�ných na t�ech vozích na Kolín vezli.“ 

Dále vypravuje „Archiv“, kterak Bed�ich Tábory o pomoc žádal a kterak oni se k n�mu za-
chovali. A kon�í: „velká róznice mezi nimi samými na Tábo�e byla. A tak druzí s raddy i s 
ú�ad
v ssazeni.“ 



183
Když byl majitelem Beneš z �ep�ic, dal podle dlužního zápisu z r. 1418 d�di�né právo na 

Pab�nicích Janu Kaplí�ovi ze Sulevic. Od jeho syn
 získal právo to r. 1454 Bohuslav z Koší-
na. Když Bohuslav zem�el, d�di�né právo získal jeho syn Jind�ich, který již r. 1457 veškeré 
zboží prodal Janovi z Košína, strýci svému milému. 

Z téhož rodu panoval Pab�nicemi ješt� Kryštof z Košína s brat�ími svými a ten postoupil 
Pab�nice, jak se zdá, p�ed r. 1472 Petrovi Janovskému ze Suchotlesk,383) pon�vadž toho roku 
Petr pánem Pab�nic se nazývá. 

Syn Petr
v - Bohuslav Janovský ze Suchotlesk prodal r. 1487 Pab�nice tvrz i m�ste�ko s 
vesnicemi Slavatovi z Chlumu, který p�ipojil zboží ke hradu Chlumu v kraji �áslavském blíže 
Zbýšova. Potomci jeho zde delší �as vládli. 

R. 1547 vzato sice zboží pab�nické Divišovi Slavatovi z Chlumu v plen a uvedeno pod lé-
no, ale r. 1557 zase z manství propušt�no. Tenkráte nazývají se již Pab�nice pusté. 

Diviš Slavata z Chlumu zem�el 1575 a následovali po n�m synové, kte�í ku konci XVI. 
století Pab�nice prodali pán
m (snad Janu a Jet�ichovi) Lukaveckým z Lukavce a na Klucích. 
Dcera Jet�ichova - Žofie prodala 1602 zboží klucké, ku kterému též náležely nyní Pab�nice - 
Petrovi Lukaveckému z Lukavce. 

Tomuto Petrovi vzaty jsou Pab�nice po bitv� na Bílé Ho�e v plen, odhadnuty na 6066 kop 
gr. míš. a darovány r. 1630 nov� založené koleji jesuitské v Ho�e Kutné,384) kteráž je p�ipojila 
k panství k�esetickému. 

Jesuité vystav�li v Pab�nicích residenci s kaplí. Residence stojí �áste�n� dosud, ale kaple r. 
1840 sho�ela. V residenci bydlel vždy jeden �len tovaryšstva Ježíšova, který �ídil statek, dávky 
povinné vybíral a odvád�l pokladn� vrchnostenské do K�esetic. 

Když císa� Josef II. �ád tovaryšstva Ježíšova zrušil, byly Pab�nice jesuit
m od�aty a pro-
padly fisku. Fiskus je s celým panstvím k�esetickým prodal Janu Svobodovi, jehož dcera, Jo-
hanka, provdala se za svobodného pána ze Schäfr
. Johanka ovdov�la a odprodala Pab�nice 
knížeti Karlu ze Švarcenberku, pánu na Vorlíku a na Sedlci. Tak byly Pab�nice odd�leny od 
K�esetic a p�ivt�leny k panství sedleckému, kam dosud náležejí. 

Majetníky residence, jak již jinde �e�eno, jest n�kolik ob�an
 zvaných „familianty.“ 
Pab�nice náležejí farou do T�ebonína, poštou a telegr. do �erv. Janovic, �etnickou stanicí 

a obvodem zdravotnickým do Zbraslavic, kamž ro�n� 81 K p�ispívají. Nejbližší stanice želez. 
jest �áslav na dráze severozápadní. 

285PERŠTEJNICE. (PERŠTEJNEC).

Po obou stranách silnice kutnohorskopuche�ské v údolí a po stráních vrch
 rozkládá se 
obec Perš te jn ice . Vzdálena jest Hory Kutné stranou jihovýchodní dva a p
l km a potok 
K�enovka, který p�ichází od K�esetic, rozd�luje osadu na dv� �ásti. V�tší �ást obývají rolníci, 
menší chalupníci a domká�i. 

Ve 30 domech bydlí 203 obyv., z nichž jest 5 ev. reform. Nejstarší rodiny perštejnické 
jsou: Bílských, Danielova a Zat�epálkova. Domy jsou vesm�s stav�ny z tvrdého materiálu a jen 
nepatrná �ást zachovala se z doby starší. Na malé, nepravidelné návsi stojí kaple P. Marii za-
sv�cená. 

Nad osadou - na stran� jižní - tvo�il potok K�enovka v hluboké, ale úzké úžlabin� veliký 
rybník, po jehož hrázi dnes vedena jest silnice. Do rybníka tohoto vtékal také malý bezejmený 
pot
�ek, který sbíral své pramínky blíže cesty poli�anskok�esetické. Nyní sp�chá kol bažantni-
ce do K�enovky. 

Jihovýchodn� obce vyvyšuje se p
da až na 290 m n. m. Místo to zove se „Perštejnická vý-
šina.“ K obci náležejí samoty: Bažantnice a Vinice Perštejnická, o níž viz jinde. 

Perštejnice - obec - má polností ve vým��e 9 ha 20 a, z nichž platí 130 K daní. Celá obec 
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platí daní 1800 K a má vým�ry 232 ha 30 a. Pojmenování polí z r. 1785 dle katastru josefín-
ského bylo: na Obicce, u Dubiny, v Bažantnici, v Dlaba�kách, na Vinici atd. 

D�jiny. Perštejnice objevuje se nám již záhy ve XIV. století - ovšem ale pod jménem P i r -
kenšte in ,  P i rkš te in ,  Perš te jnec. Až do polovice XIX. století byla v Perštejnici tvrz p�í-
kopem a náspem opat�ena, do níž se jen z hráze rozsáhlého rybníka mohlo po most� vejíti. Ko-
lem tvrze napoušt�la se do p�íkop
 voda, aby tak tvrz lépe �eliti mohla nep�átelským útok
m. 
Dnes ovšem 286již není po tvrzi ani památky, toliko ukazuje se místo v zahrad� �. pop. 9. a 10. 
pon�kud vyvýšené, kde tvrz stávala. 

Nejstarší známý majitel zboží, na kterémž tvrz postav�na byla, byl Berthold Pirkner, boha-
tý m�št�nín na Horách Kutných, který tvrz Perštejnec v r. 1308 založil a dv� léta po té obytnou 
u�inil. 

Pirkner m�l v Ho�e Kutné mnohé domy bohat� vypravené; proto bydlel v Perštejnici jen z 
p�epychu a z jakési lib
stky, aby se mohl pochlubiti, že má také zboží a tvrz. 

Nadešla doba Jind�icha Korutanského. Pirkner mu stranil a p�ál více Bed�ichu Rakouské-
mu nežli panovníku �eskému, a v�c tato nebyla jiných tajna. Obávaje se, že by jej jednou stih-
nouti mohla pomsta Jind�ichova, utekl s Ortlibem a Jenselinem tajn� z Hor Kuten k Bed�icho-
vi a zboží své i tvrz k opatrování služebník
m z
stavil. Tito však zle zde i v okolí hospoda�ili. 
A nejvíce trp�l sousední klášter sedlecký. �astými výpady provozovali lidé Pirknerovi loupeže 
nejen na klášteru, nýbrž i na pocestném lidu. I sebrali Kutnohorští a okolní šlechta sv
j lid, 
aby ztrestali �eládku Pirknerovu. Než nez
stali sami. Na poru�ení Jind�icha Korutanského do-
stavilo se sem i vojsko jeho, ale to zdálo se, praví opat kláštera zbraslavského, jakoby nebylo 
p�išlo vál�iti a dobývati hradu, nýbrž spíše, aby mu dána byla p�íležitost klášter sedlecký ješt�
více olupovati, nežli se stávalo d�íve. Veškeré vojsko vynucovalo na klášteru náklady spíži pro 
sebe i ko�stvo, a nebude-li jim dáno, vyhrožovali ohn�m i me�em. A klášter dával, cokoliv 
m�l. Po dlouhém pak �ase s jistými výminkami dobyt hrad Pirkštein a vojsko korutanské odtáhlo. 

Ale zdá se, že Pirknerovi Perštejnec tuze k srdci nep�irostl, nebo� on se nevrátil a již r. 
1412 vidíme jej sed�ti na h rad�  Templš týn�  na  Mo-
rav� .385) Kdo by v držení Perštejnice po události této 
byl, nelze s ur�itostí �íci. Snad vede nás na pravou do-
mn�nku, že to byl Š t�pán  P i rkner , m�št�nín kutno-
horský, který r. 1324 za �áslavskou branou založil špitál 
pro zchudlé m�š�any (chudobinec) a sám také p�ebýval v 
Ho�e Kutné. 

V druhé polovici XIV. v�ku vidíme na Perštejnici 
vládnouti Pet ra  Del fína , pak Mikuláše  Hamana a 
Vernuše Mautnera.386) 

Ku konci XIV. a po�átkem XV. v�ku byl pánem na 
Perštejnici Pet r  P ísecký, bohatý m�št�nín kutnohorský 
a v�rný p�ívrženec krále Václava, kterýž jat a uv�zn�n 
návodem bratra svého Zikmunda. Když Zikmund do Ho-
ry p�ijel, p�inutil Petra, aby postoupil Perštejnec Mik-
šovi  z  Jemniš t� , milci krále Zikmunda; sám pak na�í-
dil, aby Perštejnec vložen byl na Mikše v desky zemské. 
Když Václav z v�zení se vrátil, zrušil bezprávný zápis a 
zapsati kázal op�t Perštejnec Petru Píseckému r. 1404. 

V husitských válkách byl v držení Perštejnce Ol-
d � i ch  z  Rožemberka. Jakým zp
sobem tvrze nabyl, 
není známo, a� soudí se, že ji od�al vladykovi Onešovi  Kapli�ka v Perštejnici. 
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z Míkovic , pon�vadž p�i r. 1437 jest pánem Perštejnce Rožmberský purkrabí na Dív�ím 
Kameni Pet r  z  Míkovic  a ten se stal praotcem rodiny Perštejnických z Míkovic.387)

Když Jan  Pernšte jn ický z  Míkovic  sed�ním na Perštejnci na své tvrzi byl zabit, p�e-
šel r. 1487 Perštejnec z rukou krále Vladislava darem na Beneše z  Vei tmi le ,  Václava 
ze  Svárova a  P rokopa z  Hor  Kuten . Manželka Jana z Míkovic kladla odpor, ale nic 
nepomohlo. 

287Po roce 1490 (snad 1500?) byla majitelkou Perštejnice Johanka z  Radonic , majitel-
ka Soutic a Krchleb. Za majitelky této nebyla tvrz Perštejnec obývána a proto spustla tak, že 
po smrti její Jan  Salava z  Lípy a jeho manželka Mandalena z  Újezda, když r. 1528 
uvázali se d�di�n� v Perštejnec, tvrz již ani dáti necht�li v opravu „pro velikou její spustlost.“ 
(Hrady a zámky.) 

Tento Jan Salava z Lípy byl majitelem statk
 Malešova, Úmonína a K�esetic, po jehož 
smrti d�di�n� zapsala manželka jeho Mandalena všecky statky p�íbuzným manželovým. Perš-
tejnec postoupila r. 1571 J i � íkovi  Hášovi  z  Újezda a ten p�ipojil „pustý“ Perštejnec k 
svému panství k�esetickému, které pozd�ji postoupil svému synu Kar lovi . Karel prodal celé 
zboží k�esetické, jak již jinde pov�d�no, r. 1595 Zikmundovi  Kozlovi  z  Rýzentálu . A 
tak osud Perštejnce splynul s K�eseticemi v jedno. Kozel z Rýzentálu ješt� téhož r. prodal zbo-
ží k�esetické, ku kterémuž náležel i Perštejnec šepmistr
m a vší obci Hor Kuten za 13250 kop 
gr. �.388) 

Kozel z Rýzentálu popisuje v trhové smlouv� Perštejnec takto: „Suma v též vsi usedlých 
lidí 6, suma stálého platu 9 kop 12 gr. Ostatního stálého platu po�ítajíc za robotu atd. �iní 551 
kop 40 gr. 

Ve vsi jest kr�ma výsadní, kterouž kladu ve 120 kopách. 
U vsi jest rybní�ek, do kteréhož se sází na dv� teple plodu t�íletého na kapry 25 kop, a tu 

jednu každou kopu násady kladu po 5 kopách. 
Pod touž vsí jsou luky d�di�né, na kterých se nalezá sena do 15 voz
 velkých, otavy 8 vo-

z
; ty luky s jich p�íslušenstvím kladu ve 300 kop. 
288K též vsi jsou háje dva i jiné porostliny na stráních, kteréžto háje pokládám v sum� 500 

kop gr. 
K též vsi jest rolí a obcí pustých za mnoho lán
. Na týchž obcích ze vsi Neškaredic svobo-

du pásti mají, tolikéž i Pernštejnští i jiní poddaní k K�esetic
m náležející. 
V též vsi jest pustá  tvrze , okolo té tvrze p�íkop velký, do kterého se sází plodu na kapry 

na 2 teple 4 kopy. A tak po�ítajíc tu jednu každou kopu po 8 kop., u�iní 32 kopy. 
K též vsi jest drahn� rolí, kteréž rolí lidé na hamfestích389) drží pod stálý plat a takový stálý 

plat z týchž rolí p�i �asu sv. Ji�í a sv. Havla vychází: P�edn�. Mat�j Dít�, peka� od Hory, platí 
po každé 23 gr., Urban z Neškaredic po 30 gr., Martin Dvo�ák odtudž 33 gr., Jakoubek odtudž 
14 gr., Švestka ze vsi Volšan 11 gr., Mach Beša z Volšan 9 gr., Alexandr Elšic 9 gr. a z jiné 
role 9 gr., pan Fridrich Chulejovský 13 gr., Abraham, apatyká� od Hory 12 gr. 

Suma toho stálého platu 6 kop 30 gr. A tak ten stálý plat po�ítaje kopu po 50 kop. u�iní za 
n�j 325 kop gr. 

Tolikéž platí stálého platu z m�sta Hory Kutné p�i �asu sv. Havla jednou za rok ze zahrad 
a vinic, kteréž drží od vsi Perštejnice na hamfestích 16 kop 39 gr. a tak tu jednu každou kopu 
toho zahradního a vini�ního platu po�ítajíc po 50 kop., u�iní za n� sumu 532 kopy 5 gr. 

Na týchž gruntech jest potok, kterýž jde od vsi Chrástu a druhý od Bykánce a padá až do 
grunt
 perštejnických a neškaredických, kteréhož jest dob�e za p
l míle, a v tom potoce m�en
, 
h�íz
, rak
 a jiných ryb dostatek bývá, kterýž užitek toho potoku sob� kladu v sum� 100 kop. 

A tak za tu ves Perštejnec s jejím vším a všelijakým p�íslušenstvím, stálé platy, kr�mu vý-
sadní, luky, rybníky, lesy a což naho�e jmenováno a doloženo jest, u�iní sumu 3210 kop gr. 
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�es.“ 

A za tu sumu byla Perštejnice v trhové smlouv� obci Ho�e Kutné po�ítána. Perštejnice by-
la r. 1625 obci kutnohorské zabavena, od�ata a darována jesuit
m.390) Tehdy byla již tvrz pus-
ta a rozbo�ena. Po zrušení �ádu p�ipadla komo�e královské a byla s panstvím k�esetickým a 
úmonínským prodána p. Svobodovi. Od toho �asu sdílela Perštejnice osudy panství tohoto. 

Perštejnice náleží farou, školou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravot. obvodem do 
Hory Kutné. Na obvod. léka�e p�ispívá 52 K ro�n�. Nejbližší nádraží želez. jest Hora Kutná. 

PETROVICE. 

Po obou stranách silnice k�esetickolede�ské ve výši 438 m nad Adrii rozkládá se ves Pet -
rovice , vzdálená 20 km Hory Kutné stranou pon�kud jihovýchodn�. 

O založení Petrovic nic ur�itého se neví; toliko domnívá se, že založeny byly na sklonku 
XI. anebo na po�átku XII. století jistým „Petrem“. Pov�st ta dále vypravuje, že do zdejší kraji-
ny p�išli t�i brat�i: Jan, Petr, �áslav, z nichž každý osadu založil a táž pak po zakladateli jméno 
obdržela. Tak po Janu - Janovice, po Petru Petrovice a po �áslavu - �áslav. 

Petrovice jsou nejzazší osadou okresu v této �ásti, nebo� hrani�í již s obcemi hejtm. lede�-
ského a �áslavského. Mají 66 dom
 a 385 obyv. (6 israel. 2 hel. augsb.) 

Domy stav�ny nejsou t�sn� k sob�, nýbrž jsou v�tšinou v zahradách rozloženy a každý má 
slušný, bý� i sebe menší dv
r. Starobylých d�ev�ných dom
 jest již poskrovnu. Na nich jsou 
lomenice s kab�incem, ale bez nápisu. Mimo školu a hostinec Hertl
v jsou domy vesm�s p�í-
zemní. 

289Nejstarší rodina v Petrovicích jest rodina Bart
�kova od r. 1672 a Samkova od r. 1680. 
Kroj lidu i nábytek v bytech jest moderní, ale ne p�íliš nádherný. Ze starobylého kroje jsou za-
chovány v n�kterých domech zlaté a st�íbrné �epce, z nábytku jen n�jaká truhla. 

Na návsi petrovické jsou dva neveliké rybníky. Prvý sluje „Dolejší“, druhý „Pivovarský“. 
Do tohoto rybníka vtéká pot
�ek „Slep i�ka“. Dle nich obec rozd�lena jest na dv� �ásti; jed-
na �ást zove se „Malá Strana“, druhá „ve Dvo�e“; tam asi za dávných let stával pivovar a dv
r, 
a dle n�ho povstalo toto rozd�lení obce. 

V Petrovicích jest kostel, kaple, škola, myslivna a �tvrt hodiny od obce stojí u silnice há-
jovna. Na stran� jihovýchodní stávala ves Lhota; a jihozápadní ves Krup�ina �i „Krupšina“ a 
„Malá i Velká Spálená“. Všecky �ty�i osady zanikly, ale trati polní a lesní po nich dosud mají 
jména. 

Hlavní živnost zdejšího obyvatelstva jest polní hospodá�ství a chov dobytka. Vedle toho 
zam�stnávají se chudí porážením lesních strom
, dobýváním pa�ez
, sd�láváním d�íví na 
otypky palivové a šindel. Hospodá�i pak odvážejí klády (dlouhé d�íví) do m�sta na trh, nebo 
obchodník
m na nádraží. Po vyjití ze školy z
stává mládež v
bec p�i rolnictví, a jen nemnohá 
odchází na �emesla nebo na studie. 

Ve zdejší krajin� �ast�ji, zvlášt� u dítek, vyskytuje se bolení hlavy a krku, otup�lý sluch, 
n�kdy i diphteritis. P�í�inou t�chto nemocí jsou prudké v�try a drsné podnebí, pak chudoba, 
kteráž nem
že d�tem opat�iti teplejšího šatu a rychlejší pomoci léka�ské. R. 1866 zachvátila 
také v obci 5 lidí cholera. 

290Jm�ní obecní skládá se: z domku �. 51., kolny hasi�ské, pak 58 ha 44 a pozemk
 a to 
polí, luk, zahrad, les
, rybník
, pastvisk a neplodné p
dy. Z tohoto jm�ní platí obec 91 K 48 h 
daní. Celá obec má vým�ry391) 635 ha 7 a a platí daní 2490 K 24 h. 

V obvodu obce jest mnoho mokré p
dy, ano i mo�ál
, což ovšem jen rozumnou drenáží 
mohlo by se zlepšiti a zúrodniti p
du k prosp�chu majitel
. 

Pr
mysl i �emeslo stojí na stupni nízkém. Z �emeslník
 p�evládá �emeslo bedná�ské. Zho-
tovují se zde nejen práce pro pot�ebu v domácnostech, nýbrž i zhotovují se tu velké kád� do 
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pivovar
, lihovar
 a cukrovar
; ostatní výrobky dovážejí se na trhy do Zbraslavic, �áslav� a 
Hory Kutné. Šindelá�
 jest zde také n�kolik, a�koliv se již dnes taková pot�eba šindele nepoci-
�uje, pon�vadž nahražuje jej papír, b�idla a tašky. 

Lesy okolí zdejšího jsou výhradn� jehli�naté, v nichž p�evládá smrk. V pasekách roste 
hojn� hub a jahod, kteréž jsou z velké �ásti obživou chudého lidu. V dobách nedávno minu-
lých míval každý sedlák kus svého lesa, jejž však prom�nili v pole. Nyní zase pe�uje se o to, 
aby nevalná pole a rozsáhlé pastviny byly zalesn�ny. Také mnohé pastviny prom�n�ny rozum-
ným zavodn�ním v luka. Mnohé rybníky byly vypušt�ny, odvodn�ny a zm�n�ny v luka, nyní 
pak zase taková luka prom��ují se v rybníky, což v mí�e nejv�tší platí o m�stu Ho�e Kutné, 
kteréž zavod�uje všecky své vypušt�né rybníky. 

Luk jest u obce slušná �ást, a užitku by dávaly hojného, ale hospodá�i nev�nují jim zvlášt-
ní pé�e. Jména tratí polních: Krup�ina, Domá�ov, Nohavice, Uhlí�ka, Mo�idla, Oltá�ka, Ku-
chara, v Nadávkách a Velká a Malá Spálená atd. Luka nemají zvláštních jmen, toliko jediná 
zove se „Slepi�ka“ a to podle pot
�ku, který ji protéká. 

Obchod omezuje se pouze na prodávání životních pot�eb a to ješt� jen v mí�e skrovné a po 
domácku. Veškeré pak plodiny: obilí, brambory, slámu, seno, též d�íví aj. dovážejí o dnech tr-
hových: ve st�edu, v pátek a v sobotu do Hory Kutné. Z rozsáhlých les
 zdejších vyváží se d�í-
ví stavební i palivové, jakož i otypky, které jsou v zim� hlavním pramenem výd�lku zdejšího 
lidu chudého. Krajina zdejší jest skrovn� stromovím ovocným osázena; také se zde ovocným 
strom
m valn� neda�í, jednak pro špatnou p
du a drsné podnebí, jednak pro nedostate�nou 
pé�i. Ovocnictví stojí proto na špatném stupni, jelikož zde nebylo ovocné školky a stromy 
ovocné z
stávají bez povšimnutí. Dostate�né jsou švestky, višn�, o�echy a jablka. Také za-
hradnictví a zeliná�ství jest na nízkém stupni. V obci petrovické jsou školky lesních strom

vzorn� vedeny. 

Na jihozápadní stran� mezi Petrovicemi a Vickovicemi jest kopec „Krup�inský“ 447 m, k 
Michalovic
m pak na jihu kopec „nad hájendou“ (hájovnou) 466 m, a na samých hranicích 
okresu �áslavského severovýchodn� od Petrovic vypíná se kopec „Damirov“ 414 m výše nad 
mo�em. Celé okolí obce petrovické jest vyso�ina, která se ve svých vrších pod 400 m nesklání. 
Údolí mezi vrchy jsou bu	 lesem pokryty, bu	 protékají jejich lu�iny bublavé pot
�ky a tak 
kraji tomu milého dodávají vzez�ení. 

V obvodu obce te�e potok „Ol tá �ka“ zvaný, kterýž ze t�í praménk
 se utvo�il a vody své 
nese k potoku Jánskému do okr. �áslavského. Jiný potok, který lu�inami petrovickými protéká, 
jest potok „Krup� inský.“ Vody nese do rybníka „Lu�áka.“ Malý potok „Slep i�ka“ pra-
mení blíže vsi z malé studánky a nese vody do rybníka „Pivovarského.“ 

Mimo dva rybníky ve vsi, ve kterých je také chov ryb zaveden, jest blízko obce na stran�
jihovýchodní podvodn�n rybník „Nový“, který se napájí zvláštní struhou z „Ol tá �ky.“ Jest 
majetkem Hory Kutné. V katastru obce byly tyto rybníky: Ztržený (je zalesn�n), Mizerovský, 
Kucha�ský (je zavodn�n), u Slepi�ky a Ohradský (je loukou). V okolí jsou studánky dv� a to 
„u M
stku“, druhá v lomu na úpatí vrchu „Krup�inského“. Pov�sti o nich nejsou zachované. 

Dešt� jsou tu velmi �asté, což zdejším pozemk
m s nepromokavou spodinou velmi jest na 
újmu úrody. Bou�ky jsou zde také dosti �asté a prudké; krupobití bývá �ídké. V�try vanou se 
strany jihozápadní a jsou velmi drsné. 

Škola. Dle ústního podání chodily d�ti od nepam�ti do školy �ervenojanovické, za�ež ro-
di�e dávali tamnímu u�iteli jakýsi p�ísp�vek. 

Pozd�ji zapsáno jest v pam�tní knize, že u�ilo po �adu let v obci p�t soukr. u�itel
 a sice v 
r
zných domech. Prvý u�il v �. 26., druhý v �. 27., t�etí v �. 14., �tvrtý a pátý op�t v �. 27. a v 
�ís. 10. R. 1819 byla Petrovic
m povolena škola jednot�ídní.392)

291R. 1821 bylo vyu�ováno již v místnostech najatých a to v �ís. 10. a pak v �ís. 18. 
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Vrchnost kutnohorská za p�isp�ní vrchnosti lede�ské a žlebské vystav�la r. 1829 p�ízemní 

školní budovu jednot�ídní, ve které se r. 1830 vyu�ovati po�alo. Tenkráte byla již školou fili-
ální školy �ervenojanovické. Školu stav�li Frant. Šlápek, panský stavitel, a Jan Bedná�ík, mistr 
tesa�ský, oba z �erv. Janovic. 

V roce 1875 byla škola na druhou t�ídu rozší�ena a pon�vadž nebylo druhé místnosti ve 
škole, vyu�ováno v místnosti najaté v �ís. 26. a pak v �ís. 19. Na dosavadní budov� školní vy-
stav�no r. 1881 prvé poschodí a z�ízeny tu nákladem 5077 zl. t�i t�ídy a p�ízemek náležit�
upraven. Týmž rokem po�alo se vyu�ovati ve dvou t�ídách, a když r. 1884 rozší�ena škola o 
t�ídu t�etí, po�alo se 15. ledna 1885 vyu�ovati ve t�ech t�ídách. 

P
vodn� m�la ve�ejná škola 65 školou povinných dítek a byla škola z�ízena pro Petrovice, 
Újezdec a Senetín. R. 1824 p�iškoleny byly ješt� d�ti z D�dic (panství žlebské), z Michálkovic 
a Vickovic (panství lede�ské), a tyto osady tvo�í dosud školní obec petrovickou. 

P�íjmy prvých u�itel
 nejsou nikde zaznamenány, ale byly zajisté velice skrovné. R. 1821 
dostával u�itel od obcí 13 korc
 žita, od záduší petrovického 8 m�r orných polí, však ze 2 m�r 
platil do zádušní kasy 2 fl. C. M. Za chorní službu 1 fl. 20 kr. C. M. Štola (poh�by) neur�itá, 
ale udává se ro�n� asi na 4 fl. C. M. Školní (sobotáles) za celý rok (47 ned�l) 48 fl. C. M. Pro 
školu d�íví 6 sáh
. Za opakující hodiny (od r. 1831 od vrchnosti kutnohorské) 1 sáh 5/4ního 
d�íví. Koleda 1 fl. 20 kr. C. M. Za kolá�e o posvícení 1 fl. C. M. Celkem: 13 korc
 žita, 8 m�r 
polí, 7 sáh
 d�íví a 55 zl. 40 kr. st�íbra, to� byl celý p�íjem u�itele petrovického. P�íjmy tyto 
požíval Fr. Malý, prvý u�itel ve�ejné školy petrovické. Když však nastoupil druhý u�itel, Václ. 
Steiner, musel prvému u�iteli na odpo�inku jsoucímu platiti ze svého 60 zl. ro�n� pense. A 
platil ji do r. 1864, kdy Fr. Malý zem�el. 

Po na�ízení c. k. krajské vlády v Pardubicích ze dne 27. srpna 1853 �. 9257 bylo na�ízeno 
zádušnímu ú�adu, aby Vác. Steinerovi, u�iteli petrovickému, bylo vyplaceno za vykonávání 
služeb chorálních za minulá léta 30 zl. C. M., ale pro budoucnost každého roku 20 zl. C. M. 

Dle ústního sd�lení pam�tník
 dostával u�itel petrovický také „novoro�ní groš“, „o �eho-
�i“ vejce a o posvícení v každé obci a z každého �ísla kolá�e. 

Všecky dávky tyto byly r. 1870 vyvazeny, když nastoupily nové školní zákony a škola v�a-
d�na do IV. t�ídy plat
 u�itelských. 

Krom� náboženství katol., kteréž obstarává farní ú�ad v �erv. Janovicích, vyu�uje se na 
zdejší škole od r. 1889 náboženství evang. a. v., kteréž obstarává evang. ú�ad a. v. ze Zbejšov-
ských Opatovic. 

Na škole petrovické jest také zavedeno vyu�ování žensk. ru�. pracím od r. 181./1.79. 
Posloupnost u�itelstva od po�átku školy soukromé: Fabian Hurt, Václav Horák, Frant. R
-

ži�ka, Jan Josef R
ži�ka a Prokop R
žek a prvým u�itelem na škole ve�ejné byl Frant. Malý 
(1821-49). P�i r. 1835 byl zde podu�itelem Jos. B�lonožník, pozd�jší u�itel �áslavský, a p�i 
roce 1849 byl zde podu�itelem Fr. Slaví�ek, pozd�jší u�itel radimský, který neprodlel zde 
dlouho. Nelíbilo se mu zde a proto jednoho krásného podzimního jitra zmizel, zanechav tu list, 
že by zde musel um�íti hlady. Václav Steiner (1849-87), Frant. Bart
n�k (1875-82), Frant. 
Hubert (1882), Václav Št�pina (1882-89), Frant. Samuelis (1885-87), Fr. Kalous (1887, �íd. 
do r. 1906), Jos. Kucha� (1887-88), Fr. Zá�ecký (1888-97), Ant. Beneš (1889-91), Frant. Win-
ter (1891-92), Rudolf Wilt (1892-93), Karel Pla�ek (1893-94), Bed�ich Papež (1893-94), 
op� t  Karel  P la�ek (1896 u�it. dosud), Karel Tet�ev (1897-1900), Jan Fiala (1900-02), Jan 
Lokay (1902-05), Helena Volfová (1905-08), Jos. Vlasák (1907), Fr .  Samuel i s  (1907 �íd. 
dosud), Jos. Hála (1908-10), Jan  Dvo �ák (1910- dosud). Industriálními u�itelkami byly: Ka-
te�ina Steinerová, cho� �íd. u�itele v Petrovicích (1879-89), Marie Lisková (1890-92), Ant. 
Meisnerová (1892-93), 292Jos. Krulišová (1893-95), Anna Trösterová (1895-98, zárove� ind. 
u�. v Koruticích), Anna Velhar t ická (1898 dosud. Jest zárove� ind. u�. v Pab�nicích.). 
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Posloupnost p�edsed
 míst. rady školní: Josef Samek �. 17. (1870-89), Josef Tvaroha �. 

46. (1889-96), Ant. Samek �. 67. (1896-1904), Fran t i šek Samek od r. 1904 do dnešního 
dne. 

Posloupnost místních školních dozorc
: Od 27./XII. 1873 František Jursík �. 45. (do r. 
1873). Pak nebyl nikdo až Gust. Haertl �. 40. (1888-93), Ant. Samek �. 67. (1893-96), Jos .  
Tvaroha �. 46. (1896 až po dnes). 

P�iškolené obce: Petrovice, Újezdec (2100 m), Senetín (2000 m), D�dice (okr. �ásl. 2900 
m), Michalovice (okr. lede�ský 2500 m) a Vickovice (okr. lede�ský 2200 m). 

Kostel. Založení kostela petrovického nese se zajisté v druhou polovici XIII., nejpozd�ji 
ale do prvé polovice XIV. století, pon�vadž se již r. 1350 plebanie v Petrovicích p�ipomíná. 
Zasv�cen byl patronu �eskému sv. Václavu. Roku 1819 byl starý chrám p�estaven a op�t ku cti 
sv. Václava vysv�cen. Ale již r. 1891-2 byl tento chrám pro sešlost stržen a novým gotickým 
chrámem na témž míst� nahrazen. Stojí tém�� uprost�ed vsi na vyvýšeném míst� a jest dle plá-
nu architekta L. Láblera, stavitele sv. P. Barbory v Ho�e Kutné, nákladem 36.000 korun J. 
Dajbychem, stavitelem z Hory Kutné, vystav�n. Náklad ten neslo „záduší petrovické“. Patro-
nem chrámu toho jest m�stská rada král. hor. m�sta Hory Kutné. 

P
dorys kostela tvo�í obdélník, k n�muž na východ� p�ipojena jest užší presbytá� a v zá-
padní stran� štíhlá v�ž. 

Oltá� jest ve d�evo �ezán slohem gotickým Moricem �erným z Hory Kutné. V n�m je za-
sazen obraz sv. Václava. Maloval jej �eský malí� Adolf Liebscher. 

V kostele nalézá se slušn� �ezaná kazatelna, práce to mistra Antonína Hrabáka z Hory 
Kutné, dále visí tu k�íž s uk�ižovaným Spasitelem, kterýž chrámu tomuto v�noval rodák petro-
vický Frant. Beneš, m�š�an kutnohorský. Na k
�e jsou nové varhany, které vystav�l Ant. Möl-
zer, varhaná� kutnohorský. Lampu v��nou a pozlacenou monstranci zhotovil Ant. J
na, klem-
pí� z Hory Kutné. Chrám byl vysv�cen r. 1892 v den sv. Václava a patrona zem� �eské. V 
presbytá�i jest umíst�n znak m�sta Hory Kutné, jako patrona kostela tohoto. 

Ve v�ži chrámové jsou dva zvony. V�tší zvon jest starý a má kolem koruny majuskulí vlitý 
tento nápis: 

„Aj, já zvon zvu�ící     slyšte dob�í i h�íšníci!     Vzbuzuji vás      v ur�ený �as!“ 
Ulil Tomáš konvá� (Klabal) z Hory Kutné. (R. 1598 Tomášem Klabalem litý zvon praskl a 

jest umístn�n ve sbírkách „Vocela“ Kutnohorského.) Menší zvon jest ulit r. 1892 od A. Perne-
ra a syna v �eských Bud�jovicích. 

Kolem starého kostelíka rozkládal se h�bitov, který však zrušen a r. 1871 nový na stran�
severní od obce založen. Ze starého h�bitova jest zachováno epithafium z kamene, zasazené v 
p�edsí�ce chrámové. Má tento nápis: „Leta 1613 Pan Buh wssemohoucj raccil wzjti z tohoto 
swieta pana Gana Nekolu z Rowic w pondielj po swatku Ondrzegj … Pane! Mezi hodinou 
osmou a dewatou a tuto jest tielo jeho pochowano a oczekawagjz Pana nasseho Gezu Krista.“ 
Uprost�ed kamena jest vytesán lev ve štítu. 

Na novém h�bitov� toliko jedinou nákladn�jší hrobku nacházíme. Vystav�l ji svým rodi-
�
m Josefu a Barbo�e Samkovým vd��ný syn Jos. Samek, professor zem. hospodá�ského ústa-
vu ve Sct. Michalu na Adýži v již. Tyrolsku. 

293Poblíž školy, kde lid �íká na „Malé stran�“, vystav�na jest r. 1875-6 nákladem Gustava 
Haertla, ob�ana petrovického, kaple zasv�cená sv. Janu z Nepomuku. P�ed ní jest d�ev�né zá-
bradlí, které tvo�í malou zahrádku. Vnit� kaple jest vypln�n velkou sochou sv. Jana Nep. neve-
liké ceny. 

Palacký ve svých d�jinách p�ipomíná p�i roce 1350 v Petrovicích „p lebána“, t. j. du-
chovního správce, ale naprosto není nikde zjišt�no, kdy fara byla zrušena, a které obce k ní ná-
ležely. Veškeré kladené �e�i jsou jen pov�stí. 
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Z fary �ervenojanovické p�isluhuje sem kn�z každou t�etí ned�li. Za tou p�í�inou stala se 

mezi duchovním pastý�em níže podepsaným, a též podepsanými sousedy poctivé obce petro-
vické tato dobrovolná úmluva: 

1. Zástoj té úmluvy jest: držení služeb Božích v Petrovickém chrámu Pán� každou druhou 
ned�li. 

Na�ež níže psaní v následujících v�cech se zavázali: 
Duchovní pastý� svou vlastní p�íležitostí nad�e�ené služby Boží v petrovickém chrámu Pá-

n� jen tak dlouho zastávati a držeti se zavazuje, jak dlouho Vašnost p. Páter Gabriel zde v Ja-
novicích p�ebývati bude. Aniž tato úmluva n�jaký závazek pro budoucího fará�e míti má. 
Kdyby Páter Gabriel odejíti m�l, a jiný církevní kn�z do Janovic se dostati m�l, tehdy zadržuje 
si duchovní pastý� to právo, bu	 tuto úmluvu podržeti, aneb novou s Petrovickými ob�any 
ud�lati. Kdyby pak se p�itrefiti m�lo, že druhou ned�li, kdežto by v petrovickém chrámu Pán�
služby Boží p�ipadaly, n�jaká slavnost, neb d
ležitá p�ekážka, neb nemoc duchovního nad�e-
�ené služby Boží by nemožné u�inily, tehdy v budoucích ned�lích se ty zanedbané služby Boží 
vynahradí. 

2. Naproti tomu se zavazují petrovi�tí sousedé duchovnímu pastý�i za držení t�ch nad�e�e-
ných služeb Božích v petrovickém chrámu Pán� dva a dvacet korc
 �istého ovsa 294a dobré mí-
ry, a to sice: 11 korc
 p�i „Novém roce“, a druhých 11 korc
 p�i „Narození Panny Marie“ kaž-
dého roku svou vlastní p�íležitostí do domu farního, a sice: tu polovici, pro letošní rok do 
„Jména Pána Ježíše“ jist� a oupln� odvézti, druhou pak polovici, jak již z p�edu podotknuto. 

Po p�e�tení této úmluvy, když ob� strany spokojeny byly, byla p�ítomná dobrovolná úmlu-
va podepsána a stvrzena. 

Jenž se stalo na fa�e �ervenojanovické dne 1. ledna 1821. 
P. Antonín Da�ílek, fará�. 
Josef Pe�ina, rychtá�. Josef Bart
n�k, soused. Josef Jursík, soused. Josef Tvaroha, soused, 

Frant. Hledík, soused. 
Zp
sob konání služeb Božích trvá až dosud. 
D�jiny. Ves Petrovice byla již ve starších dobách statkem, ale bezpochyby, že bez tvrze, 

pon�vadž se všude jen mluví o „dvoru“ a o tvrzi až v XVII. století. Nejstarší známí držitelé 
jsou roku 1367 Sezema z Petrovic a r. 1386 Kunášek z Rochova, kte�í m�li také podací pleba-
nie petrovické. R. 1418 pat�ila ves Petrovice Beneši z �ep�ic na Pab�nicích a správou sem ta-
ké náležela. Po té objevuje se zde pánem Zikmund Ziga z Petrovic, který prodává své d�dictví 
Petrovi Pampovi a Janu Popelkovi, brat�ím z Vikovic, za 170 kop gr. �. Potomci jejich zvali se 
Hosta�ovský z Petrovic. Když r. 1523 Zikmund zem�el, byly Petrovice p�ipojeny k panství 
chlumskému, kteréž drželi Slavatové. A když Slavatové panství svá v krajinách t�chto rozpro-
dali, dostaly se Petrovice Jáchymovi z Kalenic a ten je prodal r. 1563 Petrovi Novohradskému 
z Kolovrat.393) Týž Petr Novohradský kšaftem r. 1596 odkázal statky své jak následuje: 

„Statek m
j a tvrz Janovi�ky, tudíž m�ste�ko celé Janovi�ky, ves celou Opatovice, ve Vi-
limovi�kách i v �erninách dv
r poplužní a „též druhý statek, který jsem od pana Jáchyma z 
Kalenic p�ikoupil, totiž ves  celou  Pet rovice  s  podacím koste ln ím a v ní dv
r po-
plužní s poplužím, porou�ím, dávám a odkazuji panu Janu Bezdružickému z Kolovrat a panu 
Volfovi Novohradskému z Kolovrat.“394) Petrovice p�ipadly Volfovi Novohradskému z Kolo-
vrat, kterýž je r. 1600 prodal Heraltovi Václavu Libštejnskému, a ten skoupiv r. 1601 veškeré 
zboží �ervenojanovické, spojil je v jeden statek.395) 

Na po�átku XVII. století byli v držení Petrovic brat�í Salavové z Lípy. T�m odkázal Vác-
lav Kekula, majitel Pravonína, statek sv
j kšaftem z r. 1616 a sice ujc
m svým Václavu a Mi-
kuláši brat�ím Salav
m z Lípy sed�ním na Úmonín�, Petrovicích a Nov. Lhot�. Za to m�li mu 
brat�í Salavové platiti úrok ze 6000 kop po �as jeho života.396) Tito p�ikoupili r. 1606 Zho� a 
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ves pustou Krup� inu  � i  Krupšinu  blíže Michalovic. Václav ujal pak Petrovice sám, vy-
stav�l tu novou tvrz a statek držel ješt� r. 1624.397) 

Václav Salava z Lípy m�l býti po bitv� b�lohorské zbaven statk
 a odsouzen v manství; 
byl však za nevinna uznán a statky jsou mu ponechány. 

V ty doby píší Kutnohorští Petrovickým: „Pon�vadž u Michalovic p�epadeni a zloupeni 
byli jesuité, na�izujeme, aby zlo�inci zjímáni a t�eba právem útrpným aby se z nich vynutilo 
vyznání, kam uschovali v�ci, jež jesuit
m od�ali, jmenovit� reliquie svatých.“ Z Petrovic I. 
byli mezi zlo�inci Havlí�ek a myslivec V. Kyselka.397a) 

V druhé polovici XVII. století bylo zboží petrovické v držení Jind�icha Haugvice z Bisku-
pic, ale ten již r. 1649 15. dne m�síce srpna prodal Petro295vice, ves, tvrz a dv
r v Krup�in�
Marii Eleono�e Hrob�ické, rozené Vaskvézové z Umanu. Paní Marie nedržela zboží to dlouho, 
nebo� již rokem devátým 1658 prodala Petrovice s p�íslušenstvím Litmírovi Vydunovi z Oby-
tec, c. k. radovi a soudci zemskému. Litmír p�ikoupil Horku a zd�dil Soutice, Zho� a Janovi�-
ky. S manželkou svou Alenou Marketkou, roz. Bechy�skou z Lažan, m�l dva syny, Jana Vác-
lava a Antonína Josefa. Starší syn d�dil 1671 Janovi�ty, Petrovice a Zho�, mladší pak Soutice a 
Horku. V rodin� Obyteckých z
stalo zboží petrovické až do po�átku XVIII. století. Když Jan 
Václav Vyduna zd�dil statky a nabyl také Janovi�ek, p�ipojil Petrovice ke zboží janovickému a 
již od doby té d�leno nebylo. Poslední držitel petrovických statk
 z rodiny Obyteckých byl Jo-
sef Arnošt Vyduna Obytecký, který je prodal a sám pak živ byl na Horách Kutných, kdež r. 
1749 u vysokém stá�í zem�el a u kostela sv. P. Barbory pochován byl.398) 

Obec kutnohorská koupila r. 1724 od hrab�te z Thürheimu statek Janovi�ky, ke statku to-
mu pak p�ipojila vesnice a dvory Štipoklasy, Vilímovice a Lomec, v jichž držení již d�íve byla. 
Nabyla tedy kupní smlouvou také Petrovic, které se zbožím janovickým spojeny byly a dosud 
jsou. 

Od té doby sdílely Petrovice osudy panství �ervenojanovického. Tvrz petrovická ve spod-
cích od kamene vystav�ná a svrchu ode d�eva již r. 1671 nebyla obydlím panským a zanikla 
nedlouho potom nadobro. Petrovice daly prý i jméno slavné rodin� vladyk
 z Petrovic;399) 
zda-li také Na�ek z Petrovic, roku 1412 vládnoucí purkrabí na hradu Lipnici, byl z téže rodiny, 
nelze doložiti. 

Petrovice náležejí farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do �erv. Janovic, zdravotním 
obvodem do Zbraslavic, kamž ro�n� odvád�jí 44 K 7 h. Nejbližší stanice železni�ní jest Vlka-
ne� (2 hod.) na dráze severozápadní a �erníny (2¼ hod.) na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

PLHOV. 

Jihovýchodn� �erv. Janovic 2½ km tvo�í potok Pab�nický rybník zvaný „Lu�ák“ a pod 
tímto rybníkem z�ízen mlýn a vedle mlýna usadili se 3 chalupníci, kte�í �ítají celkem 26 duší a 
tvo�í samotu P lhov �i P lchov, zvanou p
vodn� prý P luhov. Domy její stojící po r
znu 
jsou staré chalupy ze d�eva, kryty slamou a šindelem. 

Plhov náležel od nepam�ti k panství �ervenojanovickému, které bylo r. 1724 ukoupeno od 
hrab�te z Thürheimbu pro obec kutnohorskou a od té doby spojeno jest stále s panstvím tímto. 

Obyvatelstvo jest rolnické a touto prací se živí. 
Plhov náleží školou, farou, poštou i telegraf. a �et. stanicí do �erv. Janovic, zdravotním 

obvodem do Zbraslavic. Nejbližší stanice železni�ní jsou �erníny na místní dráze Hora Kutná-
Zru�. 

POLÁNKA. 

Od Malešova 1120 m sm�rem jihozápadním po levé stran� silnice malešovskokošické leží 
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obec Polánka. �ítá 135 obyvatel
, kte�í bydlí ve 22 domech. Obyvatelstvo živí se rolnictvím, 
chovem dobytka a prací d�lnickou. Domy polánecké stojí v zahradách ovocných v �adách a 
kryty jsou slamou, šindelem a taškami. Uprost�ed obce stojí k�íž, zvoni�ka a opodál jest rybní-
�ek. Nejstarší rodina jest Kohoutova, žijící zde skoro 300 let. 

296Pod Polánkou na stran� jižní te�e krásným údolí�kem potok Košický, který pohán�l 
dnes již zrušený mlýn. Stavení jest nyní majetkem panství malešovského a upraveno na hájov-
nu. Na blízku, kde pot
�ek Košický spojuje se s Vrchlicí, z�íme vysoký balvan skalnatý, jemuž 
lid �íká „�ertova kazatelna.“ Obecního jm�ní má Polánka v polích, lukách a pastvinách na 17 
ha, z nichž odvádí dan� 40 korun. Celá obec má vým�ry 175 ha, za n�ž platí 760 K 48 h p�ímé 
dan�. Zvláštní názvy polí: Obicka, na Skalce, v �ižavech, na Stanhofu (Steinhof) atd. 

D�jiny. Polánka jest vystav�na na gruntech býv. panství malešovského. I bylo prvotním 
obyvatel
m dáno pozemk
 po  lánu 400) a z rozd�lení tohoto má obec své jméno Polánka. 
Kým se toto rozd�lení dálo, nedá se ur�it� zjistiti, ale dle pov�sti osadil tu Zdislav z Malešova 
p
vodn� �ty�i poddané vrchnosti malešovské, kteráž od nich vyžadovala za to práce robotní 
jako v sousední osad� Maxovn�. A rozd�lení toto bylo již skutkem ve století XIV.; nebo� roku 
1339 byl Malešov hrab�tem z Maidburka prodán klášteru sedleckému a mezi osadami odpro-
danými byla také Polánka.401) 

Ale zboží malešovské nebylo dlouho v držení kláštera sedleckého, pon�297vadž klášter pro 
pen�žní nesnáze panství toto udržeti nemohl. Bylo povoleno klášteru císa�em Karlem r. 1364, 
aby zboží malešovské prodáno bylo bohaté rodin� Ruthardovc
. A tak zase všechny osady i s 
Polánkou p�ipadly k celému statku a Polánka sdílela dále osudy malešovské tvrze402) až do ro-
ku svobody. 

Nejvyšší vrch u obce polánecké je „u K�íže“ 422 m nad hladinou mo�skou. 
Polánka náleží farou na Byká�, školou, poštou atd. do Malešova. K zdravotnímu obvodu 

p�ispívá ro�n� 23 K. Nejbližší nádraží jest Malešov na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

POLI�ANY. 

Na silnici kutnohorskotáborské 4 km jižn� m�sta Hory Kutné leží obec Pol i�any. Pravý 
b�eh Vrchlice, která sem od Malešova sp�je, obemílá v hlubokém koryt� romantická skaliska 
obce poli�anské, na�ež k Ho�e Kutné sp�chá rychlým tokem horské byst�iny. Ku cti obce slou-
ží, ze všecky svahy k Vrchlici schýlené jsou vysázeny ovocnými stromy, hlavn� t�ešn�mi. 

V Poli�anech je 28 dom
 s 203 obyv., z nichž je 13 evang. reform. Domy tvo�í náves v 
podob� pravidelného obdélníka. Na návsi stojí kaple se zvoni�kou a obecní hluboká studnice; 
n�které domy stojí por
znu, jiné tvo�í náves. Jsou stav�ny všechny z tvrdého materiálu a v�tši-
nou kryty taškami. U všech jsou rozsáhlé zahrady s ovocným stromovím. 

Hlavní živnost obyvatel
 jest polní hospodá�ství, ale pot�ebná �emesla jsou zde také za-
stoupena. Mládež nemnohá z
stává doma, jde v�tšinou na studie nebo na �emeslo. Kroj i ná-
bytek moderní. 

298Obecní majetek záleží v 24�5 ha pozemk
, z nichž se platí 146 K dan�. Celá obec má 
vým�ry 311 ha 94 a a odvádí státní dan� 4460 K 26 h. Pojmenování tratí polních z r. 1785:403) 
na Valše, u Studánek, nad Žlábkem a na Skalce a t. �. jsou ješt� tato jména: na Hald�, v Kato-
v�, na Jeze�e, v P�šinkách, v Huti�kách, u Bílejova, na Cimburku, v Hájku, na Seke�e, nad 
Denemarkem atd. 

Obec poli�anská m�la již v XVIII. v�ku školu triviální, o níž se r. 1783 biskup Hay ve své 
visita�ní cest� zmi�uje; ale táž asi koncem toho v�ku zrušena a žáci poli�anští p�ikázáni do 
školy k�esetické.403a) Ale r. 1808 neposílali Poli�anští d�tí svých do školy vymlouvajíce se, že 
je posílají do hlavní školy kutnohorské. Tehdejší �editel byl zárove� viká�em a tu p�i ve�ejné 
výro�ní zkoušce se zjistilo, že d�ti poli�anské nechodí do školy kutnohorské, ale že poli�anští 
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z�ídili sob� pokoutní školu a že v ní d�ti jejich byly vyu�ovány. Následovaly tresty, ale poli-
�anští p�ec dítek svých do K�esetic neposílali pravíce, že se tam ni�emu nenau�í. 

Obec poli�anská žádala proto r. 1810 o p�ijetí do školní obce kutnohorské a žádost tuto 
bykánský kaplan Václ. Schwennzer, který fará�e tehdy zastupoval, v�ele podporoval. Žádosti 
bylo vyhov�no a hoši p�ikázáni do školy hlavní a dívky do školy kláštera Voršulínského. Od té 
doby jsou Poli�any p�iškoleny do Hory Kutné.404) 

D�jiny. Poli�any jsou stará slovanská osada. Ukazuje to nejen stavba a poloha obce a ulic, 
ale dokazují to nálezy ve spole�ném poh�ebišti i v jednotlivých hrobech405) a v té dob� byla 
zde zajisté tvrz. Po ní dnes není ani památky; zašla snad ve válkách husitských. 

První písemná zmínka o Poli�anech d�je se již v XV. století, kdy císa� Zikmund vydal list 
s menší pe�etí, že zapisuje vlastním brat�ím Hynka z Zalu�ova na Poli�anech s mlaynem „dvú 
�lov�kú a 100 kop s výstrahú rok nap�ed.“ Datum v Praze, v sobotu den sv. Petra a Pavla l. P. 
1437.406) 

V druhé polovici XVI. v�ku (1557) byla ves Poli�any - skoro pustá - komorním soudem 
p�i�knuta za 300 kop groš
 �eských m�stu Ho�e Kutné.407) 

Císa� Maxmilian II. táže se 7. dne m�s. �íjna 1569 komory �eské, kterak se to má se zásta-
vou na vsi Poli�anech, o kterou žádali Kutnohorští zaplatiti a 26. t. m. odpov�d�la komora 
�eská, aby Poli�any a okolní dvory císa� neodstupoval, pon�vadž by byla obava, že d�lníci, 
kte�í v hutích na Páchu (Vrchlici) pracují a ve dvorech t�ch bydlí, mohli býti od práce zdržo-
váni.408) A páni Kutnohorští poru�ili hned, jako u jiných svých statk
, aby Poli�anští vykoná-
vali robotu - hlavn� k povoz
m horním - sváželi kyzy do hutí a d�íví. Poplatky povinné obci 
nebo kostelu, nebo špitálu musil platiti každý �lov�k i svobodný i rytí�ský - „beze vší  od-
pornost i“.409) 

A Poli�anští, a� dosti velikých m�li povinností k vrchnosti, byli lidé veselí i rozpustilí. 
St�žuje si 13. dne m�síce �ervna 1587 Pavel Hrabán� z P�erubenic jménem svého poddaného 
Jana �ížka, aby páni Horští spustlou �ele	 v Poli�anech potrestali, pon�vadž chová se „prá� -
sky a  výbojn�“.410) A tak ned�lo se jen v Poli�anech, nýbrž i jinde, kde bydlel horní, ve 
mnohých p�í�inách nevázaný lid. 

V Poli�anech bylo již v XVI. století n�kolik dvor
 „kmetcích“.411) Jeden náležel rodin�
Plastovské, druhý zval se Skoupovský, op�t jiný zvaný Va�kovský, a ten náležel Matyáši Ji-
lovskému, nejvyššímu perkmistru hornímu. Tento Matyáš Jilovský z Krásné Hory a Urá�ova 
daroval 45 kop gr. literátskému 299k
ru a všeho bratrstva na Horách Kutných a složil je k ru-
kám Pavla Litomyšlského. A pon�vadž dlouho ješt� po smrti Jilovského bratrstvu odvedeny 
nebyly, vedl o to literátský k
r a bratrstvo p�i, které dáno bylo místa a Pavlu Litomyšlskému 
bylo na�ízeno, aby u�inil slibu zadost, jinak, že se na� uhodí právem.412) 

Jilovský ovdov�v pojal za manželku Mandalenu Stejškovou z Freisichselbstu a slavil v 
m�síci zá�í po památce sv. Matouše, apoštola, r. 1613 svatbu na svém kmetcím dvo�e v Poli-
�anech.413) R. 1614 byl z perkmistrovství propušt�n. Dv
r tento prodal r. 1629 Matyáš Jilov-
ský z Krásné Hory a Urá�ova za sumu 725 kop gr. �. Václavu Stefanidesovi, sousedu a Horní-
ku na Horách Kutných. Stefanides složil závdavku 250 kop gr. a zavázal se ro�n� platiti 150 
kop syn
m † pana Mírka ze Solopisk, než by smluvená summa splacetna byla.414) 

Op�t jiný dv
r, zvaný Vrbovský, koupil Matyáš Freisichselbst z Freydenpachu, za který 
dal 1121 kop gr. a byli p�i n�m: 4 kon�, kte�í se po 12 a p
l kop� a kladli, 6 dojných krav a ja-
lovic, 1 po 3 kopách, ovcí 3 kopy (180 kus
), jedna po 26 gr., vep�ového dobytka 22 kusy, 
svin� a kanec po 45 gr., polouletní po 22 a p
l gr. atd. a podal revers v Ho�e Kutné v sobotu 
p�ed obrácením sv. Pavla na víru l. 1594, z kterého toto vyjímáme: 

„…jakož jsem na pánech šepmist�ích žádostí svou i p�ímluvami n�kterých pán
v p�átel 
svých obdržel, že jsou mi zakoupení na gruntech svých ve vsi Poli�anech mezi dvory, 300na 



194
nichž na ten �as pan Matiáš Jilovský z Krásné Hory s jedné a Vl�kovským s strany druhé tu v 
Poli�anech sedí, dv
r ležící, na kterémž Jan Vrba, poddaný jich, sed�l, koupiti dovolili, že po-
kudž tu na takovém gruntu a dvo�e jich kmetcím a poplatním sed�ti a jeho užívati budu, jej ná-
ležit� spravovati, opatrovati, v ni�emž nižádným zp
sobem jak na stavení tak i na jiném všem 
nespoušt�ti, ale rad�ti dobrým jsa hospodá�em jej všemi zp
soby zlepšovati, všecky poplatky a 
povinnosti jim a k obci, též k záduším týchž Hor Kuten od starodávna odtud náležit�, též fary, 
kdyby jakékoli na touž ves Poli�any od nich pán
v šefmistr
v a rady jakožto d�di�ných t�ch 
grunt
v a vsi pán
v anebo na míst� jich od pán
v hospodá�
v obecních nyn�jších i budoucích 
uložené a poru�ené byly, beze vší obtížnosti a odpornosti všelijaké jako i jiní lidé poddaní jich 
tu p�ísedící vykonávati a zastávati i všelijak se k nim i všem pán
m soused
m též obce jich ná-
ležit� chovati. A kdyby koliv zase živnost tu na témž dvo�e a gruntu jich jinému prodati cht�l 
anebo že oni páni šefmist�i a rada majíce ode mne k sob� danou p�í�inu, tak že bych z toho 
gruntu vedle jiných, což náležitého a povinného jest, od sebe zadosti neu�inil, mn� týž dv
r 
prodati, �asn� mi o tom p
l léta nap�ed v�d�ti dadouce, poru�ili, to také beze všeho odporu s 
v�domím a radou jich u�initi a týž dv
r �lov�kem hodným robotným a tak, jakž jej také nyní 
po �lov�ku robotném, poddaném jich, kupuji, osaditi… Jestliže bych pak tomu zadosti neu�i-
nil a �lov�kem robotným neosadil, aneb nemohl-li bych však kupce míti, jim pán
m šefmist-
r
m jeho proti záplat� p�i oznámené nepostoupil, tehdy abych jim i na míst� vší obce pokuty 
500 kop gr. propadl.“415) 

Po smrti Matyáše Freisichselbsta povstal o jeho dv
r právní spor mezi obcí kutnohorskou 
a Zikmundem z Freydenpachu na Konárovicích, poru�níkem d�tí poz
stalých. Horníci žádali 
r. 1601, aby dv
r prodán byl �lov�ku robotnému, �emuž vzpíral se poru�ník. Spor byl vy�ízen 
v základ� tehdejšího práva, že bez svolení vrchnosti nesm�li tehdy poddaní ni�eho konati, 
jsouce úpln� v moci její. Mohli sice o statku svém po�ízení d�lati; ale „žádný kšaft, kterýž by 
nebyl pe�etí m�stskou spe�et�n a knihami jich (Horník
) stvrzen, ani ústní po�ízení žadné bez 
povolení vrchnosti místa svého nem�lo. Necht�la-li obec míti n�kterého poddaného na svém 
panství, rozkázala mu, aby se vyprodal, a necht�l-li, nutila ho k tomu i v�zením. Pak ale nebyl 
více v žádné povinnosti k Horník
m dle z�ízení zemského a byl sob� svobodným.“416) 

Tak rozhodnuto i o kmetcím dvo�e zvaném Vrbovským v Poli�anech, který byl pak majet-
kem obce Hor Kuten.417) 

Brzy po té vládli na dvorech kmetcích - páni z Hluboké - rytí�ové Malovcové z Malovic, a 
sice brat�i Old�ich a Vilém rukou spole�nou a nerozdílnou, ale záhy zpe�ovali se platiti po-
platky obci kutnohorské, ba ani povoz
 k obci, ani ke školám anebo kostel
m, jak to vykoná-
vali jim poddaní poli�anští, dávati necht�li. Byli proto pohnáni k soudu komornímu, aby vedle 
smlouvy z r. 1571 sepsané dvory v Poli�anech se vším p�íslušenstvím osadili robotními lid-
mi.418) A spor obce kutnohorské s rytí�i z Malovic trval n�kolik let, ale byl ukon�en v nepro-
sp�ch Malovc
.419)

Aby se však Malovc
m veliká k�ivda nestala, koupili šepmist�i r. 1587 od nich oba dvory 
Vl�kovský i Plastovský za summu 650 kop gr. �., ale Plastovský dv
r prodali sepmist�i rok na 
to Adamovi Kožichovi jinak Pleska�ovi za 400 kop gr. �. a Pleska� vyplatil do r. 1617 329 
kop 52 gr. �. purkrechtu; ostatek totiž 70 kop a 8 gr. �. z
stal dlužen. Tomuto Adamovi Ples-
ka�i, rychtá�i poli�anskému, postoupil Václ. Franc dv
r mrštíkovský za 300 kop gr. �. Adam 
Pleska�, rychtá�, postoupil týž grunt mrštíkovský v sum� 300 kop gr. �. svému synu Janovi. R. 
1642 prodal Jan Pleka� tento grunt Martinovi Skoupému za 200 kop gr. �. na purkrecht a když 
Martin um�el, p�ipadl grunt odúmrtím obci. 

Po smrti otce Adama Kožicha - Pleska�e ujal dv
r Plastovský od svého bratra a sestry Ma-
riany jeho syn Pavel za 500 kop gr. �. a když Pavel um�el 301bezd�tek, p�ipadl dv
r odúmrtí 
šepmistr
m a obci kutnohorské, která jej roku 1620 Janu Skoupému prodala za 300 kop gr. �. 
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(Arch. kutnoh. 1587-1617 a 1620 �. 15.640.) 

Nejvyšší mincmistr Vilém V�esovec420) - blahé pam�ti - nejv�tší šk
dce národa �eského - 
dlouho usiloval, aby Horští jemu prodali obecní dv
r poplužní - zvaný Vrbovský - a ves Poli-
�any - ovšem bez pen�z a na v��ný dluh - dokládá Da�ický v II. díle na str. 151. Kutnohorští 
odpírali dlouho. 

Stalo se tak p�ece. R. 1618 Horníci a šepmist�i darovali ve vsi Poli�anech nejvyš. mincmis-
tru Vilému z V�esovic obecní poplužní dv
r, �e�ený Vrbovský. A Da�ický v II. díle na str. 183 
praví: „a to na nich vybroukal, vyhrozil a vystrašil“. - Ale darování to stalo se bez usnesení a 
dovolení obce. 

Vrbovský dv
r byl smlouvou ze dne 27. února 1621 nejvyššímu mincmistru Vilému V�e-
sovci d�di�n� zapsán.421) Na dvo�e tom byl závazek, že m�li odvád�ti majitelé po p�ti korcích 
žita ro�n� k záduší sv. P. Barbory a závazek ten vložen p�i prodeji dvoru již r. 1557 do 
knih.422) Zdali V�esovec této povinnosti dostával, neumíme pov�d�ti, ale zdá se, že nikoliv. 
Dostal-li dv
r zdarma, zajisté žádných povinností jiných na sebe nep�ijal. 

Však dlouho nebyl V�esovec pánem na Poli�anech. Již 11. dne m�síce kv�tna 1629 v pá-
tek po sv. Stanislavu prodal dv
r Vrbovský Matyáši Nygrinovi 302(�ernému) z Liboslav�, sou-
sedu a Horníku na Horách Kutných, a manželce jeho Dorot� za 1500 kop gr. Nygrin složil 
závdavkem 300 kop a uvolil se po�ínaje r. 1630 polouletn� platiti po 60 kopách až do splacení 
výše uvedené summy.423) Však Nygrin nemohl dodržeti platebních lh
t umluvených a rad�ji 
dv
r Vrbovský prodal panu Purkhardovi Kordulovi ze Sloupna za 1500 kop groš
 pro jeho 
manželku Marketu, rozenou z �í�an a dv
r byl zapsán r. 1634 manželce Purkhardové, d�di-
c
m jejím a budoucím. Za sv�dky stáli Jind�ich Talacko z Ješt�tic a Karel Lad. �epický ze Su-
dom��e.424) 

Avšak V�esovec listem datovaným 18. �ervna 1636 ve Vršovicích žádá, aby šepmist�i ho 
zvedli425) do dvora Vrbovského p�ed tím Matyášem Nygrinem z Liboslav� Kordulovi ze 
Sloupna prodaného z té p�í�iny, že Nygrin ani Kordule lh
ty vymín�né na tom dvo�e váznoucí 
V�esovci neplatili. A pon�vadž on, V�esovec, pen�z pot�ebuje, ustanovuje svým zástupcem 
Svatomíra Mírka ze Solopisk, který zvod m�l provésti a záležitost upraviti.426) 

Že však spor se dlouho vlekl bez výsledku, zahájil V�esovec r. 1638 spor s Matyášem 
Nigrinem a Marketou Kordulovou o dv
r Vrbovský poznovu a obrátil se p�ímo na místodrži-
telství 7. dne m�s. �ervna t. r. Místodržící rozkazují, aby obec Hora Kutná Nigrinovi p�ikázala 
V�esovce uspokojiti, a páni „aby toto uspokojení opat�iti hled�li.“427) Roku 1657 druhého dne 
m�síce února prodala Marketa Kordulová z �í�an tento dv
r šepmistr
m a vší obci kutnohor-
ské za 950 kop groš
 míš. Složili 200 kop míš. ihned, ostatních 750 kop po 100 kopách každo-
ro�n� o sv. Havle platiti se zavázali až do vypršení summy.428) 

Dv
r kmetcí, kterýž zván byl ode dávna Va�kovský, koupili zruinirovaný a spálený 12. 
�ervna 1657 šepmist�i a obec od V. Stefanidesa, Horníka a souseda na Horách Kutných za 
summu 350 kop gr. �. - mimo pohledávek koupených od sirotk
 Jílovských, které na tom dvo-
�e pojišt�ny m�li (156 kop 43 gr. �.)429) A páni šepmist�i a obec prodala tento kmetcí dv
r 24. 
listopadu 1661 Janu Miškovskému, poddanému kutnohorskému za 600 kop gr. míš.430) 

Když pak se ozývaly stesky a stížnosti i žaloby na nejvyššího mincmistra, p�idali se k nim i 
Horníci, a udali, že r. 1618 jim V�esovec �inil pohr
žku, když mu necht�li prodati kmetcí dv
r 
v Puch�i, a nyní op�t �inil pohr
žky takto: „chci  na  to  dnem i  nocí  mys l i t i ,  k terak 
bych  se  na  vaš í  obci  vymst i l .“ „A tak my p�estrašeni jsouce, pro samý pokoj a ujití dal-
ší roztržitosti i zaneprázdn�ní na vsi naší a dvorech kmetcích a podacích v Poli�anech, který 
jsme prodati musili, závdavku 1000 kop gr. míš. jsme pánu pasírovali a s velikým ublížením 
obce, nemohše to žádným zp
sobem zniknouti, k darování vsi a dvor
 p�inutkáni byli.“431) 

R. 1630 prodával Vilém V�esovec zboží pe�ecké a tu po druhé žalovali šepmist�i a všecka 



196
obec komo�e �eské, že nem�li práva a moci darovati p�edkové jejich dv
r a ves Poli�any nej-
vyššímu mincmistru V�esovci a žádají proto komoru, aby z prodeje statk
 jeho Poli�any ves a 
dv
r byly vy�aty a pro obec do knih zemských vloženy.432) 

303Že asi Horníci nepochodili dob�e ani s prvou ani s druhou stížností na V�esovci, dá se 
snadno mysliti, nebo� není žádné písemné zprávy, která by v�c Horník
 objas�ovala. 

R. 1716 žádá opat a konvent kláštera sedleckého o vrácení Poli�an, jakožto statku církev-
ního v dobách p�edhusitských jim prop
j�eného. Spor veden n�kolik rok
, ale s výsledkem 
negativním. (Arch. kutnoh. p�i roku 1716 �. 14.400.) 

V takovém stavu a v t�ch pom�rech z
staly poli�anské dvory do po�átku století XVIII. 
B�hem pak toho �asu rozmnožovaly se rodiny, vzr
stal i po�et obyvatelstva a tím po�aly se 
statky d�liti bu	 na �leny rodiny anebo odprodáváním na osoby cizí, které se zde zakupovaly. 
K takovému d�lení bylo ovšem zapot�ebí povolení gruntovní vrchnosti, kterouž pro Poli�any 
ves byli šepmist�i a celá obec kutnohorská. Té byli povinni poli�anští robotou. A vizme p�í-
klad zapsaný v knihách o robotování v Poli�anech z r. 1748: „Jeden poddaný m�l selský grunt 
se 115 korci orných polí a lou�ného 6 voz
 dvousp�ežných. M�l úroku stálého do d
chodu 
odvésti a zapraviti p�i sv. Ji�í 7 zl. 20 kr. a sv. Havlu 7 zl. 20 kr., nebo spole�n� ro�n� bez dal-
šího upomínání 14 zl. 40 kr.; k držaným soud
m selským 5 kapoun
v odvád�ti, roboty potažní 
nebo výjezdní od sv. Havla až do sv. Jana K�titele týdn� po 3 dnech, ale od sv. Jana K�titele až 
do 304sv. Havla po 4 dnech. P�i svážení mandel
 pak dle pot�ebnosti, p�ší neb ru�ní robotu od 
sv. Havla do sv. Jana po 3 dnech, od sv. Jana až do sv. Havla týdn� po 6 dnech prost�edkem 
jednoho statného d�lníka ochotn� a voln� vybývati. A kdyby proti vší nad�ji se tak nezacho-
val, vrchnosti a p�edstavené v uctivosti nem�l, všelikou královskou a vrchnostenskou da� tvr-
došijn� zadržoval, statek opoušt�l, na n�j bez povolení kancelá�e se dlužil a p�evzaté dluhy bez 
povolení kancelá�e neodrážel, kací�stva se p�idržel, nešlechetný život vedl, tu výš ustanovenou 
robotu vykonávati se spe�oval a nevykonával, cokoliv by dlužen z
stal: takovou si vrchnost 
dle uznání na peníze spo�ítati a do d
chodu obecního sob� zaplatiti dá, jeho ale z nadepsaných 
pohnutek jako nehospodá�e a odbojníka vždy ze statku saditi a jiného obrati vrchnost sob�
moc, v
li a právo zanechala“.432a) 

A takovou moc a právo vykonávala vrchnost až do r. svobody, kdy jí zákonem vzata byla; 
arci� bylo poddaným slušnou �ástkou se ze jha tohoto vyplatiti, ale zajisté nebylo nikoho, kdož 
by rád tak nebyl u�inil. 

Poli�anští rozd�lili ba roz�lenili dvory na statky a chalupy a po�ali pracovati jen sob� a 
stali se svými pány, vyprostivše se z poddanství otrockého. 

Poli�any náležejí farou na Byká�, školou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a zdravotním 
obvodem do Hory Kutné, kam ro�n� 115 K odvád�jí. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Poli-
�any na míst. dráze Hora Kutná-Zru�; nádraží Hora Kutná m�sto. 

P�EDBO�ICE. 

Jižn� asi 2 km obce Bahna rozkládá se na pravém b�ehu Vrchlice ve výši 429 m n. A. obec 
P �edbo � i ce . Po stran� východní vede erární silnice a míst. dráha Hora Kutná-Zru� a jižn�
obce tvo�í Vrchlice rybník, zvaný „Sv�cený.“ Vedle toho jsou tu ješt� rybníky: „Roubí�ek, 
Barták a Dymá�ek. 

P�edbo�ice mají 25 dom
 se 127 obyvateli. Nejstarší rodina jest zde rodina Heroldova. 
Domy jsou nízké, kryty nazvíce došky a se�azeny jsou kolem rybní�ka, ležícího uprost�ed 
návsi. Tamtéž stojí zvonice a k�íž. Obyvatelstvo živí se rolnictvím a nádenictvím. Kroje i sta-
robylý nábytek zmizel a moderním nahrazen. V obci ani v okolí není mnoho strom
 ovocných, 
pon�vadž obec leží p�i samém lese, a tudy z�etel k lesním strom
m se nazvíce nese. Také jmé-
no obce již k�estní list sv
j nese; nebo� byla založena obec ta p�ed borem - bo�ím = tedy P�ed-
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bo�ice, a� d�íve zvala se obec P�edbo�icí. (Srovnej: Podstránský: „Jména místní“ a Sedlá�ek: 
„Slovník“.) 

D�jiny. P�edbo�ice byly ve XIV. století sídlem P�edbora a p�ivt�leny ješt� v tomtéž století 
ke statku švábinovskému, jehož majitelem r. 1379 byl Old�ich z Velim�. Na po�átku XV. sto-
letí náležely Bohunce ze Švábinova, která na svém zboží švábinovském - tedy i na P�edbo�i-
cích prodala 20 kop platu Petrovi z P�íb�nic a Janovi z Kopytec. V prvé polovici XV. století 
držel �ást tohoto zboží Jan Kopytec. Po�átkem XVI. století byly p�ivt�leny ke Zbraslavic
m a 
r. 1545 p�ipadly koupí za 500 kop gr. od poru�ník
v Jana Máselníka, n�kdy Horníka a souseda 
kutnohorského obci kutnohorské a spojeny s panstvím k�esetickým. Císa� Ferdinand I. na�ídil, 
aby výnos zboží tohoto v�nován byl chudým horník
m. (Slavík: Panství kutnohorské a Vesel-
ský: Persekuce Hory Kutné.) 

R. 1590 na�izuje císa� Rudolf II. Kutnoho�an
m, aby vody z rybníka „Sv�cený“ �e�eného 
u vsi P�edbo�ic poušt�li dle povinnosti na hu� šmelcí�skou, aby totiž voda okolí nezaplavova-
la. (Archiv kutnoh. 4342/I. 1590.) 

Obci kutnohorské, kteráž se vzpoury proti Ferdinandu II. sú�astnila, byly P�edbo�ice od�a-
ty a dány jesuit
m (1620). (Bílek: D�jiny konfiskace.) 

Po zrušení �ádu jesuitského zabral zboží toto fiskus (císa�ská pokladna) a náboženská ma-
tice prodala k�esetické zboží Janu Svobodovi, kamž také 305P�edbo�ice p�ipadly. Od té doby 
sdílely osudy téhož panství až do roku uvoln�ní a svobody. Zdali rod P�edborských z P�edbo�e 
na Chot�bo�sku usedlý dle našich P�edbo�ic se zval, známo není. 

P�edbo�ice mají obec. jm�ní 12 a 54 m2 orné p
dy, 25 a 43 m2 luk a 10 a 63 m2 pastvisk, z 
nichž platí 84�04 K daní. Celá obec má vým�ry 132 ha, 58 a, 64 m2 a platí 800 K daní. P. nále-
žejí školou do Bahna, farou na Bykán, poštou a telegr. stanicí k �erv. Janovic
m, stanicí �et-
nickou a zdravotním obvodem do Malešova, kamž p�ispívají 60 K ro�n�. K P�edbo�ic
m nále-
ží samota Zavadilka, o níž viz jinde. 

P�ÍTOKY. (P�ÍTOKA.)433) 

P�i erární silnici kutnohorskopražské 2 km 700 m západn� Hory Kutné leží katastrální i 
politická obec P � í toky. Jest zde 37 pop. �ís. se 315 obyv., z nichž jest 40 evang. ref. a 1 vy-
znání augsb. 

Domy netvo�í pravidelnou náves, nýbrž jsou rozestaveny po obou stranách okr. silnice p�í-
tockoho�anské. Náves jest vysázena ovocnými stromy. Taktéž osázeny jsou ovocným stromo-
vím všecky cesty, silnice a ve�ejný statek, což jest nemalou okrasou osady a podporou poklad-
ny obecní. V ho�ejší �ásti obce vystav�l p�i svém statku starosta obce p. Jan Procházka slušnou 
kapli�ku, kam p�enesen zvon z bývalé zvoni�ky stávající na obci. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� polním hospodá�stvím a chovem dobytka; menší �ást jsou d�l-
níci a �emeslníci. Velké statky rolnické a objemná cihelna kruhová poskytují mnoha d�lník
m 
spokojeného živobytí. Mládež po vyjití ze školy obecné jde na studie škol st�edních a hospo-
dá�ských a pak v�tšinou z
stává doma p�i hospodá�ství. 

Obec P�ítoky leží na úpatí t�í menších vrch
 n�co p�es 300 m n. m. a ze svah
 jejich p�ité-
ká sem voda deš�ová, která ubírá se návsí, zde se do rybní�k
 zachycuje a p�ebývající te�e na 
jihovýchodní stranu obce na luka a p�idává se zde k nepatrnému pot
�ku, který tu pramení a 
vodu u Štverákova mlýna odvádí do Bylanky. Od t�chto p�ítok
 vody obdržela obec P�ítoky 
jméno. Nejstarší rodiny zde žijící jsou: Procházkova, Novotných, Benešova, Pokorných, Láz-
�ovských, Bílkova, �epova a Radovnických. 

Majetkem obce jest: obecní domek �p. 17. v cen� 2900 K, pozemky ve vým��e 1 ha, 58 a, 
26 m2 v cen� 2000 K. Z tohoto majetku platí obec 31 K 85 h p�ímé dan�. Vým�ra celé obce 
obnáší 265 ha, 66 a, 93 m2, ze kterých platí se celkem 3449 K 91 h taktéž p�ímých daní. 
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V XVIII. století m�ly pozemky u P�ítok tato zajímavá jména:434) Na S to  záhonech , tra�

tato obklopena byla t�emi cestami a to první k západu, druhá k p
lnoci a t�etí mezi západem a 
p
lnocí. Na P táku  zaujímá pole od zahrady arcid�kana kutnohorského pohrani�ní mezí grun-
t
v kutnohorských a p�ítockých v pravo ležících a v levo panství k�esetických emfyteust
. Ce-
lá tra� na  P táku  kon�í u �ís. pop. 11. Na sv.  Jan�  - jest název polí z Hory Kutné u cesty do 
Pe�ek. Za zahradou  - pole jsou ohrazena k vých. stran� zahradní zdí, z druhé strany cestou 
polní k západu ukazující. První pole náleží k �ís. pop. 1. Janu Kr�ilovi. 

Na Velkém Kukl íku  - leží pole vedle hranic kutnohorských a ho�anských. Na Zá-
dušn ím - za�íná od cesty Bernarda Da�ického z Heslova a kon�í polem p�ítockého emfy-
teusty Jana Snížka �. p. 21. U Vl� í ch  hor  - jest tra�, která po�íná na poli Jana Tesa�e emfy-
teusty z Bylan �. 8. a skon�uje na poli Frant. Klejnera z Hory Kutné �. 9. Na VI� í ch  ho-
rách  - pozemky táhnou se k Pe�kám a za�ínají na poli Václava Kruliše a skon�ují polem Vác-
lava Machá�ka z Bylan. Za Lukama jsou pozemky táhnoucí se k Miskovic
m. Na Lukách  
- nazývá se tra�, která táhne se k p
lnoci k stran� polední od louky Josefa Beneše �ís. 3., rusti-
kála panství kutnohorského, postupujíc k východu až na polí�ko Jana Bílka �. 8 z P�ítoky, em-
fyteusty panství k�esetického. V  Lip inách . Pozemky tyto táhnou se k Miskovic
m až na 
hranice panství malešovského. 

A jako každá v�c má sv
j konec, má pojmenování pozemk
 p�ítockých také ukon�ení a si-
ce pod p�ípadným jménem na Záv� rku , kterýž zaujímal pozemky emfyteust
435) 306a rustika-
list
436) p�ítockých, náležejících k panství kutnohorskému. Tak pojmenovány a rozd�leny byly 
pozemky p�ítocké r. 1785. K t�m sluší p�ipojiti jména tratí dnešních, a to: Záviska a u Bylan. 
(Red.) 

D�jiny. P�ítoky p�ipomínají se jako ves již v prvé polovici XI. století, kdy byly majetkem 
biskup
 olomouckých spolu se statkem a dvorem svatoprokopským v Chotouni.437) R. 1249 
byly P�ítoky i se statkem chotou�ským postoupeny olomouckým biskupem Brunou právem 
manským Havlovi z Löwenberku.438) Ale již r. 1250 byla osada tato v držení kláštera sedlec-
kého, který ji za 70 h�iven st�. právem d�di�ným zakoupil.439) (Org. smlouvy ze dne 1216/350 v 
arch. místodrž. Arch. vorl.) 

V této dob� byly P�ítoky posm�šn� pojmenovávány názvem n�meckým Pfaffendorf ,440)
pon�vadž dlouhá léta byly v držení kn�žském. Mimo to byl zde dv
r a tvrz, jejichž majetníkem 
ve XIV. stol. byl Ond�ej Puš, m�št�nín kutnohorský. Ten jsa N�mcem zval statek sv
j »Hof« a 
proto pozd�ji �íkali Ond�eji Pušovi - Pušhof, s kterýmžto jménem �asto i ve starých spisech se 
setkáváme. V kterém �ase tvrz povstala, není nikde zjišt�no, ale stávala na tom míst�, kde stojí 
dnes statek �ís. 3., náležející V. Novotnému. 

P�ítocké zboží prodal Puš Janu Glenzlovi, bohatému Horníku, který jej daroval m�š�an-
skému špitálu kutnohorskému, ale poru�níci špitála prodali dv
r v Pfaffendorf� 12. �ervence 
1397 Václavu Bartošovi za 720 kop gr. �eských441) a zavázali jej i další jich majitelé odvád�ti 
špitálu kutnohorskému jistý ro�ní poplatek do d
chodu jeho. 

Po válkách husitských byl v držení P�ítok Hanuš Ferydan,442) kterýž dv
r i tvrz všelijaký-
mi dluhy a platy obtížil a je platiti necht�l. Zvlášt� se zdráhal dávati 20 kop povinného ro�ního 
poplatku špitálu kutnohorskému, z �ehož p�e povstala, a již r. 1443 12. dne m�síce b�ezna nej-
vyšší mincmistr království �eského Jan �abelický ze Soutic, jako nejvyšší smlúvce, takto roz-
hodl: „Takž tedy já svrchupsaný Jan z Sútic, vzhled a znamenav záhubu a chudobu velikú Ha-
nuška Ferydana již psaného, i u�inil jsem úmluvu takovúto mezi ním a opatrnými šephmistry, 
konšeli a obcí Hor Kuten, aby Hanušek i jeho budúcí, neb ti, kdož by toho dvora a d�din v dr-
žení byli, platili již psanému špitátu deset  kop  grošuov platu ro�ního, a to rozdielnie t. j. 
p� t  kop  gr .  o  sv.  J i r ie  a druhých p� t  kop  o  sv.  Havle  hned tohoto roku po�ínajíc, a 
tak po vie�né �asy �initi mají on i budúcí vlada�i tohoto dvora a d�din beze vší odpornosti.443) 
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R. 1453 uvádí se ve spisech majitelem P�ítok Jakeš, m�št�nín a suken kroje� z Hory Kut-

né, ale kterak zboží tohoto nabyl, nikterak není možno ze spis
 zjistiti. Tak také není zjišt�no, 
kterak nabyl r. 1454 zboží toto Jan Malškorubský. Ale Malškorubský nemoha dluhy p�evzaté 
�ádn� spláceti, p�edal P�ítoky nejv�tšímu v��iteli, jistému kupci Janu Gebhardovi �i Gebhartiu-
sovi z Prahy.444) Ani Gebhard, nemaje žádného jm�ní, nemohl statku p�ítockého udržeti, po-
n�vadž neplatil �ádných splátek, tím mén� mohl ostatní dlužníky uspokojiti, kte�í na statku m�-
li pojišt�né závazné pohledávky. 

307Nyní teprv nastaly zmatky se zbožím p�ítockým. Ale r. 1462 u�in�n jim konec. Týmž 
rokem byla prohlášena odúmrt po Ferydanovi st. i ml. a P�ítoky p�i��eny Valkounovi z Adlar
. 
Proti tomu zdvihla p�i obec kutnohorská, protože náležely P�ítoky k šosu m�stskému a zárove�
s Kutnohorskými zvedl p�i Jan Gebhard, jako majitel zboží toho a s ním zárove� i Petr Šafá�, 
pražský m�št�nín, kterému vázlo na P�ítokách plat �trnácti kop. Petr Šafá� zabavil trhovou ce-
nu u práva kutnohorského, kterýž nový majitel Jan Cihelník Janu Gebhardovi za P�ítoky v su-
m� jednoho sta kop groš
 a LXXXI. kopu groš
v pen�z dobrých u práva horského zaplatiti 
cht�l. 

Rozep�e tato skon�ena tak, že nejvyšší mincmistr Zden�k Kostka z Postupic445) a konšelé 
kutnohorští vynesli záporný rozsudek dokládajíce, že bylo po celém království prohlašováno, 
kdožbykoliv m�l práva k �emukoliv v Ho�e nebo okolo, což k Ho�e p�ísluší, aby se v ur�itý �as 
ohlásil, že se mu má po právu státi. A pon�vadž st�žovatelé tak neu�inili, proml�eli lh
tu a 
ztratili 308nároky na své právo. I bylo zboží p�ítocké zapsáno v knihy m�stské v Ho�e Kutné 
21. prosince 1468 Janu Cihelníkovi takto: „svrchupsané d�diny i  se  dvorem i  se  
vším,  což k  tomu p � í s luš í  ved le  záp isu  t rhového koupi l  Jan  Ciheln ík a  za-
p la t i l  úp ln�  a  docela .  Summa vší  d�diny sedm lán
v,  p
 l  � tvr t i  a  dv�  j i t ra .“ 
Potom prodal Cihelník Jírovi, sousedu �tvrt d�diny.446) Vdova po † Janu Cihelníkovi prodala 
P�ítoky r. 1501 se vším p�ísl., jak v knihách zapsáno bylo pro manžela jejího - panské rodin�
na Horách Kutných usedlé - Matern
m z Kv� tn ice , kte�íž ke zboží p�ítockému i Bylany 
p�ipsaly. Prvým majitelem byl Václav Materna z Kv�tnice. Až dosud �ídilo se zboží p�ítocké 
knihami kutnohorskými, a i nyní byla trhová smlouva do desk horských vložena, ale peníze za 
ten trh neplaceny v Ho�e Kutné, nýbrž v Praze u desk zemských a to, jako za každý statek po-
zemský a  svobodný. Držitelé z rodu m�št�nínských �ídili se vždy právem šosovním447) k 
m�stu, ale noví majitelé z rodu šlechtického, necht�li ni�ím jiným se �íditi, nežli právem zem-
ským. 

Václav Materna z Kv�tnice zkoupil mnohé okolní d�diny a rodina Maternova nabyla ne-
bývalé slávy, lesku a bohatství. R. 1530 byl majitelem P�ítok Jind�ich z Kv�tnice a tomu zapi-
suje 23. listopadu 1532 švakr jeho Jan Stebuzevský z �ímovic d
m sv
j s p�íslušenstvím v 
Kou�imi. M�li tedy Maternové statky i v Kou�imi a také v Kolín�, n�kolik dom
, dvor
, mno-
ho lán
 orných polí, luk a zahrad, tvrz a dv
r Hranici blíže Pe�ek Hraba�ových, dv
r v Nové 
Vsi u Kolína atd.448) Avšak p�es to, že statky stále rozmnožovali a bohatstvím oplývali, ne-
cht�li platiti - zvlášt� nový majitel Adam - syn Jind�ich
v - starodávné a n�kolika spory zajiš-
t�né platy kutnohorskému špitálu. A Horští byli donuceni r. 1550 vyzdvihnouti p�i, aby uhájili 
starodávné platy ke špitálu. I vynesen nový rozsudek nejvyš. mincmistrem Janem Vitencem i 
konšeli, že Kv�tni�tí povinni jsou tyto platy Kutnohorským v pat�i�ném �ase odvád�ti bez od-
pornosti.448a) 

Z rodiny Matern
 z Kv�tnic na P�ítokách byl také Jind�ich Materna z Kv�tnice, kterýž r. 
1591 koupil veliký dv
r Šmidlovský za 1200 kop gr. �., ale t�žký soud, který na� m�sto uvali-
lo v Praze, že o jarmarce v stavu opilém s kon�m hromadu lidu zajel a jednoho sirotka J. M. C. 
rapírem probodl byl p�í�inou, že p. Jind�ich do r. 1596 své grunty šosovní všecky prodal.449) 

Adam Materna zem�el r. 1590 a pochován byl v ned�li po památce Hromnic v kostele sv. 
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P. Barbory na Horách Kutných v kapli mincí�ské. Nástupcem byl jeho syn Bernard, který r. 
1592 za manželku pojal Annu, dceru † Viléma Malovce na Zbraslavicích a r. 1613 zem�el,450) 
zanechav dceru Johanku, provdanou pozd�ji za Jana Diviše B�ezského z Ploskovic a na Boh-
dán�i. 

Nejstaršímu synu jeho Adamu p�ipadly P�ítoky a ten, oženiv se s Marjanou, dcerou po † 
Václavu B�ezským z Ploskovic, vládl na P�ítokách do roku 1622 a byl posledním mužským 
�lenem svého rodu. Jím vym�el po me�i rod Matern
 z Kv�tnice. P�ed svou smrtí prodal všec-
ky své statky za 28.000 kop groš
 Ladislavu Hrob�ickému z Hrob�ic, majiteli statku �estín-
Kostela.451) Však nedlouho panoval nad svými statky pan Ladislav. Byl pro odboj a pozdviže-
ní odsouzen a na statek jeho nastupováno. Ztratil statky oba; P�ítoky s Bylany i �estín-Kostel. 

309Ladislav Hrob�ický z Hrob�ic byl letitý šedivý �lov�k - zem�el ku konci kv�tna 1623 na 
�estín�-Kostele, zanechav po sob� mladou krásnou manželku Polixenu, rozenou Kalenickou z 
Kalenic.452) Po té dostaly se statky její v držení pí. Kunhuty z Kunovic, která je prodala Al-
brechtovi Libštejnskému z Kolovrat. 

P�ítoky z
staly spojeny s �estínem-Kostelem do r. 1631, kterýmž rokem prodal je Al-
brecht a sice statek P�ítoky, tvrz s dvorem, ov�ínem, d�dinami, roli, lukalmi a kr�mou výsadní 
pustou; též ves Bylany s výsadní kr�mou a dv�ma mlýny i se vším p�íslušenstvím453) jesuitské 
koleji na Horách Kutných za 10.000 zl. rýnských.454) 

Když �ád jesuitský byl zrušen a statky mu od�aty, p�ipadly P�ítoky dílem ke statku k�ese-
tickému, dílem m�stu Ho�e Kutné. K panství kutnohorskému náleželo 69 jiter polí. M�stu sa-
mému pat�ilo 9 jiter polností, 5 jiter luk a 3 jitra zahrady. Ostatek náleželo k panství k�esetic-
kému. Po n�kolika letech ješt� za císa�e Josefa II. rozd�leny pozemky na usedlosti selské.455) 

310Z bývalé tvrze zachovaly se pouze náspy, na kterýchž stojí již zmín�ný statek �. pop. 3. 
M�stu Ho�e Kutné p�ipadl také Hertl
v dv
r koupí a darem ku špitálu, kterýž m�l tehdy �. 

pop. 26. Tento dv
r zapsán byl v knihách veletovských a �ídil se právem zemským. Obec v�-
novala ho k užívání „na p la t  a  s lužbu“ arcid�kanu kutnohorskému. To stalo se za primato-
ra J. Hertla a arcid�kanem byl tehdáž Ignác Novomlejnský.456) 

V rukou arcid�kan
 kutnohorských nez
stal dv
r tak dlouho, nebo� arcid�kan P. Housa 
ješt� ke konci toho století (1797) jej prodal. 

Ze staré stavby tohoto dvora zachovala se v�ž, ve které jsou p
vodní ost�ní u oken dosud 
znalé; ostatek je vše p�estav�no a p�istav�no. Arcid�kan Housa prodal dv
r Janu Šindelá�ovi 
za trhovou cenu 7200 zl. Cmze, ale Šindelá� mnohé pozemky stržil manžel
m Benešovým a 
pak zbytek prodal r 1812 Josefu Kmínkovi za 2120 zl. Cmze. D�dicové Kmínkovi prodali r. 
1836 dv
r za 7000 zl. Cmze Florianu Hockovi, m�št�nínu a primátoru kutnohorskému. 

Po smrti jeho r. 1873 dv
r byl dv
r zapsán d�di�n� v majetek vdovy Anny Hockové a táž 
jej t. r. prodala manžel
m Marii a �e�ku Truhlá�ovým za 33.000 zl. r. �. V majetku Truhlá�o-
vých manžel
 jest dv
r ten dosud. (Z gruntovní knihy p�ítocké.) 

V knihách veletovských, o nichž se již zmínka stala, jest dv
r ten veden pod jménem „d�-
kanský dv
r“. Knihy ty uloženy jsou v Pardubicích, kam Veletov ku krajskému ú�adu náležel, 
a jest �íslován v t�chto starých knihách �íslem 26. Jakmile p�estaly patrimonální ú�ady a knihy 
pozemkové nov� založeny byly, byl i dv
 r  d�kanský do knih pozemkových vložen a nimi 
spravován. Novým �íslováním obdržel �. pop. 15. V knihách starších a r
zných písemnostech 
jmenuje se stále „d�kanským dvorem“.457) 

P�ítoky náležejí školou, farou, poštou, telegrafní a �etnickou stanicí i obvodem zdravotním 
do Hory Kutné. Na obvod p�iplácejí 86 K 82 h. Nejbližší stanice železni�ní jest Hora Kutná-
m�sto. 
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PUCHE�. (PUKE�.)

Na pot
�ku Volšanském po obou stranách silnice k�eseticko�áslavské rozkládá se ve vzdá-
lenosti 5�5 km z Hory Kutné obec Puche � . Má 29 dom
 se 183 obyv., z nichž jest 40 evang. 
reform. Domy stojí por
znu v zahradách. Obec d�lí se silnicí na dv� nestejné polovice; severní 
sluje ve dvo�e, jižní na „Ra�anech.“ Stavení jsou vesm�s z tvrdého materiálu a jsou nov�jší; 
starobylých zachováno jen poskrovnu. 

Obyvatelstvo zam�stnává se vesm�s rolnictvím a chovem dobytka. Mládež škole odrostlá 
studuje v Ho�e Kutné a �áslavi a jen malá �ást z
stává doma p�i hospodá�ství. Nejstarší zde 
žijící rodina jest rodina Výborných, která se tu pamatuje na 300 let a Snížkova. 

Dešt� p�icházejí od západu, bou�ky a krupobití také, ale jsou neškodné. Ze �emeslník
 jest 
zde pouze ková� a kolá�. P�i potoce stával mlýn, zvaný „Pískový“. 

Jméno obce puche�ské odvozují dvojím zp
sobem. Kmen jména toho jest totožný s n�-
meckým Poch, Pochmühle, Pochhütte, Pochwerk, Puchwerk, Pochhaus t. j. tlukárna, hu�, kde 
se rudy neb p�i hutích skelných p�ípravné látky na drobno tlukou stoupami - „puchuj í  se“. - 
Tím pravd� podobné se zdá, že tu stávala taková puchérna pán� Pirknerova na potoku Volšan-
ském, jelikož tak rozsáhlé doly, jako byly kutnohorské a ne p�íliš vzdálené, zajisté každého po-
t
�ku využitkovaly ku zpracování rudy. 

Druhý náhled jest, ze jméno Puche� má p
vod sv
j v povaze p
dy. Bylo zde skute�n� n�-
kolik malých pahork
, z nichž ješt� t�i pam�t lidská zná (t. zv. kope�ek, skalka). Takové kraji-
n� �íkali p�edkové puchovina. Z toho odvozují také mnozí jméno Puche�,458) krajiny to vy-
puchlé, pahorkovité. 

311D�jiny. Na nyn�jším míst� obce puche�ské stávala zajisté již v dobách p�edhistorických 
osada. Nasv�d�ují tomu nálezy, které uschovány jsou v museu �áslavském. 

Osada ta pozd�ji zašla. Teprv za osazování m�st v dob� Václava I. (1230-53) a P�emysla 
Otakara II. (1254-78) klade se p
vod nyn�jší osady. M�š�an
m vym��ovaly se pozemky v nej-
bližším okolí a takovým zp
sobem dostaly se pozemky, na nichž obec Puche� stojí, v ruce bo-
hatého rodu Pirkner
. Kronika zbraslavská vypravuje o Bertholdu Pirknerovi, že zbohatnuv, 
vystav�l si tvrz Pirkenštein.459) Týž boje se pomsty krále Jind�icha, uprchl s cizáckým vojskem 
Albrechtovým do Moravy, kdež pozd�ji k r. 1316 uvádí se jako vlastník statku a tvrze Templ-
štejna. Statky v �echách zanechány družin� a tu mimo tvrz Pernštejnec jmenujec se i Puche�
na míst� tomto v starých listinách poprvé. 

Berthold Pirkner tedy to byl asi, který dal základ tvrzi a vsi jméno Puche�. Jelikož v r. 
1307 byl již na út�ku do Moravy, soudíme, že založení stalo se brzy po vystav�ní Pirkenštejna 
okolo r. 1305. 

Tento Št�pán, jsa ješt� svoboden, roku 1324 odprodal vesnici svou Puche� jakémusi zema-
novi Zikmundovi, kterýž pak odtud v
bec psal se 312Puche�ský z Puch�e.460) Tak stala se 
Puche� sídel. místem vladyk z Puch�e, kte�í zde panovali asi p
lt�etího sta let na malé tvrzi 
zcela pokojn�. 

Na za�átku XVI. stol.461) ud�lil král Ludvík dv
r Puche� po smrti vladyky K�íže Ambro-
žovi z Prošovic a Albrechtovi z Bud�e ingrossator
m.462) Z toho povstal spor, nebo� bylo do-
sti blízkých p�íbuzných. Výprosníci vzdali se r. 1523 nárok
; d�dictví, jak se zdá, dostala dce-
ra zem�elého K�íže - Kedruta. Po její smrti držel Puche� její muž Jan z Kluku podle kšaftu Hor 
Kuten z r. 1535.463) Po smrti své manželky oženil se s Kate�inou Humpoleckou. Zem�el bezd�-
tek r. 1562 a pochován v kostele �áslavském.464) Kate�ina, manželka jeho, již po roce provdala 
se za bohatého m�št�nína kutnohorského Kašpara Fifka. 

V zápisu z r. 1554 mluví se též o menším dvoru v Puch�i. Týž byl asi v XV. v�ku od n�-
kterého z vladyk
 vystav�n. Tento dv
r jmenuje se pozd�ji „dv
r kmetcí“ v Dol. Puch�i. Dvo-
ru kmetcího byl krátký �as majitelem Václav Puche�ský, syn Mikuláše a Kate�iny z Puch�e, a 
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ten dle všeho v záv�ti své ustanovil obec kutnohorskou svou d�di�kou s tou výminkou, že vý-
t�žek náleží m�stskému špitálu. A v ruce obce p�ipadl dv
r r. 1573 a obec zaplatila sirot
m 96 
kop gr. �. Tenkráte pat�il ke dvoru tomuto ješt� jeden poddaný �lov�k. 

Brzy po té ucházel se o koupi dvora kmetcího nejvyšší mincmistr V�esovec a cht�l, jak zá-
pisy praví, na obci dv
r vylouditi, a že nebylo mu vyhov�no, lál pp. šepmistr
m a celé ob-
ci.465) Nedlouho na to vystrašil, vyloudil na obci Poli�any.466)

Majitelka dvora v Puch�i Kate�ina Humpolecká, manželka Fifkova, prodala dv
r i se vším 
p�íslušenstvím rytí�i Adamovi Šlechtínovi z Sezemic za 2000 kop gr. �. Po smrti Adamov� r. 
1586 rozd�lili se synové Tobiáš, Jan a Jet�ich s matkou o d�dictví. Jan najal od Horník
 též 
dv
r kmetcí. Tobiáš vyznává 24. dne m�s. února 1593, že statek jeho a brat�í jeho Jana a Jet�i-
cha odhadnut byl r. 1557 za 1000 kop gr. �. a to proto, že brat�i kladli na� podmínky prý ne-
snesitelné. Sám pak jsa religionu evang. p�estoupil k náboženství �ímskému.467) 

Posledním pánem na Puch�i z rodu Šlechtín
 byl Jet�ich. Propadl pro ú�ast na povstání 
proti Ferdinandovi II. statkem, a� r. 1630 postoupil statek za summu odhadní 2140 kop míš. s 
povolením komory �eské Heraltovi Václ. Libšteinskému z Kolovrat. Totéž stalo se i Ho�e s 
dvorem kmetcím, kterýž v této bou�livé dob� mimo to i cizáckou rotou byl vypálen. 

Rodina Šlechtín
 z Sezemic rozší�ila se hojn� koncem XVI. stol. a pak v XVII. stol. z v�t-
ve puche�ské ve zdejším okolí. Setkáváme se s ní r. 1586 v Ho�e Kutné, kdy Adam Šlechtín z 
Sezemic jsa na lécích v Nov. mlýnech p�i Páchu, zem�el tam v ned�li „Esto mihi“. A p�i r. 
1612 zem�ela v Ho�e Kutné v dom� Meckas �e�eném Lidmila, manželka Matyáše Šlechtína z 
Sezemic a do Kluk
 p. Lukaveckého dovezena a tam poh�bena. Byla rodu B�ezských z Plos-
kovic. A r. 1614 byl týž Matyáš žalován opatem Michalem Cuculusem z kláštera sedleckého, 
že dle umluvené smlouvy z domu v Hlouškách, Meckas zvaného, jejž od brat�í Balbín
 z Vor-
li�né koupil pod úrok 1 kopu 30 gr. �., ku klášteru sedleckému platiti nechce a v knihy práva 
Hloušeckého zanésti nedává. (Arch. 313kutn. p�i r. 1614.) Na Puch�i um�ela r. 1621 Johanka 
Šlechtínová, vdova roz. Slánská a také v Klucích, vsi pána Petra Lukaveckého z Lukavce, po-
h�bena jest. Byla stá�í v�ku svého bez mála sto let „chod� �erstv� až do smrti.“468) 

R. 1623 objevuje se manžel Kate�iny Šlechtínové z Sezemic - Ji�ík And�l z Ronovce, o 
n�mž se praví, že jsa chud a v pot�ebnosti, dal se také mezi lid vojenský - fendrychem nad p�-
chotou u�in�n, p�estoupiv i s manželkou svou k náboženství �ímskému. „Dob�e-li u�inili, to v 
soudu božím,“ dodává Da�ický.469) 

R. 1624 shledáváme se ve vsi Zehubech nedaleko �áslavi s Annou, manželkou pána Tobi-
áše Šlechtína z Sezemic, kteráž tu 1. dne m�s. novembris zem�ela. Byla rozená Dejmkovna z 
T�ptína a panovala nad mužem svým. A v témže roku zem�ela Anna, dcera Tobiášova, kteráž 
provdána byla za Jaroslava Hraban� z P�erubenic na Pe�kách. 

Koncem XVII. stol. zem�el na bolesti morní na Zehubech Tobiáš Šlechtín z Sezemic, otec 
Anny Hraba�ky z P�erubenic, letitý, šedivý nedlouho trvaje po manželce své Ann� roz. Dejm-
kovn� z T�ptína. A Da�ický II. str. 252 žertovn� dokládá: „Taktéž p. Tobiáš Šlechtín pen�z od 
též manželky své nachovaných neužil, poz
staviv po sob� jediného syna svého Bohuslava, s 
touž manželkou zplozeného.“ Odtud mizí rod Šlechtín
 z Sezemic z písemných památek. 

Rodina Šlechtín
 z Sezemic odvozuje jméno své od bývalé tvrze ve vsi Šlechtín� blíže 
Led�e, na které p�edkové rodu tohoto byli sed�ním. Pozd�ji tvrz a ves koupena vrchností le-
de�skou a p�id�lena k panství tomu.470) 

Po zabrání statku puche�ského, totiž: sídlo a dv
r poplužní po Jet�ichovi Šlechtínovi po-
stoupil císa� Ferdinand II. 16. �ervence 1631 manství a lénu J. M. C. odsouzený a již z téhož 
manství a léna 21. dne m�s. srpna vy�atý - v odhadní cen� 1892 kop míš. ctihodným páter
m 
jesuit
m kutnohorským nyn�jším i budoucím na ten a takový zp
sob: tak, aby oni dluhy na 
n�m ud�lané na sebe k zaplacení p�evzíti povinni byli471) a svolil, aby statek za zpupný a d�-
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di�ný ku pravému právu d�dickému v dsky zemské zanesen byl. Tento vklad na míst� J. M. C. 
u�inili a vykonali Václav Vratislav z Mitrovic a na Všeradicích a Hynek Ž	árský ze Ž	áru ten 
pátek po sv Jiljí (1./9.) l. P. 1631. (Zapsal v knihu panství k�esetického pro obec Puche� �. 7. 
Jan Hynek Vamberský z Rohatce.)472)

314Po zrušení �ádu jesuitského p�ipadlo zboží puche�ské studijnímu fondu. Správa tohoto 
fondu držela statky ve vlastní regii. Teprv z na�ízení císa�e Josefa II. r. 1777 dvory rozd�leny v 
d�di�ný nájem. Tím položen základ k nyn�jší vsi. Pozemky rozd�leny na 22 familie a každý 
familiant platil z míry 4-5 zl. do d
chodu vrchnostenského v K�eseticích. R. 1787 byl tento 
plat �ádn� upraven dle jakosti p
dy. Pak se platilo z míry ro�n� 1 zl. 80 kr. Cmze. Da� vym�-
�ena nájemc
m pr
m�rn� na 25% �istého užitku. 

R. 1826 p�ipadla Puche� koupí panství k�esetického Janu Svobodovi. Brzy nastal spor pro 
dávku obilní mezi novou vrchností a familianty, kte�í i deputací ve Vídni si vedli stížnost. Celá 
záležitost ukon�ena r. 1836 tak, že familianti uvolili se k v�tší dávce pen�žní, kdežto z dávek 
obilních úpln� sešlo. 

V r. 1848 p�estali familianti platiti „erbpacht“, ale r. 1855 musili se s vrchností op�t vy-
rovnat. Splatili opomenuté poplatky a od té doby jsou ob�any svobodnými. 

Obec nemá jm�ní žádného. Vým�r celé obce obnáší 202 ha a platí se z nich 3100 K p�ímé 
dan�. 

Názvy pozemk
: Cukmandle, Kopaniny, na Spole�nici, za Dvorem, v Chobotu, u Brány, 
na Pa�ímboku, na Kamencích atd. a z r. 1785 z josefínského katastru „u Pískového mlýna“ a 
„na Poslední.“ 

Puche� náleží farou, školou a poštou na Kluky, telegraf. stanicí do K�esetic, �etnickou sta-
nicí, zdravotním obvodem do Hory Kutné, kam ro�n� 81 K p�ispívá. Nejbližší zastávka želez-
ni�ní jest Církvice na dráze severozápadní, nejbližší nádraží Hora Kutná m�sto. 

RABŠTEIN. (MLÝN RABŠTEINKA).

Na Vrchlici asi 10 min. pode vsí Starou (Dolní) Lhotou leží mlýn zvaný „Rabšte inka.“ 
Dovídáme se, že p�i tomto mlýnu za starých dob stávala tvrz Rabšte in . Ve XIV. století byla 
majitelkou Voršila, manželka Rotleva (také Rokleva) a že r. 1393 prodala stálý úrok na zboží 
svém rabšteinském. Když Ji�ík Rotlev (Roklev) zem�el, vdala se Voršila asi r. 1400 za Proko-
pa, kramá�e. (Lib. errect. XII. 185 a XIII. 111.) V roce 1416 vidíme na Rabštein� sed�ti Jaku-
ba Píška (Rel. tab. II. 76.), bohatého Horníka a pozd�ji Horníka Hanuše Lemla. R. 1455 byl 
Rabštein provolán (D. D. 16., fol. 271.) a tvrz po té zanikla a z
stal zde pouze mlýn. Mlýn ná-
ležel do r. 1567 k Malešovu, pak k Dob�eni (Hlavní kniha malešovská Tom. x. pag. 141.) a 
nyní jest p�ivt�len ke katastru rozt�žské obce. 

Majitelkou mlýna jest od r. 1901 Emilie Jelínková. V údolí Rabšteinky, kudy vede cesta 
do Rozt�že, jsou velmi krásná, romantická skaliska. 

RADVAN�ICE. 

Jihovýchodn� 2 km od Zbraslavic a 18 km od Hory Kutné leží blíže okr. silnice zbrasla-
vickolede�ské osada Radvan� i ce . Má 17 dom
, z nichž je 5 od ostatních asi 6 minut odd�-
leno a �íká se zde na „Ra�anech .“ V domech t�ch žije 96 obyv., z nichž je 9 evang. ref. Do-
my tvo�í tém�� trojhrannou náves, z jedné strany panským dvorem, z druhých dvou stran ohra-
ni�enou domy. Zahrádek tu není mnoho a ty jsou zanedbané; ovocných strom
 je tu po�ídku. 
V�tší zahrada spat�uje se toliko u dvora. Mimo dv
r, novou a starou myslivnu (nyní hájovnu) 
jsou domy v�tšinou d�ev�né. Na t�ch vidíme lomenice s kab�inci bez okras a nápis
. Krytba 
domk
 jsou bu	 došky, bu	 tašky. 
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Obyvatelstvo živí se rolnictvím, nádenictvím a v zim� sd�láváním d�eva palitelného a sta-

vebního. Kroj i nábytek vesm�s moderní. Nejstarší rodiny jsou Šibravova a Veselých. 
Jméno osady Radvan�ic odvozuje se od zakladatele Radvana.473) Také dle pov�sti byl v 

obvodu hrad (�i tvrz) a ten slul „Van�ice“, ze kterého jména povstaly Radvan� i ce . Prvé od-
vození jest zajisté správn�jší. 

Osada vlastního jm�ní nemá; je� spojeno jm�ní s obcí út�šenovickou. �ást pozemk
 jme-
nuje se u Hradu474), jiná Jelenský a j. v. 

315Dešt� p�icházejí od západu, bou�ky a krupobití také, ale nemívají žádných neblahých 
následk
. Východn� od osady vzniká v Sidonském lese nepatrný potok Radvan�ický, kterýž 
sp�je pod Zbraslavice do Starého rybníka. K osad� náležejí rybníky: Ka�írek, Široký, Kutchá-
nek a Hluboký. Všecky mají 101 ha 60 a vým�ry. Celé okolí radvan�ické jest vyvýšenina, do-
sahující i p�es 500 m n. Adrií. Silnice u k�íže zdvihá se na 516 m. 

D�jiny. Radvan�ice byly p�ed dávným �asem samostatným panstvím,475) k n�muž náležely 
osady Út�šenovice a Borová. P�i panství tom byl již tehdy dv
r v Radvan�icích a je tam ješt�
dnes. P�i dvo�e tom byl také ov�ín. Dnes ovec již se nechová. 

Radvan�ice náležely v XVIII. století baronu z �í�an, kterýž je r. 1709 i s lesy a vesnicemi 
Út�šenovicemi a Borovou prodal za 8827 zl. hrab�ti V�žníkovi a ten je p�ivt�lil k panství no-
vodvorskému. Smlouva zat. stala se 16. �ervna 1708 (D. Z. 412 G 22) a vklad do zem. desk 
zanesen 5. b�ezna 1709 (Jos. Ledr, D�jiny Nov. Dvor
.) 

Nedaleko obce v lese Sidonském je z�ícenina (vlastn� hromada kamení) letohrádku 

SIDONIE. 

zvaného, kterýž tu postavil r. 1794 na poctu své manželky Zde�ky (Sidonie) hrab� Jan Ru-
dolf Chotek, majitel panství novodvorského. Stalo se asi takto: Okolí radvan�ické vynikalo 
krásnými lesy, p�knou a zdravou krajinou a ob�ma manžel
m se zde velice líbilo. Proto vysta-
v�l t. r. hrab� Chotek slušný letohrádek, ale tak, aby hrab�nka ni�eho neved�la. P�íštího léta 
cht�l užíti op�t této krajiny. Proto vydal se v lét� i s chotí svou do Radvan�ic. Nap�ed se tam 
vydali oba jejich synové Ferdinand a Václav. Když hrab�cí manželé k radvan�ickému lesu p�i-
jížd�li, vyjeli jim vst�íc dva obrn�ní rytí�i s �estným pr
vodem a zvali je do lesa. Rytí�í byli 
oba synové, které ovšem matka nepoznala, ba ani netušila, jaké p�ekvapení ji zde o�ekává, 
totiž p�kný d�ev�ný letohrádek s nápisem „Sidonie“. 

R. 1795 a 96 dal tu vystav�ti hrab� ješt� švýcarský d
m, poustevnu, uhlí�skou a rybá�skou 
chatr�, kapli s hodinami a zvonkem, d
m s kule�níkem a opodál v lese chrámek a vodopád. 
Všechny budovy byly ze d�eva, slušn� ozdobeny a opat�eny p�im��eným nábytkem. Celkový 
náklad obnášel okrouhle 40.000 zl. konv. mince. Také v lese upraveny byly cesty a vrchnost 
každého roku v lét� tu bydlela. Délkou �asu budovy schátraly a r. 1870 byly odstran�ny úpln�. 
Dnes, jak již praveno, leží v místech t�ch hromada kamení. 

Radvan�ice náležejí školou, farou, poštou, obvodem zdravotním, telegr. a �etnickou stanicí 
do Zbraslavic. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

RÁPOŠOV VELKÝ A MALÝ. 

Po obou stranách okresní silnice zbraslavickojanovické rozkládá se asi 3 km severozápad-
n� m�sta Zbraslavic obec Rápošov, která rozd�lena jest na Malý a Velký Rápošov. Ob� tyto 
osady mají 34 pop. �ísla se 186 obyv. Okolí Rápošova jest vyso�ina, která dosahuje v n�kolika 
vrších 462, 499 až 516 m n. m. 

Domy jsou stav�ny v�tšinou z tvrdého materiálu, ale kryty nazvíce došky a šindelem. Oby-
vatelstvo jest rolnické; v M. R. jsou jen domká�i a ti živí se více nádenictvím. 
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Ovocnictví se pro drsn�jší podnebí mén� da�í. Za to les
 smrkových a borových jest zde 

hojnost. 
Dešt� i krupobití p�icházejí velmi �asto a mívají skoro vždy neblahé následky. I pr
trž 

mra�en postihlo �asto naši obec. 
316Obecní jm�ní jsou pozemky ve vým��e 4 ha, 19 a, 98 m2, z nichž odvádí se 8 K 81 h 

dan�; celá obec ma 99 ha, 68 a, 90 m2, z nichž se platí p�ímé dan� 785 K 07 h. 
D�jiny. Rápošov jest osadou prastarou, nebo� již ve XIV. století byl Rápošov samostat-

ným panstvím skládajíc se ze dvora, pivovaru, vinopalny a hospody.476) 
Zboží rápošovské p�ipadlo r. 1384 pod správu fará�
 zbraslavických; nebo� 2. dne m�síce 

kv�tna t. r. Václav z Rápošova, Tobiáš ze Žichovic a Jan z Borovnice darovali fa�e té Rápošov 
jako mešní nadaci a na vychování 12 chudých žák
. 

Na listin� darovací z�íme mezi jmény sv�dk
 také podpis Mikuláše Kolovrata z Ch�enovic, 
který byl tenkráte asi v držení dolejší �ásti m�ste�ka Zbraslavic.477) Fará�i zbraslavi�tí ale ne-
dodržovali povinnosti spojené s darem zboží rápošovského k tamní záduši, pon�vadž r. 1684 
dvacátého devátého dubna vydáno jest rozhodnutí z kancelá�e arcib. konsisto�e, kterým se ma-
jitel statku zbraslavického Ferdinand Václav Pernkle z Šenraitu napomíná, aby lidem ze vsi 
Rápošova k záduší zbraslavickému r. 1384 odevzdaných v živnosti ne�inili p�ekážek.478) 

R. 1764 koupil zboží rápošovské Jan Karel svobodný pán z Vernier, majitel Zbraslavic, a 
p�ipojil je k svému panství.479) Od té doby sdílely ob� osady rápošovské osudy panství zbra-
slavického. 

Velký i Malý Rápošov náležejí farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí a zdravotním ob-
vodem do Zbraslavic. K obvodu zdravotnímu p�ispívají 18 K 91 h. Nejbližší stanice želez. 
jsou Zbraslavice na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

ROZKOŠ. (KOCANDA.)

Jihozápadn� Hory Kutné asi 11 km leží po obou stranách okresní silnice do Uhl. Janovic 
vedoucí osada Rozkoš  všeobecn� zvana Kocanda. Jméno odvozuje se od p�íjemné, zdravé, 
rozkošné krajiny.480) A Kocanda pochází zajisté od kotc
 - budek to na slepice, husy, kachny 
atd. Také používáno tohoto jména pro název hospod. To byly hospody, kde se p�ed výro�ním 
trhem zboží prodávalo, a stávaly oby�ejn� na p�edm�stí.481) 

V Rozkoši je 20 dom
, v nichž žije 90 obyvatel
, kte�í se živí rolnictvím a nádenictvím. 
Nejstarší rodiny zde žijící jsou: Zimova, Pet�íkova, Trojanova a Zvoníkova. Domy stojí po 
obou stranách silnice, dílem v zahradách, dílem bez zahrad. Ovocnému stromoví se zde valn�
neda�í; jest podnebí pro� drobet drsné, pon�vadž pr
m�rná výška okolí p�esahuje 450 m n. A. 
Jihovýchodn� obce jsou pastviny a v t�ch pramení se pot
�ek „Švadlenka rozt�žská“ a severn�
obce v lese dob�e�ském pramení jiný pot
�ek a ten nese vody k Dob�eni. Nejvyšší kopec 461 
m n. A. leží mezi Rozkoší a Solopisky a zove se „Vrcha.“ 

Obecní jm�ní skládá se z pozemk
 ve vým��e 3 ha 55 a a 30 m2 z nichž platí se 19 K 60 h 
p�ímé dan�. Celá obec má vým�ry 107 ha 15 a a 93 m2 a platí 525 K daní. 

Rozkoš náleží školou a farou do Košic, poštou do Jindic, �etnickou stanicí do Suchdola, 
zdravotním obvodem do Malešova, kam spole�n� s Vidicemi 59 K 50 h p�ispívá, telegrafní 
stanice jsou Uhl. Janovice, nejbližší zastávka železni�ní jsou Hat� a nádraží Uhl. Janovice na 
místní dráze Kolín-�er�any. 

ROZT	Ž. 

Na výšin� 386 m nad hladinou mo�skou po obou stranách silnice rozt�žskoalbrechtické 
rozprostírá se katastrální i místní obec Rozt�ž. �ítá 26 dom
 se 159 obyv. vesm�s katolické-
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ho náboženství. Domy obce rozt�žské stojí v �ad� po obou stranách silnice, jsou vesm�s mimo 
lesnické budovy, která jest jednopatrová - p�ízemní, kryty v�tšinou došky - málo šindelem a 
taškami. 

317Hlavní živnost obyv. zdejšího jest rolnictví, chov dobytka a nádenictví p�i zdejším vel-
kostatku. Mládež po vyjití ze školy z
stává skoro všecka doma, nebo jde na �emeslo. 

Nejstarší rodiny v Rozt�ži jsou: Benešova, Drahokoupilova a Dytrychova. Prvá pamatuje 
se zde 200 let. Pov�st vypravuje, že p
vodní obyvatelé pocházeli z N�mec a také nejen zde, 
nýbrž i v okolí zachovalo se mnoho n�m. jmen rodových, které pocházejí z té doby. Lid posud 
Rozt�žským p�ezdívá „�ervených N�mc
“, což snad pochodí od rusých vlas
, jakými prý byli 
prvotní obyvatelé obda�eni. 

Obec má na hotovosti 1572 K 62 h jm�ní a státní dluhopis na 150 K, dále má 3 ha 24 a 73 
m2 obec. pozemk
, ze kterých platí 37 K 93 h p�ímých daní. Celá obec má vým�ry 324 ha 73 
a, za�ež odvádí 256 K 27 h daní. Jména pozemk
 zaznamenáváme: V �ervinkách, v Jordán-
cích, na �ihadlech, na Dolí�kách, u Mod�ínu atd. 

Jméno Rozt�ž odvozuje se od rozt�žiti, rozdírati, rozervati. A vskutku celá krajina jest 
rozervána, samé rokle, výmoly, strže (roztrže) a proto správným jest název Rozt�ž a nikoliv 
Rozt�� .482) Také se potvrzuje toto mín�ní tím, že za �as
 dávných stával tam, kde nyní zámek 
stojí hrad a zván byl „hrad  na S t rž i“. 

Všecky pramínky vodní - zvlášt� po vydatném dešti - svád�jí se do rybní�ku Jordánku v 
Rozt�ži a odtud sp�je voda pak k lukám pod ves a svádí se v jeden pot
�ek, který pod Lázn�mi 
spojuje se s v�tším potokem Rozt�žským a u mostišt� Karlova mlýna spadá do mlýnského ná-
honu Vrchlice. 

Nejvyšší vrch u Rozt�že jest „u  K � í že“ 422 m a u  zámku 408 m n. m. 
D�jiny. Ves Rozt�ž bývala asi sídlem dvou vladyk. Na jednom sídle vlady�ím sed�l Ješek s 

manželkou P�ibou. Oba zem�eli ku konci XIV. století, a statek vlady318cký p�ešel pak v ruce 
Ctibora, k�ížovníka od sv. Ma�í. Na druhém sídle vladyckém p�ipomínají se Št�pán z Rozt�že 
koncem XIV. století a Rynart z Rozt�že r. 1401. Pak se nám nedostává již pramen
 po celé 
XV. století. Ve století XVI. pat�ila Rozt�ž k Malešovu a v r. 1515, když Ji�í Háša z Újezda 
Malešov koupil, náležela Rozt�ž celá již k tomuto panství. Byly bezpochyby spojeny již r. 
1576 za Ji�ího z Husti�an oba vladycké statky v jeden, a svedeny na dv
r, kterýž do dnes s 
panstvím malešovským slou�en a odtud také spravován jest. Roku 1744 koupil ješt� s jinými 
statky malešovskými Rozt�ž Jan Friedrich z Osteinu. Nyn�jším pánem jest svob. pán Karel z 
Dalberku. (Ostatní viz u Malešova.) 

V Rozt�ži jest lesní ú�ad pro panství malešovské. D
m pro ú�ad a nadlesního vystav�n o 
jednom poschodí r. 1822. Kolem Rozt�že jsou p�kné lesy vesm�s k panství malešovskému ná-
ležející. 

Rozt�ž, Nová a Stará Lhota tvo�í jednu politickou obec a náleží farou na Byká�, školou, 
poštou, telegr. a �etnickou stanicí a obvodem zdravotním do Malešova, kamž p�ispívá ro�n� i 
se Lhotami 59 K 12 h. 

Nejbližší stanice železni�ní jest Malešov na dráze Hora Kutná-Zru�. 

ROZT�ŽSKÝ ZÁMEK. 

Na nejvyšším vrcholku okolí rozt�žského 422 m n. m. stávala již v šedé dávnov�kosti tvrz 
a byla asi d�ev�ná, kteráž b�hem �asu zanikla beze stopy. 

Na témž míst� postavil state�ný rytí� Bohuslav z Košic hrad, kterýž pojmenován byl 
„Hrad  na S t rž i“ neboli „�erný hrad“. Bohuslav z Košic z�ídil sob� zde pohodlné obydlí, 
ze kterého otvírala se �arokrásná vyhlídka na Železné hory, �áslav, Horu Kutnou, Nov. Dvory 
i daleké okolí kraje �aslavského. Z�íceniny hradu toho byly znatelny ješt� r. 1679.483) Hrad na 
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„Strži“ dal zajisté jméno malé obci rozt�žské, která pod ním na svahu byla založena. 

Hrab� Jan Špork, který panství malešovské r. 1666 koupil, odstraniti dal z�íceniny a vysta-
v�l tu r. 1669484) pohodlný lovecký zámek, kterýž jeho následník Bed�ich svob. pán z Dalber-
ku r. 1827-30 pro své pohodlí upraviti dal. V loveckém zámku tomto bylo vkusn� na ten �as 
upraveno 30 pokoj
, kaple, dv� veliké sín�, komora na zbra�, kuchyn�, spížník a sklepy. Na 
blízku v lesíku konírny a pod zámkem na svahu jižním zahrada a byt zahradník
v. 

Po smrti Bed�icha svob. pána z Dalberku, pána na Da�icích (Morava), Malešov� atd. roz-
d�len byl statek na dva bratry. Panství v �echách obdržel starší syn Karel svob. pán z Dalber-
ku a ten, maje nyní na svém zboží míti sídlo panské, jal se lovecký zámek upravovati a rozši-
�ovati. Z loveckého zámku však b�hem opravy povstala tak�ka zcela nová budova. 

Plány na p�estavbu a p�ístavbu zhotovil víde�. architekt Leopold Bauer, pod jehož dohle-
dem stavbu provád�l stavitel Ant. Vep�ek z Malešova. St�ed budovy, který z
stal �áste�n� ze 
starého zámku jest dvoupatrový, k�ídla jednopatrová s mansardskou st�echou a krytinou eterni-
tovou. Zakon�ení severního k�ídla tvo�í kaple s krásným mramorovým oltá�em. V zadní stran�
jeho zad�láno jest n�kolik goticky sekaných kamen
 ze z�ícenin hradu „Dalberk“ v Porýnsku, 
p
vodního to sídla �íšských svob. pán
 z Dalberku. Kaple jest zasv�cena Nanebevstoupení P. 
Marie. 

V pr
�elí zámku jsou zasazeny erby svob. pán
 z Dalberku a to d�ív�jších i nyn�jších, dále 
osm emblem
 p�edstavující �innost rodiny a sice: v�da, hudba, divadlo, literatura, církev, vál-
ka, hospodá�ství a lovectví. 

P�ízemí zámku jest z�ízeno pro služebnictvo a kuchyn�; prvé poschodí obývá majitel a 
druhé poschodí slouží za p�íbytek host
m. Celkem jest 319v zámku mimo prostranné sklepy a 
krásného schodišt� 39 pokoj
, 2 kuchyn� a 12 komor. 

Zámek jest se vším komfortem za�ízen, opat�en vodovodem, úst�edním topením a sice tep-
lou vodou, elektrickým sv�tlem, kteréž p�i pile malešovské se vyrábí bu	 pohonem parním ne-
bo - je-li s dostatek vody - turbinou. Spojen jest telefonem nejen s úst�ední kancelá�í, nýbrž i 
se všemi dvory a hovornami velkostatku. Spíže jest chlazena strojem pro výrobu ledu (kom-
pressor) pomocí tekuté kyseliny uhli�ité, pohán�ného proudem elektrickým. Veškerý náklad 
p�evyšuje milion korun. 

Za zámkem k západu jsou budovy hospodá�ské, totiž: byty ko�
, strojní prádelna se sušár-
nou, konírny, komory na postroje, k
lny na ko�áry atd. Kolem zámku je upraven d�ív�jší 
skrovný park s novým vodometem se sochou sv. 320Antonína Paduánského, kterýž káže rybám. 
Ten bude rozší�en zalesn�nou �ástí po stran� východní na „Švadlence“ zvané. Pod zámkem k 
severní stran� jest zahrada zeliná�ská a ovocného stromoví. Tam umíst�ny budou r. 1913 po-
t�ebné sklenníky. 

Restaurovaný zámek jest nyní stálým sídlem rodiny majitele panství. 
Do Rozt�že a zámku vedla jen lépe upravená cesta. V tato léta staví se okresní silnice od 

Lhoty p�es Rozt�žské lázn� ke vsi a severn� okolo zámku k Švadlence a k silnici albrechtické. 
Tím získá jihozápadní krajina zdejšího okresu blízké spojení p�es Bylany do Hory Kutné. 

ROZT	ŽSKÉ LÁZN	. 

Zabo�íme-li z okresní silnice malešovskokarlovské u Horní Lhoty na jih nov� založenou 
silnicí lípovým stromo�adím, octneme se v n�kolika minutách v Rozt�žských  lázn ích . 
Tam uvítá nás nejprve slušná kaple zasv�cená Marii Pann� a pak pod lípami u bývalých lázní 
�iperný hostinský. 

D�jiny. Za dávných �as
 - snad již v XVIII. století485) vedle horní p�šinky - blíže hájovny, 
stával strom a na n�m býval zav�šený obraz Panny Marie. Kdo 321obraz tam zav�sil a kdy, není 
pam�tníka. U toho stromu stával na blízku hlohový ke� a pod ním malá studánka �isté prame-
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nité vody. Lid p�šinkou tou se ubírající zastavoval se u onoho obrazu, konaje tu krátkou po-
božnost ku cti Bohorodi�ky a ob�erstvuje se tu i dobrou vodou ze studánky. 

Ve století zmín�ném zjevila prý se, dle ústního podání, na tom hlohu u veliké jasnosti n�-
kterým cestujícím Bohorodi�ka s Ježíškem na rukou. Tato pov�st se v okolí brzo rozší�ila, a se 
všech stran sem po�al lid putovati, aby uz�el tento divotvorný zjev. Lidé nabírali si také z oné 
studánky vody, vymývali sob� a nemocným neduživé o�i, a jak tradice praví, dosáhli úplného 
uzdravení. 

Tak stalo se toto míste�ko úto�išt�m lidu zbožného. Ješt� b�hem XVIII. století vystav�li 
mnozí dobrodinci vedle toho hlohového ke�e nad studánkou d�ev�nou kapli�ku, do níž dán byl 
obraz Bohorodi�ky dosud na strom� zav�šený. Kapli�ka svým �asem setlela a pon�vadž lidé 
nep�estávali sem putovati, konány sbírky, z nichž r. 1819 zbudována okrouhlá kaple.486) Ale 
poutník
m, když byla dostavena, zdála se tato kaple malá - skrovni�ká a proto op�t sbírali a 
když vyprosili sob� pozemek od urozeného pana Bed�icha z Dalberku, majitele zdejšího pan-
ství, p�istav�li k okrouhlé nové kapli - lo	. R. 1830 vysv�til kapli tuto hrab� Coudenhoven,487)
majitel panství jindického atd., kanovník u sv. Št�pána ve Vídni. Královéhradecká konsisto�
dala svolení, by se tu 322mohly konati bohoslužby v den sv. Trojice a ve dny Marianské. (To�
jsou hlavní pout� rozt�žské.) 

V údolí�ku p�i pot
�ku postaven v ty �asy hostinec ze d�eva a po n�jakém �ase i železité 
lázn�, také d�ev�né. R. 1825 byly d�ev�né lázn� strženy a postaveny z kamena a cihel. Lázn�
m�ly 8 pokojík
 a tolikéž láze�ských kom
rek a slušný sál. Dnes ovšem zašly lázn� na dobro a 
zachoval se pouze kostelík a hostinec pro výletníky z okolí. 

Že kutnoho�an
m Rozt�ž zvlášt� milá, dokazují podnes r
zné výlety sem po�ádané, a to: z 
Hory Kutné, �áslavi, Kolína atd., atd. Ba již i v starší dob� si Kutnoho�ané Rozt�ž oblíbili, 
což dokazuje slavný rodák kutnohorský Jos .  Kaj .  Tyl , kterýž napsal p�ekrásné a dojemné 
„Pomn�nky z  Rozt�že,“ sv�d�í o tom Almanach  Dra Peška z  r .  1844  a  Almana-
ch  Pet ra  Veselského  z r. 1845. Dobou nov�jší �erpal tu látku ku svému výte�nému romá-
nu „Zlato  v ohni“ oblíbený spisovatel a redaktor Osv�ty - Václav Vl�ek - meškaje tu na let-
ním pobyt�. 

I náš mistr Vrchlický rád tu pobýval, kdykoliv na Hory nebo do Malešova zavítal. Posled-
n� vzpomenul ve svých spisech i šprýmovného hostinského Frant. Procházky, který m�l na 
všech sklenicích slova: „Ukradeno  v Rozt�ži .“ 

Lázn� rozt�žské již dávno zašly, ale poutní�kové a výletníci navšt�vují kapli�ku a lázn�
dosud. Tam ve stínu košatých lip hledají ob�erstvení a najdou také milého odpo�inku, a naby-
vše ho, rozcházejí se po celém krásném, romantickém, vonným vzduchem napln�ném okolí. 
Rozt�ž jest opravdu roztomilé, idyllické míste�ko láze�ské. 

U lázní jsou t�i obytná stavení. �. 17., 18. a 19., náležející k Rozt�ži vsi a bydlí v nich 29 
obyvatel
. 
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Poznámky 
140) Zik. Winter: Život a u�ení: Str. 115., 133., 139., 140., 148. a 362. - 141) Farní kniha ka�kovská. - 142) 
Farní kniha ka�kovská. - 143) Kn�z Jan Vojha, arcid�kan kutnohorský, žaluje na Václava (1535), fará�e 
ka�kovského, rad� kutnohorské, že o n�m hanliv� mluvil (Arch. Kutnoh.). - 144) Arch. Kutn. z r. 1595 �. 
4919-5. - 145) Archiv Kutnoh. z r. 1595 dubna m�síce 17. - 146) Da�ický II., str. 54. - 147) Zdá se, že pro to-
hoto fará�e m�li ka�kovští velkou mrzutost, nebo� Kutnohorští zle je 29. �íjna 1618 kárají, že bez jich 
svolení fará�e svého dosadili. (Arch. Kutnoh. 1618, fol. 243.) - 148) Archiv Ka�kovský p�i r. 1507 atd. - 
149) Palacký: Díl I., �ást 1. Orth a Sládek: Slovník. - 150) Palacký: Díl II., �ást 2. - 151) Hrab� Chotek do-
mníval se, že kou�imský fará� (ne d�kan) byl p�íbuzným. - 152) Pam�tní kniha zbraslavická. - 153) Šafrá-
nek: Zem�d�lství. - 154) Ledr: D�jiny Nov. Dvor
. - 155) J. Ledr D�je N. Dvor
. - 156) J. Ledr: D�jiny N. 
Dvor
. - 157) Emler: Poz
statky I. 547. - 158) Vávra: D�jiny m�sta �áslavi. - 159) Hrady a zámky XII. a 
Pam. archael. X. str. 327. - 160) Bílek: D�jiny konfiskace. - 161) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 162) Pa-
m�tní kniha školy košické. - 163) Místopisný slov. histor. - 164) Zápisy fary košické. - 165) O košickém kos-
tele udržuje se pov�st, že býval p
vodn� tvrzí, �emuž prý nasv�d�uje celá mohutná stavba v�že. Ovšem 
písemných pam�tí o tom není. - 166) Sedlá�ek: Slov. histor. - 167) Pam�tní kniha fary košické. - 168) Zápis 
fary košické. - 169) �ehák: Hora Kutná. - 170) Ott
v Nau�. Slovník. - 171) Sedlá�ek: Slov. místopisný. - 172) 
Arch. Kutnoh. �. 159-2. - 173) Slovník místopisný. - 174) Slavík: Panství Kutnohorské. - 175) Podstránský: 
Jména místní. - 176) Šafránek: Zem�d�lství. - 177) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 178) Dsky zem. 64, B. 21. 
- 179) Dsky zem., 170, D. 23. - 180) Slavík: Panství Kutnohorské. - 181) Podstránský: Jména místní. - 182) 
Da�ický, díl II., 163. - 183) U Schallera na str. 19. také o dobývání st�íbra zmínku nacházíme. - 184) V polní 
trati „na Šancích“ jest jistá �ást pozemk
 porostlá travou, aniž by byla zd�lávána. Vkro�íme-li na pozem-
ky ty, uz�íme, že na pozemcích t�chto byly zákopy, pon�vadž obrysy jejich jsou dosud z�ejmé. Schaller ve 
své „Topografii“ str. 20. vypravuje, že r. 1646 strhla se u K�esetic bitva mezi vojskem naším a Švédským 
generálem Wittenberkem, a jeli toto vypravování historické, pak by mohly tak zvané „Šance“ pocházeti z 
té doby, pon�vadž dle Schallera se tu pak Wittenberk položil táborem. Jiná verse praví, že byly tyto záko-
py zhotoveny ve válkách francouzských anebo pruských na konci XVIII. století. - 185) Šafránek: Zem�d�l-
ství. - 186) Pam�tní kniha školy k�esetické. - 187) Dr. �ezní�ek: Visita�ní cesta biskupa Haye r. 1783. - 188) 
Pam�tní kniha školy k�esetické. - 189) Orth a Sládek: Slov. d�jep. - 190) Kniha fary zábo�ské. - 191) Patro-
nem fary jest Kristian rytí� ze Schäffer
. - 192) Sedlá�kovy „Hrady a zámky“ a Arch. �es. X. - 193) Dsky 
zem. 170, D. 23. - 194) Arch. Kutn. 6. kv�tna 1595 �. 4633-3. - 195) Zem. arch. 1595. - 196) Da�ický: II., str. 
167. - 197) Da�ický: II., str. 45. - 198) Dsky zemské. - 199) Arch. Kutn. z r. 1596. - 200) Emler: Reg. IV. 213. 
- 201) Archiv malešovský. - 202) Ledr: D�je Nov. Dvor
. - 203) Paprocký �te text Hajk
v v lessích (v leších). 
- 204) Sedlá�ek: Slovník místop. - 205) Orth a Sládek. - 206) D�jiny m�sta �áslav�. - 207) Da�ický, II. str. 
158.: „Konšel Ji�ík Starý, Bojan �e�ený, ve dvo�ích, jenž Lochy slují.“ - 208) Knihy trhové z r. 1606 atd. - 
209) Dsky zem. 149. E. n. - 210) J. Ledr: D�jiny Nov. Dvor
. - 211) Památky archaeol., X., str. 170. - 212) 
Místopisný slovník historický. - 213) Tingl: Libri conf., II., pag. 63. Krásl: Sv. Prokop, 230. - 214) Emler: 
Libr. conf. VI. 271., VII. 39 a 283 a Krásl: Sv. Prokop 236. - 215) Sedlá�k
v Míst. slov. historický. - 216) 
Konservator Kliment �ermák. - 217) Smil Flaška z Pardubic, synovec slavného arcibiskupa Arnošta z Par-
dubic, byl hejtmanem �áslavského kraje a svého �asu výte�ný spisovatel mezi svými vrstevníky. „Novou  
rad ou “ vynikl nejvíce a Všehrd ji prohlásil za literární znamenitost. - 218) Sta�í Ietopisové str. 44.: „To 
vidúci jedna žena, že muž její již ho�í, vsko�ila tam za ním do ohn� a sho�ela s ním. - 219) Palacký: D�jiny 
III. - 220) Podstránský: Jména místní. - 221) Sedlá�ek: Místopisný slovník. - 222) C. k. �íšský fin. archiv ve 
Vídni, 30. zá�í 1569. - 223) C. k. �íšský fin. archiv ve Vídni, 8. kv�tna 1570. - 224) C. k. �íšský fin. archiv 
ve Vídni, p�i r. 1570. - 225) F. Slavík: Panství Kutnohorské. - 226) F. Slavík: Panství Kutnohorské, Schaller: 
�áslavský kraj a Popis Palackého. - 227) V pozadí topol
 vid�ti na vrchu farní ves Byká�. Viz „Bitva u 
Malešova.“ - 228) Archiv �. I. - 229) Veselský: Almanach z r. 1844. - 230) Arch. Kutnoh. r. 1476 �. 110 �erv. 
a Arch. �. IV. - 231) Pam�tní kniha školní. - 232) a 233) Pam�tní kniha školní. - 234) Arch. kutnohorský r. 
1818. - 235) Toho roku zem�el u�itel Václav Doležal; v pam�tní knize stojí o n�m tato poznámka: Václav 
Doležal, Musterlehrer v Malešov�, m�l dva pomocníky a vyu�ovalo se: Náboženství, �tení, psaní, po�ty, 
pravopis a diktandu, písemnostem, zem�pis �ech a po�átk
m n�mecké �e�i. Jmenovaný u�itel požíval 
krom� školního platu z d
chodu: 16 zl. a pro dva pomocníky 8 zl., 3 sudy piva, 2 m��. pšenice, 4½ m��. 
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žita, 3 m��. je�mena, 2 m��. hrachu, pak pole vrchnostenské Nro. Top. 188.339 a 399 úhrnem 3 jitra 
892 º. - Z kostelní kasy každoro�n� 5 zl. na struny, p�ídavek na pomocníka 5 zl., od zpívání pašijí 1 zl. 
10 kr., na papír k popisu 1 zl., na d�íví p�ídavek 4 zl. a z nadace Dr
bežkovi za chorální hudbu 4 zl. 40¾
kr. - 236) Jiná zpráva tvrdí, že kapli tu dostav�l r. 1733 Jind�ich Karel z Ošteinu a d
kazem prý toho jest 
jeho znak nad vchodem do kaple. - 237) Dsky zemské z r. 1797. - 238) Jos. Vlk: Geschichte u. Chronik v. 
Maleschau 1872. - 239) Heber: Burgen u. Schlösser. - 240) Hlavní pramen k d�jinám Malešova poskytla 
nám „Pam� t n í  k n i h a  fa ry b yk á� sk é“ a „Pam�tní kniha školní“. - 241) Arch. �. I. 357. - 242) Arch. 
kutnoh. 5./X. 1359. - 243) Dsky zem. a Arch. kutn. memorabilia. - 244) Arch. �. II. 470. - 245) Hrady a zám-
ky Xll. - 246) Arch. �es. II. 21. - 247) Orth a Sládek: Slov. topogr. - 248) Sedlá�kovy „Hrady a zámky“ XII., 
str. 131 - 249) Hrady, str. 132. - 250) Hrady, str. 133. - 251) Bílek: Konfiskace. - 252) C. k. �íš. fin. arch. ve 
Vídni. - 253) Dsky zem. 144 F 16. - 254) C. k. �íš. fin. arch. p�i r. 1631. - 255) Hrady a zámky XII. - 256) Ol-
d�ich Vavák z Hradce byl krátký �as r. 1421 sn�mem volený nejvyšší mincmistr a zem�el t. r. 22. dne m�s. 
zá�í. Lacinova Kronika. Díl II. �ást II., str. 929. - 257) Lacinova Kronika díl II. str. 930. - 258) Lacinova 
Kronika díl II. �. II., str. 1020. - 259) Husitské vále�nictví za doby Žižkovy a Prokopovy. �. 10. spis
v po-
ct�ných jubilejní cenou 1898. - 260) K farnosti byká�ské náležejí: Bahno, Bahýnko, B�ezová, Chlistovice, 
Chroustkov, Malešov, Maxovna, Rozt�ž, Lhota Hor. a Dol., Kraso�ovice, Týništ�, Poli�any, Polánka, Za-
vadilka, P�edbo�ice, Zdeslavice Malešovské. - 261) Arch. kutn. r. 1495-1515, lit. E. 17. - 262) Památky ar-
chaeol. díl X. Dr. Kalousek. Str. 210. - 263) Maxovny tehdy ješt� nebylo. Byla založena r. 1798. - 264) Sion 
dle historik
 hodnov�rných (Sedlá�ek atd.) byl již postaven r. 1420. - 265) Žel, že tu nebylo nikoho, kdož 
by se byl staral o zachování t�chto nález
. - 266) Lacinova Kronika �ást II., str. 1022. - 267) P. Jos. Dundá-
lek: Vrch Vysoká. - 268) K �lánku tomuto užito spisu Ledrova: D�jiny Malína. - 269) O p�stování malín-
ského k�enu a okurek viz v I. díle „Zem�d� l s t v í .“ - 270) Topografie �ásl. kraje 81. - 271) Matrica Bapti-
satorum atd. sedlecensis ab anno 1650 usque 1699 I., Matrica B 1700-1750, matrica C 1750-1781, a ná-
sledující do r. 1824. - 272) Pam�tní kniha školní. - 273) Palacký II. 319. - 274) Emler: Regesta IV. 734. - 275) 
Rodina Pab�ni�tí z Vora�ic, stará šlechta �eská, která m�la sídlo své na tvrzi Pab�nicích. Viz tyto! - 276) 
Tehdejší kostelníci byli správcové jm�ní církevního, tedy ne kostelníci = služebníci. - 277) Rybi�ka: Zvo-
na�ství z r. 1885. - 278) Viz Ledr: D�jiny Malína str. 73. - 279) Vávra: D�jiny Kolína. - 280) N�které nálezy 
p�echovává statká� p. Jansa v Malín�. - 281) �ist�ves, obec blíže Králové Hradce. - 282) Malínské denáry 
jsou uschovány dílem v museu království �eského, dílem u p. E. Fialy, inženýra v Praze. - 283) Jos. Ledr: 
D�je Malína. - 284) Emler: Regesta III. - 285) J. Ledr: D�jiny Malína. - 286) Valouni, také Balouni, jest ná-
zev románského a Francouz
m p�íbuzného národa, jenž má svá sídla dílem ve Francii, v belgických pro-
vinciích a v záp. �ásti Luxemburku. - 287) Viz Riegr
v Slovník Nau�ný. - 288) Památka po hutích a tavír-
nách leží kol Markovi�ek (strusky a haldy) dosud. - 289) Pam�tní kniha školy malešovské. - 289a) Šafránek: 
„Zem�d�lství“. - 289b) Dle katastru josefínského. - 290) Slov. místop. histor. - 291) Hrady a zámky XII. - 292) 
Da�ický II., str. 121. - 293) Da�ický II., str. 151. - 294) Arch. Kutn. p�i roce 1622. - 295) Da�ický II., str. 263. 
- 296) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 297) Arch. kutn. p�i r. 1738. - 298) Arch. kutn. p�i r. 1755. - 298a) Ar-
chiv t�ebo�ský. - 299) Arch. �esk. místodržitelství p�i r. 1508. - 300) D. Z. 46 J. 10. arch. gub. - 301) Pod-
stránský: Jména místní. - 302) Uschováno krom� pen�z a zlatého t�epení v kabinet� školy miskovické. - 
303) Emler: Regesta II. 956. - 304) Arch. místodržitelský. - 305) Hrady a zámky XII. - 306) Hrady a zámky 
XII., 145. - 307) Dsky zemské. 5 F. 16. - 308) Panství suchdolské. - 309) a 310) Památky archaeol. r. X. - 311) 
Jest zapsáno v knihách veletovských uložených v Pardubicích, kam Veletov ku kraj. soudu náležel; nyní 
místo v „Jespích“ �íká se v „K�ep elových  k ou t ech .“ - 312) Arch. musejní. - 313) Viz Vinice neškare-
dická. - 314) Šafránek: Zem�d�lství. - 315) Josefínský katastr. - 316) Viz Kl. �ermáka: Z pam�ti školních 
pomocník
. - 317) Registra purkrechtní obce neškaredické a puche�ské zal. 1636. (C. k. soud krajský v Ho-
�e Kutné.) - 318) Archiv jihlavský p�i r. 1402 p�ipomíná ješt� Zikmunda z Kotigsdorfu. - 319) Hrady a zám-
ky XII. - 320) Purkrechtní kniha neškaredická p�i r. 1781. - 321) Pam�ti Da�ického I. 90. - 322) Da�ický I., 
str. 92. - 323) Da�. I., str. 100. - 324) Hrady a zámky XII. - 325) Da�. I. str. 142. - 326) Dsky zem. 86 M 11. 
kvatern. - 327) Arch. kutnohorský. - 328) Lid �íká také Net �eb ,  Net �eb a ; ale „Staré Památky“ a Palacký 
vždy Net�eby. - 329) Srovnej: T�ebešice, T�ebo�, T�ebonín a j. v. Podstránský: Jména místní. - 330) Pam�tní 
kniha novodvorská. - 331) Škol. fond obnášel r. 1785 - 45.075 zl. a vynášel ro�n� 1777 zl. úrok
. - 332) Na 
kostele �te se latinský chronogram a v n�m letopo�et 1696. - 333) �ád tento založen Dominikem de Gu-
zman a potvrzen papež. stolicí r. 1216. První sídlo m�li v Toulonu. - 334) Arch. �. II. - 335) Sedlá�ek: Hrady 
a zámky XII. - 336) Arch. �. I. - 337) Regesta král. ve Vídni. - 338) Hrady a zámky XII. - 339) Dsky zem. 59. 
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D 2. - 340) Dsky zem. 24. F 3. a Sedlá�kovy „Hrady“ XII. - 341) Ka�kovský formulá�. - 342) Knihovna hra-
b�te z Žerotína v Bludov� na Morav�. - 343) Dsky zem. 295 D 23. - 344) Dsky zem. 114 K 14. - 345) Dsky 
zem. - 346) Hrady a zámky XII. - 347) Výpis z c. k. berního ú�adu pro r. 1911. - 348) Podstránský: Míst. 
jména. - 349) Orth a Sládek: Slovník. - 350) Pam. archaeol. X. uvád�jí Opatovice se dvorem r. 1547 mezi 
statky konfiskovanými. - 351) Hrady a zámky XII. - 352) Matrika fary �erv. Janovic a Sommer: Kraj �ásl. - 
353) Archaeol. památky. - 354) Lysimachus byl vojev
dce Alexandra Vel. Po jeho smrti stal se místodržite-
lem v Thracii, asi 10 let pozd�ji p�ijal titul královský a dobyl Mal. Asie a kone�n� i Macedonii. Zem�el r. 
281 p�ed Kristem a dle toho su	, lask. �tená�i, o stá�í této thrácké mince. Také zde byl nalezen zlatý prs-
ten a kachle. Kam se pod�ly - nikdo neví. - 355) Ledr: D�jiny Nových Dvor
. - 356) Podstránský: Místní 
jména. - 357) Tehdy byl jen Nový dv
r. - 358) J. Vávra ve Slov. N. - 359) Rukopis Strahovský. - 360) Archiv 
�. II., str. 460. - 361) Liber her. z r. 1442-98 v Arch. kutn. - 362) Archiv kutn. memor. z r. 1480-89. Mezi 
t�mito ú�edníky byl také Mikuláš z Prach�an. - 363) Slovník Nau�ný, Vávra: D�je Kolína. - 364) Sedlá�ek: 
Hrady XII. - 365) Dsky zem. Quat. trhový bílý z r. 1562. - 366) D. z. 56, F 23. - 367) Dsky zemské 168 K 29. 
- 368) Dsky zemské 308 A I. - 369) Viz Nové Dvory. - 369a) Konservator Kliment �ermák. - 340) Památky ar-
chaeol. XXI. (1904-05). �lánek c. k. konserv. Kl. �ermáka. - 371) Skoro všecky nálezy chová Museum 
m�sta �áslav�. - 372) Arch. �. II. - 373) Arch. �. II., str. 333. - 374) Ledr: D�jiny Malína, str. 59 atd. - 375) 
Hist. Rozhledy r. V., str. 11. - 376) Arch. �. III. 502. - 377) Arch. �. III. 512. - 378) Hrady a zámky XII. - 379) 
Letopisy �es. - 380) Arch. �. II., str. 414. - 381) Viz �erv. Janovice. - 382) Old�ich z Rožmberka v Arch. �esk. 
II., str. 413. - 383) Suchotlesky, zašlá ves, stávala blíže Hrab�šína na �áslavsku. - 384) Slov. místopisný a 
Bílek: Konfiskace. Resoluce vydána 2./IX. a 16./X. l. P. 1630. (Bílek 75). - 385) Volný: Topografie Mora-
vy. - 386) Hrady a zámky XII. - 386) Orth a Sládek = z M�kovic. Mínkovice = Míkovice = M�kovice, ves 
na panství zvole�ovském.) - 388) Slavík: Panství kutnohorské. - 389) Hamfest = Handfest = výsada. - 390) 
Bílek: Konfiskace. - 391) Šafránek: Zem�d�lství. - 392) Archiv kutnohorský. Patron obec Hora Kutná. - 393) 
Sedlá�ek: Hrady XII. - 394) Kv. trh. l. P. 1596 D. 27. - 395) Archiv kutnohorský. - 396) Dsky zem. kvat. �. 
138. - 397) V�ela �áslavská. - 397a) Arch. kutn. v listopadu 1640. - 398) Nau�. Slovník Riegr
v. - 399) Orth a 
Sládek. - 400) Lán  = základní vým�ra p
dy spojené s jedním dvorcem. Byla to hospodá�ská jedni�ka jako 
u �íman
 jitro. Ob� tyto míry zobecn�ly také ve vlastech slovanských. M��iti na lány rozmohlo se nejvíce 
v XIII. v�ku. Za P�emysla Otakara II. rovnal se �eský lán 60 hon
m �ili 64 korc
m výsevy. Svobodný lán 
m�l 53, selský poplatný 43 korce polností. - 401) Památní kniha kutnohorská z r. 1480 a Hrady a zámky 
XII. - 402) Viz Malešov. - 403) Dle katastru josefínského. - 403a) Dr. �ezní�ek: „Cesta visita�ní kraje �áslav-
ského konaná biskupem Hayem r. 1783. - 404) Arch. Kutnohorský p�i r. 1810. - 405) Archaeol. Památky 
ro�. XXIII. Nálezy jsou dílem v museu kutnohorském, dílem v �áslavském. - 406) Arch. �eský II. a Bílek: 
Konfiskace. - 407) Bílek: Konfiskace. - 408) C. k. �íšský fin. archiv z r. 1569. - 409) Slavík: Panství kutno-
horské. - 410) Arch. kutnohorský z r. 1587. - 411) Kmetcí dv
r = zván jest selský dv
r - naproti panskému 
dvoru. - 412) Arch. kutnohorský. - 413) Da�ický II. 138. - 414) Arch. kutnoh. z r. 1629 �. 8458. - 415) Slavík: 
Panství kutnohorské a Archiv kutnohorský z r. 1594. - 416), 417) a 418) Slavík: Panství kutnohorské. - 419) O 
sporu tomto vypravují listiny v arch. kutnohorském, pak dsky zem. 59 N 27 a Reg. šerá p
hon
v v té p�i 
1577-1583 uložená v Mus. �eském. - 420) Vládl od r. 1612-18 a op�t r. 1621-28. (Viz Prodromus P. Jana 
Flor. Hammerschmieda r. 1723.) - 421) Arch. kutn. r. 1621 �. 7703. - 422) Arch. kutn. r. 1557 �. 8360. - 423) 
Archiv kutn. p�i r. 1629 �. 8454 (L 9). - 424) Archiv kutnoh. �. 8682. - 425) Zvod  = skute�né uvedení ku-
pujícího nebo d�dic
 jeho v práva d�dictví. Dle z�íz. zem. byl zvod druhým stupn�m exekuce. - 426) Arch. 
kutnoh. r. 1636 �. 8791. - 427) Arch. kutn. r. 1638 �. 8907. - 428) Arch. kutn. r. 1657 �. 10154-I. - 429) 
Arch. kutn. r. 1657 �. 10154-III. - 430) Arch. kutn. r. 1661 �. 10581. - 431) Da�ický II., 280. - 432) Archiv 
kutn. r. 1630 �. 8512. - 432a) Slavík: Panství kutnohorské a Arch. kutnohorský. - 433) Palacký: Popis, str. 
188.; také Sommer: Kraj �áslav., str. 37. nazývají ves P�ítoky, ale lid navykl si nesprávn� nazývati obec 
P�ítoka. - 434) Výpis z „j osef .  k a t a s t ru “ z r. 1785. - 435) Emfyteusté byli rolníci, kte�í m�li najaté po-
zemky od obcí nebo vrchností na vždy nebo na dlouhou �adu let s úmluvou, že dokud pachtý� anebo jeho 
d�dic správn� bude platiti, nesmí se mu odníti pozemek. (Red.) - 436) Rustikalisté byli držitelé selských 
statk
, kterým p�íslušelo právo bráti užitky z ob�in a toto právo zachovalo se n�kde až podnes. Zvali se 
také starousedlíci nebo celoláníci. V mnohých obcích byly velké spory mezi rustikalisty a ostatními ob�a-
ny. (Red.) - 437) Bernau: Pla�any a okolí. - 438) Orth a Sládek. - 439) Erben: Regesta I. 578 a Sommer: To-
pografie �ech. - 440) Der Pfaffe = kn�z = pop. - 441) Arch. kutn. p�i r. 1397. - 442) Sedlá�ek: Hrady a zámky 
XII. - 443) Arch. kutnohorský, kniha �erv. �. 31., r. 1443. Org. pergam. - 444) Archiv kutnohorský. Memo-
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rabilia. - 445) Byl nejvyšším mincmistrem od r. 1458-1463. Viz Jana Floriána Hammeršmída: „Prodro-
mus.“ - 446) Arch. kutn. p�i r. 1485. Lib. her. 1426-89. - 447) Právo šosovní byla ochrana, kterouž ud�lova-
la vrchnost svým poddaným nebo p�íslušník
m; odtud jmenovit� kompetence m�stského práva. - 448) Pa-
mátky archaeol. X. - 448a) Kutnohorský archiv p�i r. 1550 a Památky archaeol. X. - 449) Památky archaeol. 
X. - 450) Da�ický II., str. 35. - 451) Dsky zem. Tom 296. P. 11. a Topografie Sommrova str. 38. a Památky 
arch. X. - 452) Da�ický I., str. 294. - 453) Sommer: Topografie kraje �ásl. - 454) Dsky zem. kvaterny 393. a 
Bílek: Statky klášterní. - 455) Slavík: Panství Kutnohorské. - 456) Josefínský katastr 1785. - 457) Opisy z 
kn�h veletovských p�i c. k. krajském soud� v Ho�e Kutné. - 458) Podstránský: Jména místní. - 459) Viz 
Perštejnici. - 460) Pam�tní kniha Puche�ská. - 461) Dsky dvorské XVIII. 445. - 462) To� byli knihovní zapi-
sovatelé; n�mecky se jim �íkalo Pfand oder Hypothekenbuchhalter. - 463) Da�ický I., 94. - 464) Hrady XII., 
46. uvád�jí úmrtí jeho p�i r. 1575. - 465) Da�ický II., 151. - 466) Viz Poli�any. - 467) Archiv kutnoh. p�i r. 
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323SEDLEC. 

Severovýchodn� více jak 2 km od Hory Kutné založen byl klášter cisterciácký v r. 
1142.488) Kol n�ho záhy usazovali se poddaní, mýtili lesy, stav�li domy, p�íbytky a tak pozne-
náhlu povstávala na pozemcích klášterních osada, kterouž nazvali Sed lec . 

Šimon Kapihorský: Historie kláštera sedleckého str. I. píše: „Léta Pán� 1143 za kralování 
dobré a svaté pam�ti Vladislava krále �eského, založil Miroslav z slav. pán
v �eských krve 
pošlý, klášter cisterciácký na míst�, kteréž slulo Sedlec.“ 

Jméno Sedlec odvozuje se správn� od slov sed�ti, sídleti, sídla, usedlost a to proto, že ma-
jitel a zakladatel tu jist� m�l ješt�, než tu stál klášter, své sídlo.489) 

Abychom byli úplnými, tož uve�ej�ujeme pov�st o založení kláštera sedleckého, kterou 
nám takto vypravuje kroniká� Hájek z Libo�an: „Biskup Daniel pojav své služebníky, vrátil se 
s nimi do Moravy k Jind�ichovi olomúckému a tu, pobyv p�i „Veni,“ jel pak k n�kterým sob�
p�íznivým rytí�
m, a když všecky v�ci pot�ebné zp
sobil, do �ech se navracoval. Jeda od m�s-
ta �áslavi k Malínu, byl p�emožen d�ímotou. I �ekl k svým služebník
m: „Mali�ko uchylte se 
z cesty na stranu.“ A když p�ijeli do jednoho údolí v hustém lese, sesedl biskup s kon�; sluho-
vé odepnuvše sedlo na zem jej položili tak, aby onen hlavu svou na� položiti mohl. Biskup le-
hl si na pravou stranu a brzy usnul.“ O �em komorníci Jind�ich a Racek rozmlouvali, to v�d�l 
naivní Hájek doslovn�. „V tom prý p�ilet�l jakýs ptá�ek bílý jak sníh se zlatýma k�ídloma a 
postavil se vedle tvá�e spícího. Biskup otev�el náhodou 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 vstal biskup, pohlédl k nebi 
a zvolal: „Mirabilis Deus suis operibus.“ Pak sd�liv sluh
m vnuknutí božské, kázal místo to, 
kde odpo�íval, zaznamenati. Na rozkaz boží stav�l se tu pak klášter cisterciácký.490)

324Sedlec leží na levém b�ehu potoka Vrchlice na jižním úpatí vrchu Ka�ku asi 283 m n. 
m. Obcí vede erární silnice do Hory Kutné, stav�ná r. 1830; ve vsi odbo�uje do Hory Kutné 
okresní silnice vedoucí na p�edm�stí Karlov a blíže cukrovaru vede nová r. 1902 stav�ná silni-
ce taktéž do Hory Kutné na p�edm�stí Hlouška. Nyn�jší erární silnice sedlecká jest bývá Ka-
menná Stezka z kláštera Sedleckého do m�sta vedoucí p�es Pankrác až ku brance (fortn�) sed-
lecké. P�i cest� té stávala hospoda a kovárna. 

Po stran� jižní p�i Vrchlici vede r. 1883 vystav�ná lokální dráha z Hory Kutné na nádraží 
sedlecké a u mostu železného p�es Vrchlici r. 1884 vystav�ného jest zastávka Sedlec. 

Sedlec má 137 dom
, v nichž bydlí 1594 obyv., z nichž jest 29 ev. ref., 25 israel. a 3 
augsb. Domy jsou p�ízemní i jednopatrové, zd�né a vyjma t�i tvrdou krytbou opat�ené. Tvo�í 
�ady po obou stranách silnice a pak i úhlednou náves až ke kostnici. Obyvatelstvo živí se hlav-
n� výd�lkem v tab. regii, pak malorolnictvím, zahradnictvím a �emeslem. 

V obci jest továrna na zpracování tabáku, pivovar a cihelna, která sem ode dvora „Šip�í“ 
p�enesena byla. Nejstarší rodiny v obci jsou: Vykulilova, K�ížkova, Davídkova, Dušánkova, 
Pokorných, Šim
nkova, Zimova, Ludrova a N�mcova. Kroj i nábytek jest moderní. Mládež 
mužská po vyjití ze školy jde na studie do Hory Kutné nebo na �emeslo, mládež dív�í bu	 do 
tab. regie nebo do služby. 

Obec nemá jm�ní žádného. Vým�ra celé obce s velkostatkem obnáší 355 ha 33 a, z �ehož 
se i s pr
myslovými závody platí 15.499 K 38 h p�ímých daní. (Velkostatek sám platí 6164 K 
44 h.) (Vý�atek z arch. obec.) 

Stav zdravotní je v
bec uspokojivý. Mor zu�il v Sedlci r. 1318 a cholera roku 1866, která 
vyžádala sob� 13491) lidí za ob��. 

Pozemky mají tato jména: u Skalky, za Trejby, na Vinici, na Pun�oše, na Spáleným, nad 
Šip�ím, u Meckas, na Brunclíku, na Zervanov�, na Kobyle, ve Štolci atd. 

Škola. Staroslavný klášter sedlecký m�l již školu ve XIII. století. V této škole vychovává-



214
no a p�ipravováno bylo žactvo k stavu �eholnímu a u�iteli tu byli kn�ží z �ádu cisterciák
. 
Obecné školy tu nebylo a d�ti v
bec do školy nechodily. Po bitv� b�lohorské náležely d�ti 
sedlecké k farní škole malínské. 

Cís. dekr. ze dne 24. VII. 1799 byl sedlecký klášter zrušen. Statky jeho p�ipadly nábož. 
fondu, kterýž byl spravován administrací c. k. státních statk
. V po�átku století XIX. navrhla 
administrace statk
 vys. guberniu, aby fará� i škola z Malína do Sedlce p�eloženy byly, a za 
d
vod uvedla, že by ten velkolepý kostel sedlecký byl zrušením kláštera zcela opušt�n. 

Dvorním dekretem ze dne 19. kv�tna 1801 a po dalším jednání nejv. dekretem ze dne 9. 
dubna 1807 �ís. 12.497 bylo povoleno, aby fara a škola malínská do Sedlce def. p�eložena by-
la. Nic nepomohly protesty obce malínské a hlízovské. Než se pom�ry školské urovnaly, vyu-
�oval od 1. zá�í 1807 mládež sedleckou tamní kn�z Jos .  Devoty, a to v �ásti nového kon-
ventu. Od m�síce srpna 1808 vyu�oval tu první u�itel malínský Jos. Havli�, který do Malína 
dekretem ze dne 27. II. 1806 �. 39 u�itelem ustanoven byl. Do roku 1812 byla škola i byt u�i-
tele v nov. konventu klášterním. 

Když pak t. r. c. k. továrna na tabák z Gol�. Jeníkova v m�síci listopadu sem p�eložena by-
la, umíst�na škola i byt u�itel
v v starých klášterních budovách. (Nyn�jší hosp. ú�ady a fara.) 
Tu bylo vyu�ováno do r. 1816. 

Nyní jednáno o stavbu nové školy a ta byla povolena dekretem dvorní kancelá�e dne 21. 
�íjna 1814 �. 13.760. Rozpo�et obnášel 3559 zl. 425/6 kr. šajnu mimo ru�ní a potažní práce. 
Stavba dokon�ena byla r. 1816 a vyu�ovati se zapo�alo t. r. 18. zá�í. V budov� byla 1 školní 
sv�tnice s 5 okny, malá a v�tší sv�tnice pro u�itele, p
da, komora, kuchy�, chlév a d�evník. K 
tomu p�idán dv
r a z klášterní zahrady takový kus zahrádky, jaký míval d�íve u�itel v Malín�. 
Katastr. výnos této zahrádky obnášel 45 kr. šajnu. 

Patronem školy byla do r. 1819 c. k. administrace státních statk
 v zastoupení nábožen-
ského fondu. V r. 1819 koupil statky sedlecké kníže Karel ze Schwarzenberku a stal se tak pat-
ronem kostela i školy. 

325Až do r. 1883 byla škola jednot�ídní. V témž roce bylo školou povinných žák
 128 a by-
lo povoleno c. k. zem. šk. radou 7. dne m�s. b�ezna 1882 �. 4479 školu o jednu t�ídu rozší�iti. 
Ale že nebylo ve škol. budov� místa pro druhou t�ídu, najala obec v budov� �. pop. 15. sv�tni-
ci, ve které se vyu�ovalo od 1. ledna 1884 až do 16. ledna 1888. 

Míst. šk. rada rozhodla se kone�n�, že rozší�í starou školu p�ístavbou o jednom poschodí a 
tak se také stalo. Dle opraveného plánu a rozpo�tu stavitele Jos. Procházky z Hory Kutné pro-
vedl stavbu za 10.200 korun kutnohorský stavitel �en�k Dajbych. R. 1900 svolila c. k. zem. 
šk. rada, aby škola rozší�ena byla o t�ídu t�etí. Místní škol. rada opat�ila v chudinském domku 
místnost za nájemné 140 K ro�n� a vyu�ovati se zde po�alo 15. ledna 1900 a v téže místnosti 
se vyu�uje podnes. Míst. šk. rada po�ala na podn�t c. k. okr. šk. rady uvažovati, kterak by 
možno bylo starou školu pro t�i t�ídy upraviti. Rozhodnuto kone�n� 5. prosince 1911, že se má 
postaviti na pozemku vedle školy zcela nová budova pro 5 t�íd a starou školu upraviti na byt 
�íd. u�itele a obecní kancelá�. 

Plány provedl stavitel Jind�ich Rákosník a náklad rozpo�ten jest na 72.523 K. P�íštím ro-
kem má býti škola postavena. Stane-li se tak, bude jen ctí obce sedlecké. 

Kníže Schwarzenberk svolil p�enechati pro stavbu školy pot�ebný pozemek a tak bude v 
nejbližší dob� postavena nová škola, kteréž je již veliká pot�eba. 

326P�íjmy farního u�itele sedleckého byly fassí ze dne 21. prosince 1805 upraveny a p�i 
prodeji panství r. 1819 do pozemkových knih vloženy a rozvrženy byly takto: 

Hotov�  : Z d
chod
 20 zl. konv. mce, na hud. nástroje 4 zl. 5 kr., za rekviem Miroslavo-
vo (zakladatel kláštera) 1 zl. 10 kr., na hudebníky 2 zl. 20 kr. 

Naturál ie : 2 m��. 12 másl. pšenice, 7 m��. žita, 2 m��. 12 másl. je�mene, 1 m��. 3 másl. 
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hrachu, 16 žejdl. soli, 6 lib. kapr
, 2½ sudu piva, 1 sud piva pro hudebníky, 1 v�dro pro zp�-
váky v postním týdnu velikono�ním. 

D � íví : 8 sáh
 p�ti�tvrtního m�k. d�íví pro vlastní pot�ebu, 4 sáhy k vytáp�ní školy denní, 
1 sáh pro školu ned�lní; dovoz povinni jsou obstarati p�iškolení z Malína a Hlízova. 

Z  nábož.  fondu: Z bratrství 16 zl. 40 kr. víd. �., z malínské obec. pokladny 20 zl. v. �., 
sobotáles 122 zl. 40 kr. v. �., Nového roku 9 zl. 30 kr. v. �., za vejce o sv. Ji�ím 18 kr. st�., Ze-
leného �tvrtku 7 kr. st�., michalské posvícení 3 zl. 34 kr. st�., štola 6 zl. st�., od kostela 8 zl. 
víd. �. 

Od r. 1820 dávala továrna sedlecká škole 40 zl. konv. mce. - Takové p�íjmy m�l u�itel až 
do vydání nov. zákon
 škol. v r. 1870. 

Posloupnost u�itelstva. Správcové škol: Jos. Havli� (1808-54), Jos. Horák (1855-79), Jos. 
Machá�ek (zat. 1879-80), Jos. Husák (1880, �íd. u�. do 1909), Alo is  Kmoní�ek (�íd. u�. 
1910 dosud). Školní pomocníci: Jos. Podolák (1812 -13), Ant. Vinopal (1813-14), Prokop 
R
žek (1814-16), Frant. Dvorský (1816-20), Mat�j Paur (1820-31), Alois Machek (1831-41), 
Jos. Horák (1841-54, pak spr. školy). U�itelé a u�itelky byli: Ludvík Kuba (1884-85), Ant. 
Ptá�ek (1885-86), Jos. Komárek (1886-90), Eduard T�íska (1890-96), Voj t�ch  Š�astný 
(1896 u�. dosud. Také spravoval zat. školu r. 1909), Václav Václavík (1900½ roku), Milada 
Ková�ová (1900 n�kolik dní), Julie Plocková (1900-01), Boh. Náhlík (½ r. 1901), Anna Cin-
nerová (1901-02), Jan  Rá�ek (1902 dosud), Barbora Kle�ková (1902-03), Aloisie Pivo�ko-
vá (1902 - 20 dní), Marie Pilbaurová (¼ r. 1907), Matylda Bílková (1909 - 14 dní), Jarmila 
Pelikánová (1909-10). 

Posloupnost p�edsed
 míst. šk. rady: Michal Rayman, �editel panství, Frant. B�ichá�ek, 
majitel realit, Jan Bohata, �editel panství, Jan �ervený, truhlá�, Felix K�ížek, rolník, Ant. Du-
šánek, rolník, Josef Ludra, hostinský, Jan Vobo�il, rolník, Josef Husák, �ídící u�itel v. v. 

Míst. škol. dozorcové: Jan Bohata, �editel panství, Frant. B�ichá�ek, maj. realit, Ant. Du-
šánek, rolník, Karel Slavík, knížecí d
chodní, Jan Vobo�il, rolník, MUDr. Otakar Havlí�ek, 
Maxmil ián  Fárka, �editel panství, dosud. 

Pracím ru�ním vyu�ováno již ve škol. roce 1873-74. Dobrodinec zdejší školy MUDr. 
Frant. Stán�, léka� kutnohorský, založil p�i zdejší škole, když prve si k tomu vyššího svolení 
zjednal, školku ru�ních prací. Nakoupil látek a všelikých pot�eb a školce je daroval. U�itelkou 
byla jmenována Anna Horáková, manželka správce školy, za ro�ní odm�nu 100 K. C. k. 
okresní školní rada, vidouc náležitý prosp�ch, svolila na základ� výnosu c. k. zem. šk. rady r. 
1901 u�iti ve dvou odd�leních po 3 hod. a r. 1908 povoleno u�iti ve t�ech odd�leleních, taktéž 
po 3 hod. Po u�itelce A. Horákové byla u�it. Julie Husáková, Marie Krulišová a Emanuela  
Husáková dosud. 

Fara. Sedlec náležel k farnosti malínské. R. 1801 byl administrátor fary malínské Robert 
K�en�k jmenován fará�em. Za jeho ú�adování p�ipadla Matice náboženská a gubernium král. 
�eského na myšlenku, aby fara malínská p�enesena byla do Sedlce a také o to ihned podal žá-
dost k pat�i�ným ú�ad
m. Dvorním listem ze dne 19. kv�tna 1801 byl návrh tento schválen. Za 
d
vod bylo udáno, že v Malín� je spustlý a malý kostel, spustlá a nedosta�itelná budova farní a 
kone�n� malý h�bitov. 

Za to uvedeny mnohé d
vody pro p�eložení, jako: krásný, nákladný a starožitný odsv�cený 
chrám klášterní v Sedlci, který by p�eložením fary op�t mohl býti vysv�cen a farním prohlášen. 
Téhož roku 2. dne m�síce zá�í konána z na�ízení guberniálního komisse v Sedlci, aby se o p�e-
ložení fary stalo definitivní rozhodnutí. 

Ke komissi té byli pozváni a také se dostavili: P .  Ferd .  Housa, viká� a arcid�kan kutno-
horský, v zastoupení konsisto�e králohradecké, Josef D� 327dek, c. k. komissa� z �áslav�, 
Josef Pavl ík  a  Jan  Novák, ú�edníci panství sedleckého, P .  Jos .  K �en�k, fará� malín-
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ský, pak zástupcové obce mal ínské a  h l ízovské a kone�n� Fr .  Hlavá�ek, správce vel-
kostatku hlízovského, v zastoupení novodvorské vrchnosti. 

Jednání zahájil c. k. vládní komissa� a �lenové mohli svá mín�ní vysloviti. Zástupcové Ma-
lína vyjád�ili se, že nemohou ni�eho namítati proti p�eložení fary do Sedlce, toliko si ale p�ejí, 
aby Malín v duchovní správ� nijak zkrácen nebyl. Mimo to žádali, aby veškeré ná�adí a nádo-
by, jakož i paramenty kostelní z
staly majetkem kostela malínského a aby kaplan sedlecký z
-
stával v Malín� a stará fara jemu za byt vykázána. 

Hlízovský správce žádal, aby ku pohodlí ob�an
 hlízovských, pokud zástupce fará�
 v Ma-
lín� z�ízen nebude, fara i nadále v Malín� z
stala. A hlízovští ob�ané p�idali se k návrh
m zá-
stupc
 malínských. 

Kone�n� fará� K�en�k podal své návrhy, které krátce takto nazna�uji: 
„Malín leží ve st�edu kostelního obvodu. Kdyby on jako fará� z Malína do Sedlce p�eložen 

byl, vzdálen by byl od Malína ½ hodiny, od Hlízova 1 hodinu. Z té p�í�iny žádal, aby mu ku 
zaopat�ování nemocných vrchnost dala povozy, jako je m�l fará�, který v 17. a 18. století v 
klášte�e bydlel. Dále projevil p�ání, aby byli mrtví z celého farního obvodu v Sedlci pochová-
váni. Pon�vadž v Sedlci byl 1 zvon a Malín� 6, žádal, aby byly 3 zvony z Malína do Sedlce 
p�eneseny. Také žádal, aby škola do Sedlce byla p�enesena, ale v Malín� podu�itel, který by 
žáky obce malínské a hlízovské vyu�oval, aby z
stal. Nep�ál si, aby svátosti byly ud�lovány v 
Malín�, nýbrž ve farním kostele a žádal, aby požadavky Malínských byly odmítnuty. Požado-
val též v Sedlci zahradu, o kterou by p�išel v Malín�; pon�vadž užíval v Malín� 3 korce pole, 
žádal, aby mu byly nahrazeny 10 m��icemi, jak to guber. výnos z r. 1797 ustanovuje. 

Veškerá akta kommissionelní byla zaslána konsisto�i král.-hradecké, která s p�eložením 
vyslovila souhlas, na�ež guber. dekretem ze dne 10. listopadu 1801 �. 35.709 bylo ustanoveno 
faru i školu z Malína do Sedlce p�eložiti. Pro fará�e a jemu p�id�leného kooperátora, jakož i 
pro školu a u�itele byly vykázány v Sedlci byty a místnosti v novém konventu a vypo�ten ná-
klad na upravení kostela sedleckého. 

Krom� toho bylo ustanoveno, aby mrtví z Malína i Hlízova byli v Sedlci pochováváni, 3 
zvony, 1 k�titelnice a jiné nádoby bohoslužebné z Malína do Sedlce se odevzdaly, novému fa-
rá�i sedleckému 10 mír polí z panské št�pnice (zahrady konventní) se postoupilo a v Malín�
aby byla z�ízena podu�itelská stanice, kde by mládež malínská a hlízovská byla vyu�ována. 

Také bylo ustanoveno, aby ve dnech ned�lních a sváte�ních byla v malínském kostele ran-
ní mše sv. sloužena; každou t�etí ned�li pak m�ly býti �ádné velké služby boží fará�em nebo 
kooperátorem konány. 

Proti tomuto rozhodnutí podala obec malínská a hlízovská dne 14. prosince 1801 k Jeho 
Veli�enstvu císa�i a králi Františkovi I. odvolání, kteréž vyzn�lo v ten smysl, že Malínští ani 
Hlízovští necht�jí se vzdáti fary nebo samostatné lokálie se všemi právy farními a že necht�jí 
se v nic nového zavazovati, jak to p. fará� K�en�k žádá, ba že necht�jí p�istoupiti k podmín-
kám, které on sob� klade ve p�í�in� kostelních v�cí a parament
; slibují kone�n� i h�bitov 
vlastním nákladem rozší�iti. Za obec malínskou a hlízovskou podepsali rychtá�i a skoro 
všickni usedlíci.492) 

328Mezi jednáním o této žádosti ob�anstva podal také hrab� Rudolf Chotek, pán na Hlízo-
v�, 12. ledna 1802 c. k. �eské a rakouské dvorní kancelá�i prosbu za ponechání fary a školy v 
Malín�. Ten ve své žádosti praví, že se nemá k v
li kostelu sedleckému morální a náboženské 
vzd�lání skoro tisíce duší ob�tovati, pon�vadž lidé jsou ne k v
li kostel
m, nýbrž kostely k v
-
li lidem. Žádosti byly podn�tem r
zných vyjednávání a výsledek byl ten, že gubernium na�ídi-
lo fará�i a vrchnostenskému u�adu v Sedlci, aby všemi d
vody hled�li pohnouti obec malín-
skou a hlízovskou, žádost k J. V. odvolati. To se nepoda�ilo! Všichni setrvali na svých žádos-
tech a prosbách. 
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Následkem toho zaháhájeno bylo nové �ízení komissionální o žádostech obce Malína, Hlí-

zova a hrab�te Chotka, které �ídil krajský komissa� rytí� Kuenersberk. Vyslyšev všecky d
vody 
i protid
vody o žádostech, kázal napsati protokol o celém jednání. A když se m�l protokol po-
depsati, vyslovili se zástupcové obcí, že podepíší jen tenkráte, když prosb� jejich, aby bu	 fara 
v Malín� z
stala, nebo samostatná lokálie z�ízena byla. Spisy o jednání tomto byly zaslány ke 
guberniu. 

Mezitím �asem odebrali se dva bývalí klášterníci Ant. Strnad, fará� v Komo�anech u Vyš-
kova na Morav� a Herman Šádek do Vídn� k císa�i a prosili, aby sedlecký klášter udržen a du-
chovními op�t dosazen. Proto bylo dvorním dekretem ze dne 26. kv�tna 1802 oznámeno, že 
jednání o fa�e malínské se na tak dlouho zastavuje, až prosba, týkající se znovuz�ízení kláštera, 
vy�ízena bude.493) Císa�ským rozhodnutím došlým 17. �ervence 1804 bylo rozhodnuto, aby 
klášter byl zrušen navždy. 

Když rozhodnutí císa�ské bylo prohlášeno, svolána poznovu komisse na den 3. �íjna 1804, 
kteréž op�t všichni interessenti p�ítomni byli. Malínští i Hlízovští odcházeli z komisse s p�e-
sv�d�ením, že spravedlivému jejich prání vyhov�no bude a že jim fara i škola ponechány bu-
dou. 

Ale jinak rozhodnuto. Dvorní kancelá�, kteréž veškerá akta byla zaslána, rozhodla, aby by-
la fara z Malína do Sedlce p�enesena, jak již bylo nejvyš. rozhodnutím ze dne 19. kv�tna 1801 
ustanoveno. Interessent
m byl výsledek ten oznámen nejvyš. dvorním dekretem ze dne 9. dub-
na 1807. Spolu prohlášen kostel sedlecký (bývalý klášterní) farním a fará�i Robertu K�e�kovi 
na�ízeno, aby p�esídlil do Sedlce. Kooperátor Jos. Devoty a nov� zvolený podu�itel mají p�e-
sídliti do Malína. 

Obydlí fará�i vykázáno bylo v budov� klášterní a mezi Malínskými a Hlízovskými u�in�no 
narovnání. Robert K�en�k, nov� zvolený fará� sedlecký, nest�hoval se sem, ale z
stal v Malín�
až do své smrti (185/312) a pochován jest v kostele malínském. 

Administrátorem fary sedlecké stal se kaplan P. Jos. Devoty, který se do Sedlce p�est�ho-
val a 8 m�síc
 faru spravoval, ale fará�em se nestal. Fará�em stal se �editel hl. školy novodvor-
ské P. Jos. Rautenkranc a P. Devoty odst�hoval se zp�t do Malína. 

R. 1848 obnovili Malínští a Hlízovští žádost o vrácení fary Malínu, ale byli op�t jako r. 
1801 - 18. dubna 1850 se svou žádostí odmršt�ni. A ješt� r. 1876 podaly ob� obce žádost o 
vrácení fary Malínu, ale vikariátní ú�ad a konsisto� žádost místodržitelství nedoporu�ily. Po té 
pokusili se Malínští a Hlízovští ješt� jednou žádati o p�eložení fary, a když jim nebylo vyho-
v�no, odvolali se k ministerstvu kultu a vyu�ování, ale ministerstvo výnosem ze dne 329 
1815/1282 �. 1491 nevyhov�lo jejich odvolání, a tak z
stala fara již navždy v Sedlci. Obydlí fa-
rá�ovo z�ízeno bylo na blízku rozbo�eného kostela sv. Filipa a Jakuba. Že i v �ase dávno minu-
lém byla v Sedlci fara, jest na bíledni; vždy� se stále mluví o farním kostele sv. Filipa a Jaku-
ba. Ale jména tehdejších fará�
 nelze nijak zjistiti, a� p�i r. 1594 mluví se v jedné listin� o fa-
rá�i Šimkovi v Sedlci.494) 

Pokud bylo však lze, uvádíme postoupnost kn�žstva od doby nov� zde z�ízené fary. Prvým 
fará�em sedleckým byl P. Robert K�en�k až do r. 1813. Po té byl fará�em Jos. Rautenkranc 
(1812-17), Josef Devoty (1817-33, byl �estným kanovníkem vyšehradským a od r. 1832 osob. 
d�kanem), Jan Cejbek (1834-49), Fr. Pixa, kaplan admin. (1849-51), Jos. Pitra (1851-76), Hy-
nek Paták (1877-82), Jan Sládek, osob. d�kan (1882 † 1903), Josef P tá�ek (1904 fará�em 
dosud). Kaplani byli: Josef Ptá�ek (1876-87), Jos. Martinek (1887-99), Jos .  Zelený (1899 
dosud). 

K fa�e sedlecké náleží Sedlec, Malín, Hlízov a 43. �íslo na Turka�ku. 
Pam�tní knihy chovají se tu t�i, a to: malínská, sedlecká stará a nová. Matriky narozených, 

oddaných a zem�elých pocházejí z r. 1650 a psány jsou v jazyku latinském, n�meckém a od r. 
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1820 �eském. 

330Farní chrám. Chrám Nanebevzetí P. Marie - bývalý chrám klášterní - nyní farní - byl 
mezi r. 1280-1320 vystav�n mnichy klášterními ve slohu gotickém (vn� z kvádr
), má 92 m 
délky, 29 m ší�ky a 25 m výšky.495) Ku chrámu �adí se sedmero kaplí. Obloukovitá klenba lod-
ní spo�ívá na 34 pilí�ích. P
vodní v�ž byla r. 1854 chatrn� obnovena a shozena r. 1868 vich�i-
cí a pádem svým prorazila poblíž sakristie klenbu postranní lod�. Byla r. 1907 nahrazena no-
vou nepatrnou v�ží gotickou nákladem 6309 K 58 h. - S v�ží sou�asn� vztý�eno 5 hromosvo-
d
 za 685 K 40 h. Tak teprv po 22 létech zazn�ly poprve zvony sedlecké, aby v��ící zvaly op�t 
k bohoslužbám. 

Do chrámu vchází se jediným velikým vchodem; vedlejší vchody z klášterní budovy jsou 
zazd�ny. Vcházelo se jimi do k�ížové lodi. Hlavní portál v p
vodní stavb� z�ízen nebyl. Farní-
ci m�li sv
j chrám sv. Filipa a Jakuba. Vedle n�ho r. 1267 p�istav�na byla kou�imským m�š�a-
nem Rembou a jeho manželkou Methyldou kaple sv. Ond�eje, apoštola. Tuto kapli l. P. 1628 
paní Eliška z Žerotína, dcera pána na Nov. Kolín�, dala opraviti a vyzdobiti.496) Klášterní kos-
tel Nanebevzetí P. Marie byl vykázán jen klášterník
m za d
m bohoslužby. Teprv p�i zno-
vuz�ízení chrámu, kterýž byl lidu p�ístupen, byl vystav�n také hlavní portál. Eust. Šim. Kapi-
horský praví: Od �asu prvního založení kostela a kláštera, do n�hož žádný �lov�k sv�tský oboj. 
pohlaví po vystavení chrámu sv. Filipa a Jakoba, apoštol
, nikdy nep�icházel, než toliko sami 
mniši služby boží nábožn� konali; nebo� byl oby�ej �ádu cisterc., že žádný ze sv�tských do 
kostela, kde se oby�eje a modlení klášterská konaly, choditi nesm�l. (Devoty 91.) 

Chrám má p�t lodí, do kterých vchází sv�tlo 106 okny. Hlavní lo	 - vysoká - tvo�í k�íž, v 
jehož st�edu jest kopule a na ni al fresco malba sv. Trojice, kterouž maloval prý Tadeáš Sup-
per. Ostatní �ty�i lod� jsou nižší (9 m ve sv�tle), obsahují 66 kopulí s 64 sloupy a spojují se u 
hl. oltá�e v jedinou chodbu ochozovou. 

Hlavní oltá� zasv�cen jest Nanebevzetí P. Marie a byl r. 1902 p�i restauraci chrámové no-
vým ve slohu got. ze d�eva �ezaným oltá�em nahrazen. Práci provedl pražský um�lec-�ezák 
Jos. Krej�ík. Škoda, že oltá� nebyl proveden v rozm�rech mohutn�jších a vyšších, aby impo-
noval ve vysoké lodi; nyní od hl. portálu se skoro ztrácí a trpí újmy na cen�. 

P
vodní obraz Nanebevzetí P. Marie - práce to �eského mistra Petra Brandla - byl p�i zru-
šení kláštera r. 1786 prodán do Vys. Mýta za 1000 zl. st�. a m�l - dle odhadu um�lc
 nejen 
�eských, ale i zahrani�ních - ceny více 20.000 zl. st�. Druhý obraz oltá�ní Nanebevzetí P. Ma-
rie, který po obnovení chrámu na hlavní oltá� r. 1807 dán byl, ale nepocházel z farního kostela 
sv. Filipa a Jakuba, a malován byl malí�em Bergnerem, um�lcem pražské university za 400 zl. 
konv. m.; rám stál 200 zl. konv. m. Nyní visí v severní k�ížové lodi bez rámu.497) 

Po stran� epištolní z�ízena v k�íži kaple P. Marie, ve které je kamenný oltá� se sochou P. 
Marie, v pop�edí oltá�e toho je kopule této kaple a tam je druhý oltá�, který kapli d�lí a prvý 
oltá� do pozadí staví. V kapli této u zadního oltá�e sloužili bohoslužby kn�ží, kte�í byli stíženi 
trestem. Prot�jškem této kaple po stran� evangelní jest kaple �trnácti pomocník
 s oltá�ním ob-
razem malovaným J. Suppèem. 

Mimo hlavní oltá� a zmín�né již vedlejší oltá�e jsou v chrám� sedleckém tyto oltá�e: Oltá�
sv. Bernarda s titulním obrazem téhož svatého od malí�e Lišky malovaným, s rakví na oltá�i, v 
níž se ostatky sv. Vincence nalézají. Pochází, jakož i následující oltá�, z farního kostela sv. Fi-
lipa a Jakuba (dar z �íma o památce 600leté), oltá� sv. Benedikta, obraz téhož svatého malo-
ván od malí�e Lišky. V rakvi na témž oltá�i nalézají se ostatky sv. Felixe, 331oltá� sv. Št�pána, 
obraz malován od Willmana, oltá� sv. Juliany, obraz malován od Petra Brandla r. 1729, oltá�
sv. Josefa, obraz od Basileje, oltá� sv. Anny, obraz od Basileje, oltá� sv. Luitgardy, obraz ma-
lován roku 1729 od Petra Brandla; znamenitá a na výte�né perspektiv� založená práce. Kristus 
na k�íži sklání se k sv. Luitgard�. Oltá� �eských patron
 zemských, obraz malován v roce 1728 
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od Petra Brandla. Malý oltá� pod ss. �trnácti pomocníky s velkým starým obrazem P. Marie a 
kone�n� oltá� sv. Trojice, který sbírkou mezi lidem továrním z�ízen na památku zachrán�ní Je-
ho Veli�enstva císa�e a krále Františka Josefa I. po prvním na� u�in�ném atentátu r. 1853 dne 
18. února. 

V chrámu Pán� jsou také krásné zpov�dnice se sochami a kostelní lavice, které zdobeny 
jsou nádhernými �ezbami. Byly restaurovány roku 1911 nákladem centrální komisse pro za-
chování památek summou 1600 K. Varhany jsou na k
ru, který se nachází nad kaplí P. Marie. 
Znamenit�jších um�lc
 jsou zde ješt� tyto obrazy: Rozši�ování �ehole konvent
 cisterciáckých, 
uvedení cisterciák
 do Sedlce, Jesuita Chanovský, sv. Filip a Jakub od Willmanna, malý obraz 
„sv. Petra v nadšení“ od Leonarda de Vinci,498) sv. Bernard, zavražd�ní sv. Václava od Škréty, 
Zni�ení kláštera sedleckého vojskem Žižkovým od Willmana, pak n�kolik menších obraz
. 
(Sv. Filip a Jakub byl až dosud považován za Petra a Pavla.) 

Zvlášt� zasluhují povšimnutí mistrn� �ezaní andílkové, kte�íž zdobili chorové lavice. Za-
chovalo se jich šest a uschovány jsou v komo�e prvého patra. (Jeden jest v museu kutnohor-
ském.) 

Ve v�ži jsou t�i zvony. První sv. Jan z r. 1579, druhý P. Marie taktéž z r. 1579 - dar to Jana 
Salavy z Lípy a na Úmonín�. T�etí zvon sv. Petra z r. 1572, dar Opata Ond�eje Erharta. V kap-
li P. Marie jest stará k�titelnice. Roucha byla v�tšinou prodána nebo darována. Zde z
staly jen 
dalmatiky bohat� zlatem vyšívány s obr. �trnácti pomocník
 z hedvábí vyšitých. 

332Na podn�t centrální komisse pro zachování památek um�leckých a starožitných povolilo 
ministerstvo kultu a vyu�ování 2248 K na opravu t�chto šesti obraz
, a sice: Patron
 �eských, 
sv. Luitgardy, sv. Juliany, Zavražd�ní sv. Václava, sv. Petra a sv. Filipa a Jakuba. Práci prove-
dl r. 1906 Pavel Bergler. (Farní kniha pam�tní.) 

Zvláštní pak um�l. práce jeví se na sedlecké got. st�íbrné monstranci siln� pozlacené. M��í 
96 cm zvýší a 32 cm zší�í a váží 18 h�iven st�íbra. Až do r. 1621 korunována byla noha velký-
mi drahokamy. Téhož r. byly snad z bázn� od mnich
 vyloupány a uschovány, ale sv�tla boží-
ho již neuz�ely. 

P
vod tohoto skvostu kostelního spadá do prvé polovice XV. století. Monstrance tato ná-
leží pro vzácnou harmonii architektonickou, pro bohatost a lepost forem, pro �istotu ornamen-
t
 a gotických okras, pro veliký d
vtip p
vodc
 bez odporu mezi nejvzácn�jší a nejznameni-
t�jší díla st�edov�kého zlatnictví. V konstruktivních i ornamentálních �ástech shledáváme nej-
krásn�jší soulad. Ve velikosti a nádherné výzdob� a cen� hmotné i um�lecké nemá v zemích 
koruny �eské díla sob� rovného. 

S tímto dílem um�leckým zahrál sob� osud po dvakráte, což mohlo míti v záp�tí i zkázu 
tak drahého a vzácného díla. V dob� husitských válek byla monstrance tato zazd�na do štítu 
nad vrcholem chrámovým a pouhou náhodou r. 1702, když kat st�ílel na chrám� havrany, byla 
malta se zdi odražena a monstrance se zrak
m lidským objevila.499) 

Po druhé jí hrozila v�tší nehoda. Bylo to roku 1810, kdy velká byla nouze ve stát� našem. 
Tehdy na�ízeno, odvážeti zlaté a st�íbrné v�ci do Vídn� jako pagamenty, by z nich byly raženy 
peníze. Ve Vídni již v té dob� mnohá vzácnost padla za ob�t, ale monstrance gotická pro  
krásu  a  bohatos t ,  p ro  lepost  tvar
  a  p �esný arch i tekton ický sou lad  byla za-
chována a po vys. na�ízení zp�t do Sedlce vrácena s podotknutím, aby ten to  p ravý skvost  
z la tn ický i  dále  pe� l iv�  chován  byl . Obec sedlecká vykoupila ji summou 30 zl. (Farní 
kniha pam�tní.) 

Chrám Nanebevzetí P. Marie byl 25. dubna 1421 vojskem Žižkovým vypálen a spustošen. 
Teprv opat Theodorik r. 1454 za p�isp�ní krále Ladislava Pohrobka dal ssutiny z chrámu vy-
kliditi a opat�il zdi st�echou. Byla to zatímní záchrana. Dokonalé opravy dostalo se chrámu a 
klášteru opatem Jind�ichem Snopkem. Týž m
že býti nazván druhým zakladatelem chrámu i 
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konventu, pon�vadž po vypálení kláštera i chrámu leželo 280 let vše úpln� spustlé jako z�íce-
nina. Opat Jind�ich po�al stav�ti nový kostel veliký podle vzoru klášterního kostela v Pontig-
ny, pon�vadž kostel ten byl pro tehdejší dobu již neposta�itelným a za vlády Braniborc
 v �e-
chách mnohou škodu utrp�l. (Farní kniha pam�tní.) 

Teprv roku 1701 dokonal opat Snopek opravu obou budov, které se op�t zaskv�ly ve své 
kráse a p
vodnosti.500) 

Stavitelem p�i oprav� chrámu byl staropražský m�št�nín Pavel Ignacius Bayer, s kterým 
opat Snopek a Fr. Benedikt p�evor na míst� celého konventu sepsali a podepsali 10. dne m�s. 
martii L. P. 1700 smlouvu dobrovolnou celou a dokonalou oboustrann� závaznou. Bayer sli-
buje chrám i klášter a jiná stavení pot�ebná náležit� ozdobn� a byteln� podle kumštu baumis-
trovského dostate�nými tovaryši stav�ti a k dohlížení vedle sebe i políra zkušeného si zjednati. 
Krom� umluvené ceny stavební p�ipadlo Bayerovi za dohled na stavbu každoro�n� (když se 
stav�lo) 60 zl. rýn. a za každou takovou cestu z Prahy do Sedlce333 3 zl. rýn. a políru vym��eno 
po 5 zl. rýn. mzdy každého téhodne a tovaryš
m denn� 30 kr. platu. „A to ob� strany sob�
up�ímn� zdrželi a skutkem naplniti slíbili.501) 

Bayer vít�zn� postupujícímu baroku zde pln� dal místa a tím porušil p
vodní �ist� gotický 
ráz tohoto chrámu Pán�.502) Kamenickým mistrem byl Kašpar Lejsek z Prahy a tesa�ským Filip 
Knop z Prahy. 

Náklad na restauraci obnášel p�es 30.000 zl., z �ehož p�ipadlo na okna 5439 zl. 36 kr. 
Nejv�tší okno jest nad portálem; váží v železe 14 q.503) P�i restauraci chrámu sedleckého sbíra-
ly se milodary. Starý žebrák p�išel k opatu a dal mu krejcar darem na dostavbu. Opat dar ten 
p�ijal a dal za� do okna hlav. zad�lati jednu tabulku a p�ípad ten na ni zaznamenati. Tabulka ta 
dnes umístn�na jest v museu kutnohorském. 

Po zrušení kláštera byly skoro všecky cenn�jší p�edm�ty ve�ejn� prodávány administrát. 
klášterních statk
 Moricem Elblem, opatem oseckým. R. 1767 prodal oltá�e, k
r, stolice, zpo-
v�dnice, železné m�íže z konventu, nábytek, st�íbro, cín atd.; 2 velké zvony z kostela sv. Filipa 
a Jakuba daroval do Jeníkova, 1 velký zvon a druhý menší prodány. Velký oltá�, na n�mž byl 
obraz od Brandla a za který Brandl dostal 1600 zl. a 24 v�der �erveného vína, prodal za 1000 
zl. do Vys. Mýta; tamtéž 20 Villmanovských velikých obraz
, cen�ných po 700 zl., tedy za 
14.000 zl., prodal za 200 zl.; velké varhany z kostela P. Marie prodány do P�elou�e; neví se 
za�. Menší varhany z kapitoly do Bohdán�e u Pardubic; velké varhany z kostela sv. Filipa a 
Jakuba prodány do Lab. Týnce. Obraz sv. Bartolom�je od Škréty, cen�ný na 2000 zl., prodán 
do Pardubic za 50 zl.; tamtéž prodán lacino obraz sv. Ond�eje od Škréty. Ve�e�e Pán�, obraz 
od Brandla, cen�ný na 3000 zl., prodal za 30 zl. Hodiny s v�že konventské, které v 7 dnech se 
natahovaly a za n�ž opat Snopek 3200 zl. zaplatil, prodal za 500 zl. do Hory Kutné do chrámu 
sv. Jakuba. Nejvíce krásných obraz
v a kostelních ornát
 koupil klášter osecký. Bibliotéka, 
která posledn� m�la 5600 d�l, prodána za 372 zl.504) 

R. 1788 prom�n�n kostel a konvent v erární skladišt� mouky pro vojsko. R. 1801 bylo 
sneseno kostel sedlecký opraviti, ale teprv r. 1806 se tak stalo a navrácen op�t službám 
bo334žím. V starém proboštví z�ízeny byty a kancelá�e. Nový konvent byl v letech 1801-1805 
skladišt�m cís. továrny linecké na vln�né zboží; r. 1809 a 1810 byla tam vojenská nemocnice, 
kde dlelo 300 nemocných; r. 1812 p�enesena z Gol�. Jeníkova do zrušeného kláštera erární to-
várna na tabák. 

Chrám sedl. byl r. 1783 odsv�cen viká�em �áslavským Ignácem R
ži�kou (Trnka), fará�em 
v Pot�hách.505) Pak sloužil za skladišt� a špíži vojenskou. Když byla sem r. 1807 p�enesena fa-
ra malínská, po�alo se s malými nejnutn�jšími opravami, ale r. 1854, 1857506) a 1868, kdy 
spadla v�ž i zvony, dály se již opravy v�tší. Patronem byl kníže Karel z Schwarzenberku. 
Správky a velké opravy na chrámu pán� rostly každým rokem, takže kníže obávaje se velkých 
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výloh, vykoupil se z patronátu složiv r. 1886 výkupného 20.000 zl. a patronem stalo se minis-
terstvo kultu a vyu�ování zastupováno c. k. místodržitelstvím král. �eského; podací fary 
sedlecké a chrámu Všech Svatých sob� podržel kníže. 

V r. 1899 došlo k d
kladné oprav� chrámové, kteráž trvala do r. 1902 a vyžadovala nákla-
du skoro 80.000 korun. A v roce 1911 bylo na r
zných místech znáti, že st�echou zatéká p�i 
sebe menší pršce. Proto svolána komisse, kteráž p�í�iny toho shlédnouti m�la. Výsledek šet�e-
ní byl ten, že st�echa celého kostela byla špatnou uznána a že musí býti zcela novou st�echou 
kostel opat�en. To stalo se r. 1912 nákladem 14.000 K. 

V chrámu Pán� jsou zachována n�která epithafia a vsazena do zdi chrámové. Nejzajíma-
v�jší jest bronzové epithafium zasazené do pilí�e v hlavní lodi, na n�mž �teme: »Letha Panie 
1663 miesjzce Ganuari Urozeny a Stat. Rittirz P. Zdeniek Sstastny Lukaweczky z Lukawcze a 
na Hrabiessjnie, a pak Letha 1673 miesjcze Martii Urozena P. Salomena Lukaweczka z Luka-
wcze rozena Sstudenecka z Passjniewsi P. Manczelka geho w Panu Usnuly dussi Bohu, Statek 
Hrabiessjn Klasteru Sedlezkemu (1658) odewzdawsse zde slawneho Wzkrzjssenie oczeka-
wagj.« Také zde odpo�ívá d�di�ný pán na statku v Hlízov� Jan Václav Klusák z Kostelce a je-
ho manželka Anna Maria, roz. Kau�ová. Vedle t�ch zde slavného vzk�íšení o�ekávají i n�kte�í 
kn�ží, kte�í v klášte�e ducha vypustili. 

Kostel Všech Svatých (kostnice.) Kostel Všech Sv. složen jest ze dvou kaplí, z kvádr
 vy-
stavených - dolejší, tak zvaná kostn ice  - a nad ní ho�ejší kaple Všech  Svatých . 

P
vod její není znám, ale dle n�kterých starých zápisk
 musí spadati do doby založení 
kláštera, nebo� v r. 1661 byla opatem Hilariem ze ssutin povznesena a opravena, jak o tom ná-
pis v klenb� horní kaple sv�d�í. Do dolejší kaple se vchází po 17 d�ev�ných a jednom kamen-
ném stupni. Tato kaple m��í 17 stop výšky, 11 stop délky a 12 stop ší�ky a zasv�cena jest ku 
poct� Ježíše Krista se modlícího p�ed svým utrpením v zahrad� jetsemanské. Památná jest ne-
oby�ejným množstvím nahromad�ných a velmi um�le srovnaných lidských kostí. Hned p�i 
vchodu vítá poutníka p�im��ený nápis pocházející od zasloužilého �eského spisovatele fará�e 
sedleckého Jos. Devotyho. (V pravé st�n� u vchodu zasazena jest mramorová deska s tímto 
nápisem: „Památce �eského  sp isovate le  J .  M.  Rautenkrance,  fará �e sed lecké-
ho ,  narozeného  2 .  b �ezna 1776  (v Hradci Králové), †  31 .  �ervna 1817  v�nuje  
archeo log.  sbor  Vocel .“) V postranních výklencích vedle schod
 zhotoveny jsou z kostí 
vázy. Dole v kostnici jsou velké pyramidy a v�nce z hnát
 a lebek lidských zhotoveny a po 
st�nách rozv�šeny. Na oltá�í�kách jsou rozestaveny lebky, na nichž bu	 se�nou neb st�elnou 
ránu vid�ti lze, pak r
zné zrostliny a zk�iveniny mnohých holenních a ru�ních kostí. Zvlášt�
však pozornost naši poutá krásný lustr 335a znak Jasného rodu knížat ze Schwarzenberku. 
Uprost�ed chrámu jest krypta, v nížto zpráchniv�lá t�la odpo�ívají. V presbytá�i nachází se 
hlavní oltá�, zhotovený z t�ebonínského mramoru; po pravé jeho stran� v šíji, jež slouží za sa-
kristii, sestavena jsou na st�n� z kostí jména: Pe�ina, Pitra, Paták; v levé pak jména: Rajman, 
Rajský, Rint. Písmenová to shoda; prví byli kn�ží, druzí �editelé statku, za nichž se kostnice 
opravovala Rintem z �eské Skalice.  

Kníže Karel ze Schwarzenberku dal r. 1870 nákladem více než 12.000 zl. opraviti kostnici 
tuto i ho�ejší kapli Všech Svatých. Kaple, do nížto ze h�bitova dv�ma stranami po kamenných 
schodech se p�ichází, vyniká krásnou prací �ezbá�skou na hlavním oltá�i, pak obrazy jež �eské 
p�edstavují patrony a Petru Brandlu se p�ipisují. Na chrámu jsou 2 vížky, v jedné jsou dva ma-
lé zvonky. Ob� vížky sloužily v dob� klášt. za v��né lampy, aby svítily na cestu poutník
m. 
Na štítu uprost�ed mezi v�žmi jest socha P. Marie. Kolem chrámu jest h�bitov, kam se v do-
bách klášterních dávali pochovávati mnozí bohá�i z �ech, Moravy i Rakous. Tehdy byl h�bi-
tov rozsáhlý, sahal skoro až k nyn�jšímu násypu severozápadní dráhy, kdežto dnes je zmenšen 
na minimum.  
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P�í�ina, pro� se sem dalo tolik bohá�
 pochovávati, byla tato:  
„Opat Jind�ich II. vyslán byv do Jerusaléma za záležitostí klášterní, p�inesl sem trochu ze-

m� z božího hrobu a rozsel ji na zdejším svatém poli. Pov�st o tom se v brzku rozší�ila a dáno 
v hlas, že v té zemi mrtvému t�lu se zde lépe bude odpo�ívati a že již t�etí den t�lo strouchnatí. 
Proto p�áli sob� mnozí sem pochovánu býti, a zjišt�no, že r. 1318 bylo sem poh�beno 30.000 
lidí. Kosti t�chto mrtvol uloženy a srovnány v „Kostn ic i  Sed lecké“, která svou úpravou 
stala se sv�toznámou. P�ed Kostn ic í  stojí socha sv. Jana N., postavená r. 1785.507) Jest mezi 
sochami svatojanskými nejvyšší v království našem. Má kol sebe zábradlí, na n�mžto v rozích 
stojí �ty�i sochy: sv. Václava, sv. Vojt�cha, sv. Prokopa a sv. Floriana.  

Socha sv. Jana N., nejvyšší v �echách, má zábradlí kolem sebe a na �ty�ech podstavcích 
tohoto záhradlí stojí sochy sv. Václava, sv. Vojt�cha, sv. Prokopa a sv. Floriana.  

Na podstavci sochy samé jsou polovypouklé reliefy blahosl. Jana Sarkandra, sv. Judy a 
Tadeáše a sv. Dismasa, kteréžto reliefy uznány jsou odborníky prací mistrovskou. Práce tato 
p�ipisovala se Baugutovi (1713-1720), avšak není tomu tak. Sochu sv. Jana N. sekal pražský 
socha� Mat�j Václav Jäckel († 1738).508a)  

U kostnice stála �ty�i sta let stará lípa, kterouž r. 1796 dne 27. �ervence hrozná bou�e vy-
vrátila z ko�ene.508b) 

Klášter. Nyn�jší továrna na tabák jest slavný býv. klášter cisterciácký, první toho �ádu v 
�echách, jenž založen byl r. 1142 (1143) za panování Vladislava II. od bohatého pána �eského 
Miroslava, a povoláni do n�ho mniši z kláštera valdsasského v Ho�ejší Falci, jichž prvním opa-
tem byl Ho�islav, jenž zem�el roku 1169 a poh�ben jest v kostele klášterním. Klášteru daroval 
zakladatel Miroslav statky Solnici, Hodkovice, Podolany, Hradištko, Zdebudice, Pobo�í, Odo-
lany, Malejovice, Donáty, Bylany, Malín, Libenice, Hlízov a Ka�iny, ustanoviv zarove�, aby 
po vym�ení mužského jeho potomstva celé poz
stalé jm�ní jeho p�ipadlo klášteru.509)

336Takovýmto zp
sobem i jinými nadáními vzr
stalo jm�ní kláštera, který se stal ú�astní-
kem výnosných toho �asu dol
 kutnohorských, a tak znamenit� zbohatl, že mohl p�ikoupiti 
dalších pozemk
 a vydržovati v XV. stol. nemén� než 500 �eholník
, z nichž 300 byli kn�ží, 
ostatní brat�í laici. Mniši vykonali ve zdejší krajin� mnoho záslužné práce; založili �etné osa-
dy, budovali chrámy, mýtili lesy a získanou p
du vzd�lávali v role. Veškeré okolí malínské, 
novodvorské, starokolínské a celé kolínské Zálabí až po Libici Bílou �ídily se rozkazy kláštera 
sedleckého. Mnoho bylo též vynakládáno na zvelebení a ozdobu jak kostel
 tak klášterních 
stavení. Král Václav II. osvobodil r. 1291 klášter sedlecký na v��né �asy ode všech daní a ud�-
lil mu právo mincovní. R. 1299 desátého ledna dal král Václav II. právo, aby všecky lázn� na 
H. K. vystavené i potomní se zavázaly jistým platem dle úmluvy a peníze odvád�ly klášteru 
sedl. Téhož r. 6. dubna vyjímá král klášter z veškerých úplatk
, sbírek a cla a dává moc a prá-
vo klášteru hrdeln� souditi. (Devoty § 48.) R. 1308 byl klášter vydrancován od lidu Jind�icha 
Korutanského, jemuž byl p�i volení za krále odep�el svého hlasu. Následujícího r. 1309 n�kte�í 
m�š�ané Pražští, smluvivše se s Kutnohorskými, p�epadli vedením Peregrina Puše klášter a jali 
tam podkomo�ího královského pana Jind�icha z Lipého s panem Janem z Vartemberka a Janem 
ze Zvíkova, kte�í se tam uhostili a odvezli je na hrad Lidici,510) kdež je v�znili delší dobu. 

Král Jan ud�lil r. 1325 24. dubna klášteru sedl. patronát nad farními kostely král. m�st 
Kou�im�, �áslav�, Kolína a Hradce Králové, jakož i m�st moravských Jemnice a Jarom��ic,511) 
roku pak 1331 právo hrdelního soudu, kteréž mu Karel IV. potvrdil. Opat Jan III. obdržel ve 
XIV. stol. od papeže Bonifacia X. pro sebe i nástupce své právo nositi infuli a berlu.512) A král 
Václav IV. uvažuje, jak klášter nehodami vále�nými i nákladem pohostinnosti po mnohé 
stránce upadl, takže nepom
že-li mu královská ochrana, jest zániku blízký, a proto ho sám be-
re pod svou ochranu.513) 

Uvésti sluší, že Cisterciáci byli nejrozhodn�jšími odp
rci u�ení Husova, že na církevním 
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sn�m� kostnickém byli �etn� zastoupeni a že ú�astnili se velmi d
razn� pronásledování Husi-
t
v v Ho�e Kutné i v okolí. Tím se vysv�tluje, pro� r. 1421 t�žká zastihla klášter pohroma.514) 
Byl od Husit
 samým Žižkou vedených p�epaden, dobyt a vypálen, p�i �emž povražd�no mno-
ho set mnich
 netoliko sedleckých, nýbrž i kartusiánských, kte�í sem se byli utekli, ze svého 
vypáleného kláštera na Smíchov� blíž Prahy. P�enádherný kostel Nanebevzetí Panny Marie 
zapálen prý proti výslovnému zákazu Žižkovu. Ale kterýsi vojín dychtiv jsa poklad
 chrámo-
vých, vrhl pochode� na st�echu chrámovou, na�ež velkolepá budova octla se v jednom plame-
ni. Žižka tázal se, kdo byl p
vodcem toho �inu. Tu vystoupil z �ad vojín
 žhá�, �ekaje skv�lé 
odm�ny od svého velitele. Žižka rozhorliv se na�, kázal roztaviti zlato a vlíti ho vojínu nepo-
slušnému do úst. 

R. 1443 dovoluje Julián, kardinál-legat opatu Pavlu II. p�ijati n�kolik obro�í, aby tím sebe 
a konvent vyživiti mohl, protože klášter Tábority byl naprosto vytlu�en a opat žádných stálých 
plat
 nemá, z kterých by byl živ on i konvent.515) 

Od t�ch dob klášter i chrámy jeho ležely v ssutinách, a rozsáhlé statky jeho jsou rozebrány. 
Teprv r. 1454 za krále Ladislava vrátil se do spustlého 337kláštera smrti š�astn� ušlý opat The-
odorik s n�kterými mnichy, kte�í byli p�epadení š�astn� unikli. On se po celou tu dobu zdržo-
val v cizin�. Se svými bratry jal se znovu opravovati kostel sv. Filipa a Jakuba, jal se vymáhati 
klášteru odcizené statky - s nevelkým však úsp�chem, pon�vadž již v�tšinou se nacházely v 
kolikátých rukou sv�tských. Za jeho p�íkladem i nástupcové jeho neunaveni byli v této snaze a 
jmenovit� král Vladislav je v tom podporoval podle možnosti.

Ješt� horliv�ji ujal se té v�ci Ferdinand I., který si r. 1534 od tehdejšího opata Ji�ího dal 
sepsati úplný seznam všech statk
 druhdy klášteru náleževších. Z t�chto statk
 vzniklo pozd�ji 
zámecké panství kolínské a statek novodvorský.516) R. 1560 nalezen p�i odstra�ování rumu ze 
z�ícenin hlav. chrámu poklad 10.000 dukát
 s drahocennou infulí, který asi zakopán byl p�ed 
blížícími se Husity. Avšak tento poklad op�t z �ásti ztracen jest r. 1611, když se utekl opat 
Sartorius p�ed vojskem pasovským do Pardubic. Zatím klášter po�al se zvelebovati a jm�ní je-
ho patrn� se množilo, nebo� odbojní stavové �eští žádali na n�m 1619 dva tisíce kop gr. míš. 
vále�né dan�. Mniši odep�eli je zaplatiti, za�ež r. 1620 jsou vyhnáni a zboží klášterní bylo 
prodáno Vi lémem st .  z  Lobkovic ,  Janem Alb .  Š l ikem z Holej še ,  P rokopem 
Dvo �eckým z Olbramovic  a  Fr id r ichem z  Bí lé , hejtman. v n�m. 338manstvích, za 
30.000 kop míš. vší obcí Ho�e Kutné,517) která je však po bitv� b�lohorské zase musila klášte-
ru navrátiti.518) 

Tak na�ídil císa� Ferd inand  I I .  26. a 28. prosince 1621 „komissa � i  J .  M.  C.  Heral t  
Václ .  Libš te jnský z  Kolovrat  a  ryt í �  Ond �ej  Hor�atecký z  Dobro�ovic  maj í  
do  kláš tera  s je t i  a  opatu  Bar to lom� j i  a  p �evoru  k  ruce konventu  s ta tek ode-
vzdat i  a  j e  do  toho  uvést i .“519) Týž císa� jmenoval r. 1623 revisory, aby všechno z desk 
zem. vymazali, cožkoli tam rebelové nepráv� zanésti dali.520) Na statku Hradišku vázl dluh a 
resty �inžovní. I byla obnovena smlouva r. 1655 mezi klášterem a hrab�tem Oktavianem Kin-
ským, pánem na Chlumci, kterýž vše v po�ádek uvedl.521) 

Od t�ch dob se klášter zmáhal nanovo. Tehdáž panovalo výhradn� v zemi náboženství ka-
tolické a klášter nabýval koupí zase nových statk
 a jm�ní. Za opata Snopka na sklonku XVII. 
století p�ikro�eno kone�n� k nové stavb� kostela Nanebevzetí P. Marie, který r. 1707 š�astn�
restaurován, ale vysv�cen teprv r. 1714 za opata Bonifáce Bláhy. 

V tom �ase vedlo se klášteru tak dob�e, že mohl rozmnožiti po�et mnich
 a kupovati stat-
ky. Zejména koupil d
m v Praze na P�íkop� ku pohodlí svých brat�í i brat�í z klášter
 jiných, 
kte�í zde našli sv
j domov. Posledn� jmenovaný opat podnikl také novou stavbu konventu, na 
které pracováno ješt� 1759 za opata Xavera Freisaufa. Tento opat však byl tak špatný hospodá�
a z
stavil klášter v tak bídném stavu, že nemohl ani sehnati náklad na volbu jeho nástupce, tak 
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že od r. 1764 spravován byl toliko proboštem. Kone�n� jest klášter císa�ským dekretem ze dne 
24. �íjna 1783 zrušen, 17 mnich
 do jiných klášter
 cisterciáckých p�eloženo, statky klášterní 
odevzdány náboženskému fondu a správ� opata oseckého sv��eny. Jak se statky t�mito bylo 
naloženo, pov�d�no jinde. 

V býv. konventu - nyn�jší továrn� na tabák - kterýž se zachoval skoro ve své p
vodnosti, 
bylo opatství s kaplí opatovou. Klášter nebo konvent táhl se až k p�íkopu, jímž potom ohražen 
byl. Po stran� levé k p
lnoci bývalo místo prostranné vysázené stromovím, kterýmž chodilo se 
do chrámu a jezdilo na opatství dv�ma branami. Nedaleko odtud bylo ohrazené pole, na kte-
rémž se jen sela pšenice na pe�ení hostií a oplatk
v. 

Podél toho pole vedle brány stála kaple ku poctivosti sv. Kozmy a Damiana od Albíka, ar-
cibiskupa pražského založená, vystav�ná, ozdobená a d
chody opat�ená a 28. dne m�s. �ervna 
1412 vystaveným listem potvrzená. Po �ase nazvána kaple ta svatobartolom�jskou. Nedaleko 
konventu stál již zmín�ný chrám sv. Filipa a Jakuba a vedle n�ho m�li brat�i laici svá stavení a 
ti obstarávali hlavn� záležitosti hospodá�ské (Devoty z r. 1824, �l. 45., str. 12.) 

Vše to ovšem se prom�nilo. V opatství bydlí nyní �editel a místo�editel továrny a celého 
konventu užívá se za místnosti tovární. Mnohé místnosti byly p�estav�ny, ale refektá� klášterní 
je zcela p
vodn� zachován. Kolem �ty� obrovských st�n nese se d�ev�ná pavla� s dvojím p�e-
pažením (na zp
sob mostu). Sloupová d�ev�ná zábradlí bývala d�íve konstrukce železné. 

St�ny i strop refektá�e byly al fresko malovány. Na st�nách se dosud - a� již velmi schátra-
lé - zachovaly, strop hrozil sesutím, byl proto s�at, ji339ným nahrazen a fresky vzaly za své. 
Vyjmenujeme krátce význam a jména fresek na zdech zachovaných.522) 

I. SVATÝ BLAŽEJ, mu�enník a biskup v Sebad� v Staré Kapadocii. Jeho svátek sv�tí se 
3. února. 

II. SV. CYRIAK, žil v �ím� za císa�e Diokleciana. 
III. SV. EVŠTACH, byl ve vysokém postavení ve vojšt� Trojanovu a nazýval se, nežli se 

stal k�es�anem, P lacid ius . 
IV. SV. BARBORA, se svým symbolem v�ží. Táž se vztahuje na pobyt ve v�ži, kam ji 

otec uvrhnouti kázal. 
V. SV. PANTALEON, �ímský léka�. Byl odpraven smrtí mu�enickou r. 303 po Kr. 
VI. SV ERAZÍM, biskup z Antiochie, odpo�ívá na skalním balvanu. Dva katané soukají z 

jeho b�išní dutiny st�eva. 
VII. SV. KRIŠTOF, nese na ramenou malého Ježíška a ubírá se s ním rozvodn�nou �ekou. 
VIII. SV. JI�Í, byl ve vojšt� Diokleciana plukovníkem, ale jakmile se Dioklecian dov�d�l, 

že Ji�í Gerontius je k�es�anem, kázal jej mu�iti, do jámy s hasícím vápnem hoditi a pak stíti. 
IX. SV. DIONISIUS, biskup pa�ížský, který na Montmartre sešel smrtí mu�enickou. 
X. SV. KATE�INA z Alexandrie, ob�� císa�e Maximina.523)
XI. SV. VÍT, byl škva�en v kotli plném va�ícího oleje, kamž jej uvrhnouti kázal ukrutný 

Dioklecian . Narozen byl v m�st� Mazara  na sicilském ostrov�. 
XII. SV. MARKETA, mladistvá, sli�ná a krásná panna, sotva 15ti letá, dcera pohanského 

kn�ze Aedesia v Antiochii, byla Ol ib r insem, antiošským místodržitelem mu�ena, do žalá�e 
vržena a kone�n� za m�stem s�ata. Pohanským Slovan
m byla bohyní žní. Odtud staré p�íslo-
ví: „Sv.  Marketa  vede žence do  ž i ta“ má sv
j vznik. 

XIII. SV. ACHÁC, biskup z Antiochie byl r. 249 za císa�e Dacia  ukrutn� mu�en na roz-
kaz místodržitele Marciana. Nejlépe zachovaný obraz. 

XIV. SV. JILJÍ, žil v Jeskyni u Nismesu  s laní. Na tom míst� postavil a bohat� nadal got-
ský král F lavius  klášter, v n�mž Jiljí až do po�átku VIII. století jako opat žil a zde také ze-
m�el. 

T�chto XIV. fresek zna�í tak zv. �trnáct sv. Pomocník
. Opatové mívali ve svém erbu �ím. 



225
�íslo XIV. Patrn� považovali XIV. pomocník
 za patrony jich kláštera. Také to dosv�d�uje 
obraz XIV. pomocník
 ve zdejším klášte�e. 

Všickni tito svatí obklopeni jsou skupinami osob um�lecky provedených. Ješt� mnoho ji-
ných obraz
 v refektá�i krom� nástropní malby bylo umíst�no; dnes starobou sešly a není po 
nich stopy.524) 

D�jiny panství. Sedlec jest allodiální panství, kteréž zakoupil r. 1819 Karel  F i l ip  Jan  
Nep .  kn íže  z  Schwarzenberku , c. k. generál a pol. maršálek ve vojšt� J. C. král. Veli�. 
Františka I. - známý vít�z u Lipska v r. 1813. K panství tomuto náležejí mimo Sedlec tyto dvo-
ry: Hrab�šín, Sou�ov, T�ebonín, Lhota a Volšany s mlýnem a Krchleby. Jest to zbytek z veli-
kých statk
, které druhdy klášteru náležely a klášter jich takto nabyl. 

Hrab�š ín  obdržel klášter darem 22. dne m�s. �íjna 1658 od Salomeny Lukavecké roz. 
Studenecké a chot� jejího Zde�ka Felixe Lukaveckého z Lukavce. Otec Salomenin Adam kou-
pil statek od Marie Magd. Tr�kové z Lípy, roz. z Lobkovic za 3000 kop gr. �.525a) R. 1672 po-
stoupila a darovala klášteru též paní Salomena, vdova po p. Zde�kovi Felixu Lukaveckém tyto 
pohledávky: 400 zl. st�. od rytí�e Jana Dob�e�ského z Dob�enic, 200 zl. st�. od rytí�e Jind�icha 
Haugvice z Biskupic, 300 zl. st�. od Jana Salazara z Monte Albano a po smrti její všecky ak-
tivní pohledávky a pretense.525b) 

340Sou�ov daroval klášteru 12. dne m�s. prosince 1660 Jan Ji�í Sk�ížovský ze St�e�kovic 
a ten je koupil od Krištofa Kapouna ze Svojkovic za 5000 kop míš.526) 

T�ebonín  prodaly d�ti Evy Marie roz. Lehnarové po druhé provdané za Krišfofa Kordule 
ze Sloupna - poru�níkem svým Ferd. Rabenhapem ze Suché - dv
r, ves i podací kostelní, mlýn 
klášteru sedleckému 2. ledna r. 1681 za 10.000 zl. st�.527) Eva Marie Lehnerová d�dí statky ja-
ko sirotek po své matce Eufenii a prodává z nich T�ebešice Václ. V�žníku a ze smlouvy vyda-
né 7. zá�í 1643 (Arch. vorl. sedl. list. �. 186) jest vidno, že jí náležel i T�ebonín a Kluky. 

Lhotu  a  Volšany koupil klášter od Jana Babt. svobodného pána z Kaiseršteinu 15. dne 
m�s. dubna 1708 za 27.000 zl. st�. Císa� Josef I. dovolil opatu Jind�ichovi a konventu uzav�íti 
smlouvu a potvrdil koupi tu ve Vídni 12. prosince 1708.528) A téhož roku byl statek vložen 
„sub  qual i ta te  la ical i“ do zem. desk a byla také podána zpráva i s plným seznamem vý-
loh, a kterak a z jakých prost�edk
 byly útraty zaplaceny.529a) Svob. pán z Kaisersteinu koupil 
Lhotu a Volšany od d�dic
 Rochusa z Lindenfeldu za 37.000 zl.529b) R. 1785 dne 17. kv�tna 
p�ikoupil klášter k panství tomuto mlýn pod Volšany ležící za 400 zl. st�. od Jana Kroupy.530) 

Krch leby a  Chlum koupil klášter 3. �ervence 1747 od Ant. Dubského z Witenau, syna 
Maxe Dubského a vnuka Johanky Dubské za 150.000 zl. st�. Na statcích t�chto (a Šebestejni-
ci) m�l pojišt�no 5000 zl. st�. Václav Multzer z Rosentalu, kteréž mu byly vyplaceny opatem 
Reitknechtem a p�evorem R
ži�kou.531) Ke statku Krchlebskému náležel také Damirov a byl 
r. 1819 p�i prodeji celého panství na knížete z Schwarzenberku z koupí vylou�en a ponechán 
jako majetek kostelu krchlebskému.532) 

Než statky tyto p�išly v držení kláštera, byly majetkem Magdaleny Tr�kové z Lípy a po její 
smrti r. 1633 p�ipadly synu Adamovi, který byl v Chebu s Waldštýnem zavražd�n. Pak se ujal 
statku toho vrah Waldštýn
v, setník Walter Devereux († 1639.) Panství bylo tehdy „šacováno“ 
na 76.795 zl. st�. a bylo r. 1645 Švédy zpustošeno a vypáleno. R. 1651 dostaly se statky do ru-
kou rodiny Rabenhapové, kteráž je prodala ješt� s 5 jinými vsi Frant. Pavlu Harantu z Polžic. 
Harant postoupil je rodin� Dubské z Witenau. (Zápisky P .  Tyla , arch. vorlického.) 

Patronátní a podací právo bylo p�i�knuto novému majiteli kníž. z Schwarzenberku v koste-
lích: krchlebském, t�ebonínském a pouze na faru ve Zbýšov�, který pat�il k chlumskému zboží. 

Panství toto - zbytek z velikého klášterního bohatství - p�ipadlo po zrušení kláštera Matici 
náboženské a dáno pod správu cís. kr. �eským statk
m státním. Když r. 1819 bylo knížeti z 
Schwarzenberku za 600.100 zl. st�. prodáno, byl Damirov z koup� vylou�en nejvyšším roz-
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hodnutím ze dne 1811/319 a ode�tlo se z kupní ceny 12.253 zl. 12 kr. st�.,533) tak že zaplatil ku-
pující pouze 587.846 zl. a 48 kr. st�.534) Knížeti z Schwarzenberku byly jednotlivé dvory do 
zem. desk takto vloženy: Sed lec  Lit. S. Tom. IX. fol. 41., Krch leby K. T. XIV. fol. 173, 
Hrab�š ín  H. Tom. X. fol. 197, Lhota  a  Volšany 341N. Tom. VI. fol. 117, Sou�ov S. 
Tom. II. fol. 73. a T�ebonín  T. Tom. VII. fol. 189. (Sommer: Kraj �áslavský.) 

Avšak p
vodn�, když �eský velmož Miroslav z Cimburka klášter založil, daroval mu (r. 
1142-1143) tyto statky: So ln ice ,  Hodkovice ,  P odolany,  Hrad iš tko ,  Zdebudice ,  
Pobo � í , tvrz s zemí, Odolany (Vodolka), Mal ín ,  Bylany,  Hl ízov a  Ka� iny,  Doná-
ty,  Malejovice ,  Jažlovice  a  Liben ice  až k potoku - okolo lesa Bor tak nazvaného - te-
koucímu.535) Také ustanovil Miroslav zápisem pro p�ípad vym�ení muž. potomk
 rodu svého, 
že má všechno jeho poz
stalé jm�ní p�ipadnouti klášteru. 

V dalších letech m�l klášter mimo panství sedl. ješt� statky, které dílem 342opatové prodali, 
dílem pro klášter ponechali 536) a bylo v t�ch statcích 130 m�st, m�ste�ek, vesnic, dvor

atd.537) 

Z t�ch uvádíme: Sedlec, Ov�áry, m�sto Solnice u Hradce Král., panské sídlo Hodkovice, 
Podolany, Hradiš�ko, Zdebudice, Pobo�í tvrz se zemí, Odolany (Vodolka), Donáty, Bylany, 
Jažlovice, Libenice,538) Hlízov a Ka�iny, P�ítoky, Pod�šín, Bor, les mezi Kolínem a �áslaví, 
Chleby u Nymburka, mlýny na Labi nad Kolínem, B�ežany, Nová Ves, Kravary, Radhostice s 
p�íslušenstvím a mlýny na Labi, Proboštví sv. Martina v Kou�imi, Zalešany, �elakovice na 
Labi, Dymokury, panství a mlýny na Labi pod Nymburkem, Újezd, Hofmark v Rakousích u 
Klosterneuburku, K�ivsoudov, T�i Dvory, Selmice, �ernožín, Svojšice, Borovice, Lhota, 
Chýšná, Dolní Lhota, Bu�ice, Lažišt�, B�ezina, �ejtice, Heralec, Slavnic, Pavlov, Mikolášov, 
Dubice, Bonovec, Veselý, Bonkov a Budišov, Babice, Církvice, Chotusice, Kobylnice, Dola-
ny, Grunta, Svatý Jakub, Týnec nad Labem, Morašice, Lišice, Zbislav, Jezery, �ernice, Nov. 
Dvory, B�lušice, Žaky, Žitenice, Vláry, Horní a Dolní Chr�ice, Chvaletice, Dobrnice a Lešno, 
Ka�kov, Kunovice, Hroby, Lhota pod lesem, Lipská, Malejovice, Mikulášov, Nové Dvory a 
Ov�áry u Kolína, Osada, Všestary, Tel�ice, Buršovna (luka na Labi), Chvoštany, Polkyny, Pá-
vice, Jeníkov ves, Bartošov, Dlouhá Ves, Dube�, Kv�tinov Veletov, Chotovice, T�ebešice, 
Krakovany, Tyrnov, �e�enov, Lab�tín, Ho�any, Kojice, Zábo�í, Vina�e a mlýny na obou b�e-
zích labských pod Týncem, Ž	ánice. Ž	ánice ves u Kou�im� byly králem P�emyslem Otaka-
rem II. klášteru od�aty, ale 17. dne m�síce �ervence r. 1305 králem Václavem, posledním 
P�emyslovcem, zase prop
j�eny.539a) Hohenrädel, Bašta, mlýn u St. Kolína, Písecký mlýn pod 
Volšany, Malešov, Mo�ovice, Vilánec, Aygen v Rakousích, Vyžlovice (Jažlovice?), Sv. Kate-
�ina, Sv. Mikuláš, Rohozec, P�edhorský dv
r v Ho�e Kutné v Senné ulici (za Kou�. branou) 
koupený za 335 kop gr. �es. od míncí�e K�íže roku 1514.539b) Pozd�ji byl majitelem dvora 
Blažek, Praska�
v ze�, který jej prodal Mikuláši Všev�dovi, t. �. rychtá�i Cechovskému a Af�e, 
jeho manželce za 400 kop gr. a od n�ho koupil dv
r roku 1519 Burian Veltrubský a ten sm�l 
n�které d�diny ode dvora odprodati pod zv�tšený úrok povinný klášteru. (Arch. vorl. kop. �. 
11., fol. 48.) 

K tomuto dvoru náležel i veliký lom na „Ptáku“. Kutnohorští sob� lom p�ivlast�ovali a 
vzešel z toho spor. Byli zvoleni ubrmané Andreas Trojer, opat plasský, Jakub Kroh, hofmistr 
Hor Kuten a Karel P�eho�ovský, nejvyšší mincmistr a ti rozhodli p�i 6. b�ezna 1690 ve pro-
sp�ch kláštera.540) 

Dále byly majetkem kláštera: Brankovice, Michovice, Ušinec, les a jezero na Labi, tak zv. 
opatské strán� na Ka�kovských horách a jiných vrších u Hory Kutné. Mimo to m�li patronátní 
právo v Kou�imi, v Kolín�, Hradci (Gräz), �áslavi, Jemnici a Jarom��icích (Morava.541) Z Ko-
lína ješt� dostávali 3 kameny loje a �inži z lázní, dom
, mlýn
 a peka�ství; poplatky, desátky z 
mincovnictví kutnohorského a 7 vys. pecí, �inži ze zahrad na Kamenné stezce542a) a stálý plat z 



227
lázní kutnohorských. Rada kutnohorská vysv�d�uje, že sta�í konšelé láze� pod Vys. kostelem 
(sv. Jakub) p�edluženou a od dvou rok
 pustou p�isoudili klášteru sedl., jakožto vrchnosti d�-
di�né, aby ji p�estav�l a jí užíval jako prosté dluh
v542b), �inži 2 kopy gr. �. z mlýnu u �eské 
brany a z domu za mlýnem543), který náležel r. 1341 Mikuláši Ruthardovi, stálý plat z d�dictví 
Petra Delfína, stálý plat z velkého, r. 1654 darovaného, zboží m�št�nína kutnohorského Danie-
la Ho�ického544), o n�jž pak p�íbuzenstvo r. 1709 vedlo p�i, a král. �eská dvorní kancelá� p�i-
soudila majetek ten klášteru545), stálý plat ze mlýna Denemarku, který Anna Vachková obdrže-
la od svého strýce Karla Töpfera a darovala jej klášteru546), stálý plat z majetku Henzlína z Ho-
ry Kutné547), stálý plat ze vsi Kotovic, p�íjmy ze 160 kaplí kutnohorských, �inži z radnice, 
masných krám
 a obchod
 kupeckých, �inži z Turka�ku a ze dvoru dobšovského na p�edm�stí 
hloušeckém, který byl z na�ízení císa�ského r. 1748 prodán Karlu Fr. Da�ickému za 3500 zl. 
st�.548) 

343Ant. Rybi�ka v Památkách archaeol. r. X. píše, že majetkem kláštera sedl. byly také Se-
zemice u Pardubic. Totéž tvrdí v Pam. archaeol. fará� Nechvíle. Dále tvrdí se, že dv
r Gruntlík 
a kmetcí dv
r Újezd (Kutlí�e) a kr�ma v Žakách již r. 1416 byly majetkem kláštera. (Arch. 
Kutn. 22. ledna r. 1416.) 

M�sto �áslav potvrzuje spisem notá�e Bartolomeusa Cantagatta z Futrberku, že luka, ryb-
ník, pole a mlýn u „Što lce“ jsou majetkem klášterním.549) Na jistou �ást jm�ní d�lali si právo 
Kutnoho�ané i Bed�ich ze Strážnice a vedli o to p�i. Bolek z Druhotína a August z Týnce, 
ubrmané, rovnají tuto p�i mezi nimi a urovnali ji tak, aby páni horníci kn�zi Bed�ichu ze 
Strážnice na jm�ní to nesahali, pon�vadž on má list Petra Poláka, s kterýmžto p�i srovnal.550) 
Kone�n� �inži ze šachet na Kolmarce, v K�eseticích a okolních vesnicích. 

A ješt� nalézáme zápisy v arch. m�sta Plzn� p�i r. 1436 �. p. 99, že majetkem kláštera byly 
také vesnice Chotusice, Církvice, Babice a Zbislav.

Jaký celkový majetek m�l klášter a jaké byly z majetku toho p�íjmy, nedá se vypo�ítati, ale 
majetek ten byl r. 1534 za císa�e Ferdinanda I. opatem Ji�ím II. sepsán, císa�i p�edložen a v 
šesti milionech zlatých ocen�n. Cena ta ovšem velmi mírn� po�ítána, kteráž ve skute�nosti 
p�evyšovala cenu tuto více než dvojnásobn�. 

Nebude nezajímavo, uvedeme-li také posloupnost opat
, kterak po sob� panovali,551) a jak 
který se uplatnil. 

Prvý opat p�išel z kláštera waldsaského a jmenoval se Ho � i s lav a † r. 1169, pak zvolen 
brat�ími Pausonius  (Pozoslav), ale Judita, královna �eská, 344p�ála si opatem míti svého p�í-
buzného kn�ze Gotpo lda a týž byl skute�n� r. 1169 za opata dosazen, ale ješt� téhož r. zvo-
len biskupem pražským. Nežli dosáhl sv�cení biskupského, zem�el již 10. b�ezna 1169,552) 
Godšalk (?), He �man � .  Di � i s lav,  Bohuslav,  Valer ián ,  Leonard ,  Alber t ,  Wol-
fgang. Za tohoto opata povstala Hora a za Bohuslava dle pov�sti nalezl mnich Anton st�íbr-
nou rudu v místech, kde dnes kostel Všech Svatých stojí. 

Když dv
r a ves P�ítoky ke klášteru sedlec. 16./3. 1250 koupeny byly za 71 h�iven st�.,553) 
vládl tu Kr is t ián  (1250-67). R. 1263 m�š�an kou�imský Rembo postavil kapli sv. Ond�eje 
blíže kostela sv. Filipa a Jakuba. Bar to lom� j  (1267-75), Wal thelm (1275-77). Týž opat 
oznámil Kolínským, že tamní m�š�an Gottfried odkázal klášteru 3 kameny loje, že je m
že 
klášter každého roku vyzdvihovati,554) J ind � i ch  (1277-78), Mikuláš  I . (1278-80), který 
koupil od krále P�emysla Bor a založil ves Sv. Mikoláše, Sv. Kate�iny a Nový Dv
r, J ind � i ch  
I I .  (1280-1320). Tento opat byl kmotrem králi Václavu III. Také bylo za jeho doby 12 brat�í 
p�est�hováno do nového kláštera cisterciánského na Zbraslav. R. 1320 dostav�l klášterní kos-
tel a mnoho statk
 klášteru p�ikoupil a p�ivt�lil. (Arch. sedl. - panství klášterní P. Tyl). R. 
1306 potvrdil plebána ve Veletov�. Tenkráte byl arcibiskupem praž. Jan.555) 

Za opata Jind�icha potvrdil papež Klement V. p�ipojení kostel
 a kaplí kutnohorských ku 
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klášteru sedl. (Arch. vorl., spisy sedl. �. 41., fol. 154b). 

Statky byly p�ikoupeny: K�ivsoudov s 10 vesnicemi, tvrz Herálec s 10 vesnicemi, které mu 
prodal bratr jeho Reinher, kupec z Florencie za 2000 h�iven st�.556) Milota z Choltic prodal 
klášteru ves Veletov s kaplí za 600 h�iven st�.557) Za správy tohoto opata r. 1291 osvobodil 
král Václav klášter ode všech daní na v��né �asy a ud�lil mu právo mincovní, pon�vadž klášte-
ru náleželo mnoho podíl
 na st�íbrných dolech kutnohorských. Klášter razil si ze svého doby-
tého st�íbra zvláštní minci s nápisem: Moneta monasterii sedlecensis.558) Opat Jind�ich byl ta-
ké opatem klastera Wallis sct. Mariae (v Pohledu u N�m. Brodu). 

R. 1320-30 byl opatem Bed � i ch , kterémuž postoupil malínský fará� Old�ich 1325 kaple a 
špitál v Ho�e Kutné. Tento Old � i ch , fará� malínský, zvolen opatem a vládl t�i léta (1330-33), 
Or tvín  (Octavián) (1333-38). Za tohoto opata bylo králem Janem klášteru potvrzeno d�dictví 
v Ho�anech, kteréž mu r. 1299 král Václav postoupil.559) Také �teme u Emlera, že 1338 dne 
21. b�ezna koupil klášter zboží a statky v Kojicích, Zábo�í a Vina�ech. 

R. 1338 zvolen opatem Mikuláš  I I . a opatoval do r. 1345. Král Jan potvrdil klášteru a 
opatu Mikuláši l. P. 1338 privilej, aby opatové nebyli povinni pocestné a chudé v klášte�e p�e-
chovávati a je stravou a obrokem atd. zaopat�ovati, nebo� z toho a takového za�ízení veliké 
škody m�li. Byl tedy klášter úpln� sprošt�n „pohostiny“ a stav�l pak hospody, kde pocestní 
hledali útulku. (Emler: Regesta IV. 213. a Jos. Devoty § 51. str. 107.) Opat Mikuláš m�l stále 
spory a r
znice s fará�em malínským Benešem ze Ždánic a kn�zem Jind�ichem Zajícem, vet�e-
lým fará�em v Malín�. Žaloby byly vy�ízeny rozsudkem papežské kurie v Avignonu takto: 
„Arnoštu, arcibiskupu pražskému, se na�izuje, aby zmín�ného Benedikta (Beneše) za fará�e 
dosadil, naproti tomu opata i kn�ze Jind�icha Zajíce vyhnal a k vrácení p�ijatých d
chod

p�i345nutil. Útraty p�e obnášely 68 zl. st�., které spole�n� hraditi mají. (Acta bohemiae vatica-
na. Dr. V. Novák).560) Nežli rozsudek vynesen, zem�el Benedikt. 

Od r. 1345-63 opatoval Jan  I . Za n�ho byl r. 1357 založen a vystav�n klášter ve Skalici u 
Kou�im� a 12 mnich
 z kláštera sedleckého bylo sem uvedeno. Od r. 1421, kdy klášter skalic-
ký byl vypálen, m�l každý opat sedlecký také název opata skalického. Václav (1363-68). Za 
tohoto opata m�l klášter vzácnou návšt�vu. Poctil jej totiž císa� Karel IV. a prodlel zde n�kolik 
dn
. Jan  I I . (1368-75). Jistý ob�an Vítek ze Žehušic daroval klášteru strá� Dubeneckou u 
Horušic. Theodor ik (1375-80). Opat Theodorik prodal les v Ka�inách za 96 kop gr. �. Fri-
dušovi Kunlovi, m�št�nínu kutnohorskému.561) Opat tento musel zaplatiti komo�e apoštolské 
400 zl. st�. za spory s malínským fará�em Benediktem, kn�zem Jind�ichem Zají�kem a opatem 
kláštera Mikulášem II., kterýž spor vyvolal a t. �. již všichni žalobníci zem�eli a komo�e škody 
trp�ti nelze.562) 

Od r. 1380-96 byl opatem Ví t ,  Jan  I I I .  (1396-97). Papež Bonifác dal za tohoto opata 
klášteru pontifikální právo t. mitru, infuli atd.563) Král Václav IV. koupil od kláštera r. 1396 
Libenice na �as svého života.564) Pak opatovali Pavel  (1397-1405), Pet r  (1405-10). Na žá-
dost tohoto opata byly klášteru potvrzeny všecky d
chody, úroky a jiné dan� vycházející z 
kaplí patronátních.565) Po Petrovi nastolen opat Jakub  (1410-30). Ú�ad mince kutnohorské 
dosv�d�uje opatu Jakubovi, že klášter sedl. jest majitelem jedné šmitny (l
ny) pregérské na 
Vlašském dvo�e v cen� 75 h�iven st�.566) 

Opat Jakub do�kal se vypálení Malína r. 1412 a vypálení kláštera r. 1421. V té dob� m�l 
klášter statk
 za 12 mil. a vydržoval 500 �eholník
, z nichž bylo 300 kn�ží. Jakub, opat sedl., 
Johanes, p�evor a celý konvent obdržel 100 kop gr. �. od Pavla a jeho sestry Anežky z Tandl-
marku v Ho�e a zavázal se zaplatiti 10 kop gr. úroku, jež pojistil na vsi Kochovicích (Palacký: 
Popis str. 43) a všech jiných statcích svých. (Arch. �. XIV. 402 v kv�tnu 1414. Org. perg. v 
arch. místodrž. �. v Praze.) 

Císa� Zikmund vydal list s menší pe�etí, kterýmž zapisuje klášteru sedl. ves Zbislav, Ro-
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hožec a Kúnice. Actum na Horách Kutných l. P. 1420 v den sv. Barbory (Arch. vorl. sedl. list. 
a Arch. �. II.) Týž císa� zrušil všechny zápisy, kterými rozdal statky kláštera sedl. a dává mu 
právo, aby si jich pomocí p�átel dobyl. Actum v Norimberce 1423/822 (Arch. �. XIV. 406. Org. 
arch. místodrž. v Praze.) Po Jakubu opatu nastolen Pavel  I I .  (1430-50). Po vypálení kláštera 
a po vybití mnich
, zbyl opatu tomu jen titul opata a p�ed svou smrtí odst�hoval se do Hor. 
Rakous a tam se svolením papež. nuncia spravoval faru. 

Za opata tohoto zapsal ve st�edu p�ed Hromnicemi r. 1437 císa� Zikmund majetátem Za-
cha�ovi z �ence dv
r starou vinici �e�ený pod Ka�kem (snad Skalku) v majetek kláštera sed-
leckého s úroky, poplatek, požitky etc. ve 200 kop gr. �.567) Poblíž tohoto dvora stál ka�kov-
ských horník
 h�bitovní chrám sv. Ma�í, který po opušt�ní dol
 hynul, až kone�n� srovnán se 
zemí. Císa� Zikmund vydal list s majestátem, v n�mž zapisuje panoši Va�kovi z Miletína a je-
ho erb
m vsi klášt. sedl. opat., jménem Týnec m�ste�ko, Vina�e, B�lušice, Kojice, Selmice, 
Chr�ice, Krakovany a Lhotu s rybníky, lesy a háji a 346úroky, požitky atd., v 1000 kop. Actum 
v Praze v den sv. Matouše 1436 (Arch. �. XIV. 427 a Arch. �. II. str. 181.) 

Týž císa� zastavil r. 1436 Va�kovi z Miletína vsi opatství sedlec. v 1000 kopách gr. �. Da-
tum ut supra. A. �. IV. 176 �. 3. (Arch. �. XVI. Listá� p. Viléma z Perštýna). 

Hanuš z Rychnova, puška�, obdržel od císa�e Zikmunda jistá zboží v království Uherském, 
kterýchž po létech zase císa�i zp�t postoupil. Za to listem cís. Zikmunda sv�d�ícím Hanušovi 
postupuje císa� jemu a jeho d�dic
m i budoucím tvrz Libenice s dvorem popl. etc., a k tomu 
vsi kláštera sedleckého, a to: Dolany, Všestary a Bylany s úroky atd. a zapisuje na tom zboží 
2400 zl. uher. k výplat�. Actum v Praze l. P. 1437 v pond�lí po božím k�t�ní.568) 

Od r. 1452-65 byl opatem rodák kutnohorský Theodor ik, který žil n�jaký �as v klášte�e 
sv. K�íže v Horních Rakousích. Týž žádal krále Ladislava Pohrobka, aby n�které statky klášte-
ru byly vráceny. Roku 1454 vrátil se do zpustošeného kláštera. (J. Ledr: Malín.) Po n�m ná-
sledoval Pavel  I I I .  (1465-70), a r. 1470-80 byl opatem Jodok (Jošt). Ten se všemožn� sta-
ral, aby statky klášterní, které po husitských válkách do jiných rukou se dostaly, klášteru byly 
vráceny. �eho �  zvaný Ekkard (1480-91). Roku 1483 dosadil král Vladislav do kláštera sedl. 
�eského kazatele a kutnohorským to oznámil. (Arch. kutn. �erv. 209). J i � í  (1491-1496). Za 
opatování Ji�ího vypravili roku 1492 Kutnohorští se Sedleckými procesí ke kostelu sv. Ma�í 
Magd. u Ka�ku nad klášterem sedleckým - prosíce Boha, aby rá�il dáti králi Vladislavovi II. 
jich pánu pomoc proti Turku, kterýž ležel v Uh�ích (!!) na Kosov� poli.569) Týž král dává kláš-
teru moc a právo, aby sm�l sob� vypláceti ze zápis
 statky jemu odcizené. Klement  (1496-
1521) vymohl na Vladislavovi králi majestátem daným v Budín� r. 1501, kterýmž král vrátil 
klášteru Nový Dv
r s Ka�inou.570) Za to musel klášter postoupiti d�di�n� všecko zboží, které 
držel Mikuláš st. z Lípy a na Lichtenburce a strýce jeho.571) Týž král vykázal také klášteru ro�-
n� 100 kop gr. �. a 20 džber
 ryb z panství kolínského, a to proto, pon�vadž klášter válkami, 
ohn�m a me�em zkažen byl a král cht�l, aby opat p�i tom božím dom� státi mohl slušným po-
�tem brat�í.572) Opata Klementa a celý konvent pohnal Johanes ze Skalice, ú�edník mince od 
Hory Kutné. Vinil je, že po smrti kn�ze Petra na Vlašském dvo�e jeho statek ke konventu vzat 
a on že u Petra m�l uschováno X kop gr. �. a že nem
že p�ijíti ke svému. Vložen p
hon léta 
MDIIIo v ned�li p�ed sv. Divišem (8. �íjna). Ale p. Vilém z Perštýna na Helfenštýn� etc., nej-
vyšší hofmistr král. �esk., se pány vladykami JMti radami vyslyševše žalobu, uznali po vysly-
šení sv�dk
, že kn�z Klement, opat a jeho konvent Johanesu ze Skalice nic povinován není.573) 

Za opata Klementa oznamuje král Vladislav listem, že vyhrazuje Burjanovi Tr�kovi z Lí-
py, aby zboží opatství sedl., které drží, nemohlo býti spláceno, le� od krále od vlastník
. (Dá-
no v Prešpurce 15. dne m�s. listopadu 1499. Arch. �es. XVIII., str. 177.) Také s opatem Kle-
mentem soudili se Kutnoho�ané 18. b�ezna r. 1513 o lámání kamene v lomu p�edhorském a 12. 
�íjna smlouvají se o úhradu škody v lomu zp
sobené. (Kutnoh. arch. r. 1513 �. 150-I. a 150-
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II.) Tomuto opatu dala komora �eská právo posílati ú�edníky své do Hory bez glejtu a na�ídila 
Kutnohorským, aby se k opatu chovali p�átelsky. (Kut. arch. 26.-V. r. 1520, �. 204 �erv.) 

347J i � í  I I .  (1521-48). Ji�í opat žádal Kutnohorské 9. dubna 1540., aby nemusil osobn� bý-
ti p�i zápisu jakéhosi domu v Ho�e koupeného p�ítomen. Oni nesvolili a proto m�l s nimi p�i a 
odpovídaje jim vytýká jejich nep�átelské smýšlení a chování proti n�mu, ale hned p�i tom po-
dotýká, že se konvent  j eho  každodenn�  modl í ,  „aby se  j im dob �e ved lo  a  v�� -
n�  spasen i  aby byl i .“574) Za tohoto opata potvrdil také Ferdinand I. klášteru 10. srpna 
1534 všecka privilegia.575) Opat Ji�í odprodal n�které grunty klášt. a zastavil Nový Dv
r Hyn-
kovi Martinickému z Ch�enovic. Také sestavil Ji�í opat seznam všech statk
, jichž byl klášter 
kdysi držitelem a podal ho císa�i Ferdinandovi I.,576) a tento císa� na�ídil Ji�ímu, aby vyhledal 
hodn�jší abatyši 348pro klášter králové na Starém Brn�, než byla práv� zem�elá Rosina. (Mís-
todrž. arch. 1551-53, fol. 441. V.) Ji�í opat žádal 1538 Kutnohorské, aby ze dvora, �e�. Taur-
ka�k, jejž drží Mikuláš z Prach�an, pustili ke klášteru �ty�i kopy ro�. platu. (Kutn. arch. r. 
1538 �. 727.) 

Od r. 1548-52 opatoval Anton ín  (Flaming) a ten prodal pachtý�i Martinickému Nov. 
Dv
r za 1242 kopy 4 gr. �. a 5 denár
 a vinici v Rakousích podle kláštera neyberského za 
2000 kop gr. �.577) Jakub  I I .  (1552-65) byl velikým št�stím pro klášter, nebo� našel 10.000 
dukát
 v kostnici pod oltá�em, které tam uschoval n�který z p�edk
 jeho. A klášter byl tuze 
t�ch pen�z pot�eben, m�l tak malé jm�ní, že vydržoval již jen 6-8 mnich
. Také v dob� opato-
vání Jakubova razil si klášter vlastní minci s nápisem „Moneta  sed lecensis“.578) Kapihor-
ský o n�m sd�luje, že rád pil staré pivo (ležák) a proto mu p�ezdili „opat  s taré  p ivo“. 
Adam (Polidor) (1565½ r.) Týž zbaven byl smysl
 a Václav Kolínský, mnich, oznamuje to 
arcibisk. pražs. st�žuje si zárove�, že po dv� léta nedostal an i  pen�z an i  ša tu  a prosí za ji-
né opat�ení.579) 

Od r. 1565-68 byl opatem Ond �ej  I .  Byl opatem p�ti klášter
, ale všecky je p�ivedl za 
tak krátký �as panování svého na mizinu.580) Zem�el 1591 v Nové Celli v Lužici. Ond �ej  I I .  
zvaný Ekkard  (1569-82). Jaké podivné pom�ry panovaly tehdy v klášte�ích, patrno z toho, že 
opat Ond�ej se odvážil oženiti a dále opatoval. Kapihorský, historik kláštera sedl., o n�m ve 
své historii praví: „V stav sv. manželství vstoupil a jednu ctnou, šlechetnou a krásnou pannu 
jménem Esteru z Hory Kutné pojal a p�ec opatem z
stal.“ 

Po krátkém �ase Estera zem�ela. Pochována byla vedle žádosti své pod lipou na krchov�
p�ed kostnicí, aby opat pohlédna oknem z pokojíka hrob spat�iv na ni vzpomenul a k pánu Bo-
hu se za ni pomodlil.581) Tomuto opatu roku 1574 v m�síci �ervnu domlouvá arcibiskup praž-
ský, aby mu neposílal k ordinování hloupé troupy a napomíná ho, aby se ku kn�žství lépe p�i-
pravovali.582) 

Od r. 1582-87 byl opatem Bar to lom� j  I I . ,  p�íjmím Makeš - N�mec, pak J i � í  Taxer i -
us  I I I .  (1587 † 95), obstárlý N�mec, byl professorem kláštera vyšnobrodského, pak opatem 
tamtéž; po té ve Svaté Korun� a kone�n� v Sedlci. „Byl� to star�ek hudby znající i milující; 
sám mnich - na mnichy a jeptišky zanev�ev, �íkávaje, že ho �ert do káp� vstr�il a jeptišky pak 
nebeskými … nazýval.“583) 

Pak byl opatem Jan  IV .  p�íjmím Macer  (1595-96.) Císa� Rudolf II. na�ídil, aby Jan Ma-
cer byl uveden v opatství cís. rychtá�em Mikulášem Vod�anským z �azarova584) a hned po té 
cís. komora na�izuje primátoru kutnohorskému Zikmundu Kozlovi z Rýzentálu, aby Macera v 
opatství chránil, pon�vadž opatové kláštera zbraslavského a plasského sem dosaditi cht�jí ja-
kéhosi Francouze, sloví�ka �eského neum�jícího. Po dlouhém sporu byl p�ec ten Francouz 
Fran t .  Pecel ius585) za opata dosazen a vládl tu do r. 1598, ve kterémžto roce zem�el. Pra-
veno, že byl otráven, nebo� mu po smrti b�icho velmi oteklo a se nadulo.586) Opat Jan p�estou-
pil pak k religionu evangelickému, mnišství opustil a oženil se, pojav k manželství Ká�u, dce-
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ru Anny Bedná�ky z Hory Kutné a s ní se pry� odebral.587) 

349R. 1598-1609 byl opatem Fran t i šek Valen t in  ze  Schönbecku , Prušák. Schön-
beck byl mladý �lov�k, který vedl život více sv�tský nežli duchovní. S Horníky se nesnadil a 
zacházel, sahaje jim na obilí na d�dinách a rolích, jež pod plat k témuž klášteru sedleckému 
vycházející drželi, cht�je jim to odjímati a sám toho užívati, o �ež veliká nesnáz byla. Proto 
byl u Kutnoho�an
 u velké nenávisti. R. 1609 odešel za opata do Sv. Koruny. R. 1610 byl 
obeslán nunciem papežským do kláštera kapucínského na Hrad�any, tam uv�zn�n a i t�lesn�
trestán, pon�vadž provozoval více frejí�ství než bohoslužbu.588) Opat ten byl naklon�n více k 
pro tes tan t i smu 5 5 9 ) než k religionu katolickému a proto, když z v�zení propušt�n, zdržoval 
se v Ho�e Kutné, 350a jak Da�ický II. str. 159. praví, „jmaje na sebe t�žké pro svá p�e�in�ní od 
vrchnosti své duchovní nastupování, nedostál jim a poradiv se s Va�kem pobrav což mohl i 
svou Mandi�ku, dceru Mik. Koryntského, tajn� s ním oddanou, ujel z �ech do Moravy ten 
tam“. Usadil se v Byteši Veverské, kde si zakoupil dv
r a p�idržel se sekty p ickhardské. 

Od r. 1609-10 byl opatem Jan  (Har tman) rozený N�mec, 1610-11 Mat� j  Sar tor ius . 
Byl v P�elou�i, že st�ílel do ženských, tamním lidem zabit a t�lo jeho do Sedlce k pochování 
p�ivezeno. Jan  VI .  (Radot ínský) (1611-12), Michal  Cuculus  (1612-14), odešel za opa-
ta na Velehrad, Bar to lom� j  P ika-St raka (1614-25).590) R. 1618 m�l opat t�žké ú�adování, 
nebo� vojsko stav
 �eských t�etí ned�li adventní vydrancovalo a vyloupilo klášter a pobralo, 
kde se co našlo.591) A ješt� h
�e vedlo se opatu tomuto, když obec kutnohorská ujala se klášte-
ra r. 1619 i s celým jeho p�íslušenstvím v 5500 kopách gr. �. Ovšem po hrozném pádu stav

�eských zase obec vše musela odstoupiti s nemalou škodou. Opat Bartolom�j byl p�edvolán 
1623 na den 31. b�ezna k zem. deskám, aby hájil právo kláštera proti Ladislavu Hrob�ickému z 
Hrob�ic, který si osvojoval v Bylanech i majetek klášterní.592) 

Dne 15. �ervna r. 1619 opat Bartolom�j a všechen konvent klášterní žádá direktory král 
�eského, aby byl klášt. dán jiný deputát, jelikož p�išedše zastavením popl. dvor
 o živnost 
svou, klášter opustiti by museli. (Arch. kutn. r. 1566. Lit. J, �. 1566.) 

R. 1625 zvolen byl opatem Michal  I I . ,  p�evor plasský, ale on hodnosti té nep�ijal. Na to 
spravoval klášter S imeon  Všete�ka Kapihorský.593) Roku 1626 zvolen Jan  I I .  (Grei-
fenfels z Pilsenburku), který roku 1629 byl povolán za opata na Velehrad. Dal p�evézti r. 1630 
z Jihlavy archiv klášterní, který tam uložen byl již od XV. století. Než se na Velehrad p�est�-
hoval, m�l p�i s Jakubem Novomlýnským a Tomášem Michalovem o zahrady u „Kamenné 
stezky“, pon�vadž oni odvád�li �inži i úrok obci kutnohorské a ne klášteru. Klášter protestoval 
a p�i sporu tom uznáno právo kláštera a byla 10. b�ezna 1631 mezi klášterem a Horskými se-
psána nová smlouva a klášteru majetek definitivn� p�ipsán a r. 1635 p�ikoupil klášter ješt� za-
hrady od Jana N�m�ického p�i „Kamenné stezce“.594) 

Po tomto opatu zvolen opat velehradský Kriš to f r. 1629, ale r. 1630 se op�t vrátil na Ve-
lehrad. J i � í  (1636-37), Jakub  V.  p�íjmím Vrchota  (1638-40), Mikuláš  I I I .  p�íjmím 
Speger  (N�mec) (1640-49), za jehož panování Švédové zle hospoda�ili v klášte�e dne 5. 
b�ezna r. 1645. Jakub  VI .  (1649-50), J i � í  IV .  (Junker) (1650-54), odešel za opata na Zbra-
slav, Hi lgerd  z Burghofu (1654-66). Za opata tohoto, který byl dovedným správcem kláštera, 
p�ivedeno pilností jeho hospodá�ství klášterní k velkému rozkv�tu. Také dal Kostnici sedlec-
kou náležit� opraviti. Byl zárove� opatem zbraslavským a ž	árským (na Morav�). 

Hilgerd byl doktorem písma. Za n�ho daroval klášteru Lukavecký z Lukavce Hrab�š ín  a 
Ji�í Sk�íšovský z St�e�kovic Sou�ov.595) Také byla za n�ho skon�ena p�e mezi klášterem a An-
nou hrab. Waldsteinovou roz. z Staremberku, majitelkou Žehušic, o �inži a kapry z rybníka 
„Kmotrova“.596) Ze351m�el ve Ž	á�e a tam také pochován. Voj t�ch  Käms 597) (1666 † 85), 
p�ikoupil klášteru Horušice, Habrkovice, T�ebonín za 10.000 zl. rýn.,598) J ind � i ch  Snopek 
(1685-1709), dostav�l r. 1701 kostel a opatství, p�ikoupil se svolením císa�e Josefa I. Novou 
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Lhotu a Olšany za 27 tisíc zl. rýn.599) Po �as stavby prosil, kde koho o almužnu a dary, aby 
mohl klášter a konvent ze ssutin vyzdvihnouti a znovuz�íditi.600) R. 1693 u�inilo se narovnání 
o pražský d
m „starý seminá�“, kterýž prodal klášter sedl. za opata Kamse klášteru oseckému 
za 700 zl. a Osek r. 1693 jej zase zp�t prodává na sedl. kl., ale o 150 zl. více, pon�vadž na 
opravy je vydal.601) Tento opat Jind�ich benedikoval dne 1. srpna 1694 nov� vystavený chrám 
sv. Františka Serafinského v Zásmukách a druhého dne na to uvedl �eholníky Františkány do 
nov� založeného kláštera, kterýž založil Adolf Vratislav hrab� ze Šternberku r. 1691. (ThDr. 
Ant. Podlaha: Posvátná místa. IV., 145.) 

Po Jind�ichu Snopkovi zvolen byl opatem Bonifác  Bláha (Bláhna?) (1709-18). Opat 
Bonifác obdržel z praž. arcib. plnou moc, aby opravený chrám sedlecký vysv�til.602) Koncem 
XVII. stol. hodlaly sestry hrab�nky Trautmansdorfovy založiti v Ho�e Kutné klášter voršulin-
ský, ale obec jim necht�la vykázati místa na stavbu. Proto nabídl zakladatelkám opat Jind�. 
Snopek d
m klášterní a kostelík sv. Trojice v Panenské ulici (nyní ulice Libušina �. 384). Hra-
b�nky návrhy p�ijaly a smlouva mezi klášterem sedleckým a pražským konventem Voršulinek 
podepsána teprv 24. dubna 1709.603) �inže umluvena ro�n� 50 zlatých. 

Od r. 1719-31 byl opatem Ot to  Zahradnický, jehož císa� Karel VI. 24. kv�tna 1719 
potvrdil. Byl p�ítomen v Praze 4. �ervna 1721, když vyzdviženy byly ostatky sv. Jana Ne-
pom… Za tohoto opata byly klášterem tiš�ovským (P�edklášte�í) exek. zabaveny st�íbrné t�žké 
svícny za pohledávku 1000 zl. st�. Svícn
 bylo osm a byl to dar klášteru císa�ovnou Eliš-
kou…). Jan  Rei tknech t  (1731-53). Opat tento byl uveden metrop. pražskou pro fary malín-
skou a t�ebonínskou (1731) a Karel VI. potvrdil jeho volbu 1732 a všecka práva klášteru r. 
1733.604) R. 1758 byl zvolen visitatorem �ádu cisterciánského pro �echy, Moravu, Slezsko a 
Horní i Dol. Lužici. Za jeho opatrování koupen statek Krchleby. Po n�m následoval Jakub  
VI .  (R
ži�ka) (1753-59); stav�l �ty�i léta nový konvent a po�al stav�ti i nové opatství a tím 
velice zadlužil klášter.605) Byl potvrzen císa�ovnou Marií Teresií 8. dne m�síce zá�í 1753.606) 

352Posledním opatem zvolen r. 1759 Fran t .  Harer  Freisauf a potvrzen cís. Marií Tere-
sií r. 1760 v m�síci lednu.607) 

Pro veliké dluhy klášterní z�ízena administrace statk
 klášterních a odevzdána opat
m 
oseckému a svatokorunskému.608) Od t�chto administrátor
 opat Freisauf vytrp�l mnoho p�í-
ko�í a protivenství, takže k�ivdy již déle snášeti nemohl a z kláštera r. 1764 potaji do Žitavy 
odjel, z
staviv tu 48 brat�í. Z t�ch rozesláno 31 do jiných klášter
 a 17 z
stalo v Sedlci. Opat 
Freisauf sebral p�i odjezdu zlatých a st�íbrných v�cí v cen� asi 30.600 zl. a 1000 tolar
 a od-
st�hoval se do Hamburku.609) 

Tam zam�stnán byl v jisté advokátní kancelá�i a posléze vyu�oval d�ti bohatého kupce. V 
70. roce v�ku svého žádal, aby op�t p�ijat byl do kláštera, i aby mu odpušt�n byl jeho úsko�ný 
p�e�in. Bylo r. 1780 vyhov�no jeho žádosti, ale než se vydal na cestu, zem�el v Hamburku a 
tam v kostele P. Marie pochován. Až do r. 1769 spravoval statky klášterské opat vosecký Ka-
je tán  B �ezina, klášter �ídil Michael  Kost inek, p�evor, a do r. 1772 spravoval klášter 
probošt J ind � i ch  Winter , do roku 1778 probošt Beneš  Hel ler , do r. 1784 p�evor, potom-
ní probošt Ferd inand  Hausa a správcem statk
 klášterních byl Bohumír  Bi lanský, opat 
ze sv. Koruny.610) 

Ferdinand Hausa, když císa� Josef II. r. 1783 zrušení kláštera na�ídil, byl jmenován císa�-
ským listem r. 1784 administrátorem všech statk
 klášterních. Statky odevzdány �ádu cisterci-
áckému až do urovnání pom�r
 klášterních. V klášte�e z
stal probošt Hausa a 17 kn�ží ješt�
jeden rok,611) na�ež r. 1785 zvolen byl infulovaným arcid�kanem kutnohorským a v tom �ase 
pokusil se, aby zrušení kláštera bylo vyzdviženo a odvoláno. Císa� Josef II. m�l úmysl klášter 
zachovati, když ale vyšet�eno bylo, že klášterní jm�ní p�evyšují dluhy, stalo se uzav�ení klášte-
ra definitivn�, jak 24. �íjna 1783 na�ízeno bylo. Tím p�estal n�kdy slavný klášter sedlecký, kte-
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rýž trval 642 léta. 

Kostel sv. Filipa a Jakuba. Dosud není vyjasn�no, kterak se to má s budovami, kteréž kol 
kostela sv. Filipa a Jakuba stávaly. Všude se dosud píše: „nyn�jší zámek jest bývalý slavný 
klášter cisterciácký atd.“ (Riegr
v i Ott
v Slovník Nau�ný), ale tomu tak není. 

Za opata Heinricha (kol 1300) postaven chrám P. Marie a kolem n�ho velký konvent, ale 
blízko n�ho byl chrám sv. Filipa a Jakuba a dv
r s obydlím brat�í laik
. Za doby vypálení a 
spustošení kláštera bydleli zde také kn�ží - konvent se sem p�est�hoval - ale již r. 1454 opat 
Theodorik II. opravil budovy a kn�ží se vrátili do velkého konventu; avšak služby boží konali 
dále ve chrámu sv. Filipa a Jakuba, pon�vadž chrám klášterní dosud opraven nebyl. 

Opat Jind�ich Snopek po�al obnovovati chrám P. Marie a p�i chrámu stav�l nový prostran-
ný konvent, kteroužto stavbu opat Jakub R
ži�ka r. 1755 dokon�il. Tak teprv nyní mohli 
všickni mniši se vrátiti do upravených budov klášterních a nyn�jší zámek z
stal i nadále pro-
bošstvím. St�hoval se tedy konvent asi takto: Od dostavby byli mniši v novém konvent�, od 
roku 1450-1750 sídleli v nyn�jším zámku a od r. 1750-1783, kdy byl klášter zrušen, obývali 
op�t opravený konvent klášterní. 

Zámek nyn�jší a byty ú�ednické i farní budova byly vždy jen zatímním sídlem mnich
 a 
nahrazovaly �áste�n� místnosti konventu. V XVII. a XVIII. 353století bydlel tu probošt a zove 
se dosud zámek „staré probošství.“ (C. k. konservátor Jos. Braniš a zápisky vorlické.) 

Naproti hlav. chrámu klášternímu - pr
�elím do prostranné zahrady obrácena jest budova 
bývalého proboštví a po �as i opatství; nyní knížecí zámek s byty ú�edník
, panské kancelá�e a 
v prot�jší budov� fara. 

Poblíž t�chto staveb, kteréž obývali toliko brat�í laici, stával farní chrám sv. Filipa a Jaku-
ba, který r. 1818 zbo�en byl. Vedle chrámu toho byla také kaple, ve které opat po vyho�ení 
kláštera a hlav. chrámu konal bohoslužby. 

SIyšme, co o kostele tom vypravuje fará� Josef Devoty: „Podle konventu stával krásný a 
veliký kostel sv. Filipa a Jakuba, ve kterémž se konaly služby boží jen pro lid obecný a sv�t-
ský. P�i n�m byl z�ízen jeden kn�z, který k�til, kázal, pochovával atd., konal vše co bylo pot�e-
ba lidu obecnému. R. 1421 byl na den sv. Marka r
zným lidem (bu�i�i) vypálen, ale op�t v n�-
jakém �ase opraven. R. 1818 byl zbo�en. Hodiny prodány c. k. tab. regii za 600 zl. šajnu, kdež 
dosud na v�ži refektá�e konají službu. (J. Devoty, fará� sedlecký: Popsání kláštera r. 1824 § 
27. a § 10.) 

A jinde �teme: „Ve chrámu Pán� sv. Filipa a Jakuba byla na oltá�i archa po zp
sobu hrobu 
Kristova, ve které Nejsv. sv. Oltá�ní se chovala. A k té arše mívali lidé obojího pohlaví tako-
vou d
v�ru, že putovali na sto a více mil z r
zných míst k tomuto svatému místu, aby tu konali 
pobožnost. A d
v�ra ta se tak rozmáhala, že každoro�n� v pond�lí Velkono�ní sem p�icházelo 
procesí z Hory a z míst okolních. Pou� konala se tu na zp
sob pouti emauzské. 35 4(P. Quido-
na Bleiweise ned�lního kazatele zásmuckého: Sv. �ád Cistercienský po Šestém V�ku 1721.) 
Chrám ss. Filipa a Jakuba byl srovnán se zemí a slavnost ta p�enesena do klášterního kostela a 
koná se dosud v pond�lí Velkono�ní. Z chrámové té slavnosti vyvinula se pozd�ji pout sv�t-
ská, která sem vábí mladé i staré z dalekého okolí.

Do katastru obce sedlecké náleží Turka�k a „Vrchy Ka�kovské“ s hájovnou. O Vrších 
Ka�kovských u�in�na byla již zmínka v t. spisu. Zde budiž následující událost p�ipomenu-
ta:612) 

Bou�e haví�ské. „Na Vrších Ka�kovských sešli se r. 1496 utiskovaní horníci a cht�li na 
pánech ve Vlaš. Dvo�e vymoci spravedlnost a nápravy. A když byli oslyšeni, zanechali díla a 
odešli v tisících na „Vrchy Ka�kovské“ a tu se na chlumu utábo�ili, náspy, valy a zákopy 
opat�ili. Tam z
stali n�kolik dní a domnívali se, že páni p�ijdou vyjednávat. Ale páni nep�išli. 
Teprv šestého dne obklí�ila je silná odd�lení vojsk a hejtman pod�bradského hradu, On�k 
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Kamenický z Topic sesed s kon� v plné zbroji, zamí�il k zákop
m. Tam horník Opat, osloviv 
jej pravil, že necht�jí krve prolíti, ale toliko jen svého práva se dožadují i aby je slyšel J. M. 
královská. 

Hejtman Pod�bradský vlídn� s nimi jednaje, pravil: „Tak poj	te se mnou na Pod�brady a 
já Vám slyšení u J. M. krále opat�ím.“ 

Haví�i uv��ili a 13 se jich odebralo na Pod�brady. Tam z
stali n�kolik dní. T�i z nich po-
slal na K�ivoklát p�edstíraje jim, jakoby tam uhozeno bylo na rudu a oni, že mají ji prozkou-
mati. Ostatní haví�e dal si pak hejtman zavolati záhy z rána v den sv. Vav�ince (11. srpna) na 
nádvo�í, na kterém již kol do kola stáli pacholci v plné zbroji s ošt�pi v rukou. 

Pan hejtman nedal na sebe dlouho �ekati. Jakmile haví�i v nádvo�í postaveni byli, vstoupil 
sem s rychtá�em pod�bradským a ú�ednictvem zámeckým. Z listu, který držel v ruce, �etl haví-
�
m, že J. M. královská rá�il svou v
li oznámiti a poru�il, aby všichni i ti, kte�í na K�ivoklát 
odešli, za bu�i�e prohlášeni a na hrdle ztrestáni byli. 

Horník
m, mladým i starým, ztuhla krev v žilách; on�m�li, ale ne leknutím, nýbrž nad tou 
do nebe volající nepravostí, jak ohavn� a zrádn� s nimi jednáno. Nic nepomohlo! Haví�i za-
hnáni zp�t do ratejny a po chvíli p�išli kat a pacholci jeho a p�ipravili je do rubáš
 poprav-
ných. Také p�išli dva kn�ží, aby je p�ipravili na poslední cestu. 

V dev�t hodin ráno spoutaní haví�i vždy dva a dva vedeni po�etným zbrojným houfem za 
m�sto na druhý labský b�eh, kam je i veliký dav ustrašeného lidu doprovázel. Tam u dubu ká-
zal On�k zastaviti a na m�stského kata zk�ikl: „Spravuj !“ a už to jediné slovo bylo d
kazem, 
že poslední hodinka haví�
m uhodila. Ale m�stský kat Kolouch, prohlédnuv již d�íve nespra-
vedlnost, spáchanou na haví�ích, mrštil obnaženým me�em pod dub a pohnut zk�ikl: „Nebu-
du  spravovat“! Ihned velel On�k katu hradnímu a ten vykonal nade všemi ortel smrti. A 
když poslední bezduch klesl do trávy zalité krví, ukázal se na nebi malý mrá�ek a úžasn� se ší-
�il, až zrostl v ohromnou �ernavu, která zastínila všecko nebe. 

V tom z mraku se zablýsklo a hrom a vich�ice burácely nad stínadlem. Lid odtud prchal, 
k�ížoval se a dom
 zd�šen� utíkal se slovy: „Boží soud! To� boží soud!“ A B
h vyslyšel hlasy 
t�ch nevinných ob�tí. Sotva že mrtvá t�la haví�
 do vykopané jámy zahrabali, strhl se déš�, 
hrozný liják, který i hejtmana zastrašil, že horem pádem do hradu ujížd�l a zde v brán� i s ko-
n�m se povalil. 

Lijavec trval dev�t dní a dev�t nocí v jednom neustále. �eky a potokové se rozvodnily a 
proudy vod strhaly pole, až vymetly rokle kolem Pod�brad a Hor Kuten. Tou dobou vykonána 
také poprava dvou horník
 na K�ivoklát�; t�etí - Vít Krch�avý - omrá�iv kata kamenem utekl 
do les
 a byl zachrán�n. 

Král Vladislav II., vrátiv se z Uher dov�d�l se od spravedlivých lidí �iré pravdy o tom po-
d�bradském soud� a kázal hned obeslati O�ka, hejtmana hradního, mnohé bá�ské ú�edníky a 
Víta Krch�avého, který se na K�ivoklát� zachránil. Tento vydal pravdivé sv�dectví, ale On�k a 
ú�edníci tvrd� zapírali. Král kázal je natáhnouti na sk�ipec a On�k mu�ení nevydržel, zem�el. 
A všech ostatních, kdož na soud� tak hrozném m�li ú�astenství v jeho zlo�inu, spravedlivý sti-
hl trest, kterýž nad nimi vy�kl král. 

Na stínadle pak, kde haví�i skonali smrtí mu�enickou a nevinn�, stala se podivuhodná v�c. 
Na jedné v�tvi toho dubu, která byla krví popravených post�íkána, rostly od té doby žaludy, 
kteréž m�ly podobu haví�ské kápi613) a listy té v�tve byly zard�lé. V �as neúrody nebo velkého 
sucha byla jediná tato ratolest zelená; ostatní všechny zvadlé a sama toliko žaludy poseta.“ 

Na tom míst�, kde haví�i stínáni, postavil pražský m�š�an Ond�ej Prachovec r. 1515 
355d�ev�nou kapli�ku.614) Když pak sešla, vystav�li roku 1662 Pod�bradští s Kutnohorskými v 
gotickém slohu kapli�ku a v ní uložili kosti popravených haví�
. Za císa�e Josefa II. bylo na�í-
zeno kapli zrušiti; ale Pod�bradští ji koupili, zachovali a obnovili. R. 1896 byla nov� opravena 
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a velmi vkusným pr
�elím a portálem opat�ena. 

Nad portálem �teme tento nápis: „Léta P. 1496 pozdvihnuvše se n�kte�í z havé�
 kutno-
horských proti svým starším pro k�ivdu �in�nou jim p�i rudách, byli k�iv� obžalováni u krále 
Vladislava, t�i na K�ivoklát� a 10 jich v Pod�bradech uv�zn�no. Téhož roku byli k smrti me-
�em odsouzeni a ten pátek po sv. Vav�inci l. P. 1496 na tomto míst�,615) kde tento chrám Pán�
Nanebevzetí Panny Marie stojí, odpraveni.“ 

V Sedci jest škola, fara, c. k. poštovní a telegr. ú�ad, pivovar, c. k. továrna na tabák, pa-
rostrojní cihelna, dvacet minut odtud stanice Sedlec-Hora Kutná na dráze severozápadní a p�i 
samé vsi u železného mostu p�es Vrchlici zastávka místní dráhy kutnohorské. Sedlec náleží 
�etnickou stanicí a obvodem zdravotním do Hory Kutné, kam ro�n� p�iplácí 372 K 84 h. 

(O d
ležitosti a celém podniku tab. regie viz �l. „Pr
mysl“ v I. díle.) 

356SENETÍN. 

P�i hranici okresu �áslavského 18 km jihovýchodn� Hory Kutné rozprostírá se veliký ryb-
ník Zbož�ov 399 m n. A. Jižn� rybníka tohoto leží 408 m n. m. na samých hranicích zmín�-
ného okresu osada Senet ín . Obtéká ji potok „Oltá�ka“, kterýž nese své vody za hranice okre-
su do potoka Janského. 

Jižn� Senetína vypíná se nejvyšší vrch zdejšího okolí, zvaný Damírov - jinak na Skalce  
- 414 m n. m. V rybníku zbož�ovském p�stuje se racioneln� rybá�ství a dob�e se zde da�í: kapr 
šupinatý i nahá�, sumci, úho�i, štiky, candáti, okouni, línky i b�lice. 

V katastru senetínském byly vypušt�ny: �ežný, Nový a Zbož�
vek. Oba prvé jsou již za-
vodn�ny a Zbož�
vek se práv� zavod�uje. 

Obec Senetín obdržela jméno dle jedn�ch od zakladatele Senety,616) dle jiných od roz-
sáhlých lu�in, na nichž bývalo hojn� sena. A luk t�ch ješt� dnes je p�evaha, a proto odvození 
jména Senetín zdá se dle této pov�sti od „sena“ pravd� podobn�jší. 

P
vodn� m�la osada jen 5 �ísel, dnes má 19, v nichž žije 111 obyv. a to: 62 evang. a.v., 
ostatní katolíci. Evangelíci mají zde sv
j zvláštní sbor církevní již od r. 1784. Nejstarší rodina 
zde je Choltova. 

HIavní živností obyvatelstva jest rolnictví a nádenictví. Po vyjití ze školy chodí mládež ev. 
ze Senetína na náboženská cvi�ení do Opatovic. Asi p�ed 50 léty musel v ned�li po jídle každý 
�len rodiny evang. a. v. pomodliti se a nahlas p�e�ísti 2 kapitoly z bible. Pak zpívány spole�n�
nábož. písn� ze zp�vníku r. 1727 v Lipsku vydaného. 

Bibli tu dosud chová rolník Jos. �ochná�. Tit. list zní: Bible Pán�. Nákl. c. k. priv. knihtla-
�itele Fr. Aug. Patzka v Prešburku. L. P. 1786. Na p�ední desce je srdce, na zadní kalich ze 
žlutého plechu. Rohy jsou okrasn� okovány. Zp�vník, z n�hož písn� p�li, také se jeden v obci 
zachoval. 

Obec Senetín tvo�í s obcí Újezdcem jednu obec politickou. Jm�ní obce záleží617) ze 44 ha 
76 a pozemk
 dílem orných, dílem pastvin. Z tohoto jm�ní obecního platí se 48 K 32 h daní. 
Celá obec má vým�ry 168 ha a platí 635 K 24 h p�ímých daní. Lukám se zde v�nuje velká po-
zornost a proto jest z nich zdroj p�íjm
 pro hospodá�e velmi cenný. 

U Senetína, a� jest podnebí již drsn�jší, sejí se všecky druhy obilí, z nichž ovšem oves a 
je�men p�evládají. I také se zde hojn� p�stoval za d�evních �as
 len, a pro ten bývaly zde vy-
stav�ny sušárny (pazderny), ve kterých se sušíval z okolních osad len. 

Dvory Újezdec a Senetín nemohly se v sušení kdysi srovnati a proto zapálili Senetínští su-
šárny a od té doby se zde �íká na „Kou � i lnách .“ Samota tato má 2 �ísla s 12 obyv. Také k 
Senetínu náleží samota Zbož�ov - jedno pop. �íslo se 7 obyv., blíže rybníka Zbož�ova stojící. 

Názvy pozemk
 jsou: na Kn�žovce, na Scho�i, na Ladech a na Ohrad�. 
�emeslník
 tu není, le� nejvíce pot�ebných - ševc
 a krej�ích - asi po jednom. Ovocnictví 
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stojí následkem velkých v�tr
 severák
 na stupni st�edním. 

D�jiny. Tam, kde je nyní živnost �íslo 1., tam stával za starodávna dv
r, jehož první maji-
telé ovšem jsou neznámi. Posud se tam však �íká ve  dvo �e. Byl to statek zemanský a náležel 
s Újezdcem r
zným pán
m. Mezi t�mi uvádí se po�átkem XV. století rod Janovských ze Su-
chotlesk a z Janovic. Syn Petra Janovského Bohuslav ze Suchotlesk prodal statky své Petrovi-
ce po otci blahé pam�ti zd�d�né Slavatovi z Chlumu a Košmberku a mezi zbožím tím byl Se-
netín, vesnice, dv
r kmetcí s popl., veliký rybník Zbož�ov a jeden rybník senetínský.618) 

Slavatové vyprodali se z této krajiny a tu p�ipadly v XVI. století statky tyto Joachymu z 
Kalenic, tehdejšímu pánu na Zru�i a Zbraslavicích. Páni z Kalenic nedrželi statky dlouho, ne-
bo� již ke konci téhož XVI. v�ku prodali je, totiž: Petrovice s poplužním dvorem, ves Újezdec 
a ves Senetín panu Petru Novohradskému z Kolovrat,619) kterýž † r. 1596. Statky jeho Senetín 
a Újezdec 357p�ešly v držení Václ. B�ezského z Ploskovic, kterýž je prodal za 5000 kop. gr. 
míš. Heraltovi Liebšteinskému z Kolovrat.620) R. 1724 koupila zboží janovické, tedy i Senetín, 
obec kutnohorská a jí náleží zboží toto dosud.621) Osudy Senetína spojeny jsou s osudem Ja-
novi�ek. 

Senetín náleží školou do Petrovic, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí do �erv. Jano-
vic, zdravotním obvodem do Zbraslavic, kamž ro�n� p�ispívá 19 K 96 h. Nejbližší stanice že-
lez. je Vlkáne� na dráze severozápadní. 

SKALICE. (MALÁ A VELKÁ SKALICE.)

Od m�sta Zbraslavic severozápadn� asi 3 km ve výši 435 m n. m. leží na nové silnici, kte-
ráž spojuje Rápošov, Skalici a Chotom��ice, ves Skal ice . D�lí se na Malou  a  Velkou  
Skal ic i . Ob� tvo�í katastr. i míst. obec, která má 26 dom
 se 155 obyv., z nichž na Malou 
Skalici p�ipadá 6 dom
 a 31 obyv. 

Obyvatelé živí se vesm�s rolnictvím a nádenictvím; v zim� d�lávají v lese d�íví. Kroj i ná-
bytek p�izp
soben duchu �asu. Mládež po vyjití ze školy d�dí po otci jm�ní, druzí sourozenci 
jako �emeslníci nebo d�lníci hledají živobytí ve sv�t�. 

Domy, v obou osadách v�tšinou zd�né, kryté bu	 slamou nebo taškami, stojí v zahradách 
po r
znu a tvo�í náves. Velká Skalice d�lí se na Ho�ejší a Dolejší �tvrt, u M. Skalice takového 
d�lení není. Na návsi M. Skalice je rybník, který napájí pot
�ek pramenící se v blízkém lese u 
Kopanin a spojuje se pode vsí s potokem Rápošovským. Nese vody své u Pan�avy do potoka 
Chotom��ického. 

358Nejstarší rodiny ve V. Skalici jsou: Šindelá�ova a M�š�ánkova, v M. Skalici rodina 
Koutova. Obecní majetek V. Skalice skládá se z vým�ry o 3 ha 33 a 10 m2, z nichž obec platí 2 
K 37 h p�ímé dan�; celá obec má vým�ry 95 ha 96 a 3 m2 a platí 480 K 76 h p�ímých daní. M. 
Skalice má majetku 4 ha 89 a a 50 m2, za n�ž obec odvádí 5 K 26 h daní; celá obec má vým�ry 
126 ha 48 a a 31 m2 a má p�ímé dan� vym��ené na 179 K 18 h. Polní tra� je známá pod jmé-
nem v �ihadle a na Obci. 

Luka jsou u Skalice dosti rozsáhlá a majetníci snaží se dod�lati se v�tšího výnosu; proto 
luka vlá�ejí, zavod�ují a mrví. Deš�
 bývá s dostatek, bou�ek také; krupobití z�ídka a mén�
škodné. 

D�jiny. Skalice jest allodialní statek a náležel k panství radbo�skému,622) jehož majitelem 
byl r. 1524 Jan ze Skalice. Po 30tileté válce byl majitelem statku toho Ond�ej Hor�atecký z 
Dobro�ovic. Po bitv� na Bílé ho�e m�ly mu býti všecky statky jeho zabrány a za 51 tisíc kop 
gr. prodány. T�etina t�chto pen�z m�la býti odvedena na krále, ale Hor�atecký zaplativ ji z
-
stal pánem všech statk
 i Radbo�e na Kolínsku.623) 

Brzo po té postoupil Hor�atecký veškeré své zboží svob. pánu Kraftovi z Lammersdorfu, 
cís. plukovníku.624) V rodin� Kraftov� z
stala Skalice i ostatní zboží do r. 1716, v kterémžto 
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roce koupil je hr. Leopold V�žník, ale prodal celé zboží již r. 1723 �íšskému hrab�ti Joachimu 
z Brédy a ten je p�ipojil k Pe�kám Hraba�ovým. 

R. 1736 byla majitelkou tohoto zboží hrab�nka Khevenhüllerová roz. z Me�e, která celé 
panství v dražb� za 114 tisíc zl. koupila.625) Z rukou rodiny Khevenhüllerové p�ešel statek r. 
1793 na hrab�te Maxmiliana z Thurnu a Taxisu. R. 1809 koupil zboží to Václav Krá�mer a 
když r 1809 zem�el, z
stalo celé zboží tuším až do r. 1842 ve spole�ném d�dictví syn
 a dcer 
Krá�merových. Barbora Krá�merová provdavši se za Josefa Polce, ujala se sama statku a 
ostatní sest�ence z �istého výt�žku pod�lovala. 

R. 1841 zem�ela Barbora a majitelkou stala se dcera její Theresie,626) kteráž se provdala za 
rytí�e Cecingara z Birnic. Táž podnikala se svým chot�m r
zné pr
myslové závody, kterým se 
valn� neda�ilo a tak ze statku radbo�ského odprodána �ást po �ásti, až došlo také na Skalici, 
kterouž r. 1885 koupil hrab� Leopold Sternberk, pán na Zásmukách, ale ten ji r. 1899 prodal 
Janu Datlovi, který statek držel do r. 1907, v kterémžto roce koupil zboží skalické Josef Šen-
feld a drží jej dosud. 

Skalice Malá náležela k panství úmonínskému a zvána byla na rozdíl od Skalice Velké 
(Radbo�ské) Skalicí Malou (Úmonínskou). Zboží úmonínské, ku kterému Malá Skalice p�iná-
ležela, pat�ilo v XVI. stol. Janu Salavovi z Lípy,626a) p�ešlo pak na rodinu Hášovu z Újezda. V 
XVII. století vyst�ídalo se velmi rychle po sob� mnoho majetník
, z nichž poslední t. století 
byl Karel Ladislav Popovský, který celý statek r. 1701 prodal hrab�ti Gotvaldovi Františkovi 
�abelickému ze Soutic a ten po p�ti letech prodal op�t celé zboží Janu Ferdinandu Robmha-
povi ze Suché. 

Z rodiny Robmhapové p�ešel na hrab�te z Brédy a od toho na jeho v��itele. A ti prodali 
zboží úmonínské i s Mal. Skalicí r. 1746 koleji jesuitské v Ho�e Kutné, kteráž statek ten s K�e-
seticemi spojila. Tak stala se Malá Skalice majetkem tovaryšstva Ježíšova a když �ád zrušen, 
koupil p�i ve�ejné dražb� celý statek úmonínský od Náboženské Matice Jan František Svoboda 
(Ostalek viz u K�esetic a Úmonína.) 

359Dv
r maloskalický byl od r. 1853627) poznenáhla rozprodáván, tak že z n�ho povstalo 
p�t chalup pod �ís. pop. 2., 3., 4., 5 a 6. V roce 1879, kdy z�izovány byly nové pozemkové 
knihy, byla tato pop. �ísla r
zným majitel
m p�ipsána. Rolník František Karban z �. 2 skoupiv 
pozemky od t�chto �ísel scelil je a p�ipsal k svému �íslu. A v r. 1896 p�ikoupeno k tomuto 
statku ješt� 360od Josefíny Stehlíkové �. pop. 8. Tak povstal op�t dv
r, ale ne deskový, nýbrž 
statek selský. 

R. 1899 p�ešel tento majetek na syna Františka Karbana, kterýž jej r. 1906 stržil na rolníka 
Karla Strobla, a ten jest dosud majetníkem bývalého dvora. Lesní statek náleží dosud Úmoní-
nu. 

Ob� Skalice náležejí školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i obvodem zdravot-
ním do Zbraslavic, ku kterému p�ispívají ro�n� 30 K 74 h a 19 K 24 h. 

Nejbližší nádraží jsou Zbraslavice na dráze Hora Kutná-Zru�. 

SKALKA. 

Od nepam�ti z�izovaly se na erárních silnicích ku pohodlí „forman
m“ mimo hospody i - 
kovárny. Tak stalo se i na Skalce , samot� jižn� m�sta Ka�ku ležící, na silnici �áslavskokolín-
ské. Ke ková�
m se �asto p�ipojovali kolá�i, tak i také na Skalce. Na Skalce jest také rolnický 
statek, jemuž dv
r se �íká. Náleží nyní firm� M. B. Teller v Ho�e Kutné. Vedle dvora jest ješt�
jedna chalupa a bývalá havírna, tedy celkem 4 popisná �ísla, která pat�í do t�í katastr
 obec-
ních a to: �ís. 30. (dv
r) a �. 86. (havírna) pat�í do Libenic, kovárna �. 139. ke Ka�ku a chalu-
pa �. 95. do Hlízova. Dv
r má 85 h 12 a pozemk
 a platí 800 K daní. Stálých obyvatel
 jest 
12, v �as polní práce na 50. 
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Když výnos dol
 p�íbramských klesal, pomýšlelo se, by okolí kutnohorské - jindy na rudy 

bohaté, bylo prozkoumáno, zdali nebylo by možno obnoviti dolování u Hory Kutné. A tak po 
zkouškách vykonaných otev�ely prvn� r. 1875 šachtu na Skalce . Tam dolováno a r. 1887 s 
velkou ztrátou práce zastaveny. Zbytek hald jest toho d
kazem. 

SOLOPISKY. 

V západním cípu soud. okresu kutnohorského a tém�� na rozhraní okres
 sousedních - 
kou�imského a uhlí�skojanovického - 11.50 km od Hory Kutné leží 374 m n. A. obec Solo-
p isky. 

Osada rozkládá se po obou stranách okresní silnice v neveliké rovince, kterouž ohrani�ují 
jednak h�bety vrch
 od Drahobudic k Doubrav� (Karlovu) a k Vysoké se táhnoucí, jednak ko-
pec Kamenný (371 m) u Pu�er, Visálka (372 m) u Hrádku nad Po	ousy a na stran� jižní Hrá-
decký vrch (385 m) a Malešovský vrch (460 m). 

Jméno Solop isky vykládá se od S lap isky6 2 8 ) z bulharského s lap  = výpar, slapiti = pa-
�iti, tedy Solop isky, obec, kde p
da je vypa�ená, suchá, a to se u našich Solopisk úpln� sho-
duje, jelikož celé okolí chrán�no je �e�enými vrchy od studených v�tr
 a zimních vánic, a�
podnebí jest o n�co chladn�jší nežli na Polabí. 

V obci žije v 60 pop. �ís. 339 obyv., z nichž je 6 evang. ref. Zam�stnávají se nazvíce rol-
nictvím, chovem dobytka a obchodem, ale pot�ebná �emesla jsou zde také zastoupena. Mládež 
škole odrostlá v�nuje se studiím st�edních škol v Kolín�, Ho�e Kutné, v�nuje se také školám 
rolnickým v Ho�e Kutné a jinde a z
stává pak doma p�i hospodá�ství. Valná �ást jde na �emes-
lo. Nejstarší rodiny v obci jsou: Kropá�kova, Syrových, Urbanova (�. 29.), Mrázkova, �ermá-
kova a Myslive�kova. 

Domy jsou rozloženy kolem t�ístranné návsi, na jejíž západním konci stojí kostel, škola a 
fara. Valná v�tšina staveb jest p
vodu nov�jšího pod tvrdou krytbou a stojí v zahradách. 

Jižn� obce zdvihá se z táhlého h�betu zalesn�ný „Hrádecký vrch“, na jehož severním úpatí 
vyv�rá východní pramen potoka Be�várky, který u Kunwaldu tvo�í rybní�ek a pak dále vine se 
k Hrádku. Dešt� p�icházejí nejvíce od západu; krupobití též od západu, ale není škodlivé. 

Obecní majetek záleží z jednoho domku �. 21., a pozemk
 44 ha 33 a, za�ež obec odvádí 
188 K 54 h; vým�ra celé obce 546 ha 10 a a platí se 4084 K 54 h daní. Názvy polí: v �eticích, 
na Jezírku, za Pilí�em, v Brodcích, v Novinách, na Malešáku, v Borku, na Ostré, v Rakov� atd. 
Ani luka, ani stromoví se racioneln� nep�stují. K obci náleží dv
r Kunwald . (Viz tento!) 

361Škola. Od r. 1651 vyskytují se v listinách vedle kn�ží také kanto�i.629) Vyu�ováno tehdy 
ovšem soukrom� a po domech. R. 1741 m�la škola již svou budovu, kterou koupili od Kristia-
na Šubrta z Be�vár za 36 zl. Vedle školy stála stodola a špýchar.630) Tehdy náležely ke škole 
solopiské: Solopisky, �erv. Hrádek (panství hrádecké), Po	ousy, Pu�ery, Chotouchov (pan-
ství zásmucké) a Miletíny (panství jindické). 

362Stavení školní stávalo na míst� dnešní školy a bylo již velmi malé a sešlé. Proto r. 1808 
a 1809 vyu�oval u�itel �ížek ve fa�e.631) Když r. 1810 nastoupil do Solopysk u�itel Jan Vorlí-
�ek, nemohl v n�m ani bydleti, ani vyu�ovati. Proto odst�hoval se do �. 2. (Frant. Láz�ovský), 
kde obýval i vyu�oval. Pro sešlost budovy školní mnoho dítek z
stávalo doma a u�ilo se sou-
krom�, jak bezpe�n� víme na p�. o Pu�erských, které teprve r. 1816 zase byly p�ivedeny rych-
tá�em Janem Mašínem do školy solopiské. Po n�kterých odkladech vystav�na nová budova 
školní r. 1811 nákladem patrona i osadník
v a dne 4. listopadu po�alo se v ní vyu�ovati. V 
hlavních �ástech zachovalo se toto stavení až na naše �asy. 

V r. 1817 bylo v Solopiskách 179 d�tí a tu postaraly se ú�ady školní, aby škola obdržela 
„spomocníka“, ale vrchnost zásmucká cht�jíc míti školu v Pu�erách, protestovala proti povo-
lení druhého u�itele, ale žádost ta byla zamítnuta a 10. dne m�s. prosince 1819 bylo z�ízení 
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místa podu�itelského potvrzeno a také p�íjmy nadáno. 

P�íjmy u�itelovy byly tehdy tyto: 
2¾ strych
 rolí, z nichž po�ítalo se výnosu 10 zl., 1½ míry louky s výnosem 5 zl., výnos ze 

zahrádky p�i škole 30 kr. 
Desátku obilního obdržel u�itel celkem: 11 mandel 14 snop
 obilí, kteréž odvád�ly p�iško-

lené obce. Na pen�zích po�ítal se tento desátek za 12 zl. Vrchnost dávala sud piva v cen� 8 
zlatých. 

Ze záduší platilo se za vyu�ování a hudbu kostelní 28 zl. 28 kr., za vykonávání hudby p�i 
ob�adech funda�ních 2 zl. 45 kr., od školních obcí obdržeti m�l: z fondu škol. 12 zl., z fondu 
náboženského 20 zl., z poplatk
 štolových 9 zl., sobotáles �ítal se týdn� za 2 zl. 16 kr., což vy-
dalo za 47 ned�l 106 zl. 32 kr. 

Vrchnost hrádecká dávala pro pot�ebu u�itelovu 3 sáhy d�íví v cen� 6 zl., na vytáp�ní 
školních sv�tnic p�ispívalo panství hrádecké 9 sáh
 d�íví, jindické 1½ sáh
 d�íví, zásmucké 
1½ sáh
 d�íví. 

Od 150 domká�
 dostával koledy po 3 kr. = 7 zl. 30 kr., vajec na zelený �tvrtek za 45 kr., 
na sv. Michala 1 zl., celkem 229 zl. 30 kr. 

Na pomocníka dostával u�itel: od obce Solopisk 12 zl. 25 kr., Chotouchova 9 zl. 20 kr., 
�erv. Hrádku 7 zl. 45 kr., Miletín 5 zl. 10 kr., Po	ous a Pu�er 9 zl. 10 kr., úhrnem 51 zl. 30 
kr. 

Obilí dávaly obce: Solopisky 2 míry 2 v�rtele 1 mázlík, Chotouchov 1 míru 2 v�rtele 3 
mázlíky, �erv. Hrádek 1 m��. 2 v�rtele 2 mázlíky, Miletíny 1 míru 2 v�rt. ½ mázlíku, Po	ousy 
1 míru 3 v�rtele 2 mázlíky a Pu�ery 2 míry 3 v�rt. a 1 mázlík vesm�s žita. Bylo po�ítáno po 1 
zl. 45 kr., což �iní 17 zl. 13½ kr. 

Od záduší 1¾ strychu pole (za kovárnou), z �ehož da� sám platil. Výnos �ítal se na 6 zl. 
Celkem po�ítalo se p�íjm
 pomocníkových 74 zl. 43½ kr. 
Stavení školní sešlo �asem a tudíž na n�m podniknuta oprava r. 1821. Le� žák
 bylo však 

stále p�íliš mnoho a nemohli se náležit� umístiti do dvou malých t�íd. Proto naléhaly ú�ady 
školní od let padesátých, aby se vystav�la škola nová. Avšak obce Pu�ery a Po	ousy obnovily 
tehdy svoji žádost za vystav�ní vlastní školy a nalezly ú�inné podpory ve vrchnosti �erveno-
hrádecké, kteráž se starala, aby se stavba školy solopiské bu	 zamezila nebo alespo� protáhla. 
Byl sice již r. 1853 patronátní ú�ad v �erv. Hrádku vybídnut, aby se stavbou zapo�al, k níž byl 
již schválen plán, rozpo�et stavební i smlouva na odstoupení farního pozemku �. kat. 254, ale 
ku stavb� školy nedošlo. Ješt�, když r. 1866 nabyly kone�n� Po	ousy a Pu�ery školy vlastní, 
naléhaly školní ú�ady, aby školní stavení se rozší�ilo, avšak po z�ízení školy v �. Hrádku 
(1872) v�c nov� odložena a teprve r. 1873 p�ikro�eno k oprav� školy v Solopiskách. Na uhra-
zení nákladu 1406 zl. 31 kr. p�isp�la c. k. okr. šk. rada kolínská 850 zl. 363Nežli se oprava ško-
ly dokon�ila, odtrhla se obec chotouchovská a p�ipojila se k Pu�erám, ale místo ní p�iškolena 
zase do Solopisk obec malenovická. 

Když r. 1859 upraveny nov� p�íjmy u�itelské, po�ítalo se u�iteli v Solopiskách: 
Z jitra 676 �tver. sáh
 polí (za kovárnou) výnosu 12 zl. 60 kr., z louky 800 �tvr. sáh
 8 zl. 

40 kr., 2 ovocné zahrádky 108 �tver. sáh
 70 kr., dále 3 sáhy d�íví od hrádecké vrchnosti 6 zl. 
30 kr., sud piva 8 zl. 40 kr., desátek obilný a vaje�ný r. 1851 vyvazený za 15 zl. 47 kr., z norm. 
fondu 13 zl. 44 kr., koledy novoro�ní ze 180 dom
 3 zl. 88½ kr., týdenní školné 376 zl. 62 kr., 
p�iškolené obce platily za chudé d�ti 56 zl. 70 kr., ze zádušní pokladny 29 zl. 89 kr., z nadací 2 
zl. 88½ kr., štola vynášela 8 zl. 40 kr. 

Na pomocníka dostával: hotov� od obcí 21 zl. 63 kr., z pozemk
 záduš. výnos 7 zl. 89¼ 
kr., z vyvazených desátk
 obilných 12 zl. 47¾ kr. Celkem u�itel obdržel 585 zl. 68½ kr. 
Cmze. 
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Z toho vyplácel pomocníkovi 126 zl. Cmze, za �išt�ní se po�ítalo 25 zl. 20 kr. = 151 zl. 20 

kr. Cmze. 
Zbylo tedy u�iteli p�íjm
 434 zl. 48½ kr. Cmze. - D�íví dostával nezten�en� jako p�i fassi 

d�ív�jší. 
364K dosavadní budov� školní p�istav�ny r. 1874 budovy hospodá�ské nákladem 700 zl. 

Toho �asu daroval Karel šl. z Mohru, majitel panství hrádeckého, od panského hostince zahra-
du ku škole a obec zakoupila r. 1875 za 10 zl. stromk
, na�ež �ídící u�itel zahradu vysázel a 
školku za�ídil z pen�z vlastních. Místní školní rada zavázala se zbudovati ze	 ohradní. 

R. 1880 odtrženy jsou Solopisky od hejtmanství kolínského a p�ivt�leny do školního okre-
su kutnohorského. 

Se vzr
stající lidnatostí p�iškolených obcí p�ibývalo ustavi�n� dítek školních, takže t�sné 
u�ebny dosavadní nijak nevyhovovaly �ádnému vyu�ování. I naléhaly ú�ady školní, aby škola 
p�ístavbou se roší�ila. Po t�íletých odkladech stalo se tak o prázdninách r. 1885, a� m�rou ne-
dosta�itelnou. 

Dosavadní prvá t�ída rozší�ena na stran� polední a druhá místnost ponechána, jak byla. A v 
takovém stavu jevila se škola ješt� r. 1912. Tohoto roku po�alo se vyjednávati o stavbu školy 
nové na t�i t�ídy. Plány zhotovil stavitel Karel Dušek z �erného Kostelce a stavbu má provád�-
ti mistr zednický Ladislav Diviš z Kácova. Rozpo�et �iní 30.174 K a stavba zapo�ne ihned, 
jakmile se zastupitelstva p�iškolených obcí dohodnou. 

Posloupnost u�itelstva: 
Jan Rudolf Achilles (1659), Mat�j Pertold (1663), Václ. Šmilecius (do r. 1671), Martin 

Alexius Holecius (1677), Jakub Frant. Ledvinka (1677-78), Ji�í Va�il (1680), op�t Holecius 
Martin (1691-96), Frant. Karel Nyzumburský (1708-12), Frant. Kumel aneb Chumel († r. 
1718), František Ku�era, spolu domu šenkovního panského hospodá� (1719-42), Frant. Pacák 
(† 1754), Frant. Mirovský do r. 1777, Bernard �ížek (do r. 1810), Jan Vorlí�ek (1810-38) a 
František Mádle (1838-72). Místo pomocníka zastávali: Josef Mendl (1820), Jan Pa	our 
(1820-23), Jos. Novák (1823-26), pak Jos. Kos, Václ. Kudrna, Jan Pila� (1838-54), Josef Je�á-
bek (1841), Eduard Kopecký (1841-46), Václav Mašín (1846-54); rok vyu�oval Frant. Mádle 
ob� t�ídy, na�ež zde byly pomocníky: Frant. Tatí�ek (1855), Fr. Matyáš (1855-56), potom zase 
Mádle ob� t�ídy vyu�oval; r. 1857 p�išel Alois Thuma (do r. 1860), dále Petr Stehlík (1860), 
Kraus a Edv. Pechold. Po smrti zasl. u�itele Fr. Mádle z
stala škola pustou po n�kolik ned�l a 
syn jeho Alois, vyu�ený kniha�, musil místo jeho zastávati. Za krátko dosazen za u�itele Fr. 
Kmoch, jenž r. 1870 místa u�itelského se vzdal a p�ijal v Kolín� kapelnictví t�locvi�né jednoty 
„Sokol.“ Kmoch stal se brzo milá�kem Sokolstva �eského a hudba jeho široko daleko hledána 
byla. Potom dne 1/10 1873 dosazený Jan Mašín až do r. 1902. Místo podu�itelské zastávali: 
Emilie Voglová (1874-75), Klára Rebeková (1875-77), Antonie Havlíková (1878), Fr. Sper-
ling (1878-79), Jos. Svoboda (1879-80), Fr. Pilbauer (1880-83), Václav Miná�
 (1883-88), 
Jan Je�ábek (1888-89 výp.), Jan Jindra (1889 výp.) a Frant. Dan�k (1889-96), Antonín Pro-
cházka (1896-1903), Jaroslav Hrbek (1902-03), Josef �ezá�  (1903, �íd. dosud), Václav 
�erný (1903-09), Josef Bárta (1909-1911 na dovolené), Karel  Samek (1911 výp., dosud.) 

Industr. vyu�. bylo povoleno 1874 a první u�itelkou byla Marie Kalousková do r. 1905, 
Marie Beršíková (1905-06), Mar ie  Krupová (1906 dosud). 

Posloupnost p�edsed
 m. šk. rady: P. Frant. Srdínko, fará� (do r. 1873), Jan Stan�k (1873-
75), Jan Syrový (1876-83), Frant. Jangl (1884-92), �en�k Chuchvalec (1893-95), Jan Dlabal 
(1896-1905), Jan  Syrový ml. (1906 dosud). 

Míst. škol. dozorcové: Jan Mrázek do r. 1880, Ant. Werner (1880-85), Jan Urban (1885-
1906), Alo is  Mrázek (1906 dosud). 

Obec školní tvo�í tyto obce: Solopisky, Malenovice, Miletíny a samota Kunwald. Rozpo-
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�et školní kryl se dosud 11% p�irážkou a školním platem.632) 

Kostel. Farní kostel v Solopiskách jest jednolodní jednoduchá stavba z lámaného 
omítnutého kamene s �tverhrannou presbytá�í a s v�ží v západním pr
�elí. Prot�jší st�ny zdí 
jsou zevn� hladké, roz�len�né prostými lisenami bez patek a bez hlavic. Zasv�cen jest sv. 
Bartolom�ji. 

V�ž tvo�í jednoduchý dvoupatrový hranol s cibulovitou krytbou, nad níž pne se lucerna s 
menší st�echou, Zdivo v�žní až po st�echu pochází ješt� z p
vodní stavby gotické ze XIV. sto-
letí. Podnož jest zevn� z kus
 pískovc
 365obložen, ostatek jest z kamene lámaného. Na jižní 
stran� zazd�na jest pískovcová deska, na níž v dolejší �ásti vytesán znak Mírk
 ze Solopisk a 
nad ním letopo�et 1490. 

V p�ízemí v�že jest kobka valeným klenutím zav�ená, do níž vchází se z lodi chrámové 
dve�mi s jednoduchým gotickým obložením. U vchodu zazd�na jest pískovcová kropenka. 

Ve stran� západní spat�ujeme ve zdi okno goticky sklenuté, kteréž vn� vychází v nízké 
okénko lomené, s pískovcovým obložením. Také ve zdi jižní jest okénko, nyní zazd�né. Není 
pochyby, že místnost tato p�ed �asy sloužívala za kapli. Mensa se však nezachovala.

Druhé i t�etí patro v�že zachovalo dosud p
vodní okna; v onom jsou na jih a na sever dv�
obdélníkové st�ílny, v tomto gotická okna z kamene lámaného sklenutá, jež jsou hodinami �ás-
te�n� zakryta. 

Ve v�ži jsou 2 zvony. V�tší je hladký a kolem koruny �teme tento nápis: 
Anno domini XCCCCCXII haec campana fusa est ad laudem dei omni potentis et beate marie 
virginis per magistrum Jacobum ptacziek. (L. P. 1512 ulit jest tento zvon k chvále Boha vše-
mohoucího a blahoslavené Marie Panny mistrem Jakubem Ptá�kem.) (Koupen za 15 kop gr. 
Rybi�ka: Zvona�ství.) 

Nad ním visí menší zvon, rovn�ž hladký, s nápisy kolem koruny: 
tento zwon dielan gest ke czty a chwale panu bohu skrze mistra tomasse zwonarze na horach 
kutnach 

366Na severní stran� ulit nápis druhý, v obdélníkovém rámci, kterýž má vedle prut
 v ro-
zích r
žice a kolem kružbu s jetelovými trojlisty, naho�e pak ve st�edu štítek se dv�ma griffy zní: 

Snaze nebe zemye        pomyne nezly sl        owo panye zahy        ne 1563. 
Druhý zvon ležel mnohá léta rozbit v lodi chrámové pod chruchtou s t�mito nápisy: 

SANCTVS PROCOPIVS A GRANDINE ET FVLGVRE ET TEMPESTATE. INSTANTER 
PRAESERVET SEGETES IN BONO NOSTRO (1779). (Sv. Prokop od krupobití a blesku i 
bou�e mocn� chrániž obilí na majetku našem.) 

Nad nápisem podoba sv. Prokopa opata. Druhý nápis zní: EIVS HONORI PRAESENS 
CAMPANA VENERATVR LITATVRA. P: T: BARONE PROCOPIO DE WRAZDA (1779) 
FVDIT ME IOHANN CHRISTIAN SCHVNCK PRAGAE. (K jeho cti i tento zvon se zasv�-
cuje panem baronem Prokopem Vraždou (1779.) Slil mn� Jan Christ. Schunk z Prahy.) P�i ko-
run� vine se akant s and�lí�ky, dole baroková ozdoba. 

Zvon tento r. 1904 byl p�elit; z
staly na n�m tytéž nápisy, ale p�idáno latinsky, že zvon ten 
p�elil Arnošt D�polt v Praze. 

Hlavní vchod do chrámu jest na stran� jižní, proti n�mu založen vchod pobo�ní. V lodi 
jsou t�i páry obloukovitých oken. Klenba v lodi ozdobena jest r
znými freskami ze života sv. 
Bartolom�je. V presbytá�i jest z�íti jedno okno a také freskomalby, které se p�i�ítají �eskému 
malí�i V. Kramolínovi.633)

Nad obloukem vít�zným �teme dva nápisy: 
Ho�ejší:         SANCTO BARTHOLOMEO DICATA (1751). 

Sv. Bartolom�ji posv�cen (1751). 
Dolejší:           ERECTA PER PATREM
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zbudováno otcem 

DECORATA A FILIO (1752). 
vyzdobeno synem (1752). 

Vedle nich spat�ujeme na levo znak Vražd
 z Kunwaldu a následující písmena a slabiky: 
    I. N. W. W de K.   (Jan N. Václav Vražda z Kunvaldu 
Sac. Cae. R. Ma Con:         sv. cís. a král. Milosti Rada, 
Vice Jud: ad. Tab: R:              místosudí desk zem. 
        in Reg. Bo:              v království �eském.) 

Na pravé stran� podobn� zobrazen znak Vora�ických z Pab�nic, manželky Jana Václ. 
Vraždy, s nápisem: 

      Cath: Anna       Kate�ina Anna 
   Com. Woraczit              hrab�nka Vora�ická 
      de Pabienitz          z Pab�nic 

Také nad orato�í �teme rozsáhlý nápis: 
WenCesLaVs WrazDa De KVnWaLD ereXIt (1751). 

Václav Vražda z Kunwaldu vystav�l (1751.) 
367Z posledního nápisu je z�ejmo, kdo chrám sv. Bartolom�je v nyn�jší podob� zbudoval. 

Se stavbou bylo zapo�ato 175/650 a rokem p�íštím v m�s. zá�í byl dostav�n. Malby provád�ny 
byly r. 1752 a r. 1753. Stavitelem chrámu byl Antonín Paliari. Veškeré práce ukon�eny byly r. 
1757; posledn� dodány varhany. Vnit�ní za�ízení dnes není již p
vodní a nemá valné ceny. To-
liko obrazy postranních oltá�
 jsou prací �eského mistra Karla Jav
rka. Bývalé obrazy pobo�-
ních oltá�
 sv. Anny a Panny Marie visí na orato�i a to jsou práce Kramolínovy.634) 

P�i východní st�n� chrámové zbudována jednoduchá hrobka Vražd
 z Kunwaldu a p�ed 
zábradlím ve dlažb� zapušt�na deska náhrobní fará�e Michala Va�ury. Cenných p�edm�t
 kos-
tel nemá. 

P�i kostele solopiském bývala fara již ve XIV. století. Objevuje se v listinách zpráva, že 
22. prosince 1365 sem dosazen prvý fará� 635) a byla již s po�átku dosti velkým obro�ím, po-
n�vadž platila ro�n� 36 gr. papežského desátku.636) Patronové fary i kostela byli v té dob� dí-
lem vladykové domácí, dílem okolní a ti, kte�í v Solopiskách m�li statky.637) 

Nyn�jší patron je hrab� Leopold Sternberg, pán na Zásmukách, Hošticích atd.638) 
368Není pochyby, že po r. 1420 stala se fara zdejší pod obojí.639) Že tu kn�ží podobojí po-

bývali, sv�d�í nadání Jana ze Solopisk a z Kluk
, kterýž 8. února 1482 odkázal na d�dictví 
svém, dvorech kmetcích s platem v Barchovicích, dv� kopy groš
 platu ro�ního na spásu duše 
své a svých p�edk
v fará�i kostela solopiského; kdyby tu fará�e nebylo, m�li správcové odkazu 
týž plat obrátiti na opravu kostela.640) 

Ve století XVI. p�idržovali se asi zdejší kn�ží víry luteránské. �teme� alespo� o Ji�ím, fa-
rá�i ze Solopisk, když si ho Kou�imští r. 1572 za d�kana vyžádali, že mu vy�etli, kterak prý byl 
na takových místech, kde �ád
 starobylých nezachovávají, dokládajíce i toho, že nenáležité v�-
ci p�i �ase opilém mluví. Týž fará�, když um�el d�kan kou�imský, r. 1572 se svými spolubratry 
fará�i u�inil hned po poh�bu slavné Te deum laudamus na smrt nebožtíkovu s velikým pohor-
šením obce i dolejší konsisto�e.641)

Na podzim r. 1622 bylo kn�žím nekatolickým vyjíti ze zem� a tehdy zajisté i fara zdejší 
zašla. 

Za úplného nedostatku kn�ží katolických z
stávala fara v Solopiskách opušt�nou, až ji r. 
1651 obnovil Jan Salazar de Monte Albano, držitel Hrádku nad Pod�húsy, kterýž byl Solopis-
ky ke statku svému p�ikoupil. Dne 22. �íjna 1651 po�al tu p�isluhovati sv. svátostmi Mat�j Va-
lecius, kn�z �ádu Cisterciák
 z Velehradu. V celém kraji našem byly v t�ch �asech pouze �ty�i 
fary, totiž v Kolín�, v Solopiskách, v Kou�imi a ve Škramníku; není tedy divu, že fará� solo-
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piský k�til, poh�bíval a oddával osoby z dalekého okolí t�chto osad: 

Ze Solopisk, Pod�hús, Bo�etic, Suchdola, Rašovic, Mán�ic Polních i Kozích, Lošan, Lo-
šánek, Be�vár, Be�várek, Drahobudic, Vav�ince, Hrádku, Škvr�ova, Miletín, Pu�er, Jindic, 
Vidic, K�e�ovic, Žandova, Radbo�e, Dob�en�, Košic, Ko�enic, Žišova, Sedlova, Chotouchova, 
Onomyšle, Mlíkovic, Malenovic, Církvice, Kralic, Bohou�ovic, Nepom��ic, Kochánova 
atd.642) 

V lednu m�síci dne 15. r. 1668 podává návrh pan Salazar de Monte Albano sn�mu králov-
ství �eského na se�ízení p�ehledu far v �echách a jmenuje komissa�e pro Solopisky a p�ifa�ené 
osady Malenovice i Chotouchov a sd�luje sn�mu zprávu o placení desátku pro tyto vesnice a v 
r. 1680 vyzna�uje op�t na sn�m� i pro celé panství Hrádku nad Po	ousy totéž placení.643) 

Když r. 1763 z�ízena p�i kostele sv. Trojice v Drahobudicích nová fara, kn�z Lorenc jme-
nován tu prvofará�em. Dosavadní farnost solopiská zmenšila se tím o 7 osad a z
staly jí: Solo-
pisky, Hrádek, Malenovice, Jindice, Rašovice, Man�ice, K�e�ovice, Miletíny, Po	ousy a Pu-
�ery. Rašovice byly r. 1787 p�ifa�eny do Sud�jova (Sv. Anna), Man�ice do Uhl. Janovic. 

Posloupnost kn�ží p�i fa�e solopiské se takto uvádí: Prvý známý fará� byl kn�z Markvart, 
který tu prodlel od r. 1365-1398, kn�z Václav z Dob�en� † 1399, téhož r. kn�z Jan z M�lníka 
do r. 1418. V listopad� 12. dne t. r. zam�nil místo s kn�zem Janem Chvojnou a ten r. 1424 po-
stoupil místo Vav�inci, fará�i z Dol. Slivna.644) Po té následovali kn�ží pod obojí, kte�í zapiso-
váni nebyli. Do r. 1572 Ji�í, fará�, který byl zvolen za d�kana kou�imského, a o kn�žích, kte�í 
tu do r. 1662 bohoslužby konali, není také ni�eho poznamenáno. 

Teprv po roce tomto vyskytuje se zpráva, že tu služby boží konali kn�ží velehradští, z 
nichž tito se uvád�jí: Cisterciák Mat�j Valecius (1651-55), Pavel Herrantius Bellina de Görbed 
(Ma	ar) (1655-56), Severin Lezszinski, Dominikán (1657), Jakub Jan Fojovský (1657-58), 
Mat�j Alexandr Gregorides (1658-60), Ond�ej Novelius (1662-65), Antonín Schovanský 
(1665), Jan Rotleb ze Žaboklik (1665-67), potom zase Ant. Schovanský do r. 1671, Jan Karel 
Lov�tinský (1671-77), 1677 administroval Florid Pauer, Ji�í Aug. Ebert (1677-89), a ten r. 
1683 ptá se šepmistr
 kutnohorských ve p�í�in� služeb božích v Lošanech, Anselm Kubí�ek, 
benediktin (1689). 

370Hrab� Hanuš Bed�ich z Trautmansdorfu dosadil ku fa�e solopiské v �íjnu 1689 sv�tské-
ho kn�ze Jana Františka Kmenta z Litomyšle, kterýž setrval tu do r. 1692. Po n�m p�isluhovali 
tu kn�ží: Zikmund Frant. Hlasivec (1692-95), Ji�í Josef Pr
ša (1695-99), Alexius Václav Kv�-
to� z Rosenwaldu (1699-1705), Jan Ji�í Pelikán (1705-43), Michael Bernard Va�ura (1743-
50), Josef Lorenc (1750-62), Tadeáš Hubá�ek (1763-80). Týž opustil r. 1780 místo své proto, 
že proti jeho v
li byl p�ifa�en Chotouchov645), Antonín Fojt (1780-1801)646), Václav Hájek 
(1801-06), Frant. Erichleb (1806-17). Tento fará� i s kaplanem Josefem Machem podlehli hor-
ké nemoci (tyfu) r. 1817, Frant. Gabriel (1817 admin.), Frant. Pátek (1817-30 a op�t 1832-37), 
Frant. Srdínko (1838-77), a od r. 1878 jest fará�em a osob. d�kanem Josef Sed lá�ek až do-
sud. 

Uprázdn�nou faru administrovali: P. Jos. Lorenc, P. Korb, P. Fr. Srdínko a nyn�jší fará� P. 
Josef Sedlá�ek. 

Jako kaplani a kooperáto�i zde do r. 1817 p
sobili: Josef Lorenc, Ant. Wiesenthal, Jakub 
Suchý, Hubá�ek Tadeáš, P�kný Jan, Glosbeger Ant., Ji�í�ek Tomáš, baron Jos. Schovanec, 
Mat�j Synovec, Vojt�ch Šel, Jan Werniš, Fr. Straka, Jan Antoni, Mich. Wágner, Ant. Pišely, 
Václ. Hájek, Mat�j Habrman, Vojt. Brixi, Jos. B�ezina, Jos. Marvan, Jos. Netušil, Jos. Mach († 
1847), Antonín Kroupa (1817-27), Fr. Srdínko (1827-37), Karel Šolta (1837-42), Jan Fikeis 
(1842-50), Václav Fialka (1850-68), Václav Novotný (1868-71), Václav Kopecký (1871-73), 
�en�k Kvapil (1873-75), Josef Sedlá�ek (1875-78), neobsazeno 1878, Jan Van�k (1879-80), 
Frant. Kuhn (1880-81), neobsazeno (1881-84), Josef Valeský (1884-86), Gust. Ad. �enský 
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(1886-89), Josef Elitzer (1889-90), Jan Lazák (1890-94), Fr. Rybyšar (1894), Jaroslav Petr 
(1894-1908), Blecha Bohuslav (1908 dosud). 

D�jiny. Solopisky jsou p
vodu starého; jméno osady této náleží mezi starožitné názvy 
osad, jichž založení sahá do nejstarších dob. Nález
 starožitných sice zde nebylo zjišt�no, kte-
ré by náš náhled blíže osv�tlovaly, ale jisto jest, že m
žeme tvrditi tak zcela bezpe�n�. 

V X. v�ku, kdy vládl Slavník nad východními �echami, vedla poblíž Solopisk starodávná 
cesta, kterouž pozorujeme od hradu �áslavského skrze P�ítoky nad Miskovicemi pod vrchem 
opatovickým, p�es Suchdol, Chotouchov a potom dále ke Kou�imi.647) 

Jméno osady uvádí se v listinách prvn� k r. 1365, kdy fará� Markvart sem byl dosazen.648) 
Koncem XIV. st. bylo zboží solopiské rozd�leno: ves Solopisky náležela klášteru zbraslav-
skému, tvrz s poplužím pak vladyk
m ze Solopisk. Dne 11. dubna 1388 doznal Ji�ík ze Solo-
pisk, že d�dictví své tamže, totiž tvrz a poplužní dv
r s podsedky, s poli, lukami, lesy, potoky, 
rybníky, právem patronátním, co m�l, se vší svobodou p�íslušnou, nic nevyjímaje prodal Ješ-
kovi ze Solopisk a jeho d�dic
m za 100 kop gr. a dosv�d�il, že ty peníze úpln� obdržel. Na 
statku tomto m�la pojišt�né v�no 30 kop manželka Slávka ze Solopisk, kterýž sed�l r. 1386 v 
Kolín�.649) 

Vladyka Ješek ze Solopisk zapsal r. 1390 tvrz s poplužím Janovi, fará�i velimskému, Vác-
lavovi z Dob�en� a Petrovi z Hrádku nad Pod�húsy, na�ež r. 1392 zem�el,650) z
staviv dceru 
Dorotu. 

V tomto �ase držel ve vsi Solopiskách dva dvory kmetcí Bohun�k Kozlík z Drahobudic, na 
nichž r. 1396 sed�li poddaní Michal a Švach.651) 

R. 1398 a 1399 drželi Solopisky Bed�ich, opat zbraslavský, Jan, fará� velimský, Petr z 
Hrádku, Mat�j ze Solopisk a Bohun�k Kozlík z Drahobudic.652) Tento dvory svoje v Solopis-
kách odprodal ke tvrzi zdejší, kterouž r. 1406 Dorota ze Solopisk, dcera n�kdy Ješkova, zapsa-
la Petruši, matce svojí, a He�manovi z Podvek. Téhož roku prodala Dorota ze Solopisk 2 dvory 
selské v Solopiskách s hospodá�stvím, které 3 kopy platí, v Be�várech stavební místo prázdné 
s ½ lánem polí bez d�dice, roli, lukami, lesem „Ost rou“ a polem 372ležícím vedle téhož lesa 
Miroslavu z �ejova a jeho d�dic
m za 75 kop gr. Syn Miroslav
v P�ibík pojal tehdy Dorotu ze 
Solopisk za manželku, p�i �emž Miroslav zapsal paní Dorot�, manželce své na statku v Solo-
piskách a v Be�várech 55 kop gr. a na zboží v �ejov� 188 kop gr. �. v�na.653) 

Dorota ze Solopisk prodala zboží svému tchánu a nemohlo se sáhnouti po její smrti, když 
asi r. 1407 zem�ela, na týž statek odúmrtním právem, když ona zem�ela bezd�tna.654) 

Jméno Miroslav, zkrácen� Mírek, stalo se �asem p�íjmením a Miroslav z �ejova praotcem 
vladyckého rodu Mírk
 ze Solopisk. Rodina tato byla majitelem velkého zboží a proslula bo-
hatstvím v celém okolí. 

Krom� Mírk
 sed�li ve vsi ku konci XIV. století ješt� jiní zemané. I známý nám Ješek La-
cembok, který se fará�i 1495 zavázal odvád�ti desátek ze svého popluží, sed�l také na svém 
statku v Solopiskách. 

Po skon�ení válek husitkých zapsal císa� Zikmund duchovní �ást Solopisk od kláštera 
zbraslavského spolu s Malenovicemi a Miletíny kn�zi Bed�ichovi ze Strážnice k nov� utvo�e-
nému panství kolínskému655) a úmluva skute�ná stala se v Praze mezi pány �eskými s cís. 
Zikmundem již r. 1436, že panství kolínské má býti zapsáno kn�zi Bed�ichovi ze Strážnice ve 
3000 kop. gr. �. (Arch. �es. II. 437.) 

Tvrz a popluží nalézáme v XV. st. v rukou Petra (Pet�íka) ze Solopisk. Týž byl r. 1440 na 
sjezdu �áslavském, r. 1445 sv�d�il Janovi z N�m�ic, r. 1454 ukazoval u komise k tomu z�ízené 
jakési listy, sv�d�ící na arcibiskupovu ves Onomyšl a ješt� r. 1475 m�l n�jakou p�i na soud�
komorním.656) 

Nabyv Kluk
 na �áslavsku, psal se Klucký ze Solopisk. Po n�m následoval r. 1482 Jan ze 
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Solopisk a z Kluk
, dobrodinec kostela solopiského,657) kterýž kostelu i fa�e slušná založil na-
dání.658) 

�e�ené 2 dvory selské byly v držení Mírk
 ze Solopisk. Mírek ze Solopisk byl 1424 mezi 
patrony kostela, r. 1440 sú�astnil se sjezdu �áslavského a pozd�ji shledáváme se se jménem 
jeho r. 1456, kdy prodal p
l rybníka v Hošticích u Svojšic a r. 1461 p�i koupi 2 kop gr. platu v 
Mlíkovicích u Zásmuk.659) 

Koncem XV. st. žil zde Prokop Mírek ze Solopisk, jemuž náležela též ves Lošánky se 2 
sedláky a 2 chalupami, pak zboží hoštické, ku kterému ješt� r. 1482 dva rybníky u Hoštic p�i-
koupil, a� mu již mnohé d�diny zde od r. 1454 pat�ily.660) Po smrti jeho d�dil syn Hynek Mí-
rek ze Solopisk, a když r. 1499 bezd�tek zem�el, p�ipadlo d�dictví brat�ím Janu, Václavu a 
Benešovi ze Solopisk; dvory selské (kmetcí) v Solopiskách s platy dostaly se p�i d�lení Václa-
vu Mírkovi ze Solopisk.661) 

Brat�í tito založili t�i v�tve Mírk
, z nichž Janova sed�la na Sin�i u �es. Brodu, Václavova 
na Hranici u Pe�ek Hraba�ových (�erv. Pe�ky) a Benešova na Hošticích. Václav Mírek ze So-
lopisk pohán�l roku 1511 Jana �abelického z Soutic proto, že mu jeho ženu Johanku na sv
j 
zámek p�es nález panský r. 1508 vydaný op�tn� p�ijal a vydati ji nechce. A to sob� toho nevy-
dání pokládá dva tisíce kop gr. k lehkosti a hanb�.662) 

373Pošlost Benešova, která �asto pohán�na byla pro dluhy, vládla potom na Pla�anech a 
Pe�kách Hraba�ových až do osudné persekuce b�lohorské. Podobá se, že n�kdy na po�átku 
XVI. stol. tvrz i popluží dostaly se v majetek zbohatlých zatím Mírk
 ze Solopisk. Tvrz zašla, 
popluží rozd�leno mezi poddané a vysazeno jim pod úrok. Na tomto zboží zapsal r. 1546. 
Adam Mírek ze Solopisk a na Pla�anech, syn n�kdy Beneš
v, 125 kop gr. pr. v�no druhé 
manželce své Kate�in� z Vojenic.663) 

Brzy potom dostaly se Solopisky, totiž tento díl Solopisk, ke statku Hrádku nad Pod�húsy 
(nyní �erv. Hrádek), jehož majitelem byl Smil Myška ze Žlunic. 

Když po smrti jeho r. 1564 d�lili se �etní synové o zboží otcovské, p�ipsány Solopisky k 
dílu devátému. Jmenují se v nich tito poddaní: Jan Vrabec, Van�k Malej, Michal, Kužel Kr�-
má�, Kuba Zahradník, Jakub Pavelka, Matouš Husa a Kr�má� dolejší. Všichni platili o váno-
cích po 20 groších platu a 4 slepicích; mimo to chodili spole�n� na lovy a klidili pán
m se-
na.664) 

Druhá �ást Solopisk z
stala p�i zámku Kolín� až do r. 1544, kdy ji Albrecht z Gutšteina 
zastavil s Malenovicemi Jind�ichu Vod�radskému z Hru374šova na Dob�eni.665) Zapsav r. 1554 
zboží dob�e�ské synu Ji�íkovi, zem�el r. 1556 a v Dob�eni pochován.666) (Viz náhrobky v 
Dob�eni �. 10.) Dot�ený Ji�ík kolem r. 1570 p�ikoupil od Zikmunda Myšky ze Žlunic jeho díl 
Solopisk, �ímž celá ves dostala se k Dob�eni.667) 

Veliké jm�ní jeho, totiž panství malešovské, hranické, radbo�ské, dob�e�ské a sionské bylo 
zabráno. Sirotk
m ponechány Suchdol, Miskovice, Radbo�, Ko�enice, Dob�e�, Solopisky a 
Malenovice s podmínkou, aby císa�i byli povinni p
j�iti 13.000 kop se zaru�ením na Malešov�
a Malenovicích; kdežto ostatek spadl na císa�e Rudolfa II.668) Ze syn
 Ji�íkových dostal 
Dob�e� se Solopiskami Jan Jind�ich (Hendrych)669) na sv
j díl, a umíraje (r. 1587) odkázal týž 
statek manželce své Kate�in� Vod�radské z Lisova, avšak tato pro odpor Václava a Bohuslava, 
brat�í zesnulého, od práva svého upustila.670) Po novém rozd�lení dostal Dob�e� na sv
j díl 
Václav Vod�radský z Hrušova, kterýž r. 1606 odkázal statek sv
j dcerám Kate�in� Hor�atecké 
z Dobro�ovic a Ludmile Vod�radské z Hrušova na rove�.671) Pon�vadž bylo na n�m mnoho 
dluh
, prodala Ludmila tehdy již Šanovcová ze Šanova, manželka hejtmana hradu pražského, 
r. 1610 díl sv
j sest�e Kate�in� za 25.000 kop míš., ale i Kate�ina, nemohouc díl ten zaplatiti, 
prodala Dob�e� po dvou m�sících Ond�eji Hor�ateckému z Dobro�ovic, manželi svému.672) 

Pan Ond�ej byl mezi relátory673) na sn�mu generálním r. 1620, a pro toto provin�ní dne 21. 
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�íjna 1622 odsouzen t�etího dílu jm�ní svého. 

Dovedl však nejspíše ujíti p�ímluvy švakra svého Viléma z V�esovic, nejvyššího mincmist-
ra království �eského, za n�hož se zatím Ludmila Šanovcová byla provdala (1623), a vedle 
cís. resoluce ze dne 2. kv�tna 1626 proti složení 23.048 kop 36 gr. míš. ponechány mu statky 
jeho.674) Zem�el l. 1628 a statek dob�e�ský p�ipadl synu Ji�ímu Arnoštovi Hor�ateckému z 
Dobro�ovic, kterýž jej r. 1644 prodal Janovi Kamberskému z Kamberka, manželu sestry své 
Anny.675) V t�ch �asech p�ikoupil Solopisky špan�lský rytí� a rytmistr ve vojšt� cís. Ferdinan-
da III. Jan Salazar de Monte Albano k panství svému Hrádku nad Pod�húsy a p�i tomto statku 
z
stala ves až do zrušení pom�r
 poddanských. P�i soupise poddaných r. 1654 byl stav used-
lých v Solopiskách, jak následuje. Sedláci: Mat�j Macha�
, Bart. Valášek, Matouš Lenoch, 
Jan Janoušek, Jan Louda. Grunt selský ponechán k užívání nejvyšš. vachmeistrovi Linhartovi. 
Chalupníci: Mat�j �ezá�, Jan Macerad, Jan �ezník, Jan Švec, Vít Votava. Vedle toho osm 
pustých stavení chalupnických. 

D�dic Jana Salazara, Blažej Eugen Salazar, prodal roku 1672 Hrádek Sylvestru Smr�kovi 
z Mnichu676) a ten zm�nil jej r. 1681 za Klecany hrab�ti Hanuši Fridrichovi z Trautmansdorfu, 
kterýž jej k panství pe�eckému p�ipojil.677) Po smrti jeho (24. zá�í 1699) p�ivt�leny Solopisky 
a Miletíny k dílu IV., jenž p�ipadl r. 1700 Františku Adamovi hr. z Trautmansdorfu,678) ale ten 
prodal r. 1713 díl sv
j známému utiskovateli sedlák
 Karlu Jáchymovi hr. z Brédy.679) Hrab�
Bréda, lehko nabyv koupí rozsáhlého statku pe�eckého, hled�l vyd�íti ze sedlák
 robot a plat

nenáležitých. Sedláci se proti n�mu vzbou�ili, 375a cht�li ho náležit� potrestati. Vzbou�ili se, 
ale Brédovi nebylo nijak ublíženo, spíše ublížili sob� sedláci sami.680) 

R. 1734 upadl hrab� Bréda ve kridu a �eská panství jeho rozd�lena v 6 díl
. Hrádek se So-
lopisky odhadnut za 52.898 zl. 39 kr. 2 den., za kterouž �ástku koupil ten statek dne 10. b�ez-
na 1738 Jan Václav Vražda z Kunwaldu. V rod� jeho681) z
stal až do r. 1888, kdy jej zakoupil 
Leopold hrab� ze Sternberka, majitel panství zásmuckého. Syn téhož Jaroslav jest držitelem 
Hrádku nad Po	ousy, Solopisk, Kunwaldu a býv. obcí toho panství dosud. Od doby té splýva-
jí d�jiny Solopisk se sousedním statkem Hrádkem. 

Solopisky prochází okr. silnice od Hrádku do Suchdola vedoucí (z r. 1806), za h�bitovem 
odbo�uje odtud p�es Chotouchov okr. silnice ke Kolínu (z r. 1887), r. 1898 zbudována okr. 
silnice ze Solopisk k Rozkoši a posléze odbo�uje okr. silnice ze Solopisk do Malenovic a od-
tud má spojiti okr. kolínský. 

Solopisky náležejí poštou, telegr. a �etnickou stanicí na Hrádek �erv., obvodem zdravot-
ním k Malešovu, kamž ro�n� 83 K 60 h p�ispívají. 

Nejbližší stanice železni�ní jsou Be�váry na dráze Kolín-�er�any, ale používá se však 
oby�ejn� k jízd� stanic Kolína nebo Hory Kutné. 

Vedle dvoru Kunwaldu, který ke katastru pat�í, náležely sem faké Smr� iny (Rasovna), 
které zakoupilo panství �ervenohrádecké a rozbouralo. 

SUCHDOL. (SUKDOL.)

Ve vzdálenosti 7½ km z obvodu m�sta Hory Kutné na stranu západní rozkládá se po obou 
stranách erární silnice m�ste�ko Suchdol . Jméno toto odvozuje se správn� od suchého  do-
lu , a má se psáti Suchdol ; jiní - a t�ch je mén� - cht�jí m�ste�ko zváti Sukdol  a to proto, že 
ve starém razítku jest vid�ti od kmene odšt�pený suk. A proto píší Sukdol  bez dalšího histo-
rického dokladu. 

Severovýchodn� m�ste�ka jest pastvina zvaná „Starý Suchdol .“ Tam stávala dle pov�sti 
p
vodn� bývalá osada Suchdol . Sta�í pam�tníci vypravují, ze po�átkem minulého století byly 
tu ješt� rozvaliny dom
, poukazující na bývalá poslední bydlišt�. 

Suchdol leží na severozápadním úpatí vrchu „Vysoké“ v pr
m�rné výšce 352 m n. m. Má 
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68 dom
 a 496 obyv., z nichž jest 20 evang. ref. a 6 israelit
. Nejstarší rodiny jsou: P�evrátilo-
va, Klímova, Nygrýnova, Zápotockých, Hovorkova a Procházkova. Mládež po vyjití ze školy 
jde na studie, na �emeslo, nebo z
stává také doma p�i hospodá�ství. 

M�ste�kem protéká nepatrný pot
�ek, který na jižní stran� má své prameny. V �ase letním 
vysýchá docela. Druhý pot
�ek, který sbírá vody své na stráních Vysoké a Opatovického vr-
chu, te�e opodál m�ste�ka kol h�bitova k stran� severní a sp�chá k Bo�etic
m. T�etí pot
�ek 
sp�chá do farské zahrady. Tam utvo�iv rybní�ek sp�chá k prve jmenovaným pot
�k
m, aby se 
s nimi spojil. 

V obvodu obce Suchdola bývaly dosti veliké rybníky; dnes jsou prom�n�ny v luka a pole a 
toliko nerozvezené dosud hráze ozna�ují místa ta, kde se nalézaly. O jednom vysušeném ryb-
níku u�iníme malou zmínku. Pod Vysokou, kde se k�ižuje erární silnice s okresní, stojí socha 
sv. Markety a stojí prý na hrázi vysušeného rybníka. I vypravuje se o soše té pov�st, že ji po-
staviti dala jistá paní která byla v nebezpe�í utonutí. A tu jala se modliti ku své patronce sv. 
Market� a u�inila slib, jestliže se zachrání, postaviti v místech t�ch k poct� sv. Markety sochu. 
Zachránila se, a socha sv. Markety dosud místo to ozna�uje. Stá�í této sochy jest veliké. 

376Krajinu naši nej�ast�ji navšt�vují dešt� i bou�ky se strany jihozápadní. Lid praví, že p�i-
cházejí od sv. Prokopa (od Sázavy). V�try vanou nej�ast�ji od západu, jiho- a severozápadu; 
jen málo kdy od východu, protože okolí naše chrán�no jest z té strany Vysokou a zna�nými 
vršky jinými. Krupobití dostavuje se velmi z�ídka a dostaví-li se, je neškodné. 

Obyvatelstvo suchdolské živí se nazvíce rolnictvím. Živností �emeslných je zde také hojn�
zastoupeno; mezi nimi vyniká �eznictví a obuvnictví. Obecním majetkem jsou domy �íslo 5., 
16., 64., 66. a 68., pak 60 ha polí a luk celkem v cen� asi 30.000 korun. Obec platí z toho ma-
jetku 98 korun p�ímé dan�. Celková da� Suchdola obnáší 5264 K. 

Na po�átku XIX. století byla velká nouze. Tehdy prodávaly se pozemky velmi lacino. Jistý 
Slavata koupil pole �. kat. 170, které z nouze bylo prodáno za bochník chleba, a od té doby 
pole to zove se „na Bochní�ku“. Jiná jména polností jsou na Za�átku, ve Stažkách, na �ihadle, 
v Štrampouchu, v Sejtí, na Trubách atd. Luka se p�stují racioneln� a pastvin tu není. Z plodin, 
které se tu p�stují p�evládá �epa, je�men a pšenice. Na vysokém stupni stojí p�stování ušlechti-
lých druh
 strom
 ovocných. 

P�i obci jsou také lomy dobrého kamene. O t�ch viz v I. díle �l. „Geologie a nerostectvo.“ 
Trhy, na které má obec privilej, se nekonají. 

Škola. M�ste�ko Suchdol má dosti prostranné nám�stí, v jehož severo-východní �ásti stojí 
farní chrám, dv
r a zámek. Nám�stí vysázeno jest stromovím. V ulici k Dob�eni vedoucí jest 
škola. Stará škola stávala v �ís. pop. 26. a jest nyní zcela nov� p�estav�na v obecní hostinec. 

Kdy a kým škola suchdolská založena byla, nelze s ur�itostí �íci; tolik však již lze doložiti, 
že povstala v letech 1738-43.681a) Do té doby byly suchdolské d�ti povinny školou na Vyso-
kou, kde byla fara i škola. Když však po válce t�icitileté zni�ena byla fara vysocká, zašla i tam-
ní škola. Suchdolská škola byla až do r. 1815 jednot�ídní, do r. 1881 dvout�ídní a r. 1894 
�ty�t�ídní a takovou je až podnes. 

Školní obec tvo�í osady: Suchdol, Dob�e� (2100 m), Vysoká (1660 m) a Bo�etice (1840 
m). 

V archivu školním jest uložena fasse, z níž jde na jevo, že m�l tamní u�itel od r. 1796 - 
166 zl. 9½ kr. konv. mince, od r. 1832 snad až do nových škol. zák. 356 zl. 127/20 kr. konv. m. 
Jiných zapis
 o platech není; spomocníka si vydržoval u�itel sám. 

Posloupnost u�itelstva a správc
 škol pokud zápisy ukazují: První známý u�itel byl Jan 
Vorlí�ek do r. 1753, Jan Faltys (1753-62), Fr. Jäger (1762-88), Ignác Ješke (1788-1804), Alois 
Franc (1804-22), V. Horák (1822-36), V. Novotný (1854-91), Ant. Bláha (1891-96), Em. 
Bayer (1896-06 † 07); ml. u�iteli, když se škola rozší�ila, byli: Antonín Švan�ar (1815-20), 
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Jos. Forst (1821-22), V. Horák (1822-30), Fr. T�íska (1830-36), V. Pila� (1836-42), Jos. Tichý 
(1842-43), V. Novotný (1843-54, pozd�ji �ídící u�itel do r. 1891), Mo�ic Machovský (1847), 
Jan Kopecký (1847-49), Fr. Feigl (1849-50). (Po �ty�i léta neobsazeno místo ml. u�itele, po-
n�vadž nebylo u�itel
 sdostatek.) Fr. Šimon (1854-60), Vojt. Vacek (1860-67), V. Severa 
(1867-69), Fr. Kmoch (1869-70). (Op�t po 2 léta neobsazeno.) B. Koutný (1871-73), V. Ra-
cek (1873-75), V. Zikmund (1875-76), Fr. Moravec (1876-80), Em. �ervený (1880-85), 
Kašpar  Tobiáš  (1881 a p
sobí jako �ídící u�itel od r. 1906/7 dodnes), Jos. Littman (1885-
90), Zden�k Hájek (1890-98), Anna Sittová (1894), Jaroslav Richter (1894-98), Rudolf Wilt 
(1898), Stanislav Velhartický (1898-99), Jan Chmelík (1898-99), Fr. Moravec (1899-1911), B. 
�ernovský (1899-1901), Kamila Ko�ínková (1901, p�ikázána službou do Hory Kutné do r. 
1907), Jos. Zeis (1902, p�ikázán službou do Hory Kutné do r. 1906), Old�ich Bláha (1904-
1906), Jos. Vep�ek (1906-07), Václ .  Ku�era  (1906 až dosud), Božena Cicvárková (1907), 
Alois Vohá�ka (1907), Jan Klusá�ek (1907), Václav Smejkal (1907, službou p�ikázán do Hory 
Kutné), Jos. Pírko (1907-08), Vlad. Hrbek (1908-10), Václ. Petrá� (1910-11), Rudol f  Hla-
vatý (1910 dosud), Jaros lav Jech  (1911 dosud). 

Správa m�ste�ka p�ešla r. 1848 z ú�ad
 patrimonálních do rukou samosprávných. Do r. 
1869 staral se o školu a její pot�eby školní výbor sv�domit�. A když r. 1870 volena byla dle 
nov. zák. škol. místní školní rada, vedlo se škole daleko lépe, nežli za starých dob. Místní 
školní rada stará se svým starostou v �ele o veškeré pot�eby školní náležit�. Roku 1881 posta-
vila slušnou novou budovu školní a u�itel
m poskytla v místnostech neupot�ebených byt. 

377P�edsedové m. školní rady bylo: Mat�j Holý (1870-73), Jirsa Ant. (1873-76), op�t Mat�j 
Holý (1876-79), V. Ptá�ek (1879-86), �en�k Semerád (1886-93), J. Batík (1893-96), V. Kvíz 
(1896-99), Josef P�evrátil (1899-1905), K.  Liska (1905 dosud). - Dohlížitelé školní v �ase 
tom byli: V. Slavata (1870-73), Josef P�evrátil (1873-79), V. Trojan (1879-83), �. Semerád 
(1883-86), Josef Batík (1886-93), op�t �en�k Semerád (1893-96), op�t V. Slavata (1896-
1900), V. Ptá�ek (1900-02) a op�t �en�k Semerád  (1902 dosud). 

Kostel a fara. Po�átek kostela suchdolského spadá zajisté do XIV. století. D
kazem toho 
jest stavba, která se shoduje se stavbami kostel
 z doby Karla IV. - totiž presbytá� gotická, lo	
se stropem rovným d�ev�ným. Další d
kaz tohoto v�ku jest, že již 1394 majitel Suchdola Petr 
z Písku podal za fará�e ku chrámu suchdolskému mistra Št�pána z Velkého Pal�e.682) Byl tedy 
kostel suchdolský již ve XIV. století farním a m�l svého fará�e, a� i jinak nelze zatajiti, že fara 
tato byla po bou�ích husitských zrušena a p�em�n�na v zámeckou kapli a osada p�ikázána fa-
rou na Vysokou. Tak tomu bylo až do r. 1775. Týmž rokem stal se op�t farním a byly mu p�i-
kázány k správ� osady Suchdol, Bo�etice, Mezholezy, Miskovice, Karlov, Vysoká a Tuchotice, 
pozd�ji p�idány k fa�e ješt� osady Dob�e� a Malenovice. Malenovice však r. 1882 p�ešly ve 
správu fary solopiské.683) 

Farní d
m postihl 6. dubna r. 1796 zhoubný požár, který tak rychle se rozší�il, že jen st�ží 
matriky a d
ležit�jší spisy farní zachrán�ny byly. Od té doby bydlel až do r. 1804 fará� v pan-
ském dom� �ís. 2. Týmž rokem z�ízena nová budova farní. Matriky jsou psány do r. 1780 ja-
zykem latinským, od té doby �eským. 

378V kostele suchdolském, který zasv�cen sv. Market�, nenalézáme památností žádných. 
Oltá� r. 1684 zhotovený, popsaný v knize památní, jest prý dar pána Rabenhapa z Suché a jeho 
manželky rozené Hod�jovské z Hod�jova a m
že to býti pravdou, pon�vadž rod ten v té dob�
byl v držení statk
 v �áslavském kraji.684) Epithafia jsou zde �ty�i: Jedno pat�í Ann�, manželce 
urozeného ryti�e pana Mikuláše Straky z Nedabylic r. 1615. Jiné t�i jsou ne�itelné. �ty�i epi-
thafia jsou zazd�na na vn�jší, jižní a východní stran� sakristie; jen jedno jest �itelné a náleží 
manželce pana Mikuláše Straky z Nedabylic. Jednoho epithafia použito za dlažbu v sakristii. 

Kolem kostela jest h�bitov starý; nový založen r. 1839 za m�ste�kem. 
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Ve v�ži chrámové jsou dva zvony, prvý z roku 1552 a menší z r. 1795. Prvý zvon jest pra-

cí Jakuba Ptá�ka. Byl p�elit pro pí. Elišku Vod�radskou, manželku p. Vod�radského z Hrušova 
na Suchdole.685) Druhý zvon byl p�elit 1883 zvona�em Z. Webrem v Brn�. T�etí zvon je umí-
rá�ek bez nápisu. 

Posloupnost kn�ží, pokud pam�tní kniha suchdolská uvádí jest tato: Petr z Pal�e p�ed zru-
šením fary jest jediným známým fará�em. Po znovuz�ízení fary p. Neumannem u Puchholce 
byl sem dosazen fará� vysocký Daniel Vác. Ketzing (1745-49), Rudolf Mikoláš Schreyer 
(1749-67). Týž fará� r. 1751 po bitv� u K�e�ho�e velkou ztrátu na majetku utrp�l.686) Za tohoto 
fará�e p�ísahal kací� V�nceslav Slavík z Miskovic, že knihy kací�ské �ísti nebude a koho by ta-
kové knihy �ísti vid�l, že u�iní oznámení.687) Slibuje se polepšiti, p�ísahá, zaklíná se atd. Ji�í 
Fr. Blažek (1767-68), Fr. Kucis (1768-96). Za tohoto fará�e vyho�ela fara r. 1796, Vojt. Jos. 
Poho�elický (1796-1806), Václ. Hájek (1806-08 administr.), Frt. Mat�jí�ek (1808), Václ. 
Pušman (1808-57), Jan Jos. Mat�jka (1857-62), Jan Koutný (1862-71), Jan Dundálek (1871-
80), Vác. Spurný (1880-1910), Jan  Král  (1910 dosud). 

Posloupnost kaplan
: Jan Kolá�ík (1824-27), Jan Munzar (1827-28), Jos. Dusil (1828-30), 
Jan Zimmer (1830-38), M. Sala� (1838), Jan Samohrd (1838-47), Dr. Jan Novotný (1847-48), 
Alois Beneš (1848-57), K. Göbl (1857-60), V. Oliva (1860-64), Fr. Ehrenberger (1864-69), 
Fr. Bráza (1869-72), K. Pablázko (1872), Vinc. Ruth (1872-75), Jos. Vašák (1875), Václ. Píša 
(1876), Šebestián Karásek (1877-79), Jos. Chocholka (1879), Jos. Vašák (po druhé 1879-80), 
Fr. Pelikán (1886-91), Jan Král (1891-1910), Josef Ulbr ich  (1912 dosud). 

K fa�e suchdolské pat�í dva filiální kostely a to: ve Vysoké a v Dob�eni. (Viz jinde.) 
D�jiny. Ve starých pam�tech se vyskytující hojné zprávy sv�d�í, že osada suchdolská jest 

nejen p
vodu prastarého, nýbrž že i byla majetkem velmi bohatých rodin. Bohaté tyto rodiny 
bydlely v zámku, který dnes jest velmi spustlý. Z nádvo�í z�íme velmi mnoho oken a dve�í, k 
nimž lze dnes jen po žeb�íku se dostati. D
kaz to, že byly tu pavla�e - balkony, na které se z 
vnit�ních místností vycházelo. 

Ty b�hem �asu zchátraly a byly odstran�ny, ale dvé�e z
staly. Zámek byl v r
zných do-
bách všelijak opravován. Posledn� asi v XVII. století.688) Západní �ást jest rozbourána a místo 
to zaujímají chlévy. 

Z té doby jest vn� zachován asi ve své p
vodnosti, vnit� ovšem jest naprosto p�estav�n. 
Kolem zámku byl velký okrouhlý rybník a do zámku mohlo se jen po zdvihacím most� vstou-
piti. Ovšem po most� není ani stopy, ale �íká se tu až podnes na valech. P�kné sady a v nich 
kamenné sochy, zobrazující kroj obecného lidu, které krášlily okolí zámecké, vzaly naprosto 
za své. Pocházely z doby hrabat Špork
. V zámku suchdolském z�ízen byl r. 1839-54 cukro-
var, jehož �editelem byl známý archaeolog Fr. Jos. Beneš. Cukrovar pro nedostatek vody zru-
šen r. 1875. 

379Suchdol osada i tvrz p�ipomínají se již r. 1266, kdy zove se pánem Radslav ze Suchdola 
a po n�m Pešek ze Suchdola, který žil snad až do r. 1356, kterýmž rokem koupil Suchdol 
Tomáš Vel fl in , zbohatlý m�št�nín kutnohorský. Nástupcem jeho byl op�t m�št�nín kutno-
horský P rokop . 

Ku konci XIV. v�ku byl Suchdol majetkem nejbohatší rodiny kutnohorské, kteráž se zvala 
P ískové nebo Pýškové.  Pet r  Pýšek byl mincmistrem a milcem krále Václava IV. Je to 
týž pán, který dosadil sem za fará�e r. 1394 Št�pána z Pal�e, o n�mž již jinde u�in�na zmínka. 
Za n�ho byla vojskem Zikmundovým tvrz obléhána r. 1402, když zajat a uv�zn�n byl ve Vídni 
král Václav IV. Hora Kutná padla a tvrz suchdolská, p�i jejímžto obléhání Uh�i mnohé nelid-
ské násilnosti a ukrutnosti konali, se vzdala a tak se zachránila. Pýškové byli pány Suchdola a 
n�kolika okolních statk
 ješt� v prvé pol. XV. století. Mikuláš Pýšek m�l také v držení Hrade-
nín ves a tvrz, pak Žabonosy blíže Pla�an a rodina Pýškova p�ijala odtud predikát Pýškové z  



250
Hradenína.689) V r. 1431 sedí již na Suchdole Mikuláš , mincmistr z Hor Kuten. Po smrti 
téhož vydal císa� Zikmund P
tovi z �astolovic list s menší pe�etí, v n�mž mu dává zboží su-
chdolské, kteréž p�ipadlo na krále proto, že majitel jeho byl protivníkem religionu a kostela a 
�ímského a protivníkem královým a v tom trvaje um�el. V listin� té stojí o n�m „eosdemque 
persequi eosdemque prosequi.“ 

Ješt� za živobytí P
tova p�ešel Suchdol na Jana690) Kerunka z Lomu, kterýž vedle Suchdo-
la ješt� jinými okolními statky vládl. Pon�vadž n�kde ve válce 380ztratil jedno oko, �íkalo se 
mu všeobecn� „Kerunk Jednooký“. Vdova po Kerunkovi, Dobra ze Solšic, p�ipomíná se ješt�
na Suchdole r. 1481, kterýmž rokem náležel Suchdol již Janu Hraba�ovi z P�erubenic.691) 

Z rukou Hraba�ových p�ešel Suchdol koupí na Petra Amchu z Borovnice, kterýž byl pá-
nem Hradenína, o n�mž již zmínka u�in�na byla. Le� jen krátký �as vládl na Suchdole, nebo�
již r. 1508 prodal zboží Suchdolské Závišovi  Su lkovi  z  Hrádku  za 500 kop groš
 �es-
kých, ale r. 1516 nebyl již zde pánem Záviš, nýbrž byl tu sed�ním Kuneš  Bohdanecký z  
Hodkova. Kuneš koupil p
l dvora v Kou�imi od Alžb�ty z Hab�iny, manželky Petra Rašína, 
ale postoupil majetek ten ješt� t. r. pí. Mandalen� ze Strašnice.692) 

Tento Kuneš, poslední �len z rodu Bohdaneckých z Hodkova,693) prodal Suchdol Old � i -
chovi  Pa � í zkovi  z  Pa � í zku  a ten snad zám�nou za Pašin�ves postoupil Suchdol rodin�
Popelové z  Vestce  (1530). Zden�k Lev z Rožmitála, Radslav Be�kovský píší r. 1529 Ol-
d�ichovi Pa�ízkovi na Suchdol, aby lidem svým a Horníky p�ivésti dal žhá�e na Hrad pražský k 
potrestání.694) Popelové, kte�í byli v držení mnoha statk
 okolních, byli v nevázanosti, bujnosti 
a v zv
li nevyrovnatelni. Byli prá�i, násilníci v celém okolí známí a jakmile jen trochu t ru� -
kem byli p�emoženi, tož každý se jim na p
l honu vyhýbal.695) A jaký byl jejich život, takový 
byl i jejich konec. �asto mezi sebou m�li vády, p
tky, až i �en�k Da�ický Václava v Kolín�
zabil. (Da�. I.) Jan jest r. 1544 odsouzen 381hrdla a vsazen do Daliborky (Da�. I. 74.) a Old�ich 
Popel se post�elil z ru�nice. (Da�. I. 103.) Za pán
 Popel
 byl Suchdol r. 1562 prohlášen m�s-
te�kem. (Maxmil. II.) Statky jim byly dlužníky zastaveny i prodány. Suchdol p�ešel však koupí 
r. 1571 i s ostatním zbožím k Dob�eni na J i � íka  Vod� radského  z  Hrušova a  na  
Dob �en i . Ji�ík dopustil se n�jakého �inu proti zemskému z�ízení a s�at jest na hrad� Praž-
ském696) pro v�c chatrnou. Statky jeho p�ipsány t�em syn
m. Suchdol p�ipadl na dva mladší 
bratry a po smrti jejich na bratra t�etího Bohuslava, kterýž zem�el r. 1612 na Suchdole jako 
poslední potomek po me�i z rodu Vod�radských.697) Mrtvola jeho poh�bena na Dob�eni. Do 
hrobu uložen me� a pe�et jeho, nebo� nikdo z toho rodu zbran� již nositi nem�l.698) 

Suchdolské zboží zd�dila dcera Kate�ina, provdaná za Otu, purkrab� z Donína.699) Avšak 
pro lehkomyslné hospodá�ství neudržela d�dictví dlouho, nebo� v��itelové naléhali a tak mís-
todržící komisa�i na�ídili Suchdol prodati. To stalo se r. 1631 a p�ipadlo celé zboží koupí za 
21.000 kop groš
 míš. J i l j ímu Fuksovi  z  Reynberka, hejtmanu panství pardubické-
ho.700) Avšak tento nový majitel nemohl se dluh
 a v��itel
 zprostiti a proto na�ízen poznovu 
prodej a zboží suchdolské r. 1638 ukoupil Ludvík Š i rmar  z  Mal ikova.701) 

Ale ani Širmar nemohl udržeti zboží suchdolské pohromad�. P�išli Švédové do zdejší kra-
jiny, vše poplenili a zpustošili tak, že všecky statky na cen� klesly. A Suchdol ješt� více, pon�-
vadž dlužníci doráželi se všech stran. 382Prodal tedy Širmar r. 1641 Suchdol Janu  Old � i -
chovi  P is ingrovi  z  P is ingu  na Velkém Lipn� v kraji žateckém usedlému za 14.000 kop 
gr. míšenských. 

Avšak ani Pisingr neudržel zboží suchdolské. Sotvaže stal se majitelem, naléhali v��itelé 
na zaplacení tím úsilovn�ji. A proto již r. 1647 p�ipadl Suchdol, tvrz, dv
r, pivovar, zahrady, 
št�pnice, louky a d�diny - Doro t�  Vamberské, roz. �akovny z Bohušic, jakožto hlavní v�-
�itelce.702) Dorota však sama neujala se tohoto zboží, nýbrž darovala díl tento J ind � i chu  
Vol fovi  hrab� t i  Berkovi  z  Dubé, a ten získav koupí i ostatní �ásti zboží suchdolského, 
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spojil je s panstvím malešovským. Suchdol se tenkráte takto popisuje: Tvrz, sklepy pod zemí, 
naho�e n�kolik sv�tnic, v nichž není ani oken, ani dve�í, krom� dvou železných zbytých atd., 
grunty vodou zni�ené, luka poškozena, rybníky bez vody. Berkové zámek opravili, že se v n�m 
pohodln� mohlo bydleti. R. 1666 prodali Berkové panství Janovi hrab�ti ze Špork
, známému 
generálu, majiteli panství lyského, m�steckého atd. 

Tento hrab� Špork byl oby�ejným obchodníkem a dostav se na vojnu, stal se z oby�ejného 
vojína generálem a pozd�ji povýšen do stavu hrab�cího. R. 1699, když byl majitelem panství 
syn Antonín, prodal Suchdol �íšskému hrab�ti z Halleweil
 za 280.000 fl. Na tohoto pána ješt�
dnes se vzpomíná nadávkou „ty Halevajle“, protože byl svárlivý a hašt��ivý. 

Hrab� Halleweil prodal r. 1710 panství Frant. Karlu svob. pánu z Osteinu a týž r. 1717 
svému strýci Jind�ichu z Osteinu, kterýž op�t r. 1725 statek prodal Karlu Jáchymu hrab. z 
Brédy. Až dosud byl Suchdol spojen s Malešovem. R. 1737 zab�edl Bréda do velikých dluh
, 
a z doby té je dob�e zapsán v lidu selském, od kterého si dlužil, desátky vybíral atd. atd., ale 
p�ec musel Suchdol od spojeného panství odtrhnouti a prodal jej r. 1738 jako samostatné zboží 
na známého advokáta Václava Neumana z  Puchholce . Neumann pokládán toho �asu za 
nejlepšího právníka a proto postupoval v hodnostech neoby�ejn� rychle. Když se stal Neu-
mann r. 1737 radou nad apelacími, povolán do komissí k vypracování nových zákon
 pro krá-
lovství �eské a tam vypracoval �ást, týkající se �ádu soudního a soudního z�ízení. Universita 
volila jej p�tkráte za svého rektora, byl také n�kolikráte d�kanem fakulty právnické a Karel VI. 
u�inil jej advokátem. V
bec získal si Neumann slavného jména a tím i hojného bohatství. V 
poslední však dob� ztratil mnoho na vážnosti, pon�vadž ve svém jednání naproti známému 
šlechetnému lidumilu hrab�ti Šporkovi, majiteli panství malešovského a i jiným známým oso-
bám nespravedliv� si po�ínal. Jednání Neumannovo proti jeho p�átel
m a zvlášt� proti šle-
chetnému hrab�ti Šporkovi jest velikou skvrnou na povaze jeho. Zem�el na Suchdole 14./8. r. 
1743 a pochován jest v klášte�e františkánském v Zásmukách.703) 

D�dicem zboží suchdolského byli synové jeho, kte�í Suchdol 1776 prodali pán
m z Os-
te inu  a ti p�ivt�lili zboží koupené k svému panství malešovskému, se kterým až dosud spoje-
no jest. 

Prvním majitelem Suchdola z této rodiny byl Jan  Bed � i ch , a posledním Jan  Karel  
Maxmil ian , jenž na Malešov� bezd�tek zem�el a statky své r. 1809 svému synovci Bed � i -
chu  Kar lu  svob .  pánu  z  Dalberku  odkázal. Po p�ti letech zem�el ve stavu svobodném a 
Suchdol daroval bratru svému Kar lovi , jehož rodina dosud vládne panstvím malešovským, 
tedy i suchdolským. 

Suchdol má svou faru, školu, pošt. a telegr. ú�ad, �etnickou stanici; zdravotním obvodem 
náleží do Hory Kutné, kam ro�n� p�ispívá 139 K 28 h. Nejbližší nádraží je Radbo� na místní 
dráze Kolín-�er�any a Hora Kutná m�sto. 

383SVATÝ JAKUB. (VES.)

Po pravém b�ehu �í�ky Klejnarky - východn� 7 km Hory Kutné - rozkládá se na návrší sv. 
Jakuba (mons scti Jakobi) 215 m n. A. staroslovanská obec Svatý Jakub , jejíž rozloha se-
verní až k rybníku ov�áreckému zasahuje. 

Má 86 dom
 se 668 obyv., mezi nimi 48 evang. helv., 1 evang. augsb. vyznání a 4 israeli-
ty. Nejstarší rodiny ve sv. Jakub� jsou: Horá�kova, Pospíšilova, Novotných a Formánkova. 

Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím. Chudší lid pracuje v cukrovarech, v tabákové regii 
sedlecké, p�i dráze severozápadní a v okolních cihelnách a valná �ást jde na �emeslo. Mládež 
odchází na studie, nebo v�nuje se pracím domácím. Zdraví ob�an
 jest pevné, jen u d�lnic v 
tabákové regii objevují se �ast�ji také souchotiny. 

Cholera navštívila obec r. 1830, 1850, 1855 a r. 1866. V tomto roce dosáhlo úmrtí v obci 
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svatojakubské nejv�tšího po�tu, totiž 23 osoby. Šat i nábytek staro�eský z obce již 384dávno 
vymizel a vše za�izuje se modern� nejen ve statcích rolnických, ale i v chaloupkách malého 
�lov�ka. 

Domy obce svatojakubské tvo�í t�i ladné ulice a rozsáhlou náves. Na �ty�hranné, stromy 
osázené návsi jest um�lý rybní�ek, studn� a bývalá sýpka kontribu�enská, která p�ešla v ruce 
soukromé. Mnohé domy stojí v rozsáhlých zahradách, ve kterých hojnost ovocného stromoví 
se p�stuje. 

Obec svatojakubská má 20 ha polí, obecní d
m v cen� 1600 K a státní úpis v cen� dvou ti-
síc korun. Z toho platí 282 K 60 h dan�; celá obec má vým�ry 375 ha 70 a a platí 6000 K p�í-
mých daní. Luk a pastvin u obce svatojakubské byla slušná �ást a ta v�tšinou obrácena v pole a 
jen menší �ást lukami z
stala. 

Svérázné názvy pozemk
 udržely se tyto: Jordán, na Trn�nce, u Kamajek a na Pr
hon�. 
V�try p�evládají severozápadní a jihozápadní; deš�
 p�áli by sob� rolníci více. Povodn�, 

které zp
sobily zna�ných škod, uvádíme tyto: r. 1883, 1888, 1890, ale nejhrozn�jší �ádila 12. 
dne m�síce �ervence r. 1870 a zanechala po sob� velké škody. 

Západn� Sv. Jakuba vedla od Církvice zemská stezka haberskojihlavská. Místo ní vystav�-
na r. 1752 erární silnice. Vesnicí probíhá okresní silnice od Net�eb do Nov. Dvor
, kterouž 
vystav�l okres r. 1837. 

�í�ka Klejnarka te�e západn� vsi po lukách, ale náhon, kterým se p�ivádí voda do cukro-
varu ov�áreckého, te�e t�sn� pode vsí. Rybník
 Sv. Jakub - mimo návesského a Nového - ne-
má; byly� vypušt�ny a zvaly se: Hor. Utopenec (vypušt�n v XVIII. stol.), Otec Utopenec (r. 
1860) a rybník svatojakubský (r. 1785). 

Jméno Svatý Jakub p�ešlo ze starobylého kostelíka na celou obec. Jak zvala se osada p�ed 
založením kostela, nijak není známo. Zdali domn�nka, že slula obec „Bezzákonice“, jest 
správnou, nelze dokázati. 

Nebude od místa, obrátíme-li nyní z�etel na starobylý kostelík románský, kterýž krášlí 
nejen osadu, ale i celé širé okolí. 

Románský kostelík. Uprost�ed vesnice stojí neveliký kostelík, kterýž náleží mezi nejstarší 
kostely slohu románského v království �eském. K založení jeho vztahují se tyto d�jepisné pa-
m�ti: (Viz D�jiny Fr. Palackého!) 

Když roku 1142 spikli se proti vlád� Vladislava II. mnozí �eští páni s moravskými úd�l-
nými knížaty a sídelního knížete znojemského Kunráda II. za �eského knížete zvolili, p�itáhli 
Moravané se znamenitou mocí brannou do �ech, aby Vladislava svrhli se stolce knížecího a 
Kunráda dosadili. 

Vladislav, kníže pražský, sebral vojska, co nejvíce mohl a postavil se s ním na vrchu Vy-
soké u  Hory Kutné a to proto, že již Moravané s Na�eratem, mužem jm�ním i duchem i 
zkušenostmi vynikajícím, u mnohem v�tší síle - se svým vojskem tu rozloženi byli. Zde na 
svahu vrchu „Vysoké“ svedena byla 25. dubna r. 1142 krvavá bitva o vládu v �echách. 

Vladislav, a� m�l vojsko slabší, bojoval jako lev a jeho r
žové prapory již po�aly si klestiti 
vít�znou cestu do �ad nep�átelských. Avšak v rozhodné chvilce stal se obrat hrozný. N�kte�í 
zrádcové z vojska Vladislavova vzk�ikli na dané znamení - „bitva prohrána - spas se, kdo m
-
žeš“ a hanebn� z �ad vojsk utekli, nebo z�ejm� k nep�átel
m se p�idali. 

Zradou touto pot�en, spasil se jen st�ží sám Vladislav út�kem do Prahy. Kunrádovo vít�z-
ství bylo ovšem draze zaplaceno, nebo� na obou stranách z
stali znamenití vojev
dci ležeti a 
mnozí t�žce ran�ni byli. 

Nicmén� odvážlivý Kunrád táhl ku Praze se svými v�rnými Moravany a jal se obléhati 
ohrazené, zásobami i udatnou posádkou opat�ené hlavní m�sto. Již o letnicích t. r. opustila jej 
odvaha k dalšímu boji, pon�vadž z n�kolika stran Vladislavovi pomoc p�icházela a také 
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Kunrád ni�eho dobrého neo�ekávaje, zp�t na Moravu na pochod se dal. 

Nedlouho pak na to pot�el Vladislav pomocí n�meckých voj
 P�emyslovce a léta následu-
jícího novým tažením na družné Morav� poko�il úd�lná knížata, takže se mu poddala, ale záš�
proti n�mu nezastavila. 

385Jind�ich Zdík, biskup olomúcký, byl p�i tažení tom a stál na stran� Vladislavov�, proto-
že drahn� let nebyl v dobré v
li s úd�lnými knížaty moravskými. I pomáhal, jak mohl, poko�o-
vati odbojná knížata a sám doprovázel velikého knížete i do bitvy na Vysoké u Hory Kutné. 

Knížata moravská zle se mu za to pomstila. Vyhlásivše ho za nep�ítele a zrádce vlasti, 
zmocnila se všech jeho p�íjm
 a jemu bylo bydleti dílem v �echách, dílem v Bavo�ích. 

Za to však biskup Zdík nelenil a vyhlásiv je za v�rolomné, pronesl na n� a skrze n� na ce-
lou zemi klatbu se zastavením služeb Božích. Papež Innocenc II. potvrdil i p�itužil toto usta-
novení, ale brzo vyslal kardinála Kvidona s plnou mocí do �ech (1143-1145), aby mezi bisku-
py a knížaty stal se prost�edníkem. 

Pražský kníže Vladislav nezdráhal se dlouho odpustiti rozvratným strýc
m, poddají-li se 
mu zp
soby tehdáž oby�ejnými v zemi. 

A neminulo týdne a slaveno narovnání mezi knížetem pražským, úd�lnými knížaty Konrá-
dem, Ottou a Vratislavem, a kníže p�ísahal nikomu zlým nevzpomínati a vrátil jim jejich úd�ly 
na Morav�. 

386Proti biskupu Zdíkovi jen na oko utlumená nenávist vypukla na novo, když bratr Vladi-
slav
v D�polt, jenž byl toho �asu úd�lným knížetem jemnickým, se Zdíkem se rozhn�val. Po-
msta proti n�mu byla po novém roce 1145 plnou m�rou vykonána. 

Ubíral se tudíž biskup Zdík do �íma a Otta olomúcký jako jediný p�ívrženec jej doprová-
zel. 

Konrád, úd�lný kníže znojemský, Vratislav brn�nský a D�polt jemnický s mnohými pány 
�eskými i moravskými o�ekávali no�ního �asu biskupa na pomezí �eském nedaleko Litomyšle. 

Dov�d�vše se, že biskup ve blízkém dvorci již je ubytován a pohroužen v libý spánek, p�e-
padli dv
r a p�i sv�tle pochod�ovém jali se drancovati a biskupa hledati. Nenalezli ho; nebo�
byl jistým pr
vod�ím ze dvora vyveden do polí a tam ve sn�hu se ukryl. 

Na povel Konrád
v byl celý dv
r vyloupen a pak zapálen a to proto, kdyby p�ece n�kde 
byl Zdík uschován, že v plamenech zahyne, se domnívali. Zažehše stavení, rychle zmizeli. 

Biskupa nalezl náhodou sedlák Sob�n ve sn�hu na polo již zk�ehlého. I p�iod�l ho svým 
kožichem, obul mu své škorn� a dopravil ho potají do Litomyšle. Tam poležel biskup dlouhou 
nemocí drahn� �asu, nežli jej kníže pražský k sob� p�evézti mohl. 

Nad odbojnými knížaty a veškerými pány �eskými i moravskými, kte�í se výpravy proti 
biskupu Zdíkovi sú�astnili, pronesl papež Eugen III. sám za velikého shromážd�ní lidu klatbu 
a uložil knížeti Vladislavu zvláštní bullou, aby klatbu tuto v zemích svých nejen rozhlásil, ale 
aby jí také pot�ebného d
razu dal a svou rukou sv�tskou moci jí prop
j�il. 

Mnozí páni po n�jakém �ase, mezi nimi i D�polt, pro kajicnost byli sprošt�ni klatby, jen 
Konrád Znojemský musil býti Vladislavem poko�en, aby v odboji ustál. 

S touto d�jepisnou pravdou, jak se Hermenegild Jire�ek domnívá, t�sn� souvisí založení 
„kostelíka ve vsi sv. Jakuba“. 

Mezi moravskými pány, kte�í biskupa Zdíka p�epadli, byl prý i jistý Slavibor. Tento Slavi-
bor, nejsa ješt� klatby sprošt�n, zem�el. Manželka jeho Marie se syny svými Slaviborem a 
Pavlem na pokání manžela a otce svého tento chrámek v druhé polovici XII. století vystav�li. 

Zakladatelem kostelíka jest tedy Marie se syny Slaviborem a Pavlem. (Slavibor, jméno 
moravského pána, nalézáme nejen v diplomatá�i Bo�kov�, nýbrž i v rejst�íku Chytilov� k n�-
mu náležejícím, a jmenován jest komorníkem kraje olomúckého v letech 1160-1174. A. Erben 
dokládá v Registrech str. 138, že tento Slavibor je bratrem Pavlovým a tudíž nepochybn� sy-
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nem Marie, za387kladatelky kostela svatého Jakuba v �echách. Pozd�ji ješt� nalézáme zase 
jednoho Slavibora z Drnovic (r. 1234-1249). (V �echách se jménem tím nikde se nepotkává-
me.) 

Le� dva závažné údaje z
stávají p�ec jen záhadou: Kdo stav�l kostelík ten, a pro� Marie, 
manželka Slaviborova, práv� toto místo si zvolila za stánek pro tuto svatyni? 

O tom nemáme žádných zaru�ených zpráv; ale soudíce dle staveb jiných chrám
 v okolí 
kutnohorském, domníváme se (a myslím ne bezprávn�), že kostelík tento pochází z dílny slo-
vanských mnich
 sázavských, anebo aspo�, že za jejich vlivu a dohledu domácími mistry sta-
v�n byl. 

A pro� Marie, manželka Slaviborova, zde ten kostelík založila, odpovídáme, že to byla dle 
všeho sestra knížete Miroslava, který založil znamenitý klášter sedlecký a byl majitelem celého 
tehdy okolí. 

Po smrti manžela svého žila zde se svými syny a tiché, lesem daleko široko porostlé m�s-
te�ko zvolila sob� za cíl své pobožnosti. 

To� ovšem jest a z
stane domn�nkou dotud, dokud ur�it�jších zpráv se nám nevyskytne. 
Roku 1845 prolamovali zedníci na krucht� ze	 pro varhany a p�i práci této našli pod ka-

menem bývalého oltá�e olov�nou sk�ínku 6 cm dlouhou, 6 cm širokou a 3 cm vysokou voskem 
zape�et�nou. Domnívali se, že u�inili znamenitý nález, nikomu ni�eho ne�ekše, sk�ínku ote-
v�eli a p�i tom ovšem velice pe�e� porouchali. 

Jaké bylo však jejich zklamání! Ve sk�ínce nalezli pergamenový závitek a v hedbávné uz-
lí�ky zavinuté ostatky svatých. - Pro zedníky nález bezcenný, za to ale pro kostel nález zname-
nitý. 

Zedníci nález odevzdali farnímu kaplanu P. Josefu Malému a ten jej op�t kutnohorskému 
arcid�kanu P. Josefu K�ikavovi p�edložil k vyšet�ení. 

Kutnohorský arcid�kan, pov��iv schránku tuto, odevzdal ji patronu kostelíka svatojakub-
ského hrab�ti Jind�. Chotkovi. 

Hrab� Chotek zavezl nález do Prahy a tam „tv
rce archaeologie �eské“, rodilý Kutnoho-
�an, prof. Vocel nápisy na pe�eti i na listin� rozluštil. 

Nápis psán jest v latin� a zní �esky takto: 
„Léta od vt�lení Božího 1165 já, Daniel, a� nehodný, p�ece z Boží milosti XIII. biskup 

pražský, léta vysv�cení svého patnáctého, m�síce jedenáctého, dne m�síce devatenáctého za 
panování Bed�icha, nejslavn�jšího a nejjasn�jšího císa�e �ímského a za �asu Vladislava, nej-
slavn�jšího �ech
 krále, ostatky t�chto svatých v oltá�i tomto 19. dne m�síce listopadu vlastní 
rukou jsem uzav�el.“ 

Ostatky svatých takto jsou zaznamenány: „Ze d�eva sv. K�íže, sv. Marie Panny, sv. Jana 
K�., sv. Ond�eje, Jakuba, Bartolom�je, apoštol
, sv. Václava, mu�., sv. Vojt�cha, mu�., sv. 
388Pankráce, sv. Lamberta, mu�., sv. Blažeje, mu�., sv. Sixta, sv. Benedikta, Jana, Matouše, 
Izáka, Kryšpína, mu�eník
, sv. Mikuláše, sv. �eho�e, sv. Jiljí, vyzn., sv. Augustina, vyzn., Go-
tharda, vyzn., sv. Lva, vyzn., sv. Gertrudy Panny, sv. Barbory Panny, sv. Ludmily, mu�., sv. 
Panen i jiných svatých jedenáct tisíc.“ 

„Tito všichni svatí orodujtež za mne h�íšného u Hospodina. Amen.“ - „Já Vladislav, toho 
�asu král �eský, za totéž prosím. Amen.“ - „Já, Judita, toho �asu královna �eská, za totéž pro-
sím. Amen.“ - „Já, Marie, zakladatelka tohoto chrámu se svými syny Slaviborem a Pavlem, za 
totéž prosím. Amen.“ - „Titul pak tohoto oltá�e po Marii slavné a ustavi�né Pann� budiž zna-
menán.“ - Pe�e�: „Daniel… Gra… Pra… scopus.“ 

Listina tato odevzdána do �eského Musea, snímek její farnímu ú�adu církvickému a ostat-
ky, ovšem již setlelé, vráceny kostelu svatojakubskému. 

Léta Pán� 1873 byl kostelík tento dle návrhu architekta Kranera opravován a tu m�l býti 



255
také nehezký a nepatrný oltá� odstran�n a novým vkusným nahrazen. Když se bourala tumba, 
nalezena op�t olov�ná sk�ínka 7½ cm dlouhá, 7½ cm široká a 2½ cm vysoká. 

Ve sk�ínce té byl žlutobílý jemný prach, kterýž pokrývalo 13 uzlí�k
 z t�žkého tmavo�er-
veného hedvábí, svázaných silnou nití téže barvy. Na každém pytlí�ku byl malý lístek se jmé-
nem svatého, jehož ostatky uzlí�ek obsahoval. Na ví�ku jejím vyryta tato slova: 

Daniel 
XIII. Epi. E. 

Prag. 
t. j. Daniel XIII., biskup kostela pražského. 

P�i porovnání písma tohoto s písmem v nápisu z r. 1165 a r. 1845 nalezeného na empo�e 
(krucht�) shledáno, že písma tato totožná jsou. 

I souditi se tudíž dá, že kostelík ten celý r. 1165 Danielem biskupem pražským vysv�cen 
byl. 

A v základní listin� na empo�e nalezené musíme hledati klí� k založení chrámu svatoja-
kubského. A tu zcela p�esn� dovídáme se, kdo jest zakladatelem jeho. 

To� ovšem krátký d�j tak starého památného a slavného kostelíka ve Sv. Jakub�. 
Poslyšme nyní o n�kterých znamenitostech kostelíka tohoto. 
Vnit�ní chrám složen jest z lodi, apsidy, která tvo�í v�tší �ást p
lkruhu a empory �ili 

kruchty. 
V apsid� z�íme malý �ezaný oltá�, na n�mž uprost�ed visí Kristus na k�íži; po obou stra-

nách stojí sv. Václav a sv. Ludmila. 
Nad oltá�em na zlaté p
d� vymalován jest Kristus Pán, držící v rukou kouli sv�tovou, sed�

v oblacích na duze. Vedle syna Božího kle�í v pravo orodující matka Jeho Panna Maria, v levo 
sv. Jan K�titel. 

Po obou stranách románského okénka, kleré súžuje se do st�edu a ze st�edu se zase ven 
rozši�uje, malovány jsou �ty�i výjevy ze života svat. Jakuba. Prvý, jak brat�í Jakub a Jan opus-
tivše sít� a otce, následují Krista, druhý, jak 389Jakub hlásá slovo Boží Špan�l
m, t�etí, jak stojí 
p�ed soudcem H. Agrippou a �tvrtý, jak jej zrádce na popravišti odprošuje. Obrazy tyto ku cti 
vší �eské práce maloval † Petr Maixner, rodák ho�ický. 

Celá apsida je pak jednoduše, ale vkusn� polychromována. 
Z dob založení kostelíka zachovaly se až na naše �asy dva sloupy, klenutí empory nesoucí. 

Jeden jest zcela hladký, druhý okrášlen vypouklými ozdobami. 
Ku starý památkám uvnit� chrámu tohoto náležejí také staré náhrobníky, kteréž v kostelíku 

tomto na zdích umíst�ny jsou. 
1. První z nich má tento nápis: Letha 15LXXI (1571) w nediely prwnj w postie umrzel 

Henrich, syn Jana Mladiegowskeho z Mladiegowicz a tuto pochowan gest. (Ostatní ne�itelno.) 
2. Jan Diwiss z Zerotjna dwie letie a ssest nediel starzj Byl kdyz umrzel na Nowych Dwor-

zjch w nedieli den swate Mar… swau a dewatau rano na pul Orlogy leta 1607. 
3. Letha Panie 1578 na sstwrtek przed s. Ssymonnie Gudau okolo hodiny nesspornj umrzel 

syn Petr urozeno pana Gana Mladiegowskeo z Mladiegowicz. 
4. Letha Panie 1577 w autery den s: Alzbiety okolo trzi hodin na nocz umrzel urozeny pa. 

Gan Mladiegowsky z Mladiegowicz genz to v kmene a rodu poslednj a we cztwrtek den Obie-
towanj Panny Marie podle Hendrycha a Petra synu swych gt pochowan. 

5. Letha 1598 … umrzel Adam Ssimon syn urozeno pana Mikulasse Konezchlumskeho z 
Konezchlumj a miel starzi XX. nediel 2 dny a tuto pochowan jest. 

6. Ve zdi blíž sakristie je veliký epitaf s nápisem latinským, kterýž sv�d�í Fridrichovi Kaš-
parovi Eusebiovi Švihovskému, svobodnému pánu z Riesenburka, kterýž 19. list. 1654 zem�el 
a tuto jest pochován. 
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Jsou� to vesm�s �lenové rodin, jimž kdysi okolí toto náleželo. To� nejd
ležit�jší památky 

uvnit� tohoto kostelíka. 
Nyní povšimn�me sob� starých památek, které zdobí vn�jší jihozápadní ze	. Ze	 tato jest 

rozd�lena na sedm nestejných, r
zn� okrášlených a polosloupky ohrani�ených polí arkádo-
vých, v nichž jsou dv� okna, �ty�i reliefní obrazy a v st�edním poli malovaný obraz sv. Jakuba, 
jemuž celý chrám zasv�cen jest. Pod nohama této galerie skulptur táhne se oblouková �ímsa, 
kterouž spat�ujeme také nad touto galerií. 

�ímsou touto d�lena jest celá ze	 na dv� nestejná pole: horní o n�co menší, dolejší v�tší, 
ve kterém vidíme op�t dv� pole oblouky a liseny (svislé 390pásy) ozdobené. Každé toto pole 
d�lí se na dv� slepé arkády. V druhé od v�že jest portál s tympanonem a po obou stranách v 
arkádech dva, ovšem již velice poškozené reliefy. 

Až do té doby, dokud nebyl znám d�j a založení kostelíka, nev�d�lo se v
bec, koho by ony 
osoby vyznamenávaly. Ale dobou nalezení listin na empo�e byla záhada tato zcela jasn� roz-
lušt�na. Nyní víme, kdo chrámek založil, a kdo t�sn� s t�mito osobami ve spojení byl. 

Žehná-li tuto stojící muž žen� a muži na obraze druhém, není to nikdo jiný, nežli Marie a 
její jeden syn, zajisté starší - Slavibor, a žehnající nem
že býti nikdo jiný, nežli Spasitel sám. 
O n�jaké jiné osob� nelze zde v
bec ani mluviti. 

Na reliefu t�etím spat�ujeme postavu mohutnou, kteráž drží v pravici me� a v levici troj-
hranný štít. Jest od�na krznem pouze na kolena. Pod krznem spat�ujeme pon�kud delší šat 
spodní, na n�mž znáti �ásna. 

Postavou touto ozna�ují n�kte�í v nov�jší dob� (také v �eském Sv�t�) sv. Václava; avšak 
toto tvrzení jest rozhodn� nesprávné, pon�vadž tímto zp
sobem sv. Václava nikde zobrazené-
ho nespat�ujeme. Spíše musíme za to míti, že jest to král Vladislav, který tu p�ítomen býti m�l 
p�i sv�cení kostelíka tohoto. 

A kdyby tu i p�ítomen nebyl býval, jak se n�kde za to má, tož tvrzení, že on to jest, nabývá 
více d
v�ry, pon�vadž již p�ed tím za viníky u církevních hodnostá�
 o milost prosil. 

�tvrtý relief jest postava kn�ze s berlou a knihou v ruce a bez pokrývky na hlav�. T�žko 
rozluštiti, koho asi znamená. Avšak dle berly a knihy - biskupského to odznaku - domníváme 
se pevn�, že je to tak t�žce pronásledovaný biskup Zdík Olomúcký, syn prvního našeho kroni-
ká�e Kosmy, jehož osud též se založením kostelíka tohoto t�sn� souvisí. Prohlašovati osobu 
tuto za sv. Prokopa rozhodn� nem
žeme, pon�vadž sv. Prokop s jinými odznaky zobrazen bý-
vá. 

Kone�n� zbývá nám relief v první arkád�. Jest to postava biskupa s nízkou mitrou, kterýž 
drží taktéž berlu a knihu a od�n jest tunikou a plášt�m. 

Dle osob již d�íve jmenovaných, které se založením chrámu tohoto ve spojení byly, musí-
me souditi, že to nikdo jiný není nežli pražský biskup Daniel, kterýž kostel tento r. 1165 sám 
osobn� vysv�til a nikoli sv. Vojt�ch, jak n�kte�í pisatelé o památkách svatojakubských tomu 
cht�jí. 

Ve �tvrté prost�ední arkád� jest prost� malován sv. Jakub, jehož tvá�nost i postava napros-
to se neshodují s reliefem v arkád� druhé a tím také domn�nka, že by žehnající osoba Marii a 
Slaviboru sv. Jakub byla, rozhodn� odpadá. Malba tato jest bezcennou a nebylo také v arkád�
té nikdy žádných jiných skulptur, jak v jednom pojednání o sv. Jakub� v �asop. Methodu jsme 
se do�etli. 

Nad jednoduchým portálem chrámu vidíme jako na všech kostelích románských tympanon 
s mistrovskou �ezbou z dob založení chrámu. Vypln�n jest poprsím Spasitelovým, jemuž po 
boku jsou dva and�lé s kaditelnicí a palmou v ruce. Tympanon jest vysoké ceny um�lecké a 
vzácnou starožitnosti. 

Porovnávati relief Krista na tympanonu s reliefem ve t�etí arkád� ovšem nelze, ale také ví-



257
dáme �asto v jednom a témž chrámu osobu Spasitele v r
zných posicích i v r
zném jeho stá�í. 
Takto bude asi zde, pon�vadž souditi lze z práce, že tympanon �ezala osoba zcela jiná, nežli re-
liefy v arkádách. 

Po obou stranách portálu vidíme zbytky reliefu dvou osob. Jedna drží zlomek klí�e, druhá 
zlomek šavle. A to jsou odznaky sv. Petra a sv. Pavla a 391nelze za to míti, že by to byli v�ro-
v�stci slovanští sv. Cyrill a Method, jak se jinde myln� popisuje. (Method.) 

Zvláštní znamenitost nov�jší doby spat�ujeme na v�žní zdi. V kout� - za zdí lodní - zazd�-
ná jest totiž skvostná, v rokokovém slohu provedená náhrobní deska hrab�nky Kate�iny d'Ar-
co. 

Hrab�nka Kate�ina, sestra hrab�te V�žníka, majitele panství novodvorského, provdána by-
la za italského hrab�te d'Arco a ten, když ona zde návšt�vou meškala a zem�ela, dal jí opravdu 
skvostný náhrobek v Italii po�íditi. Náhrobek zna�í její osobu v nejkrásn�jším brokátovém šat�
a neznámý mistr vložil v mramorovou práci svou veškerý vkus, jaký té doby panoval. Znaky 
obou rodin, chronos (�as) a pla�ící and�lé jsou jejími pr
vod�ími. Náhrobník tento byl až do r. 
1884 v kostelíku blíže kazatelny, p�i oprav� týmž rokem p�edsevzaté byl p�enesen na vn�jší 
ze	 chrámovou, a� z p�í�in mnohých schvalovati toho nelze, pon�vadž tam zubem �asu velice 
trpí. Zasloužil by si místo jiné a lepší. 

Na zdích kostelních nalézají se liseny, totiž svislé pásy, vystupující ze zdi, tvo�ící jednodu-
chou, prostou ozdobu staveb románských. 

V�ž kostelíka jest p
vodní a spat�uje se na ní osm trojic románských oken s p�knými sdru-
ženými sloupky. Až do r. 1884 byla okna tato zazd�na. V tomto roce po návrhu architekta 
Mockra, byla v�ž opravena stavitelem Krulišem z Hory Kutné, a a� doznala n�kterých zm�n, 
nejsou jí na škodu a újmu. 

Ve v�ži jsou t�i zvony. První lil ke cti Panny Marie a sv. Jakuba (s obrazem téhož) Ond�ej 
Ptá�ek r. 1504; má na sob� znak Ptá�k
v (dvouhlavou orlici se zobáky k sob� obrácenými, dr-
žící v pa�átech dva malé zvonky a na b�iše konvici ve štítu) a relief sv. Jakuba s nápisem latin-
ským. En ego campana fusa atd. (Rybi�ka zvona�ství). Druhý menší zvon z r. 1515 ulit byl od 
Jakuba Ptá�ka, syna Ond�ejova, a byl r. 1873 p�elit. T�etí po�ízen l. P. 1872 ke cti sv. Jakuba. 

Zrušená fara a škola. P�i kostele svatojakubském byla také asi hned od jeho založení z�í-
zena fara; le� jména fará�
 jsou málo známa; pozd�ji sem p�isluhovali mniši sedle�tí. Roku 
1344 uvádí se plebánie na vrchu Sv. Jakuba pod patronátem kláštera sedleckého. R. 1356 uvá-
d�l Mikuláš, fará� s hory Sv. Jakuba nového fará�e do Církvice. R. 1357 byl ve Sv. Jakub� fa-
rá� K�íž, který sm�nil faru s fará�em Jind�ichem z Oškobrh, nyní již vsi zašlé na Pod�bradsku. 
R. 1374 byl zde plebán Klement, který sm�nil místo své s fará�em Adamem ze Šebo392�ic.704) 
R. 1393 byl zde fará�em Petr, který r. 1397 s Janem, fará�em Holubickým sm�nu o faru u�inil. 

Ale kostel i fara v Církvici spustly tak, že bylo velikých oprav pot�eba. Když tak stalo se, 
byla fara ze Sv. Jakuba se svolením pražského arcibiskupa kardinála Arnošta Vojt�cha hrab�te 
z Harrach
 trvale p�eložena do Církvice. V XVII. století uvádí se již kostel svatatojakubský fi-
liálním kostelem fary církvické a takovým z
stal až podnes. 

Sv. Jakub míval také školu. Škola i fara stávala tam, kde nyní stojí statek �. pop. 26. Škola 
byla z�ízena pro Sv. Jakub, Církvici a Nový Dv
r. Tak napsáno v inventá�i fary Církvické Nro 
X., což napsal fará� Vrbický: „Když fara ze Sv. Jakuba do Církvice byla p�eložena, škola z
-
stala ve Sv. Jakub�.“ V urbá�i založeném r. 1650 do�ítáme se (bez udání roku), že škola svato-
jakubská p�enesena byla do Církvice. Jmen zdejších u�itel
 se nám nezachovalo; toliko v zá-
dušních zápiskách jmenují se r. 1682, 1683 a 1686 „cantor“ Fridrich, Jakub Konvalina, Petr 
Albrichta a v jiné knize zádušní, v Lochách nalezené, uvádí se „cantor aecles.“ Mikuláš a can-
tor Ji�í Smutný, a ten r. 1686-96 bydlel sice ve Sv. Jakub�, ale byl již také u�itelem církvic-
kým. 
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Z toho souditi lze, že v tu dobu církvický fará� školu ze Sv. Jakuba do Církvice p�enesl. 

Fará�em v ty �asy byl Viktorin Karel Perták. Od r. 1696 se již nemluví nikde o kantoru svato-
jakubském. Byl� tedy Ji�í Smutný posledním u�itelem ve Sv. Jakub� a prvním v Církvici. 

P�ed založením kostela náležela obec asi klášteru sázavskému. Ve století XII. pán
m ze 
Švábenic a koncem XIII. století klášteru sedleckému. Od roku 1436 do r. 1553 drželo obec 
panství kolínské.705) Toho roku se obec Sv. Jakub takto popisuje: Ve vsi je 15 sedlák
 a 16 lá-
n
 orných polí. Poddaní platí úroku svatojirského a havelského po 15 kopách 59 gr.; slepic 
odvád�jí 50. Vedle toho je tu jeden poddaný kostelník (správce kostel. jm�ní) a jedna hospoda. 

R. 1593 p�ivt�len Sv. Jakub usnesením sn�movním a stvrzením císa�e Rudolfa II. k panství 
novodvorskému a byl r. 1611 jako �ást panství vložen v desky zemské.706) 

V dobách panství kolínského byly zde dv� tvrze (panská obydlí), a to Konecchlumského z 
Konecchlumí (pozd�ji majetek Adama Lukaveckého) a tvrz pana z Rosenthalu. 

Na prvé sed�l koncem XVI. a po�átkem XVII. století Vilém st. Konecchlumský z Ko-
necchlumu, napotomní direktor stavovský, který pojal r. 1609 za manželku Annu Remíno-
vou,707) spole�nici paní Elišky Žerotínové z Waldstejna na Nov. Dvorech. Vilém Ko-
necchlumský byl ve Sv. Jakub� jat 20. dne m�síce února 1621 z rozkazu místodržitele knížete 
Lichtenštejna, 21. �ervna 1621 na nám�stí starom�stském v Praze popraven a t�lo jeho s hla-
vou dovezeno do m�sta Hory Kutné a odtud v T�ebonín� poh�beno.708) 

V sobotu po památce sv. Lukáše ev. v r. 1622 zem�el v Ho�e Lukáš Trnovanský, roz. 
Charvát, jenž se byl v �echách osadil, jmaje k manželství Barboru Konecchlumskou z Ko-
necchlumu (sestru pana Viléma z Konecchlumu) a do Sv. Jakuba k poh�bení p�evezen byl.709) 

Po 30leté válce sestavil hejtman panství Jan Hoefl popis téhož, v n�mž o Sv. Jakub� uvádí: 
Jeden panský dv
r Bra�ický, 8 grunt
 osedlých, 5 zpustlých. Tvrz p. Adama Lukaveckého 
(nyní dolejší hospoda) a tvrz pana z Ro393senthalu, ob� zpustošeny jsou. R. 1773 bylo dle sta-
rého urbá�e ve Sv. Jakub� 13 sedlák
, 8 chalupník
 a 6 domká�
. Sedláci odvád�li církvické-
mu fará�i dva v�rtele a 2 �tvrtce žita, 2 v�rtele 3 �tvrtce je�mene, 2 v�rtele a 2 �tvrtce ovsa; 
chalupníci 1 v�rtel a 1 �tvrtci žita a tolikéž ovsa. Z každé pak krávy 2 kr. 3 den. lesníku a kaž-
dý sedlák 6 kr. koledy; kantorovi každý sedlák 3 kr. a chalupník 1 kr. 3 den. koledy.710) 

Obec svatojakubská náleží nyní školou, farou, poštou i telegr. stanicí do Církvice, �etnic-
kou stanicí do Hory Kutné, zdravotním obvodem do Nov. Dvor
, kam ro�n� 106 K 30 h od-
vádí. 

Nejbližší zastávka železni�ní jest Církvice a nejbližší nádraží jest Sedlec-Hora Kutná na 
dráze severozápadní. 

SVATÁ KATE�INA. 

V Labské rovin� po obou b�ezích potoka zvaného �erná S t ruha v severovýchodním cí-
pu okresu kutnohorského rozkládá se ve výši 202 m nad hladinou mo�skou ves Svatá  Kate-
� ina .  Nejbližší m�sto Nové Dvory jest 1 hod., Labský Týnec 1¼ hodiny vzdáleno. Do Hory 
Kutné po�ítá se 11 km. Obec svatokate�inskou probíhá na pokraji východním okr. silnice no-
vodvorskozábo�ská, kteráž r. 1890 byla vystav�na. 

Na stran� severní probíhá pozemky obce Sv. Kate�iny státní dráha z Prahy do Vídn�, vy-
stav�ná r. 1845. Prvý vlak jel tudy 20. srpna 1845. Obec rozd�luje se: na Návsi, v Ulici, za 
Humny, na Ra�anech a za Rybníkem. 

�erná S t ruha vzniká u obce Rohožce na �áslavsku, protéká pozemky svatomikulášské 
a svatokate�inské a tvo�í dva rybníky. Prvý po str. východní u silnice, zvaný Velký, druhý zva-
ný Ba�
vek. Ve Velkém rybníku chová spolek ryby, Ba�
vka užívá se ku plavení koní, k na-
pájení hov. dobytka a dr
beže. Bývalý rybník výše u vsi zvaný Chotek (po hrab�ti Janu Ru-
dolfovi Chotkovi 1824), jest vypušt�n a v pole prom�n�n. �erná S t ruha opustivši obec, 
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sp�chá ke Starému Kolínu a padá po levé stran� do Labe. 

Celé teritorium obce svatokate�inské jest rovinou, jen po stran� západní zvyšuje se poloha 
„Na Hubené“ v nepatrný vršek na 218 m nad hladinou mo�skou. 

Deš�
 p�es p�íliš mnoho u osady nespadne, ale bou�e bývají prudké a zhoubné. Taková 
bou�e p�ináší �asto krupobití a to bývá osudné; nejv�tší - což nemá pam�tníka - bylo 3. �er-
vence r. 1897, kdy kroupy zvící slepi�ího vejce padaly, v málo minutách skoro všechnu úrodu 
zni�ily a nejsiln�jší v�tve strom
 i s ovocem zp�erážely. 

Obec �ítá 102 domy, ve kterýchž žije 668 obyvatel
, z nichž jest evang. vyznání 18, israel-
ského 8. Nejstarší rodiny se zde uvád�jí: Ka�erova, Ku�erova, Koutova a Špa�kova; rodiny 
Koutova a Ku�erova p�ipomínají se již r. 1665 - tedy skoro p
l t�etího sta let. 

Kroj jest moderní, nábytek v p�íbytcích taktéž. 
Hlavní živnost obyvatelstva jest rolnictví; zvlášt� pak význa�ná pé�e v�nuje se p�stování 

zelí a okurek. Domy ve vsi jsou vesm�s p�ízemní a stav�ny v podélných �adách, jednak po 
pravé a levé stran� potoka, tvo�íc takto rozsáhlou náves, jednak v menší �ásti podél okresní 
silnice. Domy jsou nazvíce úzce spolu spojeny, jen malá �ást stojí o sob� v zahrad�. Stavba 
dom
 je již skoro všecka nov�jší z kamene a cihel: krytba tvrdá nebo šindelová. N�které domy 
mají staro�eské lomenice s p�kným p�íst�eškem. N�které nápisy pro jich originálnost p�ipoju-
jeme: 

Na dom� u Zárub
 v �. 52. byl na lomenici tento nápis: „Toto stavení jest s pomocí Boží 
vystav�no a nákladem Mat�je Laciny vyzdviženo. Též Doroty manželky dne 19. srpna Léta 
Pán� 1797.“ Nápis ten byl proveden �erveným písmem v �erveném obdélníkovém ráme�ku na 
bílé p
d�, a lze ve všech �ty�ech rozích znamenati ješt� stopy kv�tinového ornamentu. Nápis 
s�at r. 1898 a uložen ve sbírkách školních. - Jiný nápis u �íh
 v �ís. 5. na lomenici zní takto: 
„Toto stavení jest s pomocí Boží vyzdviženo nákladem Jana Lu�áka léta Pán� 1812.“ - T�etí, 
nejlépe zachovalý nápis na lomenici, jest na dom� u Špa�k
 v �. 55.: „S pomocí Boží jest toto 
stavení vystav�né nákladem Václava Topinky l. 1820.“ 

394Tato lomenice jest vesm�s ozdobena svisle i nap�í� lištami, se stran chrán�na jest ok�íd-
lím, �ímsa jest prohloubena a vydlabána, podobn� i krakorce. Nápisy ty jsou napsány švaba-
chem. Barva písma jest �ervená. 

Na návsi jest kostel sv. Kate�iny a obecná škola; návsí protéká pot
�ek p�icházející od sv. 
Mikuláše a plní tu dva rybníky „Ba�
vky“ zvané. 

Obecní jm�ní skládá se z 35 ha pozemk
, z nichž 10 a 72 m2 rybník
, 3 ha 29 a les
, 11 ha 
19 a pastvin a ostatek p
dy zastavené, cesty a p
dy neplodné; domek �. pop. 29 se zahrádkou 
(pastouška) a domek �. pop. 67 (kovárna). Z tohoto jm�ní obecního platí se 293 K 54 h daní. 
Celá obec má vým�ry 717 ha 75 a 23 m2 a platí ro�n� 3915 K 46 h p�ímé dan�. K obci Sv. Ka-
te�inské náležejí: myslivna na Špand�, domky dráhy železni�né a samota Hornická. 

Lidová pojmenování pozemk
 jsou tato: na M�s í�ku ,  u  Lindy,  u  Špandy,  u  Hra-
b í ,  na Horn ické, na Kamenci , na Hubené,  v  Ka� inách ,  u  Vl� í  j ámy,  Obicka atd. 
Vývoz plodin a dovoz výrobk
 hospodá�ských a jiných pot�eb jest skutku na osadu tak malou 
pozoruhodný.711)

Rozsáhlá luka svatokate�inská zasahují až k �ece Labi. O luka vede se náležitá pé�e. Dávají 
výborné seno i otavu. Velké povodn� labské bývají sklizni na úkor. Také v obvodu obce na 
stran� severovýchodní jest mo�ál, kde „V mok� in�“ se �íká posud; zbytek to záliv povod�o-
vých, kterými nás oblažují �eky Labe a Doubravka. Zm�ny v kultu�e pozemk
, jakož i snaha 
po dosažení v�tšího výnosu pozemkového a za�ízení meliora�ní viz v I. díle „Zem�d�lství“. 

395Škola. Až do r. 1785 byla obec kate�inská p�iškolena do Zábo�í, kam asi 36 dítek do 
školy chodilo. Týmž rokem zakoupila vrchnost novodvorská ve Sv. Kate�in� d�ev�ný domek �. 
pop. 46. a z�ídila v n�m jednot�ídní školu filiální pro d�ti svatokate�inské a svatomikulášské. Z 
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obce této chodily d�ti až dosud do školy novodvorské. 

U�itel m�l míti dle kongruy vym��ený plat školní a služné. Že však školní plat, který sa-
mému u�iteli vybírati bylo, nevynášel tolik, kolik fasse p�edpisovala, byl mu r. 1785 povolen 
p�ísp�vek v náhradu ze škol. fondu normálního obnosem 53 zl. 40 kr. st�íbra a 4 míry polí zá-
dušních bezplatn� užívati. Roku 1811 byl p�ídavek ten snížen na 21 zl. 28 kr. st�., ale za to 
zvýšena vým�ra polností na 13 m�r ze záduší. 

Stav tento trval až do r. 1833, kdy obec Sv. Mikuláš k Novým Dvor
m se p�iškolila, a kdy 
ve zdejší obci stavba nové školní budovy p�edsevzíti se m�la, ježto dosavadní školní budova, 
�p. 46., d�ev�né to stavení, tak zchátralé bylo, že hrozilo sesutím. Za staveništ� schválen obec-
ní pozemek na návsi na stran� východní od kostela. 

Nová školní budova obdržela �. pop. 60. a byla r. 1834 nákladem patrona a obce jen pro 
Svat. Kate�inu vystav�na z kamene a cihel a vysv�cena ješt� r. 1834 kutnohorským viká�em P. 
Ant. Da�ílkem. Na budov� nad hlavním vchodem �teme tento nápis: „K vzd� l án í  rozumu 
a  k  uš lech t�ní  srdce mládeže v�nuje  J ind � i ch  hrab�  Chotek r .  1834 .“ 

Kolik bylo tehdy školou povinných dítek není známo. R. 1832 bylo dítek 72. 
Když obci Sv. Mikuláši povoleno bylo r. 1833 se odškoliti, p�ipadl náklad na novou stav-

bu jen patronu školy a obci a ten byl takto rozvržen: Vrchnost novodvorská jakožto patron 
školy p�isp�la 3584 zl. 19 kr. šajnu, osadníci zdejší hotov� 112 zl. šajnu a na povozech a ru�. 
pracích p�isp�li 1282 zl. 9 kr. šajnu, t. j. dohromady 1394 zl. 9 kr. šajnu; úhrnem obnášel ná-
klad na stavbu školní budovy 4978 zl. 28 kr. šajnu. Odškolením dítek z obce Sv. Mikuláše utr-
p�l u�itel u Sv. Kate�iny 43 zl. konv. m. ztráty na služném; proto dány mu v náhradu n�které 
p�ísp�vky: 
a) z obecních d
chod
 13 zl. šajnu nebo 5 zl. 12 kr. konv. m., 
b) od vrchnosti, ale doživotn� 10 zl. konv. m. tehdejšímu u�iteli panu Václavu Kalinovi, 
c) dosud chyb�jící �ástka 27 zl. 48 kr. konv. m. m�la se ze zádušního jm�ní doplniti. 

Na vytáp�ní dostával u�itel od vrchnosti 7 sáh
 m�kkého polenového d�íví, dovoz a štípá-
ní obstarala obec. Mimo to dostával u�itel u Sv. Kate�iny vejce na Zelený �tvrtek a na Sv. Mi-
chala. 

P�íjmy u�itel
 svatokate�inských, pokud zaznamenány, jsou následující: 
Fasse  z  roku  1840:  Dle fasse z r. 1792 užíval a dosud užívá u�itel u Sv. Kate�iny: a) 5 

jiter 1425 sáh
 �ili 11 strych
 3 v�rtele ½ m záduších pozemk
 bez �inže a daní, což obnášelo 
�istého p�íjmu 15 zl. - kr. konv. m.; b) p�ísp�vek z normálního fondu školního 21 zl. 28¼ kr. 
konv. m.; c) dobrovolný desátek od obce Sv. Kate�iny (jen do�asn�) 5 zl. 12 kr. konv. m.; d) 
novoro�ní p�ísp�vek dle dom
 1 zl. 6 kr. konv. m.; e) školní plat (sobotáles) 61 zl. 26 kr. konv. 
m. Úhrnem hrubý p�íjem 104 zl. 12¼ kr. konv. m. Z toho ode�teno za �išt�ní 12 zl. - kr. konv. 
m. �istý p�íjem obnáší 92 zl. 12¼ kr. konv. m. K tomu dáváno od vrchnosti novodvorské 7 
sáh
 d�íví a to 6 sáh
 pro jednu t�ídu a 1 sáh pro ned�lní opakovací hodiny. Vejce na zelený 
�tvrtek a na sv. Michala u�iteli dávaná nejsou ve fassi uvedena, ježto ta za pouhý dar se poklá-
dala. - Josef Kos, m. p., u�itel. 

396Fasse  z  roku  1863:  a) z polí zádušních 16 zl. 80 kr. r. �.; b) sbírka novoro�ní od 
osadník
 4 zl. 40 kr. r. �.; c) místo vajec o zelený �tvrtek, kteráž dávka vyvazena byla 9. srpna 
1851 obnosem 21 zl. 17½ kr. r. �.; úroky z této �ástky 1 zl. 5 kr. r. �.; d) p�ísp�vek z normál. 
školního fondu 53 zl. 54 kr. r. �.; e) z obecní pokladny 5 zl. 46 kr. r. �.; f) školní plat 145 zl. 
99 kr. r. �. Úhrnem 227 zl. 24 kr. r. �. Vydání za �išt�ní 12 zl. 60 kr. r. �. �istý p�íjem obnáší 
úhrnem 214 zl. 64 kr. r. �. 

Na vytáp�ní školy dodává vrchnost novodvorská 7 sáh
 m�kkého št�pinového d�íví a sice 
6 sáh
 pro jednu t�ídu a 1 sáh pro ned�lní opakovací hodiny. Dovoz však a rozštípání d�íví jest 
povinna obec obstarati. 
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Ve Sv. Kate�in�, dne 3. kv�tna 1863. Václav Typlt, u�itel, m. p. 
Když dne 1. prosince 1866 p. Václav Pejšek, farní u�itel v Zábo�í, zem�el, žádal u�itel u 

Sv. Kate�iny, aby mu výkony a p�íslušné p�íjmy ze štoly obce této p�i�knuty byly, což uskute�-
n�no vynes. velesl. c. k. místodržitelství ze dne 26./VII. 1867, �. 32.152. 

Fasse  z  roku  1867:  a) z polí zádušních 16 zl. 80 kr. r. �.; b) sbírka novoro�ní od osad-
ník
 dle dom
 4 zl. 51 kr. r. �.; c) úroky z vyvazeného kapitálu per 21 zl. 70 kr. (místo dávky 
vajec na zelený �tvrtek) 1 zl. 5 kr. r. �.; d) p�ísp�vek z normálního fondu školního 53 zl. 54 kr. 
r. �.; e) z obecní pokladny 5 zl. 46 kr. r. �.; f) školní plat 152 zl. 16 kr. r. �.; g) za �ízení k
ru 
p�íjem 5 „ 18 kr. r. �. Úhrnný hrubý p�íjem 238 zl. 70 kr. r. �. Vydání: a) za �išt�ní 12 zl. 60 
kr. r. �.; b) kalkantovi 2 zl. r. �. �istý p�íjem 224 zl. 10 kr. r. �. Na vytáp�ní 7 sáh
 m�kkého 
polenového d�íví i s dovozem a rozštípáním od obce. Ve Sv. Kate�in�, dne 3. zá�í 1867. Vác-
lav Typlt, u�itel, m. p. 

Takové p�íjmy m�l u�itel svatokate�inský až do r. 1870, kdy vydány byly nové škol. záko-
ny. 

R. 1883 dostoupil po�et dítek školou povinných skoro 100 a tu nesta�ila škola o jedné t�í-
d�; proto starala se obec, aby škol. ú�ady svolily k rozší�ení školy jejich. Výnosem c. k. zem. 
školní rady z r. 1883 bylo žádosti obce svatokate�inské vyhov�no a škola rozší�ena na 
dvout�ídní. Obec dala sob� sd�lati plány a rozpo�ty staviteli Fr. Hradeckému v Ho�e Kutné na 
p�ístavbu jedné t�ídy, a vystav�la tuto p�ístavbu nákladem 2690 zl. r. �. Stavbu provedl r. 1883 
Václav Slepi�ka, stavitel z Nov. Dvor
. V m�síci zá�í 1884 po�alo se vyu�ovati v obou t�í-
dách. 

V pr
�elní �ásti budovy z�ízen výklenek, v n�mž upraveno jest poprsí velikého paedagoga 
Jana Amosa Komenského a nad ním nápis: „Bohu a vlasti.“ 

Na záp. str. budovy školní byla r. 1885 založena št�pnice; školní zahrada založena na str. 
východní taktéž r. 1885 a v r. 1892 ve št�pnici z�ízena letní t�locvi�na. 

Posloupnost u�itelstva: J. Drahovzal (1786-1804), Fr. Piska� (1804-06), Václav Typelt 
(1806-33), Václ. Liehman (1833-35), Václ. Kalina (1835-39) Jos. Západlo (1839-40), Ignác 
Novák (1840), Josef Tichý (1840), Jos. Kos (1840-53), Václ. Typlt (1853-84), Fr. Hubert 
(1882-83), Em. Belšán (1884-91), Josef Fettr (1884-86), Edvard Lan� (1886-91), Fran t .  
Novotný (1891, dosud �ídícím), Václ. Jäger (1891-97), Mat�j Škvor (1897 397 -1909), Zde-
n�k Ledr (1910), J .  Semerád  (1910 dosud u�itelem). - Industr. vyu�ování po�alo 1. ledna r. 
1882 a první ind. u�itelkou byla Em. Zalabáková (1882-92), Alo is ie  Mrá�ková, provdaná 
nyní za Ant. Kolá�ného (1892 až dosud). 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady: Prokop Peroutek (1871-74), Mat�j Kyselka (1874-
77), Frant. Špa�ek (1877-83), Frant. Semelka (1883-86), Mat�j K
t (1886-90), �en�k Stárek 
(1890-93), Josef Švejk (1893-99), Jan �epek (1899-1902), Frant. Stárek (1902-05), Josef 
Švejk (1905-07), Jaros l .  Kout  (1907 až dosud). 

Posloupnost míst. dozorc
 školních: Mat�j Kyselka (1871-74), Frant. Špa�ek (1874-77), 
Václav Švejk (1877-80), Jakub Bobek (1880-83), Jan �epek (1883-86), Antonín Stára (1886-
89), Jan Dosko�il (1889-92), Václav Ka�er (1892-95), Jan Cukr (1895-99), Josef Švejk (1899-
1902), Jan �epek (1902-09), Alo is  Špa�ek (1909 až dosud). 

Kostel. Kostel ve Sv. Kate�in� je filiálním a založení jeho spadá do r. 1307. Založili jej a 
nákladem svým vystav�li cisterciáci kláštera sedleckého. Hlavní oltá� v presbytá�i jest obrácen 
k východu. Presbytá� jest hrubé, gotické klenutí, jehož pásy vybíhají ze zdi beze všech okras a 
jsou spojeny jednoduchým okrouhlým svorníkem. Na oltá�i jest obraz sv. Kate�iny, kteréžto 
sv�tici kostel zasv�cen jest. 

Lo	 chrámová jest neveliká, ve zdech jsou pom�rn� malá okna (po dvou na stran� jižní a 
severní a jedním na k
ru). Strop býval p
vodn� d�ev�ný, nesený krakorci - a byl r. 1842 na-
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hrazen novým stropem rakosovým. 

K chrámu t�sn� p�imyká hmotná, p�epevná v got. slohu stav�ná v�ž, v níž spat�iti lze úzká 
okna, vždy po p�ti na každé stran� na zp
sob st�ílen a to tak, že nejníže jest škulina okenní 
jedna, nad tou dv� a nad t�mi jako ve druhém pat�e také dv�. Okna tato, jakož i celá stavba 
p�ipomíná p
vod jména kostel - latinsky cas te l lum, což znamená tvrz z dob pronásledování 
k�es�an
. 

398Vchod do chrámu vede se strany jižní a jest opat�en p�kným gotickým ost�ním. Lavice 
stojí v lodi o jedné �ad�. Na k
r vedou schody a odtud na lo	 chrámovou a dále do v�že. 

V dob� katolické protireformace dala majitelka panství novodvorského Marie Monika 
Švihovská z Valdšteina kostel po katolicku upraviti a oltá�e tam z�íditi. Oltá� byl posv�cen 18. 
dne m�s. �ervna 1665 Danielem Vítem Nastoupilem, sv�tícím biskupem pražským, který vložil 
do oltá�e ostatky sv. Voršily a sv. Mo�ice. 

Dokazuje to nápis latinský na kamen� zasazeném v mense hlav. oltá�e, kterýž �esky takto 
zní: „Tento oltá� posv�til vys. d
stojný pán Daniel Vít Nastoupil ze Schiffenbergu, biskup 
Konstantinopolský, sv�tící biskup J. E. kardinála z Harach
, arcibiskupa pražského r. 1665 
dne 18. �ervence vloživ tam ostatky sv. Voršily a sv. Mo�ice.“ 

R
zné byly od t�ch dob konány opravy, po�ínaje r. 1680 hrab�tem V�žníkem, pak ostat-
ními patrony i obcí. Posledn� opraven byl r. 1892 nákladem 1184 zl. a opat�en také hromo-
svodem. 

Ve v�ži jsou dva zvony. V�tší bez znaku nese tento nápis: 
»Ga hlas wolagjcjho na poussti, sprawte cestu Panie.« Tomass zwonarz z Hory Kutny712) 

udielal zwon tento l. 1596. 
Druhý menší zvon jest ozdoben obrazy sv. Kate�iny a sv. Antonína, a nese nápis: „Carolus 

Antonius Hein, actualis parochus Zábo�iensis. A° DNI 1763.“ 
Kolem chrámu jest neveliký okrouhlý h�bitov obehnán zdí kamenou. Jest zde toliko jediný 

tepaný k�íž z r. 1814, nevalné ceny. 
K dovozu a vývozu používá se nejen okres. silnic, ale i dráhy státní spole�nosti ve St. Ko-

lín�, v Labském Týnci (Zábo�í), v Ho�e Kutné (Sedlci). Krajina osázena jest dosti �etnými 
stromy, a� up�íti se nedá, že by mohla obec se postarati u ob�anstva o v�tší zájem k p�stování 
strom
, a tím nejen krajinu okrášliti, ale i v�tšího užitku jednotlivc
m získati. 

D�jiny. V úrodné krajin� podle staré cesty „Haberské“ vedoucí z Moravy do Prahy byly již 
ve XII. století osady Malín, Hlízov, Libenice. Severovýchodn� odtud rozkládal se až k Labi 
veliký les Bor, který 30. �ervna 1278 koupil od �eského krále P�emysla Otakara II. �trnáctý 
opat sedlecký Mikuláš I. za 150 h�iven st�íbra pražské váhy a odevzdal jej �eholi, by jej vymý-
tila, dvory z�ídila a lidem osadila. 

Mniši tito, jichž �ád má p
vod ve Francii, p�inesli do �ech uctívání sv. Kate�iny († 307), 
patronky university pa�ížské. R. 1307 slavena byla tisíciletá památka jejího umu�ení a cisterci-
áci postavili na památku tu chrám sv. Kate�iny poblíž dvoru, kol kterého povstala osada, zvaná 
Bor Sv. Kate�iny a pozd�ji prost� zvaná Sv. Kate�ina. 

Nejstarší známou zprávu o sv. Kate�in� do�ítáme se v knihách kolínských,713) kde se uvá-
dí, že r. 1395 koupil Jind�ich od Sv. Kate�iny statek v Lošanech za 305 kop groš
 od Markety 
vdovy poz
stalé po Mikuláši Winklerovi. 

Sto let po založení osady svatokate�inské zastavil klášter sedlecký Sv. Kate�inu Ann� z 
Hasenburka za 500 kop gr. s výhradou, že po smrti její op�t klášteru p�ipadne. Paní z Hasen-
burka zem�ela r. 1419. Ješt� p�ed svou smrtí postoupila klášteru sedl. ze svého majetku t�i dvo-
ry a mezi nimi byla i Sv. Kate�ina.714) 

399Císa� a král Zikmund, a� prý hájil zájmy církevní, nehezky po�ínal si proti klášter
m. 
Kde jen mol, zastavoval statky církevní. Tak r. 1420 v den Šimona a Judy zastavil ves sv. Ka-
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te�inu Habartovi z Adlaru za to, aby mu dostavil 30 vojín
 na koni proti husit
m. Habart byl v 
držení dvoru a vsi Sv. Kate�iny do r. 1436, kdy dne 18. listopadu císa� Zikmund sv. Kate�inu a 
v
kolní vsi s m�stem Kolínem zastavil husitskému kn�zi Bed�ichu ze Strážnice, když byl slíbil 
proti Zikmundovi nebojovati. Ve smlouv� zástavní uvedeno, že kn�z Bed�ich a 400jeho d�di-
cové nemají lidí ve Sv. Kate�in� a ostatních místech nespravedlivými platy obt�žovati. 

Dle oby�eje tehdejšího p�iznala se obec k vyznání pod obojí, jako byl pán jejich Bed�ich 
ze Strážnice, sídlící na hrad� kolínském († 1459). Král Ladislav Pohrobek, cht�je se odm�niti 
za služby platné Ji�ímu z Pod�brad, dovolil mu vyplatiti mnohé statky zápisné, aby je pro sebe 
držeti mohl. Mezi nimi bylo i panství kolínské, k n�muž nyní Sv. Kate�ina náležela. Tak dosta-
la se Sv. Kate�ina pod panství znamenitého vlastence Ji�ího z Pod�brad. 

Po smrti jeho r. 1471 sešli se synové na Pod�bradech, aby se rozd�lili o statky otcovské. 
Listem díl�ím ze dne 9. b�ezna 1472 p�ipadlo panství kolínské a s ním Sv. Kate�ina druhoro-
zenému synovi Viktorinovi, který je postoupil bratru svému Hynkovi, knížeti Minsterberské-
mu.715) Oba však brat�i Viktorin i Hynek odvrátili se od nového krále Vladislava Jagelonského 
a p�idrželi se Matyáše, krále Uherského. Tomu postoupil r. 1476 Hynek Kolín se Sv. Kate�i-
nou. Když pak Matyáš s Vladislavem se smí�ili, postoupil Matyáš 1. zá�í 1486 králi Vladisla-
vovi panství kolínské. Tak p�ešla Sv. Kate�ina do rukou krále �eského, v jehož rukou byla (s 
výjimkou r. 1502-06, kdy bylo panství zastaveno Mikuláši ml. Tr�kovi z Lípy na Lichnici) do 
r. 1553. 

Toho roku král Ferdinand I. prop
j�il panství kolínské k užívání znamenitému vále�níku 
Karlovi ze Žerotína pro zásluhy jeho ve válkách proti Maur
m v Africe a Turk
m v Uhrách. 
P�i odevzdání vesnic r. 1553 takto se Sv. Kate�ina popisuje: „Ve Sv. Kate�in� jest osedlých li-
dí (sedlák
) 16; orných polí 25 lán
 (1 lán = 128 korc
). Poddaní platí úroku sv. Jirského a 
Havelského po 11 kopách 32 gr. �., dluhují roboty 90 dní, za�ež platí denn� po 4 gr., což ob-
náší 4 kopy 15 gr.; slepic odvád�jí ro�n� 90. Ve vsi jest 1 poddaný kostelník716) a 1 hospoda. 
K té vsi náležejí luka, která se lidem pronajímají a pr
m�rem ro�n� 10 kop 10 gr. vynášejí. 

Karel ze Žerotína, pán zboží toho, zem�el 20. zá�í 1560 a byl pochován v kostele sv. Bar-
tolom�je v Kolín�, kde dosud �teme nápis na pomníku z bílého mramoru: „Urozený a state�ný 
rytí� pan Karel ze Žerotína, pán na zámku kolínském.“ Vdova Veronika v témž kostele má ná-
hrobek s nápisem: „Léta Pán� r. 1567 v úterý masopustní usnula v Pánu urozená paní Veroni-
ka z Lípy na Kolín�, manželka uroz. rytí�e Karla ze Žerotína.“ Poru�níci dítek Žerotínových 
koupili r. 1569 od brat�í Martinických z Ch�enovic Nový Dv
r, kterýž ujal Jan Lukáš ze Žero-
tína a po n�m i s panstvím kolínským Kašpar Melichar ze Žerotína. Tehdy byla Sv. Kate�ina v 
majetku zboží kolínského. 

Pon�vadž Kašpar Melichar m�l Kolín prop
j�ený jen do�asn� a s m�š�any kolínskými byl 
v ustavi�ném hn�vu, odebral mu císa� Rudolf r. 1591 Kolín a dal panství toto a statek libenic-
ký spravovati svými hejtmany. Toho �asu stalo se také narovnání o povinné platy ob�an
 ze 
St. Kolína k panství kolínskému. Císa� Rudolf ponechal kolínským les mezi St. Kolínem a Sv. 
Kate�inou, z n�hož m�li d�íví na stavbu mostu obraceti, honební právo v tom lese sob� z
sta-
viv. 

Hned po odevzdání zámku kolínského císa�i žádal Kašpar Melichar z Žerotína sn�m krá-
lovství �eského za p�ímluvu, aby mohl si Sv. Kate�inu, Sv. Mikuláš, Sv. Jakub, Zábo�í, Ko-
bylnice a Lišice, které dosud zápisn� držel ke Kolínu, d�di�n� míti, odvolávaje se na zásluhy 
otcovy. Sn�m i císa� žádosti jeho svolili r. 1593. I spojil vesnice ty s Novým dvorem a u�inil 
tak po�átek panství novodvorského. Téhož roku vystav�l si v Nov. Dvoru záme�ek a p�est�ho-
val se sem. 

401R. 1614 postoupil synu svému Janu Lorenci dv
r ve Sv. Kate�in� doživotn�; Jan Lorenc 
byl r. 1604-12 p�i dvo�e císa�ském a byl pak krátký �as pánem na �estín�-Kostele. Od r. 1606 
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byl ženat s Annou, ovdov�lou Belvicovou roz. ze Štampachu; a když ovdov�l, pojal za man-
želku Dorotu Kate�inu Hasišteinskou z Lobkovic a vyženil s ní Toužim.

Za �eského povstání byl velitelem vojska stavovského a padl v bitv� na Bílé Ho�e 8. dne 
m�síce listopadu 1620. Vdova po n�m z
stalá p�išla konfiskací o všecko jm�ní a vyst�hovala 
se r. 1628 do Dráž	an. Dv
r ve Sv. Kate�in� ujal otec Lorenc
v Kašpar Melichar, který r. 
1628 obdržel p�ísný rozkaz, aby se vyst�hoval ze zem�, pon�vadž necht�l p�ijati víry katolic-
ké. 

I postoupil t. r. panství své manželce Alžb�t� z Waldšteina - katoli�ce, na jejíž žádost cís. 
reskriptem ze dne 9. ledna 1629 Žerotínovi pro vysoké stá�í jeho (73 let) lh
ta k vyst�hování 
se ze zem� na 1 rok byla prodloužena. 

Obyvatelé Sv. Kate�iny byli jesuity kutnohorskými rokem 1628 po�ínaje obráceni na víru 
katolickou. Víru tu n�kte�í na oko p�ijali, ale potají scházeli se s predikantem nekatolickým v 
lesích kol nyn�jšího Bernardova. Mnozí však rad�ji, než by byli p�ijali víru katolickou, opusti-
li statky a vyst�hovali se ze zem�. Proto uvádí urbá� r. 1660, že ve Sv. Kate�in� je 13 pustých 
selských grunt
 a n�kolik chalup. 

Fará� církvický, P. Bazil Verbický, kn�z �ádu karmelitánského, dosazený arcibiskupem 
Harrachem r. 1655, pod jehož duchovní správou celé panství novodvorské (tedy i Sv. Kate�i-
na) náleželo, st�žoval sob� 1631/758 vika�i kutnohorskému takto: 

 Nejd
stojn�jší Pane! 
„Já nížepsaný oznamuji nejd
stojn�jšímu Pánu, panu arcid�kanovi kutnohorskému, viká�i 

ve�ejnému a patronu svému nejúctyhodn�jšímu, jak p�ed 3 dny pátraje po p�estupcích u ví�e u 
svých osadník
 na farnosti, proti vší nad�ji a tušení svému mnoho jsem jich našel na cest�
zkázy a to takto: Rychtá� obce Sv. Kate�iny se mi p�iznal v p�ítomnosti jiných, že p�ed a po 
svátcích Velikono�ních, nedávno uplynulých, zjevil se v noci v lidském t�le satan a lžiprorok 
v lesích, sousedících s mou farností a tamže svolav k ohni množství rolník
 z r
zných panství, 
nasypal jeden výstupek a na� chleb a kalich položil a kone�n� na zp
sob p�ijímání pod obojí 
zp
sobou všem podal, držev �e� p
l druhé hodiny. Tato novinka postrašila velmi ducha mého 
a proto ihned téhož dne dal jsem do v�zení a okov
 odvésti jednu ženu tím podez�elou, že té-
hož ve�era šla v osad� Sv. Kate�in� od jednoho domu ke druhému, oznamujíc p�íchod zmín�-
ného služebníka. Na to byvši vyslechnuta doznala, že jiné dv� ženy s ní šly do lesa a tyto po-
dobn� ve výslechu doznaly, že tam bylo jiných 6 ze sousední vsi a 2 rolníci. Tedy v�zním již 3 
ženy a jednoho rolníka; druhý však prchl. 

Pro�ež, nejd
stojn�jší pane, jest t�eba v �as zakro�iti, aby jiskra, v popelu doutnající, byla 
uhašena a zhoubný požár ve svém zárodku byl potla�en; ra�tež mi svou radou býti nápomocen. 
Tento list pak nejjasn�jšímu Pánu, panu kardinálu našemu ra�tež zaslati. Pon�vadž však ne-
mohu u mnohých dosíci žádného potvrzení o p�estupcích jejich proti ví�e, proto násilím je ku 
p�iznání donutím. 

Dáno na fa�e v Církvici 1658, 31. �ervence.  
P. Basilius Verbický, �ádu karmel. S. P. M. fará� v Církvici. 
Do roku 1665 byli jinov�rci ve Sv. Kate�in� potla�eni, jak o tom sv�d�í úprava oltá�e tam-

ního kostela. Když pak císa� Josef II. vydal r. 1781 toleran�ní patent, hlásili se mnozí hromad-
n� k ví�e evangelické. Proto ustanovilo gubernium r. 1782, aby každý, kdo k církvi helvetské 
p�estoupiti cht�l, dostavil se na vrchnostenskou kancelá�, aby tam o d
vodech p�etupu byl vy-
slechnut. Uvádíme zde 2 vý�atky z protokolu, zavedeného 31. kv�tna 1783 u patrim. ú�adu v 
Nov. Dvorech.717) 

Josef Rak,  sed lák od  Sv.  Kate � iny. Ot. Jakého jste náboženství? Odp. Evangelic-
kého, helvetského, podle kšaftu Krista Ježíše. Ot. Z jaké p�í�iny 402zase k té ví�e p�estupujete, 
vždy� jste ji zavrhl a katolickou vyznával? Odp. Pon�vadž má víra katolická mnoho boh
 a p. 
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fará� zábo�ský mne p�i komissi p�emluvil; proto ji také opouštím. 

Jakub  � íha ,  sed lák od  Sv.  Kate � iny. Ot. Pro� jste se d�íve k helvetské ví�e nep�i-
hlásil? Odp. Pon�vadž jsem ji ješt� tenkráte neznal a sv. písmo jsem nem�l. Ot. Co vás k tomu 
p�ivedlo? Odp. Zákon Pán�. 

Mnozí obyvatelé svatokate�inští necht�li se však k žádné dovolené církvi p�iznati. Když po 
vyzvání tak u�initi necht�li, byli do Nov. Dvor
 na ú�ad obesláni a když žádné pokusy se ne-
zda�ily, obdržel každý 25 ran holí - na�ež katolické vyznání víry složili. Dle urbá�e bylo r. 
1660 ve sv. Kate�in� sedlák
 8, zpustlých grunt
 13 a panský dv
r. Dle urbá�e z r. 1773 bylo 
již ve Sv. Kate�in� celoláník
 16, chalupník
 14 a domká�i 3. 

Sv. Kate�ina náležela do r. 1848 k panství novodvorskému, s kterýmž sdílela osudy do 
zrušení roboty.718) Na n�kterých statcích svatokate�inských byly zajišt�ny t. zv. „železné krá-
vy.“ Byly to ro�ní poplatky, které statek ten v��n� odvád�ti povinnen byl. Tak odvád�li sedláci 
z �. 22., 37. a 24. do pokladny zádušní 24 kr.; fará�i zábo�skému odvád�l každý sedlák 2 v�rte-
le žita, tolikéž je�mena i ovsa; každý chalupník jménem desátku 1 v�rtel žita a tolikéž ovsa. 
Témuž fará�i jménem (t. zv. másla) z každé krávy 2 kr. a 3 denáry. („A to sú ty železné krá-
vy.“) 

Sv. Kate�ina náleží farou, poštou, c. k. felegr. a �etnickou stanicí do Zábo�í a zdravotním 
obvodem do Nov. Dvor
, kamž ro�n� 99 K 80 hal. p�ispívá. 

Nejbližší stanice železni�ní jest Labský Týnec (Zábo�í) na státní dráze Praha-Brno-Víde�. 

SVATÝ MIKULÁŠ. 

P�i erární silnici kutnohorskohradecké, 9 km od Hory Kutné a 3.8 km od Nov. Dvor
 leží 
ve výši 205 m n. A. obec Svatý Mikuláš . V obci té jsou 83 pop. �ísla, ve kterých bydlí 606 
obyv., z nichž jest 48 evang. ref., 3 augsb. a 8 israelit
. Obyvatelstvo živí se rolnictvím, náde-
nictvím a �emeslem - hlavn� zednickým, tesa�ským a pokrýva�ským. Mládež po vyjití ze školy 
v�nuje se v�tšinou hospodá�ství. Kroj i nábytek již není starobylý. 

Domy ve Sv. Mikuláši tvo�í naves skoro pravidelného obdélníku, v jehož st�edu jest rybní-
�ek, hasi�ská kolna a kostelík, zasv�cený sv. Mikuláši. Domy stav�ny jsou z tvrdého materiálu, 
kryty taškami nebo šindelem a stojí v zahradách, ve kterých se da�í p�kné ovoce. Na �ísle 4., 
40. a 50. byly ješt� do nedávna staré lomenice z XVIII. století s �ezbami. Již zmizely. Obec d�-
lí se na „Náves“ a na „Hrad�ana“. K obci mikulášské náleží hajovna zvaná „Haltý�ek“, kteráž 
jméno své obdržela od „hal tý�e“, velikého rybníka, v n�mž chovány byly ryby. Od roku 1843 
jest rozorán na pole. M�l 9 ostrov
 a byl vrouben buky. Obcí protéká pot
�ek, který sem p�i-
chází od Rohozce a odtud sp�chá k Sv. Kate�in�. 

Obec Sv. Mikuláše stála již v XI. stol. v lese zvaném „Bor“ a také slula „Bor .“719) Opat 
kláštera sedleckého720) koupil od krále P�emysla I. les „Bor“ za 150 h�iven st�. a dal jej vymý-
titi �eholníky, jichž prý tehdy bylo v klášte�e asi 500 (200 laik
).721) Klášterníci vystav�li po-
blíž osady Boru dv
r. Dle starého zvyku pojmenovávali dvory jménem n�kterého svatého. 
Tento dv
r nazvali - dv
r Sv. Mikuláše - a tím také poctili svého opata. 

Tak dostalo se v majetek kláštera sedleckého celé okolí a osada Bor  rukou královských 
pod právomoc téhož kláštera a ten zde vystav�l r. 1307 ku poct� Sv. Mikuláše chrám. Od té 
doby zvána obec Bor  Sv.  Mikuláše , až kone�n� v II. polovici XV. století jméno Bor zmi-
zelo722) v ústech lidu a obec prost� zvána Sv. Mikuláš. 

403Kostel a fara. Kostelík svatomikulášský byl za d�evních �as
 založen a vystav�n jako 
kostel farní. Znám byl u n�ho na po�átku XV. století fará� Ji�í, kterýž vystupoval slovem i 
písmem proti reformátorské �innosti mistra Jana Husi. Podpisoval se „Ji�í z Boru.“ 

Když r. 1421 zpustošen byl klášter sedlecký, nebyl nikdo na faru Sv. Mikuláše dosazován 
a pozemky farní p�ipadly obci. 
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V XVI. století byli obyvatelé zdejší v�tšinou podobojí a tu náleželi svatomikuláští k fa�e 

podobojí v Zábo�í. V XVII. století byli zase ob�ané v�tšinou katolíci a p�ifa�eni do Církvice. 
Mezi tím �asem kostel mikulášský hynul, a tu r. 1680 smiloval se nad svatyní tou hrab�

Bernard V�žník723), který ji dal opraviti na sv
j náklad a p�ikázal církvickému fará�i, by tu ko-
nal ob�as bohoslužby. A fara církvická konala je až do r. 1791. Pon�vadž od r. 1680 se nikdo 
o udržování kostela nestaral, sešel velice; proto byla r. 1790 lo	 odbourána, takže z
stal jen 
presbytá� s �ástí v�že; v této podob� je kostelík svatomikulášský posud. 

404Ku konci XVIII. století z�ízena v Nov. Dvorech lokalie, kteráž po 10 letech vyzdvižena 
byla na faru a sem p�ifa�en Sv. Mikuláš. 

U kostela svatomikulášského byl z�ízen h�bitov, kam byla pochovávána t�la zem�elých ob-
�an
 až do r. 1827. V tom �ase na�ízeno guber. dekretem ze dne 1. prosince 1827 a 11. b�ezna 
1828 rozší�ení h�bitova novodvorského a obci Sv. Mikuláši p�ikázáno sem pochovávati t�la 
svých milých. 

D�jiny. O Sv. Mikuláši zaznamenány jsou zprávy již v XI. století, když náležela celá kraji-
na knížat
m �eským. Dále nacházejí se zprávy v listinách, když klášter sedlecký od krále 
P�emysla les zakoupil i s osadou Bor  tu založenou, a když kone�n� klášter sedlecký tu vysta-
v�l r. 1307 farní chrám a z
stal v držení osady i zboží k ní náležejícího do r. 1407. Týmž 
rokem prodal klášter „Bor Sv. Mikuláše“ paní Ann� z Házenburka za 500 kop groš
 s výhra-
dou, nebude-li míti po smrti d�dic
, že p�ipadne jm�ní Sv. Mikuláše op�t klášteru.724) Paní z 
Házenburka zem�ela r. 1419 a ješt� p�ed svou smrtí postoupila dv
r ve Sv. Mikuláši op�t kláš-
teru sedleckému.725) 

Po vypálení kláštera r. 1421 byly statky klášterní rozebrány. V�tšinu jich zabral císa� Zik-
mund, aby zastaviv je, pomohl sob� ku placení výloh vále�ných.726) 

R. 1436 zapsal císa� Zikmund husitskému vále�níku Bed�ichu ze Strážnice Sv. Mikuláš s 
rybníkem727) a spojil jej s panstvím kolínským s p�ipomenutím, že kn�z Bed�ich a jeho d�di-
cové nemají lidi v místech k panství tomuto náležející obt�žovati nespravedlivými platy, ale 
oby�ejné požitky z toho odvád�ti komo�e královské. Kdyby pak císa� anebo jeho d�dicové zá-
pisné ty statky cht�li vyplatiti zp�t, m�li tu výplatu opov�d�ti rok nap�ed.728) To� byla odm�na, 
za kterou se kn�z Bed�ich ze Strážnice podrobil nové vlád�. Vyjednávání za� vedli s císa�em 
Old�ich z Rožmberka a P�ibík z Klenového. 

Po smrti krále Ji�íka Pod�bradského z
stal Sv. Mikuláš p�i panství kolínském729), kteréž 
drželi synové jeho Viktorin a Hynek. Hynek postoupil své právo na Kolín r. 1476 králi Maty-
áši a ten r. 1486 postoupil celé zboží kolínské - tedy i obec Sv. Mikuláš - králi Vladislavu 
Jagel. Týž obdržel sn�mem svolení, vybírati obecnou berni a vyplatiti statek kolínský. Tak p�i-
šel Sv. Mikuláš v ruce zem�panské, ve kterých z
stal až do r. 1553, kdy Ferdinand I. panství 
kolínské zapsal za dobré služby znamenitému vále�níku Karlu ze Žerotína. 

P�i odevzdání p. Karlu ze Žerotína byl Sv. Mikuláš takto popsán: „Usedlých lidí 15; or-
ných polí 12¼ lánu. Poddaní platí úroku svatojirského a havelského po 4 kopách 49 gr. �. 
Dluhují roboty 55 dní, za�ež platí denn� 4 gr. �., což �iní 2 kopy 15 gr.; slepic odvád�jí 19. V 
téže vsi jest jeden poddaný kostelník a jedna hospoda. U vsi této jsou luka jménem Ka� in -
ská, kteráž se pronajímají a pr
m�rem ro�n� 13 kop 52 gr. vynášejí.“730) 

Sirotci po p. Karlu ze Žerotína, majitelé panství kolínského, koupili r. 1569 Nový Dv
r. 
Kašpar Melichar ze Žerotína spojil r. 1593 vesnice Sv. Kate�inu, Sv. Jakub, Sv. Mikuláš a Zá-
bo�í s Nov. Dvorem a týmž rokem byla obec Sv. Mikuláš p�ipojena k panství novodvorskému. 

Ve válce 30leté utrp�la obec mnoho; byla 1639 Švédy vypálena. Dle staré gruntovní knihy 
z r. 1660 bylo v obci zpustlých grunt
 8, osedlých 11. Dv
r byl úpln� pustý. 

405R. 1679 koupil novodvorské panství hrab� V�žník, a ten se stal zvelebitelem panství a 
celé krajiny. Dv
r mikulášský dal nov� z�íditi a okolí odvod�ováním vysušiti. Veškeré pozem-
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ky selské dal znovu vym��iti a tam, kde sedlák
 nebylo, osadil chalupy novými obyvateli, 
vždy� mnozí ve válce 30leté prchli ze svých grunt
. Ve Sv. Mikuláši z�ídil 3 statky selské, 12 
chalup a �emeslníky p�id�lil ku cech
m novodvorským. Sedláky zavázal odvád�ti fará�i círk-
vickému po 3, chalupníky po 1 v�rteli ovsa; milostivé vrchnosti p�edli tito poddaní p�ízi, krmi-
li dobytek a vykrmený odvád�li na zámek. 

R. 1722 stal se pánem Sv. Mikuláše hrab� Pachta a r. 1728 hrab� Karel Bathyany. Týž dal 
panství své nov� zm��iti a z popisu r. 1734 vykonaného je patrno, že byla ve Sv. Mikuláši pan-
ská hospoda, z níž se platily 22 zl. a panská kovárna, za kterou se ro�n� platilo 6 zl. Ve dvo�e 
bylo 40 kus
 krav a 500-600 jalových ovcí. Sedláci platili vrchnosti ro�n� 2 zl. 40 kr., chalup-
níci po 1 zl. úrok
. 

R. 1764 koupil panství hrab� Jan Karel Chotek, kterýž r. 1776 opravil dv
r svatomikuláš-
ský, vystav�l nové stodoly a r. 1782 novou hájovnu na hrázi. Dle urbá�e z r. 1773 m�li sedláci 
i chalupníci 230 korc
 3¾ v�rtele polí, 24 korce 1 v�rtel porostlin a luka vynesla 36¼ f
ry se-
na. 

Tehdejší rodiny sedlák
 zvali se: Duchá�kova, Rovenských, Sukova, rodiny chalupník
: 
Horá�kova (rychtá�), Horákova, K�ížkova, Maršálkova, �ernohorských, Dolanských, Navráti-
lova, Sukova, Drvošt�pova, Hylských a Suchánkova. Domká�
 bylo 9. 

406V rodin� Chotkov� z
slal dv
r mikulášský do r. 1911. (Ostatek viz u Nov. Dvor
.) K 
politické obci svatomikulášské pat�í zámek „Ka� ina“ a hospoda „Husa“. 

Obec svatomikulášská má pozemk
 plodných i pastvin 60 ha 55 a 35 m2 z nichž odvádí 
243 K 96 h p�ímé dan�; celá obec má vým�ry 643 ha 95 a 64 m2 a platí 5244 K 82 h731a) daní. 
Jména pozemk
: na Vá�ovce, v Reguli, za Pr
honem, za Studencem (vysušený rybník) atd. 

Sv. Mikuláš náležel od r. 1688-1785 školou do Nov. Dvor
; p�ed tím chodila mládež do 
školy zábo�ské, kamž i církví podobojí Sv. Mikuláš náležel. R. 1785 p�iškolen byl Sv. Mikuláš 
s vyjmutím dvora ku Sv. Kate�in�; ale již r. 1790 k návrhu �editele školy novodvorské Ludvíka 
Seiferta byl op�t k Nov. Dvor
m p�iškolen. Ob�an
m se to však nelíbilo, a jen n�kte�í sem po-
sílali dítky své, n�kte�í do Sv. Kate�iny a n�kte�í nikam. Teprv r. 1833 byl Sv. Mikuláš trvale 
p�iškolen k Nov. Dvor
m.731b) 

Farou, poštou, telegr. stanicí, obvodem zdravotním náleží Sv. Mikuláš do Nov. Dvor
, 
kamž na léka�e ro�n� p�ispívá 84 K. �etnickou stanicí pat�í do Zábo�í. 

Nejbližší nádraží želez. jest Zábo�í (Týnec n. L.) na státní dráze Praha-Brno-Víde� a Sed-
lec-Hora Kutná na dráze severozápadní. 

ŠTIPOKLASY 

Tam, kde se spojuje erární silnice kutnohorská s �áslavskou, sm�rem k Táboru, rozkládá se 
ve výši 479 m n. A. obec Š t ipoklasy, 15½ km od Hory Kutné vzdálená. 

Má 36 dom
 se 199 obyv., kte�í se živí vesm�s rolnictvím a nádenictvím. Nejstarší rodiny, 
které tu žijí p�es 200 let, jsou: Hurtova, Jandíkova a Krulišova. Mládež po vyjití ze školy z
-
stává v�tšinou p�i hospodá�ství; nemnohá v�nuje se �emeslu. Domy stojí po obou stranách sil-
nic a n�které o samot�. Jsou stav�ny z tvrdého materiálu, ale kryty r
zn�. Skoro všecky mají 
dosti velké zahrady, v nichž se p�stuje stromoví ovocné. V okolí Štipoklas je podnebí drsn�jší 
a proto n�kterým druh
m ovocným se tu neda�í. 

Kroj i nábytek ustoupil nezbytnému zmodernisování. Obec d�lí se na „Malou Stranu“, u 
„Rybní�ka“, na „Mýt�“ a ve „Dvo�e.“ Na nepravidelné návsi je zvoni�ka a na zvonku latinský 
nápis tohoto obsahu: „Tímto znamením odpuzuje se 	ábel a tob� život se chystá.“ - Pod zna-
kem Hory Kutné: „Oroduj za nás svatý Vav�in�e.“ „Z Hor Kutných našich tento odznak.“ Lil 
Jan Bok v Kou�imi r. 1730. V polích u silnice u prvního stavení od Zbraslavic stojí obcí štipo-
klasskou r. 1868 po�ízený železný k�íž, který nese tento nápis: „Ochra� nás Kriste Pane s ne-
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bes dálky - od pohromy, moru, hladu a války“. 

Na západním svahu vrch
 zdeslavických objevuje se pramínek, kterýž zabíhá do obce šti-
poklasské a tu malý rybník tvo�í. Severn� obce bere sebou jiný malý pot
�ek od Hatí a ubírá se 
do Vidláku do východní vidle. Jména rybník
 zavodn�ných jsou: Rožmberk, Dolejší, Ho�ejší a 
Hastrman. 

Nejvyšší vrchy bezejmenné dosahují u erární silnice východn� obce 494 m a u silnice le-
de�ské jižn� obce 497 m n. A. Západn� Štipoklas vedena lesem místní dráha Hora Kutná-Zru�. 

Obec má polností ve vým��e 13 ha 80 a a platí ro�n� dan� 46 K 88 h; vým�ra celé obce 
obnáší 381 ha 72 a a odvádí 1620 K 67 h p�ímé dan�. 

Jména pozemk
: pod Rybní�kem, na Pr
hon�, v Jalov�ím, v Bahnách, na Hat�ch atd.732) a 
nové pojmenování u B�eziny, nad Podveským rybníkem, v Ka�inách atd. 

D�jiny. První písemná zmínka o Štipoklasech d�je se již ve XIV. století, kdy pat�ila ves k 
hradu a panství zbraslavickému. Tvrz postavili zde roku 1545, o níž se v tomto roce teprv 
zmínka �iní v jednom dlužním zápise.733) R. 1547 koupil Štipoklasy, ves a dv
r Pavel z Malo-
vic a když zem�el na Zbraslavicích, tedy se synové jeho d�lili o statky otcovské tak, že na Vi-
léma ml. p�ipadly i dv
r a ves Štipoklasy a on zde sob� ve tvrzi sídlo panské upravil. Tento 
Vilém se �ast�ji v listinách p�ipomíná, pon�vadž necht�l platiti povinných berní.734) Zd�div po 
† 407brat�ích panství zbraslavické, p�ist�hoval se sem a p�ipojil zboží štipoklaské ke Zbraslavi-
c
m. Zem�el r. 1592.735) Tvrz v XVII. století byla opušt�na a podlehla osudu mnohých jiných 
tvrzí, takže spustla a docela zanikla. 

V prvé pol. XVII. století osi�elo panství zbraslavické a d�dici se o n�j d�lili. Štipoklasy 
obdržel na sv
j díl Kunata Hor�atecký z Dobro�ovic, ale ten je prodal již r. 1628 dne 25. 
kv�tna Kate�in� z Hrušova, vdov� po † Ond�eji Hor�ateckém za 10.250 kop míš.736) Paní tato 
obnovila zanedbanou tvrz, ale na statcích pro tehdejší války velmi t�žce hospoda�ila. Švédové 
sem vpadli a tvrz i dv
r a celou ves i okolní vísky zpustošili, že jen holé z
staly zdi ze staveb 
tamních.737) Až po míru westfálském prodala r. 1650 Kate�ina tvrz i ves Štipoklasy se dvorem, 
ves Hetlín a v �ernínách 3 chalupy za nepatrnou cenu 2500 kop svému synu Bohuslavovi Fer-
dinandovi Hor�ateckému a to proto, že veškeré stavby byly zbo�eninou. Tak dostaly se Štipo-
klasy op�t ke Zbraslavic
m.738) 

Po smrti Bohuslavov� 1653 d�dili jeho zboží t�i synové a na díl Františka Litmíra p�ipadly 
Štipoklasy, druhá polovice Zbraslavic, ves Hetlín a t�i chalupy v �ernínách.739) Litmír prodal 
Štipoklasy r. 1672 v m�síci �íjnu svému mladšímu bratru Václavu Ignáci za 9700 fl. a týž hned 
v m�síci �íjnu postoupil je za 9000 fl. Václavu Pernklovi ze Šenraitu. Od Šenraita p�evzal Šti-
poklasy r. 1676 za 5000 fl. op�t Václav Ignác Hor�atecký a p�edal je ješt� téhož roku bratru 
svému Františku Litmírovi.740) 

František Litmír i jeho manželka Marie Terezie z Neyenperku rádi dleli na Štipoklasech a 
proto tvrz obnovili, aby v ní �ast�ji bydleti mohli. 

Když Frant. Litmír zem�el, pronajala r. 1680 dne 16. �íjna manželka jeho Marie Terezie 
statek Štipoklasy Janu Frant. Duhanskýmu z B�en�e a r. 1682 najala sob� dv
r štipoklasský J. 
M. pí. Jenofefa Regina hrab�nka z Dittrichsteinu, roz. z Pötinku na t�i po sob� jdoucí léta a in-
ventá�, který p�ejala, zapsán je v reg. vrch. zem. soudu v Praze.741) D�dictví štipoklaské nále-
želo po rodi�ích dv�ma d�tem Antonii a Ann�.742) 

Nezletilých t�chto sirotk
 ujali se Bernard z V�žník, pán na T�ebešicích a Jan Václav Fer-
dinand Obytecký z Obytec na Janovi�kách,743) a ti, byvše k tomu zplnomocn�ni zem. soudem, 
prodali r. 1687 v m�síci lednu Štipoklasy se 408vším p�íslušenstvím a 3 chalupy v �ernínách za 
5650 zl. rýn. obci kutnohorské744) kteráž stanovila r. 1688 mezníky mezi Štipoklasy, �ernína-
mi a Opatovicemi a zboží p�ivt�lila k panství janovickému, ku kterému náleží dosud. Kutno-
horští složili hned 3650 zl. rýn. a ostatních 2000 zl. rýn. zavázali se zaplatiti do t�í po�ád zb�h-
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lých let. 

Štipoklasský dv
r m�l 10 kus
 polí špatných ve vým��e 173 kop; ladem leželo 62 kopy 3 
v., pustlých a zarostlých bylo 18 kop 3 v. Z luk sklízelo se 19 voz
 sena a t�i stany. Št�pnice 
byla 2 kopy vým�ry. 

P�i dvo�e bylo les
 na d�íví k palivu a n�co málo k stavení a spot�eb� pod 94 provazce.745)
Do gruntovních knih byla štipoklaským vložena robota a sedláci z grunt
 45 m�r pozemk
 ma-
jících m�li roku 1808 tyto závazky a povinnosti:746) 

1. Vrchnosti z
stává nad t�mi poplatnými grunty její panské vrchnostenství a p�edek kou-
p� vymín�né; avšak bude moci v následujících t�ech p�ípadech emfyteut nebo držitel téhož 
gruntu ze všeho vlastnictví propušt�n a shozen býti: 

a) kdyby své grunty jakožto pilný hospodá� dob�e nezd�lal; 
b) kdyby na své grunty bez d
kladné p�í�iny dluhy d�lati za�ínal; 
c) kdyby vrchnosti ten vym��ený d�di�ný nájem skrze p
l léta neplatil, jedin� se vyjímá 

kdyby jej n�jaké neoby�ejné nešt�stí bylo p�itrefilo. 
2. Z t�ch poplatných nebo k d�di�nému nájmu obdržených grunt
 vrchnost ty dan� vybý-

vati bude, které tehdáž r. 1785 vybývala, ostatn� již nastalé nebo nastati mohoucí všelijaké da-
n� držitel téhož gruntu sám ze svého zapraví. 

3. Držitel povinen jest pak šestý díl poplatných polí na zelenou píci t. j. na luka nebo jetele 
obrátiti, aby sob� dobytek rozmnožiti a tudy do lepšího stavu p�ijíti mohl. 

4. Domovního platu 1 zl. 30 kr. ro�n� vrchnosti odvád�ti. 
5. Purkrechtního neb poplatního z t�ch emfyteutských polí 26 zl. 29¼ kr. a z domu 35 kr., 

za robotu 1 zl. 30 kr., pak za popel 12 kr. ve 4 �tvrtletních lh
tách nap�ed splatných jménem 
d�di�ného nájmu odvede. 

6. Bez obzvláštního vrchnosti povolení nesmí držitel své grunty d�liti, tím mén� odprodati. 
8. Jest povinen emfyteut nebo držitel, všechny povinnosti podstoupiti, sice vrchnost jeho s 

oby�ejnými tresty k tomu p�idržeti a také v pot�ebném sp
sobu jej s gruntu shoditi má. 
Tyto pom�ry mezi vrchností a poddanými trvaly až do roku 1848. Tehdy byla smlouva z r. 

1785, kdy rozd�lovány pozemky, vyzdvižena, naturální robota za plat urovnána a štipoklaští 
stali se svobodnými sedláky, jakýmiž jsou až dosud.

Štipoklasy náležejí školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí do Zbraslavic. Obvodu 
zdravotnímu p�ispívají do Zbraslavic ro�n� 41 K 43 hal. Nejbližší nádraží jsou �erníny nebo 
Zbraslavice na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

ŠVÁBINOV. 

Severn� asi 2 km silnice žandovskozbraslavické leží na malém pot
�ku poblíž lesa osada 
Švábinov. Vzdálenost Hory Kutné jest 17, Zbraslavic 3½ km. Se Všesoky a Verný�ovem 
tvo�í politickou obec. Má 4 domy se 26 obyvateli, z nichž je 6 evangel. ref. a 1 augš. Domy 
jsou podél cesty jedné �ad� s menšími zahradami, v nichž se p�stuje r
zné ovoce. Stav�ny jsou 
z kamene, ale kryty došky. Starobylý nábytek i od�v ustoupil modernímu z�ízení. 

Hlavní živnost jest malorolnictví a chov dobytka. V zim� zabývají se d�láním d�íví v okol-
ních lesích. Nejstarší rodina v obci jest rodina �ervinkova. 

Mládež škole odrostlá z
stává napo�ád doma p�i hospodá�ství. Jméno Švábinova pochází 
prý od zakladatele Švába.747) 

409Nyn�jší Švábinov jest zbytek staré i rozsáhlé obce švábinovské. V starých dobách (XIV. 
stol.) byla tu také tvrz a dv
r. Nejstarší ze známých majitel
 p�ipomíná se Ješek ze Švábinova 
již r. 1316 a r. 1337 sed�l tu na tvrzi P�edbor ze Švábinova748), kterýž tvrz, dv
r a ves postou-
pil Bohu�kovi Chot�lci z Lupenice, a ten r. 1379 prodal zboží Old�ichovi z Velim� za 1000 
kop gr. Po smrti Old�ichov� p�ipadlo zboží švábinovské jeho syn
m: Michalovi, Peškovi, Jen-
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kovi a Mikuláši. Poru�ník jejich Jenek ze Sendražic vedl na statky Bohunkovy z Lupenice 
právo, pon�vadž bylo opomenuto zboží švábinovské ode všech závad o�istiti. Synové Old�i-
chovi, prodavše zboží toto, ovšem neznámému majiteli, uvázali se r. 1393 ve zboží veltrubské. 

V po�átcích XV. stol. sed�la tu Bohunka ze Švábinova, kteráž prodala 20 kop platu na 
svých statcích Petrovi, písa�i z P�íb�nic a Janovi z Kopytec.749) R. 1415 byl majitelem zboží 
švábinovského Smil ze Švábinova (snad manžel Bohun�in) a týž p�itiskl také pe�e� svou k 
stížnému listu sn�mu kostnickému pro upálení mistra Husi a p�idal se pak ku stran� podobojí. 

Mezi tím držel Švábinov také Kunrád Náz, bohatý m�št�nín a Horník, ale brzo zboží to 
prodal Kozlíkovi z Drahobudic.750) Za válek husitských p�ipomíná se na tvrzi naší Dobra� z 
Lešan, jenž tu sed�l s Marketou ze Švábinova. Týž p�ipomíná se r. 1440 na sjezdu �ty� vý-
chodních kraj
.751) Na témž sjezdu p�ipomíná se také Bohuslav ze Švábinova, který Švábinov 
držel až do r. 1483. Za tohoto majitele spustla tvrz a Bohuslav bydlel bu	 na Drahobudicích 
anebo na Zbraslavicích. 

V druhé polovici XV. století povstal spor o plat na Švábinov�, který vedl Jan z Kopytec. 
Vyprosiv si na králi Ladislavovi r. 1554 odúmrt po Petrovi, pí410sa�i z P�íb�nic, provedl právo 
své na 20 kop platu, jež m�l od r. 1405 od Bohunky koupených a zjišt�ných p�es veškerý od-
por Bohuslav
v.752) I zveden jest r. 1454 o sv. Market� Jan Kopytec na tvrz pustou ve Švábi-
nov� s dvorem poplužním a dvory kmetcími a odkázáno mu bylo právo královo ve 100 ko-
pách, tolik totiž, co platila polovice Petra, písa�e z P�íb�nic.753) 

Koncem XV. století zapsal Bohuslav Švábinov synu Mikuláše Daxa z Hammerštejna a 
Radenína, ovšem jen tehdy, kdyby jeho d�ti mužského pohlaví vym�ely. V XVI. století byl tu 
sed�ním Jan Pa�ízek z Pa�ízku, který zboží prodal 1537 Jind�ichovi Firšicovi z Nabdína, a ten 
vše p�ipojil k panství zbraslavickému.754) 

Když Firšic Zbraslavice prodal Petrovi z Malovic, dostala se mu také pustá tvrz švábinov-
ská s vesnicí Zdeslavicemi v majetek. 

V XVII. století a sice r. 1664 dostalo se švábinovské zboží s Verný�ovem ke statku úmo-
nínskému a panství k�esetickému, s kterýmž dále sdílelo své osudy. Lesy okolní náležejí pan-
ství malešovskému a hrádeckému. 

Švábinov náleží školou do Krsovic (sv. Jan), (a� mládež také v d�ív�jších dobách do 
Zbraslavic docházela), farou do Sud�jova (sv. Anna), poštou, telegr. a �etnickou stanicí do 
Zbraslavic, obvodem zdravotním do Malešova, kam celá polit. obec odvádí 63 K ro�ního p�í-
sp�vku. Nejbližší nádraží železni�ní jsou Zbraslavice na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

T�EBEŠICE. 

Tam, kde sbíhají se okres. silnice kutnohorskot�ebešická a t�ebešickomo�ovická, rozkládá 
se ve výši 219 m nad hladinou Adrie staroslovanská obec T�ebešice . Podle této obce vedla 
již v VIII. století známá stezka Haberská, která spojovala �echy a Moravu. 

P
vod T�ebešic hledati sluší již za doby pohanské a znamená tolik jako ob�tišt�, kde pra-
otcové naši již v �asech pradávných boh
m ob�tovali a na místech t�ch konali p�i spalování 
mrtvol svých milých755) tréby �ili žertvy - ob�ti. Také m
že býti jméno T�ebešice od osoby, 
která se zvala T�ebeš a založila tuto osadu. (Podstranský: Jména míst.) 

Se strany východní, jižní i západní ohrani�ena jest obec mírnými vrchy; strana severní jest 
otev�ena rovinou. H�bet západní sluje Hájek (227 m), východní Bambous (242 m). Obcí pro-
téká potok Olšanský, který sbírá prameny své u obce Olšan a Nové Lhoty na �áslavsku a nese 
je za obcí do �í�ky Klejnarky. 

V 68 domech bydlí 770 obyv. a z t�ch je 16 evangel. reform. Domy jsou v�tšinou p�ízem-
ní, kryt tvrdý a malá �ást jest šindel nebo i sláma. Starobylých d�ev�ných stavení tu není, jen 
na vjezdech u n�kterých statk
 jsou letopo�ty 1820 a 1840. Obyvatelstvo nebývalo vždy vy-
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znání katolického. V XVI. století byl v Církvici kn�z pod obojí a lošský kostelík náležel k 
Církvici jako filiální pod správu. Z toho se dá ur�it� souditi, že obyvatelstvo bylo v�tšinou vy-
znání evangelického. Za protireformace nastal zajisté obrat, a evangelické obyvatelstvo p�ešlo 
op�t na víru katolickou anebo se vyst�hovalo.756) 

Hlavní zam�stnání obyvatelstva jest rolnictví; vedle toho jsou v obci nejpot�ebn�jší �eme-
slníci a vedle t�ch peka�, �ezník; závod
 pr
myslových zde není. 

Nejstarší rodiny pamatují se zde: Vopelákova p�es 150 let, Horálkova, Fo�tova a Müllero-
va p�es 100 let. Dnešní obyvatelstvo šatí se krojem moderním a z byt
 staro�eský nábytek 
zmizel. Mládež po vyjití ze školy v�nuje se bu	 studiím, pak hospodá�ství nebo �emeslu. 

Obecní jm�ní záleží z hotovosti 1745 K 60 h, obecního domu a asi 6 ha 69 m2 polností, z 
�ehož platí obec 70 K 54 h dan�. Celá obec má 207 ha (bez velkostatku) vým�ry757) a platí 
2100 K daní. Plodiny p�stují se u T�ebešic všecky druhy, najm� ale �epa; 411p�ed lety také len. 
Nyní skoro vymizel ze zdejší p
dy. Pojmenování pozemk
: na Bejkovci, na Varhánkách, Pa�í-
bok, na Obicce atd. Luk u obce, le� nepatrných palouk
, není. 

Dešt� a bou�e jsou u obce normální. Krupobití z�ídka stihne obec; nejv�tší bylo r. 1883, 
kdy úroda byla naprosto zni�ena, a r. 1912 stihlo krupobití s velkou povodní obec a škoda byla 
nesmírná. Voda dostoupila až 130 cm v obydlích. Nakažlivé nemoci, zejména hlízový mor, zu-
�ily dle Da�ického r. 1630 a 1632; cholera navštívila obec r. 1850 a r. 1866. V tomto roce ze-
m�el na choleru 21 �lov�k. Na návsi v nepatrné zahrádce stojí socha sv. Jana Nepomuckého. 
Místní obec T�ebešice tvo�í krom� tuto osadu ješt� osada Lochy s allodialním dvorem, mlý-
nem v Loších a druhým mlýnem „Klejnary“ zvaným a hájovnu „Hájek“. 

U T�ebešic jsou dva velké sady ovocné náležející novodvorskému panství; u statk
 rolnic-
kých zahrad ubývá; za to silnice a cesty i meze jsou zdatnými stromy osázeny a �iní nejen milý 
dojem na p�íchozího, nýbrž i poskytuje mnoha rodinám obživy, nebo� se urodí ovoce za 8-10 
tisíc korun. Ovoce vyváží se v�tšinou do ciziny. 

T�ebešic
m umož�ují dobrou frekvenci �ty�i silnice, a to: církvickoklucká (r. 1850-60), 
kutnohorskot�ebešická (r. 1880), t�ebešickomo�ovická (1900) a erární silnice hranic obce t�e-
bešické se dotýkající. Železnice severozápadní vine se zdejšími pozemky ubírajíc se k �áslavi, 
ale zastávky tu není. 

Škola. Obec t�ebešická byla p�ivt�lena do r. 1878 do školy církvické. V tom roce obdržela 
obec svolení 20. dubna 1878 �. 7569 z. š. r. ku založení a vystav�ní své vlastní školy dvout�íd-
ní. Obec podjala se s radostí úkolu toho a vystav�la dle plán
 stavitele A. Pazdery jednopatro-
vou budovu nákladem 18.000 K. Základní kámen k budov� položen na oslavu st�íbrné svatby 
J. J. V. za p�ítomnosti mnoha ob�an
 a hostí 24. dubna 1879 a dne 7. zá�í t. r. byla již ode-
vzdána svému ú�elu. Vyu�ovati se po�alo ve šk. r. 1879 ve t�íd� jedné, ale již p�íštím rokem 
byla rozší�ena 15. ledna 1880 na dvojt�ídní školu a takovou je až dosud. Pam�tní kniha školní 
byla založena r. 1879 a zapisují se do ní nejen škol. záležitosti, nýbrž i r
zné památné události. 

412Prvním zat. �íd. u�itelem byl Jind�ich Nejedlý (1878-80), pak následoval August in  
Gr igar  (1880, def. �íd. dosud); u�itelé takto ustanovováni: Frant. Bálka (1879-80), Jos. Lupí-
nek (1880-84), Karel Fiala (1884-90), Stanisl. N�me�ek (1890-97), Josef Kone�ný (1897-98), 
Jan Hradecký (1898-1902), Jos. Pet�ík (1902-04), Frant. P�ibyl (1904-05), Jan  Lokay (1905 
u�. dosud). 

Industr. vyu�ování povoleno 181/184 a první u�itelkou byla Božena Grigarová (1884-86), 
Anna �ernovská (1886-88) a Bohumi la  Gr igarová (1888 dosud). 

Posloupnost p�edsed
 místní škol. rady: Ludvík Horálek (1878-81), �. Novotný (1881-
84), Jos. R
ži�ka (1884), Ludvík Horálek (1884-96), Jos. Bobek (1896-1900), Jos. Kratochvíl 
(1900-02), Jos. Bobek (1902-1912), Václav Horálek (1912 dosud). 

Posloupnost míst. školdozorc
: Em. Böhm (1878-81), Ludvík Horálek (1881-94), Jos. 
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Kratochvíl (1894-1909), Václ .  Horálek (1909 dosud). P�iškoleny k T�ebešic
m jsou: Lo-
chy, samota Hájek a mlýn Klejnary. 

D�jiny. Od nepam�ti - tedy již válkami husitskými - byla p�i dvo�e t�ebešickém tvrz, na níž 
se vyst�ídalo n�kolik bohatých rodin hornických, ovšem jmen neznámých. Prvním známým dr-
žitelem jejím byl Kunrát  Kutner  z  T�ebešic . Tomuto Kutnerovi dovolil král Jan, aby 
zboží své odkázati sm�l klášteru sedleckému. Zápis o tom zhotoven r. 1327. Asi po t�ech le-
tech vystoupil žalobn� proti tomuto zápisu p�íbuzný Kutner
v, m�št�nín �áslavský Mikoláš 
Kudip, dovozuje, že Kutner zboží t�ebešické jeho d�tem odkázal. Spor byl tak vy�ízen, že Ku-
dip spokojil se zaplacením758) jisté summy a klášter sedlecký z
stal majitelem do sklonku sto-
letí XIV. Po�átkem století XV. asi 1410 byl v držení tvrze i vsi jakýsi Václav Uhan759) �ili 
Uher z T�ebešic, kterýž r. 1415 p�iv�sil pe�e� svou ku 452 podpis
m pán
 a rytí�
, v kterých 
horliv� domlouvají sboru kostnickému pro upálení mistra Jana a proti v�zn�ní Jeronýma Praž-
ského. Václav Uher prodal T�ebešice r. 1417 Konrádovi Názovi, Horníku kutnohorskému a 
týž postoupil je rok na to Hanušovi Pískovi (Píškovi).760) Ve válkách husitských byl majitelem 
T�ebešic Petr z Aberšpachu, kterýž byl pro odboj r. 1437 odsouzen statek vydati.761) Památky 
archaeol. r. II. píší o n�m toto: „… nadepsaný Petr má postoupiti d�din v T�eb�ticích tvrze, 
dvoru poplužního, vsi, dvor
v kmetcích s platem a se vším p�íslušenstvím, což k tomu p�ísluší, 
jakož jemu toho dsky zem. sv�d�í, Hanušovi Pieškovi, anebo komu by on poru�il od dnešního 
dne ve �tyrech ned�lích po�ád zb�hlých a v t�ch �ty�ech ned�lích má se vyst�hovati s tím, co 
tu svého má i rybníky vylov� atd…“ 

T�ebešice p�ešly pak na Zikmunda P íska z  Radenína.762) R. 1485 držel T�ebešice 
Mikeš  Libod � i cký z  Libod � i c ,763) kterýž r. 1496 zem�el a na Klukách pochován jest. 
Epitafium jeho, dosud velice dob�e zachované, jest umíst�no na venkovské zdi blíž vchodu do 
h�bitova kluckého.764) Nástupce jeho, - snad syn - Jan  Klucký z  Libod � i c  prodal T�ebeši-
ce neznámé osob�. V prvním desítiletí XVI. století byli majiteli T�ebešic brat�í Valdštýnové a 
ti prodali zboží své Hynkovi  Baderskému z  Újezda.765) Ten byl jen rok majitelem a 
p�evedl je na Všeslava Vyšehn�vského  ze  So l�e a ten je prodal v krátkém �ase Vác-
lavu  Okrouhl ickému z  Kn�nic . 

413Asi po sedmi letech p�i�knuty byly T�ebešice pann� Lidunce z  Libod � i c  soudem 
zemským, pon�vadž jí na zboží tom vázla pohledávka, které nemohla nijak obdržeti a tak prá-
va svého na majetku uhájila.766) Lidunka provdala se za Zikmunda Maternu  z  Kv� tn ic  a 
jemu zboží t�ebešické do desk zemských vložila.767) Zem�ela záhy a Materna oženiv se po 
druhé s Lukreci í  Hraba�ovou  z  P �erubenic , d�vou mladou, p�knou768), žil tu spokoje-
n�. 

Když r. 1579 ve st�edu v den památky Zv�stování bl. P. Marie Zikmund na Horách Kut-
ných zem�el, provdala se mladistvá vdova Lukrecie Maternová za Tomáše Bykáneckého  
z  Lipan ,769) jemuž p�kné v�no z T�ebešic p�inesla. Majitelem T�ebešic stal se Adam s tarš í  
Materna  z  Kv� tn ice , a ten již r. 1588 zem�el, jsa starým mládencem. Nástupcem jeho byl 
Zikmund ml .  Materna z  Kv� tn ice , kterému zde zem�ela 7. listopadu 1606 manželka 
Marie Alžb�ta, roz. z Eberšperku a kutnohorští se omlouvají, že nemohou nikoho vypraviti na 
poh�eb.770) Materna v roce 1608 v úterý p�ed památkou sv. P. Doroty jako vdovec pojal k 
manželství paní Annu  roz.  Lažanskou  z  Bukové, vdovu poz
stalou po panu Volfovi  
Berkovi  z  Dubé a kutnohorští p�áli mu k s�atku št�stí.771) 

Zikmund ml. Materna z Kv�tnice zem�el okolo památky sv. Matouše evangelisty l. P. 1616 
na T�ebešicích, zanechav po sob� ve vdovství paní Anny, roz. Lažanské z Bukové, s níž žád-
ných dítek nem�l. O poh�bení jeho t�la nevole 414a hádka byla;772) nebo� manželka jeho religi-
onu papeženského byla a on zase v religionu evangelitském vychován, ale potomn� - po smrti 
rodi�
 k papeženskému p�estoupil. Manželka jeho cht�la, by byl pochován v klášte�e sedlec-
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kém a bratr jeho Jind�ich jakožto evangelík cht�l, aby poh�ben byl v chrámu sv. P. Barbory na 
Horách Kutných podle p�edk
 svých. Však po mnohých o to hádkách pochován na rozkaz 
vrchnosti milostivé v klášte�e sedleckém. 

A Da�ický posm�šn� dodává: „Nad hrobem praporec malovaný poh�ební, též rundel, štít 
jeho, šturmhaub s pe�ím, rapír a vostruhy, vše pozlacené, jest zav�šeno.“ - Statek t�ebešický 
p�ipadl syn
m jeho Albrech tovi ,  Bernardovi  a  Adamovi  Kar lovi . D�dicové nemohli 
statek udržeti, pon�vadž byl velice zadlužen a tak poru�ník jejich J ind � i ch  Materna z  
Kv� tn ice  prodal zboží r. 1617 Petru Lukaveckému z Lukavce a na Klucích.773) Tento Petr 
Lukavecký byl již v držení druhého dílu T�ebešic, který od Chotouchovského z Nebovid r. 
1600 ukoupil a tak stal se majitelem celých T�ebešic. Avšak ješt� téhož roku 1617 prodal díl 
vsi T�ebešic s dvorem poplužním, lénem kostelním, mlýnem na potoce Klejnaru Janu Tr�kovi 
z Lípy a r. 1620 tvrz a ves T�ebešice s dvorem poplužním manželce své Johance roz .  z  
Dob �en ic .774) 

Táž byla religionu evangelického a k papeženskému p�estoupiti ani nemínila, ani necht�la 
a volila rad�ji opustiti svou vlast a vyst�hovala se za hranice království. A než tak u�inila, p�e-
vedla majetek sv
j r. 1627 na Eufemii Lehnárovou z Dob�eni.775) 

Když Eufemie r. 1642 zem�ela, odkázala majetek sv
j dce�i Ev� Marii.776) Nedlouho po-
tom vidíme na T�ebešicích sed�ti pana Václava Rudolfa st. z V�žník, který statek ten koupil od 
brat�í Lukaveckých z Lukavce za 500 kop gr. �.777) Kterak koupí tato uzav�ena byla s Luka-
veckými, nelze ur�iti, nebo� není známo, jak oni statku tohoto nabyli. 

Za Zikmunda Materny nebyly celé T�ebešice v jeho držení, �ást náležela ke Kluk
m, které 
byly majetkem Jana Rudolfa Tr�ky z Lípy a jeho manželky Má�í Magdaleny. Statky Tr�kovy 
propadly fisku a ten d�di�n� prodal r. 1636 Kluky s �ástí T�ebešic svob. p. Kurcovi ze Šenfte-
nau. Tuto �ást T�ebešic p�ikoupil r. 1644 Václ. Rudolf V�žník od Zikmunda svob. p. Kurce a 
r. 1653 p�ikoupil ješt� zboží v Lochách a ob� pak p�ipojil k T�ebešic
m vsi a tvrzi. 

Václav Rudolf V�žník postoupil d�di�n� T�ebešice synu svému Bernardu Františkovi a ten 
p�ikoupiv r. 1679 Nové Dvory, p�ipojil k nim T�ebešice a Lochy. 

Na T�ebešicích vládl pak nejstarší Bernard
v syn Josef Jaroslav, ale ne dlouho, nebo� r. 
1725 22. dne m. b�ezna prodal je majiteli panství novodvorského hrab�ti Frant. Ant. Pachtovi 
z Rájova.778) Od té doby z
staly T�ebešice v stálém držení majitel
 Nových Dvor
, s nimiž 
stejné osudy sdílely. 

Tvrz t�ebešická p�estav�na v zámek se slušným obydlím. Zámek ten po�al stav�ti roku 
1718 hrab� Josef V�žník, ale stavby nedokon�il - odešel d�íve k otc
m. Teprv pozd�ji majitelé 
z hrabat Bathyány, kte�í tu do r. 1764 panství novodvorské v držení m�li, dostav�li zámek t�e-
bešický k pohodlnému obývání, a� ho�ejší patro dosud jest nedokon�eno. Všickni majitelé - 
vyjma hrab�te Pachty - nakládali se svými poddanými mírn� a robotní tíhy jim nebylo p�íliš 
poci�ovati. Rodiny V�žník
 a Chotk
 zachovaly se v dobré pam�ti lidu poddaného. 

415T�ebešice náležejí farou, poštou do Církvice, �etnickou stanicí do Hory Kutné, telegr. 
bu	 do Hory nebo �áslav� a zdravotním obvodem do Nových Dvor
, kam ro�n� p�ispívají K 
269.25. Nejbližší stanice železni�ní jest zastávka v Církvici, nádraží Sedlec-Hora nebo �áslav 
na dráze severozápadní. 

TUCHOTICE. 

Tuchotice - osada p
vodu staršího, ale rozvoj její dlužno klásti do doby rozkv�tu a slávy 
dol
 kutnohorských. D
vodem jest lesnaté okolí, kteréž d�íví v d�ev�né uhlí panství malešov-
skému a dodávalo a s Malešovskými pak v celku na Hory odvád�lo. 

Obec tuchotická leží asi 400 m n. m. jihozápadn� 7½ km od Hory Kutné, má 34 domy se 
192 obyv. - až na 4 - vesm�s katolického náboženství. Lid dosahuje pr
m�rného stá�í 50 rok
. 
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Nejstarší rodiny jsou: Štolbova a Pokorných. 

Domy jsou nesrovnané kolem návsi a po návsi r
zn� rozestaveny. Z návsi jen jediná spo-
�ádan�jší ulice vede k severní stran� na silnici. Domy jsou kryty v�tšinou došky; jen n�které 
taškami a b�idlicí. 

Kotlina tuchotická jako podúpatí „Vysoké“ dává vznik n�kolika pramen
m a studánkám, 
zejména: Z návsi tuchotické sbíhají se pramínky vod v jeden pot
�ek a ten te�e jihovýchodním 
sm�rem, spojuje se s druhým pot
�kem, kterýž sem od silnice malešovsko-dob�e�ské p�ichází 
a oba pak k Lázním Rozt�žským sp�jí, když v lese rozt�žském p�ijaly nový pot
�ek, který sem 
te�e od cesty vidické. Posiln�ny pak pod Lázn�mi pot
�kem, vytékajícím z rybníka Jordánku  
u vsi Rozt�že, padají u mostišt�, poblíž Karlova mlýna, do náhonu Vrchlice. 

Jiný pot
�ek „Vejvaninka“ vzniká ve strži k�ovím a travou porostlé, „Vejvan ina“ zvané, 
protéká údolím až ke mlýnu Rabštejnce a tu padá do Vrchlice. 

416Rybník
 bylo u osady tuchotické mnoho, z nichž však ani jedniný není pod vodou. 
Všecky jsou vypušt�ny. Vzpomínáme jen: Ho�ejší, Dolejší a Malý Tuchotický rybník. Jsou v 
pole, menší �ást v luka prom�n�na. Studánky jsou u Tuchotic �ty�i ve vsi, jezírko na panských 
lukách (dává v suchých létech jediné vody), Sv�cená u cesty rozt�žské a studánka na panských 
lukách u Karlova, kteráž jest pro osadu tu pravým dobrodiním. 

Osada tuchotická rozkládá se v kotlin� a kolem ní vystupují vyvýšeniny: U Sloupu 428 m, 
Skalka 423 m, nad Mok�í a Šedivousek. Prorvy podobající se dlouhým údolím jsou zde „�er-
vinka“ k Rozt�ži a „Vejvanina“ ku mlýnu Rabštejnce se táhnoucí. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest polní hospodá�ství. �emeslníci, kte�í tu usazeni jsou 
(obuvník, krej�í, ková�, kolá�), mají také každý kousek pole, aby živobytí lépe uhájiti mohli. 
Obec má svého majetku dva domky a 8 ha 72 a 55 m2 779) pozemk
, za n�ž odvádí 121 K daní. 
Celá obec s Karlovem má vým�ry 332 ha 92 a 60 m2 780) a platí daní 2209 K 75 h. U obce tu-
chotické da�í se všecky druhy obilí a �epa. Nejzajímav�jší názvy tratí: u Študenta,781) ve Vej-
vaninách, u B�eziny, v Doubravech, na Hrobech, na Dole�kách, Robousy a na Lhotách. 

Luk je u obce málo a p�stují se racioneln�. Ovocnictví stojí na stupni st�edním, a� krajina 
jest dosti hojn� osázena stromovím. V obci je založena stromová školka. 

Škola. Do r. 1810 náležely osady Tuchotice a Karlov školou do Suchdola. Týmž rokem 
založila sob� obec pro svých 40 dítek soukromou školu v Tuchoticích, kam nyní d�ti z Karlo-
va a Vidic do školy chodily. Plných deset let vyu�ovalo se po �íslech, šestnáct rok
 prop
j�o-
val zdejší rychtá� V. Štolba sv
j d
m �. p. 21 za školu a to bylo až do vzr
stu jeho dítek. Když 
pak r. 1836 necht�l více místnosti škole prop
j�iti, tu teprv pomýšleno na stavbu. 

O stavbu školy veden spor, nebo� každá obec cht�la školu míti doma. Kone�n� spor urov-
nán tím, že obec ta, které bude škola p�i�knuta, má nésti polovici celého nákladu. Vys. guber-
nium p�i�klo ješt� r. 1836 jednot�ídní školu Tuchotic
m a prohlásilo ji za ve�ejnou. Nová bu-
dova byla dostav�na r. 1839. Právo patronátní náleželo všem t�em obcím spole�n�. 

R. 1852 byla k Tuchotic
m p�iškolena obec Mezholezy, kteréž dosud náležely školou k 
Suchdolu. Když r. 1875 dostoupil po�et dítek 130, na�ízeno obci rozší�iti školu o druhou t�ídu. 
Nový povstal z toho proces, pon�vadž te	 obec mezholeská se cht�la odškoliti a k nov� vysta-
vené dvout�ídní škole v Miskovicích p�iškoliti. 

Spor prošel všecky instance a Tuchotic
m na�ízeno stav�ti školu novou o dvou t�ídách. 
Le� p�i po�átku stavby p�išel zákaz dále stav�ti, pon�vadž spor s obcí mezholeskou na novo 
povstal. Spor ukon�en byl r. 1882 tím, že Mezholezy p�id�leny byly školou k Miskovic
m. 

Tuchotic
m zbyli te	 po odškolení r. 1883 - 92 dítky. Ale obec starala se dále o zvelebení 
školy. Hned r. 1894 po�ala míst. škol. rada jednati o rozší�ení školy s pat�i�nými ú�ady, majíc 
za to, že srozum�ny budou ob� sem p�iškolené obce s touto myšlenkou. 

Le� zmátly se! Obec Vidice necht�la slyšeti o nákladu na rozší�ení školy a žádala, aby po-
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voleno bylo jí se odškoliti z Tuchotic a doma novou jednot�ídní školu vystav�ti. Spor ten ve-
den �ty�i léta, ale dopadl v neprosp�ch Vidic. A tak vynesením c. k. zem. šk. rady ze dne 5. 
kv�tna r. 1899 bylo povoleno rozší�iti školu v Tuchoticích a po�alo se ihned s p�ístavbou a ješ-
t� téhož roku zapo�alo se v obou t�ídách vyu�ovati. Na školu starou postaveno poschodí a z�í-
zena škola pohodlná a tvrdým krytem opat�ená. 

P
vodní služné u�itele tuchotického bylo 6 kr. v I., 8 kr. v II. a 12 kr. v III. odd�lení sobo-
tálesu z dítka jednoho m�sí�n�, z každé živnosti p�iškole417ných osad v�rtel žita - dále z pan-
ství malešovského 4 sáhy m�k., 1 sáh tvrd. d�íví a 2 sáhy tvrdých otýpek a ½ korce palouku. 

Na škole byla obecní zvoni�ka a u�itel byl zárove� zvoníkem. Za to užíval až do r. 1899 
�ty�i korce pole zdarma. Týmž rokem škola p�estav�na a pro zvonek vystav�na nová kapli�ka 
na návsi. 

Posledn�jší dobou dávka žita byla ze živností vykoupena v cen� 24 zl. 87 kr. 
Od založení zdejší školy p
sobili do r. 1816 u�itelé: Jan Brnka, Ant. Procházka, Jan Hro-

mádko, Josef Štégr, Jan Dubenský, Václav Esner (1816-26), Václ. Lisec (1826-28), Jos. 
Havlín (1828-33), Jan Brnka (op�t ½ r. 1833), Jan Koutný (1834-76), Ferdin. Sladký (1876-
85), Emanuel  �ervený (1885 spr. šk. a od r. 1899 �íd. u�. dosud). Mladší u�itelé: Josef Do-
ležal (1899-1904), Rudolf Líska (1904 do 24/9), Zden�k Ledr (výp. 1904-05), Bohumil �er-
novský (1/5 1905 do 15/8 05)., Jos .  S tan�k (1905 u�. dosud). V r. 1911 m�l �íd. školy dovo-
lenou a p
sobil zde výp. u�. Ant. Veselý. 

Posloupnost p�edsed
 míst. škol. rady a dozorc
 místních od zavedení nových školních 
zákon
: P�edsedové: Jan Brynych do r. 1877, Mat�j Franc �. 3. do r. 1880, Josef Štolba �. 21. 
do r. 1883, Ant. Slabý do r. 1892, Ant. Brynych do r. 1898, Josef Brynych do r. 1903, Jaroslav 
Štolba do r. 1905, František Martinek do r. 1908, Karel Štolba do r. 1911, Jan  Kopá�ek do-
sud. 

Místní školdozorci: Josef Pokorný �. 30., Josef Štolba �. 2. do r. 1882, Josef Brynych do r. 
1898, Karel Štolba do r. 1906, Jaros lav Š to lba od r. 1906 dosud. 

418O školu starala se za doby staré vždy obec sv�domit� a místní školní rada �iní za doby 
nov. škol. zák. s plným v�domím. 

P�iškolené obce jsou: Karlov 1150 m, Vidice 1380 m vzdálené. Mládež po vyjití školy od-
dává se �emeslu a n�která jde na studie, jiná op�t do škol rolnických. Dívky jdou do služeb a 
zámožn�jší dávají u�iti u švadlen ženským ru�ním pracím, ješt� zámožn�jší posílají také do 
škol hospody�ských. 

D�jiny. Tam, kde stojí dnes domek �. pop. 27., stávala za nejstarší doby tvrz. Dosud se zde 
�íká „na hrad�“, „na valech“ a pod. a také jsou patrn� znatelny p�íkopy, jež jako valy hrad 
obklopovaly.782) Kdy hrad nebo tvrz založeny byly a kdy za své vzaly naprosto �íci nelze. He-
ber se však domnívá, že zajisté již po�átkem XIV. století tvrz stála a náležela vladycké rodin�. 
R. 1558 byla tvrz tuchotická pustou.783) Po vsi nazýval se již r. 1303 Volimír z Tuchotic784) a 
r. 1384 byl v držení Tuchotic Mat�j Merspach, ale již r. 1396 koupil Tuchotice Václav rychtá�
z Bud�jovic.785) R. 1407 p�ipomíná se Jan z Tuchotic, kterýž byl patronem kostela na Vysoké. 
R. 1513 prodává v m�síci listopadu Jan z Prach�an, syn Bartoše z Prach�an, své d�dictví na 
zemi, kteréž se mu dostalo po otci jeho a mezi osadami t�mi jsou také Tuchotice, panu Kunšo-
vi Bohdaneckému z Hodkova786) za 2500 kop gr. �. Byly tedy Tuchotice koncem XV. století 
majetkem Bartoše z Prach�an. 

Do knih kutnohorských byl vložen kšaft Václava Svadby z Tuchotic, kterýž byl v držení 
�ásti Tuchotic. A z n�ho se také dovídáme, že on daroval kostelu svému podacímu na Vysoké 
skvostný kalich.787) Po smrti jeho uvázal se v držení této �ásti jeho syn Jaroš Svadba z Tucho-
tic. Statek tuchotický m�l roku 1528 v držení Václav Okrouhlický z Kn�nic788) a ten prodal 
Tuchotice, Vidice a úd�l na Mezholesích, k n�muž též patronát na Vysoké a ve Vidicích p�iná-
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ležel Václavu Popelovi z Vesce, pánu na Suchdole za 1350 kop gr. �.789) Václ. Popel p�ipojil 
celé zboží k Suchdolu. 

Po smrti Václava Popela, kterýž byl r. 1547 ve svád� od �e�ka Da�ického z Barchova v 
Kolín� zabit,790) rozd�lili se synové o statek otc
v a Suchdol s Tuchoticemi p�ipadly synu Ja-
novi. Ten však byl hý�ilem a nemohl statek udržeti a prodal jej po �ástech, tak že ves Tuchoti-
ce, pustou tvrz a hostinec koupil od n�ho r. 1558 Jan st. Salava z Lípy791) za 1125 kop gr. �. a 
ten je p�ipojil k panství malešovskému.792) 

Poddanstvím i robotou náležely Tuchotice dílem na Suchdol, dílem na Malešov, dle toho, 
byly-li spojeny se Suchdolem, anebo s Malešovem. Po vydání patentu robotního panovala ro-
dina z Osteinu a z Dalberku. Karel svob. pán z Dalberku p�ejav panství r. 1818 ve vlastní 
správu, dovolil poddaným vykoupiti se na jeden den z roboty. Takové smlouvy o výkupu mezi 
poddanými a vrchností obnovovány každým t�etím rokem a podléhaly ovšem stvrzení zem�-
panských ú�ad
. Rodina z Dalberk
 pro svou milou a šlechetnou povahu zapsala se v srdci 
svých poddaných. Od r. 1848 - roku svobody - jsou i Tuchoti�tí sedláci svobodní a svobody té 
dovedou si i vážiti. 

Tuchotice náležejí farou do Suchdola, poštou do Miskovic, �etnickou stanicí do Suchdola. 
Telegr. stanicí a obvodem zdravotním p�ikázány jsou do Malešova a p�ispívají na léka�e ro�. 
47 K 68 h. Nejbližší nádraží jest Malešov na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

419TURKA�K. 

Na erární silnici vedoucí z Malína ke Kolínu leží o samot� mezi haldami asi ½2. km seve-
rozápadn� od Malína n�kolik domk
, tu níže, tu výše a zovou se Turka�k. Jméno své tato 
osada obdržela v dob�, kdy kol Hory Kutné a Ka�ku se piln� dolovalo. I zde zaraženy byly 
šachty, o �emž nás p�esv�d�uje nejlépe množství hald, které tu dosud odpo�ívají. A šachty ne-
bo couky, které procházely jedna druhou, zvány byly Durchgang, z �ehož ovšem utvo�eno 
„Turka�k“. Dnes Turka�k jen sní o své bývalé d
ležitosti, kterou kdysi zaujímal v hornictví. 

D�jiny. Ve XIV. století byl zde z�ízen klášterem sedleckým z okolních pozemk
 dv
r, kte-
rý zapsal r. 1437 ve st�edu p�ed Hromnicemi císa� Zikmund majestátem Zacha�ovi z �enec 
(majetek to kláštera sedleckého) s úroky, poplatky, pojistky etc. ve 200 kop. groš. �.793) Po�át-
kem XV. století byl dv
r ten majetkem kutnohorských, kte�í r. 1538 prodali dv
r Mikuláši z 
Prach�an a kutnohorští m�li ke klášteru 4 kopy platu ro�ního pustiti. Toho r. 12. dne m�s. pro-
since obdržel Mikuláš z Prach�an listy, kterými byl oprávn�n držeti dv
r na Turka�ku.794) 

R. 1598 z�ídil Eliáš Ginter German „mustry“, aby dostala se voda z potoka na p�edm�stí 
Páchovském až na Turka�k nade vsí Hlízovem. Nakládáno na to z mince J. M. C. Voda vede-
na byla kanálem ulicemi na dolejším m�st� ke klášteru sedlec., potom skrze pole a role sedl. 
mnohými oklikami, jakž od Gintera vym��eno, až na Turka�k.795) Pam�tník
 ovšem o vodo-
vodu tom není, ale Dorota Menšíková, vdova, dovolila svou zahradou „Meckas“ zvanou vésti 
vodovod do kláštera Sedleckého.796) Z kláštera pak asi vedena voda na Turka�k. 

Odtud ztrácí se turka�kovský dv
r z písemných listin a zdá se, že obdržel jméno „Dobe-
šovský“ a p�ipadl pak klášteru sedl. zp�t a byl asi po zrušení téhož rozprodán. 

Na Turka�ku jest 7 �ísel s 50 obyvateli, z nichž je 7 evang. reform. Obyvatelstvo živí se 
nádenictvím. Domy jsou z doby starší, ale dosud dob�e zachované. Turka�k náleží školou a 
zdravotním obvodem do Sedlce, farou a poštou na Ka�k, �et. stanicí do Hory Kutné. Nejbližší 
stanice železni�ní je Sedlec-Hora Kutná na dráze severozápadní. 
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TYNIŠT	. 

Jihozápadn� od Hory Kutné p�es 8 km opodál erární silnice kutnohorskotáborské stranou 
západní leží 358 m n. m. obec Tyniš t� . 

Má 37 dom
 s 200 obyv. Domy jsou p�ízemní, po r
znu rozestaveny a kryty v�tšinou sla-
mou. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a chovem dobytka. Nejstarší rodiny jsou Sy�inkova a Vaj-
glova; pamatují se zde skoro 300 let, a šatí se již také dle nové doby. 

Jméno Tyništ� odvozuje se z ruského týn , t. j. hradba, týni� = hraditi, tedy Tyništ� obec 
hrazená. 

Tyništ� rozkládá se na pozvolné stráni levého b�ehu potoka Opatovického, kterýž protéká 
pod obcí rybník (Chabátov). Odtud sp�chá pak severním sm�rem dále, aby nesl vody své Pro-
síku, ze kterého u mlýna Dubiny vytékaje padá do Vrchlice. Tyništ� tvo�í s Bykání jednu pol. 
obec, ale jm�ní spravuje každá osada svoje. 

Obec má svého jm�ní 17 ha 73 a 67 m2 pozemku a obecní domek, z �ehož platí 64 K daní. 
Celá obec má vým�ry 173.5 ha797) a odvádí 1202 K 06 h daní. 

420D�jiny. Kdy Týništ� založeno bylo, nelze nám p�esn� stanoviti; ale že jest to osada sta-
robylá, dokazuje zápis Jana Tyništko z Tyniš�, kterýž m�l dle zachované tradice - svou tvrz v 
Tyništi a odtud p�ejížd�l na sv
j statek do Kraso�ovic, kde zem�el r. 1469. A Jan Tyništko byl 
také majit. jedné �ástky Albrechtic, kteráž po jeho smrti odum�ela.798) 

Nad rybníkem Chabátovem také Kabátovem zvaný dosud z�íti valy, p�íkopy a náspy atd. 
Vše nasv�d�uje tomu, že zde stávala tvrz Chabátov, sídlo Jana Tyništko z Tyniš�. V �as pot�e-
by byly i p�íkopy napl�ovány vodou. Kdy tvrz zašla nikde zaznamenáno není.

V r. 1423 kn�z Martin Lupá� - v
dce Tábor
 - svedl blízko osady této bitvu s Pražany a 
utrp�l v ní velké porážky.799) Jest to týž Lupá�, kn�z fará� chrudimský, který na sn�mu v Basi-
leji r. 1434 sám jediný jako posel z �ech vyjednával kompaktáta. I dána mu 26./II. kone�ná 
odpov�	, že �ech
m více povoliti se nem
že a cht�jí-li �echové míru požíti, nech� se již tím 
spokojí. Lupá� byl r. 1435 zvolen biskupem �eským.800) 

Když Ji�í z Husti�an své statky r. 1515 prodal Ji�ímu Hášovi z Újezdce,801) bylo Tyništ� již 
jmenováno mezi osadami, dvory atd., které náležely k panství malešovskému. Od té doby �ídi-
lo se Tyništ� osudy panství tohoto. 

421V Tyništi byl mimo tvrz a dv
r ješt� jiný dv
r �e�ený „Zemanovský“ a ten náležel k 
panství k�esetickému, kteréž r. 1595 koupil primátor kutnoh. Zikmund Kozel z Rýzentála za 
9500 kop gr. �. A aby do cizích rukou nep�išlo, jak v jednom listu píše, „cht�je toho klínotu 
rad�ji obci kutnohorské, jakožto své milé vlasti, nežli komu jinému v sv�t� dop�íti, a v�da o 
tom dob�e, že s velikou p�íležitostí a k budoucímu dobrému a užite�nému této obce se státi 
m
že,“ navrhl tedy koupí obci celého panství a šepmist�i a spoluradní, jak již u K�esetic pov�-
d�no, koupili toto panství i se vším p�íslušenstvím za 13.250 kop gr. �.802) 

V rukou obce kutnohorské z
stalo Tyništ� až do doby persekuce. R. 1625 v zá�í m�síci by-
lo panství k�esetické - tedy i Tyništ� - kutnohorské obci od�ato a Ferdinandem II. vel. p. páte-
r
m Societas Jesu na fundaci a vyzdvižení koleje v Ho�e Kutné darováno. Tyništ� sdílelo pak 
osudy tohoto panství. (Viz K�esetice a Úmonín.) 

Tyništ� náleží farou na Byká�, školou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním ob-
vodem do Malešova. Nejbližší zastávka železni�ní jest Byká�, nádraží Malešov na míst. dráze 
Hora Kutná-Zru�. 

ÚJEZD. (OUJEZD.)

Jihozáp. Malešova 4.5 km leží p�i silnici samota Újezd . Viz poz. 808. Samotu protéká 
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potok Zdeslavický, který ze dvou pramínk
 se utvo�iv, a to z rybníka „Kocourova“ a z rybníka 
„Pastvického“, spadá nedaleko Bahynka do Vrchlice. Kol Újezdu vypíná se severn� n�kolik 
bezjmenných vrch
 do výše až 413 m n. A. Samota Újezd náleží k Zdeslavic
m Malešovským. 
Jest zde myslivna a 2 domky pro d�lníky dvorské. Obyvatel
 jest zde 22. P�ed 30 léty býval 
zde zdatný chov ovcí; dnes ov�ín zrušen a rozbo�en. Do nedávna byla zde také hájovna Mi-
chovec, ta byla také zrušena a hájemství p�eneseno na Vidláky. 

D�jiny. Újezd n�kdy ves a dv
r vyskytuje se v roce 1421-1547 jako p�íslušenství hradu 
Siona, o n�ž se p�eli Bed�ich ze Strážnice a Beneš z Husti�an.803) Král Ji�í, vyvadiv zboží sion-
ské, zastavil je Alšovi z Soutic.804) Dne 20. b�ezna 1508 p�ipsal král Vladislav Janu Žehušic-
kému z Nestajova zboží sionské, mezi kterýmž byl jmenován Újezd ves a dv
r, a r. 1509805) 
náležel Újezd ves i dv
r brat�ím Pa�ízk
m, kte�í je drželi k Radbo�i.806) Pa�ízkové prodali zbo-
ží r. 1535 Firšicovi z Nabdína a ten je p�ipojil ke Zbraslavic
m. 

V druhé polovici XVI. století pat�il Újezd k Dob�eni, pozd�ji k Malešovu, kam ovšem pat-
�í dosud.807) Pod Újezdem k Bahynku asi na p
l cest� vid�ti dosud zbytky násp
 a lid tu �íká 
na „Hrádku .“ Jest to místo, kde stávala tvrz Bahýnko. 

Újezd náleží školou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí a zdravotním obvodem do Malešo-
va, farou na Byká�. Nejbližší zastávka železni�ní jest Bahno na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

ÚJEZDEC. (OUJEZDEC.)

P�i silnici pab�nickolede�ské 18 km pon�kud jihovýchodn� Hory Kutné rozprostírá se 
obec Újezdec (Oujezdec). Leží 405 m n. mo�. mezi Pab�nicemi a Petrovicemi. 

P
vod a jméno této obce jest prastarý a právnický.808)
422Újezd �ili Oujezd slul starým �ech
m jistý okrsek, kterýž zahrnoval všecky druhy p
dy 

k v�tšímu hospodá�ství pot�ebné a náležité, jako: role, luka, pastviny, lesy, vody tekuté i stoja-
té. Vym��il se na tolik, kolik se na koni za jeden den ujelo. 

Tyto újezdy staly se základem samostatné právomoci, základem pozd�jších panství.809) 
Kdo je obdržel od knížete, rozd�loval je zase mezi osadníky a sice tak, co se za den jedním 
sp�ežením vol
 ujezditi dalo.810) Tak povstala jména mnohých obcí Újezd, Újezdec �ili Ou-
jezd, Oujezdec. Takové za�ízení dálo se asi ve XII. století v mí�e hojné. A tímž zp
sobem asi 
povstal také náš Újezdec. 

Nejvyšší vrch jest severn� 418 m obce a zove se „Kopanina“. 
Západní �ásti Újezdce dotýká se potok Pab�nický, kterýž sem p�ichází od Plhova jako vý-

tok rybníka. Zde naplniv mlýnský rybník, „Šanník“ zvaný, žene mlýn a nese vody své lu�inami 
k Pab�nic
m. 

Obec má 32 domy s 174 obyvateli, z nichž jest 50 evang. augš. vyznání. Domy stojí v�tši-
nou o samot� v zahradách a náležejí výstavností svou starší dob�. Kryty jsou nejvíce šindelem 
a došky. 

Obec rozd�luje se na �ásti, a sice: ve Dvo�e, na Baštách, za Kapli�kou a u Kapli�ky. Na 
návsi stojí kapli�ka r. 1861 nákladem obce ke cti sv. Anny založená. 

Hlavní živnost zdejšího obyvatelstva jest polní hospodá�ství a chov dobytka. Také zabýva-
jí se mnozí sd�láváním d�íví na otýpky a prodávají je na trhu v Ho�e Kutné nebo v �áslavi. 
Op�t jiní zam�stnávají se trhaním skal, z kterých tlukou št�rk a odvážejí na okolní silnice. Nej-
starší rodina, která se zde pamatuje p�es 200 let, jest rodina R
ži�kova. V roce 1866 zem�elo 
zde na choleru 7 lidí; ostatn� vždy po�ítá se Újezd mezi obce s nejlepšími pom�ry zdravotní-
mi. 

Jm�ní obecní záleží: z jednoho domku a 14 ha 82 a r
zných pozemk
 v cen� asi 4000 K. Z 
tohoto jm�ní platí obec 46 K 38 h daní. Celá obec platí 1101 K 36 h. 

Zvláštní jména pozemk
: Kopanina, Doubka, Radlice, Žlábka, Dubinky, Vápenka, u Hou-
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serky atd. Plodiny p�stují se jako v celém okolí. 

Luk v obvodu obce je dosti, a hospodá�i hnojením Thomasovou struskou a rozumným za-
vod�ováním zlepšují je, aby dod�lali se v�tšího užitku. Pastviny a suchá luka prom��ují se v 
pole a z vysušených rybník
 upravují se dobrá luka. 

D�jiny. V obci újezdecké býval za pradávna poplužní dv
r ve vým��e 397½ míry orných 
polí, 112 m�r luk a 16 m�r zahrad, za jehož trvání již vedle dvora sedm domovních �ísel stá-
lo.811) Když pak dv
r rozd�len byl, po�ítalo se zde 13 dom
.812) P�i �. 9. jest dosud velký za-
zd�ný starý sklep zajisté z doby, kdy zde stával dv
r. U mlýna, který ke dvoru náležel, stávala 
cihelna, která zanikla b�hem �asu. 

Újezdec náležel Petru Janovskému z Suchotlesk a z Janovi�ek a d�dictvím p�ipadl s celým 
zbožím synu Bohuslavovi z Suchotlesk, kterýž 8. dne m�síce ledna 1487 své zboží po otci 
blahé pam�ti zd�d�né prodal Slavatovi z Chlumu a Košumberka a tu se Újezdec popisuje: ves-
nice, dv
r poplužní a znamenité rybníky.813) 

Když se Slavatové vyprodali z panství v krajinách zdejších, p�ipadlo celé zboží, mezi kte-
rým byl i Újezdec, pán
m z Kalenic. Jáchym z Kalenic prodal Petrovice, vsi Senetín a Újezdec 
Albrechtovi Novohradskému z Kolovrat. Když pak v XVII. století Petrovice získány byly k 
Janovi�kám, p�ipadl sem i Újezdec a od té doby z
stal s Janovi�kami spojen. Obec kutnohor-
ská, která zboží janovické r. 1724 koupila od hrab�te z Thürheimbu, stala se i majitelkou 
Újezdce. Ale m�li zde Kutnohorští vedle poplužního dvora již r. 1531 své pozemky, pon�vadž 
postupují p
l lánu od statku Vejd�lkova v Újezdci 423Janu Zásv�tlovi z Vino�e a pe�eti p�iv�si-
li. Petr Pašinka z Trojanovic a Petr Veltrubský z Veltrub.814) Zdali v d�jinách XVI. století 
zhusta se vyskytující rod Štípecký z Újezdce d�kuje své jméno tomuto Újezdci, nedá se ur�it�
pov�d�ti. 

Újezdec náleží školou do Petrovic I., poštou, telegr. a �etnickou stanicí k �erv. Janovic
m, 
zdravotním obvodem do Zbraslavic, kamž ro�n� 34 K 76 h p�ispívá. Nejbližší stanice želez-
ni�ní je �áslav na dráze severozápadní. 

ÚMONÍN. (OUMONÍN - HÚMONÍN.)

Krá�ejíce z K�esetic po silnici na stranu jižní, jsme za ½ hodiny ve vsi Úmonín�  - také 
Oumonín�. Z m�sta Hory Kutné po�ítá se sem 10 km. V Úmonín� jest 50 dom
, ve kterých 
bydlí 320 obyv., z nichž jest 18 ev. reform. Domy rozloženy jsou po obou stranách �e�ené sil-
nice, nebo stojí o samot� v zahradách. Stav�ny jsou z kamena, starší ze d�eva. Na n�kterých 
jsou lomenice, ale bez nápisu. Kryty jsou taškami a slamou. Obyvatelstvo živí se vesm�s rol-
nictvím, pot�ebná �emesla jsou zde ovšem zastoupena. Nejstarší rodiny jsou zde Vep�kova, 
Krátkých, Francova, Trnkova a Charvátova. Kroj i nábytek moderní. 

Obec úmonínská rozložena je na návrší 347 m n. m. a na severní stran� obce stojí dv
r a 
zámek s rozsáhlým parkem anglickým. Jižn� obce vyv�rá z malé studánky pramínek, který lu-
kami ke vsi se bere a když obec protekl, sp�chá dále k Chrástu. Dešt� p�icházejí mírné, v�try 
p�evládají západní a severozápadní; bou�e, krupobití jsou �ídké a následky jich jsou nepatrné. 

424Nejvyšší vrch v okolí dostupuje 363 m n. m. a ten jest na silnici k�esetickolomecké asi 
10 minut nad Úmonínem. Zvláštního jména nemá. Pozemky úmonínské jsou velmi úrodné a 
mají tato jména: na Báb�, na �ihadle, u Medenice a u Hrušek (zde stávaly t�i staré hrušn� do 
nedávna). Luk u obce není, byly� na pole rozorány. 

Obecní jm�ní záleží z pozemk
 ve vým��e 48.3 ha, z nichž platí obec 184 K 60 h p�ímých 
daní; vým�ra celé obce obnáší 368 ha, za n�ž se platí 4374 K p�ímé dan�. 

D�jiny. Ves i tvrz Úmonín p�ipomínají se na po�átku XV. stol. již jako stará osada a dob�e 
lze je tedy v�aditi do století XIV., ano i XIII., a� písemných zpráv o tom není.815) Le� dá se 
souditi najisto z toho, že již r. 1289 jmenuje se majitelem vsi jistý Jan  z  Úmonína 816) a po-
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tomci jeho již r. 1318 vedli jakousi p�i a byli pohnáni p�ed soud zemský. Mezi léty 1356-1360 
vládli brat�i a P � ib ík a  S lavibor  z  Úmonína n�kterými d�dinami, mezi nimiž za�azen i 
Úmonín. Když byl ke sklonku XIV. v�ku majitelem Úmonína bohatý Horník Kryštof P ísek 
nebo Pýšek s chotí svou Eliškou, zaznamenává se tu již tvrz, a má se za to, že Kryštof si ji za 
sídlo své vystav�l; nebo� r. 1411 sed�l na tvrzi úmonínské již Zdis lav ze  Lhoty.817) 

Za panování tohoto Zdislava na Úmonín�, p�iznal Hanuš, syn Kryštofa Píska z Hory Kut-
né, že plat sv
j, totiž 20 kop gr. ro�ního holého a v��ného platu, který m�l v d�dictví Zdislava 
na Úmonín� na hrad�, dvo�e popl., dvorech kmetcích s platem, poli, lukami, lesy, potoky, ryb-
níky a vší svobodou atd. prodal Tomáši, �e�enému Egererovi z Hor Kuten a jeho d�dic
m za 
200 kop gr. úpln� zaplacených a jemu v témž právu jakož sám je m�l, d�di�n� postoupil; pro-
dávající musí sám o�istiti statek ode všech závazk
 a s ním se zavázal i Václav ze Sacrocampa 
obapoln� a nerozdíln�. Rovn�ž jetliže v �e�ených letech na t�i léta by nepanoval, že to nemá 
býti na škodu.818) 

Po smrti Zdislavov� (r. 1415) dostal se Úmonín r. 1418 v držení Beneše z  �ep� i c  a  z  
Pab�nic . Na vsi a tvrzi úmonínské vázlo mnoho dluh
 a tu nejv�tší v��itel Jan  ze  Su levic  
r. 1437819) se sám zboží toho v držení uvázal. Od n�ho p�ešlo zboží v ruce Bohuslava,  J in -
d � i cha a  Jana z  Košína, kte�í tu po sob� až do po�átku XVI. století vládli. Po nich r. 
1511 uvádí se držitelem J i � í  Háša z  Újezda, bratr Václava Háši z Újezda, který tehdy držel 
ves a tvrz Ková�ovice (t. �. okr. Vinohrady),820) a r. 1535 jeho dcera Mandalena, provdaná 
za Jana s tarš ího  Salavu  z  Lípy († r. 1560). 

Když Salava zem�el, postoupila Mandalena Úmonín ves i tvrz Janovi  mladšímu Sa-
lavovi  z  Lípy a  na  Lhot ic ích 821), ale dala mu závazek, aby brat�ím svým Mikuláš i ,  
J ind � i chovi  �ili Hendrichovi a J i � íku  vyplatil odkazy, které ona smlouvou si vyhradila.822) 
Jan  mladší  Salava zem�el r. 1587 na Úmonín�, sídle svém v pond�lí po ned�li kv�tné823) a 
pochován v tom kostelíku nad Úmonínem, jež byl sám založil a vystav�l. Kostelík ten dosud 
stojí o samot� na návrší 352 m n. m. a jmenuje se kostel sv. Jana nad Lhotou v okresu �áslav-
ském. Tam také byl pochován primátor kutnohorský Šoltys z Felsdorfu. 

Všecky statky Janovy p�ipadly jeho syn
m, kte�í se o n� rozd�lili. Úmonín d�dil J in -
d � i ch , kterýž za manželku pojal Elišku Robmhapovu ze Suché a jí ze svého podílu v�noval 
3750 gr. �. v�na.824) R. 1599 zem�el, zanechav po sob� Jana a Hendrycha Mat�je, dítky nedo-
sp�lé. Statku ujali se brat�i otcovy a když na statek uvalili hodn� dluh
, bylo zboží úmonínské 
komissary zem. 425soudu prodáno za 5500 kop gr. �. Mikuláši  Salavovi  z  Lípy a  na  
Lhot� . Mikuláš pochoval r. 1609 manželku svou Žofii825), poz
stalou vdovu po † Všeslavu 
Strojetickém a v druhém manželství pojal za cho� Kate�inu z Koko�ova, které po smrti r. 1624 
záv�tí svou odkázal Úmonín a tvrz s p�íslušenstvím. 

R. 1616 byl 15. dne m�s. �ervna sepsán na Pravonín� kšaft Václava Kekule ze Stradonic, a 
tam �teme, že Mikuláš Salava z Lípy na Úmonín� a Nové Lhot� platiti má Kekulovi Vilémovi 
z Stradonic po �as jeho života ze 6000 kop gr. míš. úroky. (D Z. kv. �. 138 foll. F 16.) 

A když r. 1617 vydlužil sob� císa� Matyáš od Albrechta Vraždy z Kunwaldu 10.000 kop 
gr. míš., byl mu také ru�itelem Mikuláš z Lípy na Úmonín� a Nové Lhot� i Václav Salava z 
Lípy na Petrovicích. (Arch. m�sta Litom��ic.) (Org. na hrad� pražs. 16. dne m�s. �íjna 1617.) 

Tehdáž odvád�l Úmonín J. M. C. na daních z 22 usedlostí selských za 40 týdn
 293 rýnsk. 
20 kr. 55 korc
 ovsa za týden; druhou vym��enou da� J. M. C. zaplatila vrchnost celou z 22 
usedlostí z každé po 2 kopách = 44 kopy, a to 9. Julii l. P. 1622. Dále platil Václ. Salava z Lí-
py z 10 selsk. usedlostí 133 rýnských 40 kr., 25 korc
 ovsa za týden; druhou zaplatila vrchnost 
sama za selské usedlosti po 2 kop. = 20 kop.826) 

Kate�ina provdala se r. 1624 za nejvyššího písa�e zemského Old � i cha Kar la  ze  Skuh-
rova na Lou�ovicích a Zv�stov�, s nímž zplodila dv� dce426rušky Lidmi lu  a  Alžb� tu . Po 
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smrti mat�in� r. 1656 rozd�len byl statek mezi tyto dcery. Lidmile p�ipadl Úmonín. Zem�ela r. 
1661 a veškeren statek d�dil po ní manžel její Karel  Adam Lev z  � í�an , t. �. komorního 
soudu rada, kterýž ale ješt� téhož roku prodal Úmonín Tomáši  Ferd inandovi  Popov-
skému ze Šarfenbachu , hejtmanu panství malešovského za 7.500 rýnských.827) 

Ten p�ikoupiv n�které vsi, mezi nimi r. 1669 i Mezholezy o statek úmonínský velmi pe�o-
val, zvýšiv velice jeho cenu. 

Cht�je �ast�ji pobýti v Úmonín�, p�esv�d�il se, že tvrz již k obývání nesta�í, proto po�al 
tvrz p�estavovati v zámek již r. 1684-85.828) Jako d�lník
 použil k tomu vojín
 tureckých, kte�í 
ve válce u Vídn� r. 1683 do zajetí padli.829) 

Než-li se na hotový záme�ek p�est�hoval pojal k druhému manželství Helenu  Marketu  
z  Kalen ic , ale za krátko již - 31. ledna 1686 na Úmonín� zem�el. 

Nejstarší jeho syn Karel  Lad is lav, získav od svých brat�í celé d�dictví, uvázal se d�di�-
n� po smrti otcov� ve zboží úmonínské, ale nepodržel je dlouho, nýbrž r. 1701 prodal Úmonín 
s novým zámkem a vším zbožím hrab .  Gotvaldovi  Fran t i šku  �abel ickému ze Sou-
t ic  za 39.000 rýn.830) a ten již r. 1706 prodal statek na Jana Ferd inanda Robmhapa ze  
Suché za 45.000 rýn. a 200 rýn. klí�ného.831) A hrab� Robmhap postoupil r. 1709 Úmonín se 
vším p�íslušenstvím ujci svému hrab. Fran t i škovi  Kar lu  Robmhapovi . V krátkém �ase 
vidíme Úmonín v rukou J ind � i cha z  Osteinu , pána na Malešov� a Suchdole, který jej o 
11.000 zl. rýn. lacin�ji koupil, nežli Robmhap.832) Nový majitel ten p�ipojil r. 1719 Úmonín k 
Malešovu a prodal takto spojené velké panství r. 1725 hrab�ti Kar lovi  Jáchymu Brédovi , 
pánu na Pe�kách Hraba�ových a Radbo�i. 

Bréda však byl špatným hospodá�em a zadlužil statky tyto tak, že již r. 1738 byly v��ite-
l
m odkázány. P�i prodeji byl Úmonín, na n�mž bylo 122.993 zl. 47 kr. st�. dluh
, odd�len od 
celého panství a vykázán jesuit
m k dluh
 zaplacení.833) Jesuité spojili pak - nabyvše prve 
smlouvou z roku 1746 práva na nový statek - Úmonín s panstvím k�esetickým.854) Jesuité ob-
novili zámek, zvlášt� pak vyzdobili skvostn� kapli zámeckou. 

Po zrušení �ádu jesuitského splývají d�jiny Úmonína s K�eseticemi: Jesuit
m byl statek 
skonfiskován a stud. fondem prodán r. 1824 ve�ejnou dražbou Janu Frant. Svobodovi. Po té 
dostalo se panství k�esetické Kristiánu �íš. rytí�i ze Schäffr
, který panství d�di�n� obdržel r. 
1865 se svou manželkou Janou, roz. Svobodovou. Týž dal r. 1870 zámek opraviti a dv� v�že 
p�istaviti. Nyn�jším majitelem jest Kristián �íšský rytí� ze Schäffr
, který r. 1902 statky otcov-
ské d�dil. 

V zámku úmonínském jsou velmi vzácné a památné obrazy rodinné galerie pán
 Helver-
sen
, Strojetických a Putean
, pocházející z XV. století. 

V nov�jší dob� p�izdobil zámeckou kapli veliký obraz jezdce, kterého maloval J. cís. Vý-
sost p. arcivévoda Otta a v�noval ho hrab�ti Leopoldu Brandýsovi, kterýž má za manželku zde 
rozenou Johanku baronku ze Schäffr
. 

Dále jsou tu staré zbran�, starobylý nábytek, zejména památná sk�í� krále Ji�íka Pod�brad-
ského (?), cínové a sklen�né nádobí atd. Též se zde nalézá bohatá knihovna a zámecký archiv. 

Na rozhraní obce Chrástu, Úmonína a B�ezové jsou hroby vojín
 prý francouzských a rus-
kých, kte�í r. 1813 v zámku úmonínském prom�n�ném v nemocnici vojenskou - ne tak svými 
ranami jako spíše hladem zem�eli; nebo� jak sta�í vypravují, plazili prý se po �ty�ech, aby na 
blízkém poli hrachovými lusky ukojili pon�kud hlad. Vym�eli prý všickni také 427i ve dvo�e 
lhoteckém,835) kde také byla vojenská nemocnice a jsou tam též pochováni. V jednom menším 
hrob� jsou pochováni d
stojníci s francouzským kn�zem a ve dvou v�tších hrobech prostí vo-
jíni. Mrtvá t�la odvážel rolník Bedná�ík do šachet v polích p�ipravených. M�l prý vyp
j�ený 
v
z od rolníka Francla z Úmonína. Luka a pole, na kterýchž byly šachty, pat�í te	 p�íbuznému 
Bedná�íkovu rolníku �íhovi v Chrástu.836) 



282
Nad mrtvými t�ly byl pozd�ji vysázen smrkový porost. V té �ásti, kde byli pochováni pros-

tí vojíni, stromky se ujaly a p�kn� rostly; v �ásti druhé se neujaly. Trojhran, ve kterém jsou d
-
stojníci pochováni, jest pustý. V t�chto místech našlo se dosti lidských kostí a to skoro na po-
vrchu. R. 1896 dala zde Jana baronka ze Schäffr
 postaviti b�ezový k�íž, a ten když se rozpadl, 
postavil místo n�ho kolá� Jiskra z Úmonína r. 1900 k�íž nový. Také tu byla p�ed dávnými léty 
deska se jmény pochovaných d
stojník
, ale ta zmizela. 

Tradicí udržuje se také domn�nka, že to byli vojíni, kte�í Gol�. Jeníkov vypálili a sem byli 
zahnáni. Zdaž tomu tak, nelze ur�it� �íci. 

Úmonín má svou poštu, telegr. stanici, farou a obvodem zdravotním náleží do K�esetic, 
kamž odvádí 87 K 84 h. Nejbližší zastávka železni�ní jsou Poli�any na místní dráze Hora Kut-
ná-Zru�, nádraží v Ho�e Kutné. 

ÚT	ŠENOVICE. (OUT�ŠENOVICE.)

P�i samých hranicích okr. lede�ského leží p�i erární silnici 2 km jižn� Zbraslavic obec 
Út�šenovice . Jméno toto odvozuje Podstránský od Ut�šený, t�šiti, út�cha atd. a m�la by se 
obec dle toho psáti pravidlem Út�šenovice .837) Má 14 dom
 se 72 obyv. 

428Domy jsou stav�ny z kamene, ale r
znou krytbou. N�které starší domy jsou d�ev�né na 
kamenné podezdívce. Mají d�ev�né lomenice s kab�inci, ale bez nápis
. Mnohé domy stojí v 
zahradách, ve kterých se p�stuje ovocné stromoví. 

Obyvatelstvo živí se polním hospodá�stvím; d�lníci v zim� hledají obživy v lesích. Nej-
starší rodina je zde rodina Bramborova. Mládež po vyjití ze školy pomáhá rodi�
m p�i práci 
polní, nebo jde na �emeslo. 

Út�šenovice rozkládají se mezi vrchem Poupilem (451 m) a vrchem Hranickým (495 m) na 
mírném návrší, kde jarní i podzimní po�así bývá p�ízniv�jší, nežli v okolních osadách, a proto 
se zde objevuje málo nemocí. Bou�e, dešt�, krupobití �asté, ale mén� škodlivé. Majetkem obce 
jsou pozemky ve vým��e 15 ha 27 a 28 m2, z nichž se platí 27 K 36 h dan�; vým�r celé obce je 
139 ha 19 a a odvádí dan� 1990 K 27 h.838) 

D�jiny. O Út�šenovicích objevují se první písemné zprávy r. 1424, kdy náležely ke zboží 
�ihoštskému a majitelem té doby byl Aleš z �ihošt�.839) Na sklonku století XV. panoval na 
�ihošti Matouš z Ch�enovic, který zboží své prodal Janu ml. Špetlovi z Prudic a ze Žleb
. R. 
1500 koupil �ihoštské zboží, ku kterému Út�šenovice náležely, Michal Slavata z Chlumu a 
p�ipojil je ke hradu Chlumu.840) Z rukou Slavatových p�ešly Út�šenovice s n�kterými dvory, 
vsi a pustými tvrzemi841) v ruce Kuneše Bohdaneckého z Hodkova, který r. 1524 prodal �ást 
zboží svého Jind�ichovi Špetlovi z Prudic842) a v této �ásti byly i Út�šenovice a od tohoto pak 
dostalo se zboží Jind�ichovi Firšicovi z Nabdína.843) Týž byl pánem Zbraslavic. Nedlouho po 
té octlo se zboží radvan�ické, k n�muž náležely Út�šenovice a Borová, v rukou barona z �í�an 
a ten je r. 1705 prodal Bernardu hrab�ti V�žníkovi a tak dostaly se k panství novodvorskému, 
k n�muž náležejí dosud. 

Út�šenovice tvo�í s Radvan�icemi a Borovou kat. a pol. obec a bývaly d�íve samostatným 
panstvím. Pat�í školou, farou, poštou, telegr. i �etnickou stanicí i obvodem zdravotním do 
Zbraslavic. K tomuto p�ispívají ro�n� 53 K 58 hal. Nejbližší nádraží jsou Zbraslavice na míst. 
dráze Hora Kutná-Zru�. 

VERNÝ�OV. 

Na k�ižovatce silnice vedoucí ze Zbraslavic do Uhlí�ských Janovic a z Malešova do Zbra-
slavic leží osada Verný�ov 16½ km od Hory Kutné vzdálená. Ve Verný�ov� je 28 dom
 se 
150 obyvateli, z nichž jest 8 evang. augš. a 1 reform. Domy kryté taškami i došky jsou v �a-
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dách a tvo�í náves; jedné �ásti �íká se u „Rybníka“, jehož jméno jest Bezd�kov a rozkládá se 
na západní stran� osady. Po jeho hrázi vedena jest výše �e�ená silnice uhlí�.-janovická. V za-
hradách da�í se nejlépe švestky. 

Obyvatelstvo živí se rolnictním a chovem dobytka. Nejstarší rodiny jsou Hejdukova a 
Šteflova. Mládež po vyjití ze školy z
stává p�i hospodá�ství. Verný�ov tvo�í se Švábinovem a 
Všesoky politickou obec, kteráž má vým�ry 245 ha 57 a 64 m2 814) a z majetku toho odvád�jí 
na p�ímých daních 2400 korun. 

Deš�
, bou�ek a krupobití p�ichází s dostatek, ale nejsou nikdy zhoubné. 
D�jiny. O Verný�ov� ve starých památkách není �e�i. Vyskytuje se teprv až ve století 

XVII., kdy r. 1664 Tomáš Ferdinand Popovský ze Šarfenbachu, hejtman malešovský, majitel 
Úmonína, velmi dobrý hospodá� a na ty �asy zna�n� pokro�ilý rolník, který všemožn� hled�l 
statek sv
j povznésti, rozmnožiti a výnos z n�j zv�tšiti, p�ikoupil zboží švábinovské a ves 
Verný�ov. Tento v�hlasný muž zem�el r. 1686 v m�síci lednu. Nejstarším synem jeho byl Ka-
rel Ladislav. D�dicové, brat�i Karlovy, v�novali maceše své Helen� Market� roz. z Kalenic 
1500 zl. rýn. na statku úmonínském a postoupili pak celé zboží Karlovi Ladislavovi v majetek. 
V rukou jeho neprodlelo zboží to dlouho; 7. 429kv�tna 1701 prodal celý statek, tedy i Verný�ov 
hrab�ti Gottwaldovi �abelickému ze Soutic. Ani v t�chto rukách nebyl statek dlouho, nebo�
již r. 1706 p�ešel statek ten na Jana Ferdinanda Robmhapa z Suché. V rodin� Robmhap
 pro-
dlel Švábinov i Verný�ov s panstvím úmonínským do r. 1710, kdy dostal se koupí k panství 
malešovskému845) a s ním pak sdílel další osudy.846) N�kolik dom
 náleželo také k panství 
hrádeckému nad Po	ousy. 

Verný�ov náleží školou do Krsovic (Sv. Jan), farou do Sud�jova (Sv. Anna), poštou a tele-
gr. stanicí do Zbraslavic, obvodem zdravotním do Malešova, kam p�ispívá spole�n� celá pol. 
obec 64 K ro�n�. Nejbližší stanice železni�ní jsou Zbraslavice na míst. dráze Hora Kutná-
Zru�. 

VIDICE. (VITICE.)

Obec Vidice rozkládá se na okresní silnici miskovickovidické v pr
m�rné výšce 424 m n. 
m. vzdálena jsouc Hory Kutné 9 km. Vidice jsou osadou prastarou, �emuž nasv�d�uje chrám 
vidický, který byl již ve XIV. století farním. Vidice tvo�í s Rozkoší jednu pol. obec. 

Jméno Vidice odvozují jedni od „Vidíka“ - ten, kdo dob�e vidí - tolik jako chytrý, druzí od 
k�estního jména „Vít“, pak by se obec m�la jmenovati „Vi t ice“, jak ji lid všeobecn� jmenuje. 
V písemných památkách píše se všude „VIDICE“. 

Vidice mají 42 domy s 231 obyvateli vesm�s náboženství katolického. Nejstarší rodiny, 
které žijí p�es 200 let, jsou Martinkova, Krtilova, Francova, Jirsova a Sahulkova. Kroj i náby-
tek ustoupil novodobým požadavk
m. 

430Domy jsou rozestaveny, po obou stranách silnice klikat� a odbo�n� a tvo�í nepravidel-
nou náves, kterou probíha zmín�ná okr. silnice. V�tšina z nich je nov� vystav�na a kryta tvr-
dou krytbou. Jen n�kolik dom
 jest ješt� ze staré doby a ty, jakož i n�které stodoly jsou kryty 
došky. 

Na návsi jest rybní�ek a u toho stojí na vyvýšeném míst� filiální kostel sv. Mikuláše, kte-
rého po boku staletá 32 m vysoká lípa chrání, jako v�rná družka všech živelních pohrom. 

Obyvatelstvo živí se výhradn� hospodá�stvím, chovem dobytka a nádenictvím. Mládež 
škole odrostlá nabývá vyššího vzd�lání na školách m�š�anských i rolnických a z
stává pak 
doma v�nujíc se pravideln� vedení otcovského majetku. Menší �ást jde na �emeslo. 

Majetek obce vidické jest domek, kovárna s dílnou, kolna hasi�ská na st�íka�ku a obecní 
váha; dále má obec 49 ha 36 a 17 m2 polí, luk, les
 a pastvin, z �ehož platí K 425.51 p�ímých 
daní. Celá obec má vým�ry 348 ha, za n�ž odvádí 1724 K 34 h daní. 
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Kol obce i v zahradách u dom
 p�stuje se hojn� ovocné stromoví všeho druhu. 
Jména pozemk
, která dle katastru josefínského již svá jména m�ly, jsou: v Doubravech, 

na Tábo�e, u Pr
honu, na St�íb�e a v Pijavkách. 
U Vidic bylo p�ed �asem mnoho pastvin a velká lada. Dnes prom�n�ny jsou v luka, kterým 

se v�nuje náležitá pozornost a pé�e. Taktéž se stalo s p
dou vysušených rybník
, které náležejí 
k panství malešovskému. Dosud se tu �íká „v rybníkách“. 

Deš�
 nebývá poslední léta nazbyt, ale mírných, neškodných bou�í p�ichází do roka n�ko-
lik. Nemocí zvláštních nebo nakažlivých tu dosud nebylo, le� r. 1866 cholera, která obec po 
válce navštívila, ale bez velikých ob�tí brzo op�t p�estala. 

Do r. 1810 náležely Vidice školou do Malešova. Téhož roku povolena soukr. škola Tucho-
tic
m a Vidice se k ní p�iškolily a náleží sem až dosud. 

P�i prohlášení školy tuchotické za ve�ejnou snažily se Vidice dosíci školy samostatné p�i 
svém filiálním chrámu Pán�, le� marn�. 

Kostel. Vidický filiální koslelík sv. Mikuláši, biskupu, zasv�cený jest p
vodu starého, ale 
stavbou �i p�estavbou jest nov�jší. Byl již ve XIV. stol. farním, nebo� již r. 1362 m�l vlastního 
plebána. Toho roku zem�el tu kn�z a místo n�j dosazen Apoliná�, kn�z z Prahy, od Petra m�š-
�ana kutnohorského.847) Roku 1394 vzdal se kn�z Václav místa svého ve Vidicích, na�ež tu 
31. �ervence ustanoven kn�z Jan z He�manic.848) Patronem kostela byl František, �e�ený Gys-
ser (snad zvona�), m�š�an kutnohorský. Nového fará�e plebán košický uvád�l. R. 1405 zem�el 
tu kn�z Benedict, po jehož smrti nastoupil se souhlasem Konráda Názy, m�št'ana z Kutné Ho-
ry jako patrona chrámu, kn�z Václav z Malešova.849). Fárá� z Dob�en� jej instaloval. 

Papežského desátku platil plebán vidický r. 1367 pouze 9 groš
; bylo tedy obro�í jeho 
chudé.850) Ve válkách husitských fara zašla, a kostel vidický jest od té doby p�ifa�en k Bykáni 
7 km vzdálené. 

Úhledný kostelík vidický na vyvýšem míst� uprost�ed vsi stojící jest, jak již jinde �e�eno, 
staršího p
vodu, ale stavby nov�jší, což souditi lze dle nápisu na st�n� presbytá�e. Tento kostel 
jest založený r. 1383 a nov� p�estavený r. 1853 - Rok 1383 nemá doložení a proto postrádá 
historické v�rohodnosti, jelikož, jak ve stati o fa�e uvedeno, byl chrám tento ve XIV. století 
farním, jsa již r. 1362 vlastním plebánem opat�en. Celý chrám jest slohu copového, presbytá�
žebrovit� goticky sklenutá a v obdélníkové lodi strop rákosový. Hlavní oltá�, ceny malé, má 
obraz sv. Mikuláše od známého malí�e z Kutné Hory. Z k
ru jdou schody na v�ž s kostelem 
spojenou a v jehlanec kon�ící. Visí tu poledník s nápisem: „Lit jest od Jos. Diepolta v Praze 
1875“. 

431V malé prosto�e za oltá�em chová se ve staré truhle kostelní nádobí. Zámek od této truh-
ly darován byl r. 1895 arch. museu „Vocel“ v Ho�e Kutné. 

Mezi tímto kostelním nádobím byl p�ed léty starobylý kalich litý z dukátového zlata s ná-
pisem: „Zikmund Kozelka z Riezenfelsu“. Kalich tento daroval na v��né �asy r. 1648 jistý 
švédský vojín kostelu vidickému z radosti, že našel v �echách náhodou kostel zasv�cený své-
mu patronu Mikuláši. Také prý sem daroval zlatou nádobu kostelní v podob� kelímku, na je-
hož vrchu byl p�id�lán orel a císa�ská koruna s písmenem R. II. T�chto v�cí zlatých nabyl vo-
jín ten v rekvisici vále�né v dalekém odtud zámku nebo v klášte�e a nosil je již delší �as s se-
bou v torn�. Kelínek brzo odtud zmizel, ale kalichu se užívalo p�i bohoslužb� ješt� v minulém 
století, ale d�kan bykanský P. Šolta dal jej odnésti do farního chrámu na Byká� a pozd�ji dal 
prý kalich ten p�elíti v kalich menší. Z kostela vidického ztratil prý se kalich dvakráte, ale vždy 
zase po �ase byl nalezen. O svatokrádežníku se však nikdo nedov�d�l. Zpráva tato o darech 
vypadá ovšem jako pohádka, ale Sommer i Schaller ji ve spisech svých uvád�jí jako prav-
du.851) 

Kolem kostelíka vidického rozkládá se h�bitov, na n�mž není žádných památných p�edm�-
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t
. V severozápadním rohu jeho stojí o samot� zcela jednoduchá kamenná zvonice, v níž zav�-
šeny jsou dva zvony. Menší jest hladký a má kolem koruny nápis velkou kursivou: ANNO 
DOMINI MCCCCLXXXIX HAEC CAMPANA FUSA EST AD HONOREM DEI PER 
MAGISTRUM ANDREAM PACZEK (PTÁ�EK). 

Lépe však si všimn�me zvonu v�tšího. Pr
m�r jeho obnáší 85, výška 65 cm a váží 17 cent-
ný�
. Zvon tento vyniká svým p�ekrásným hlasem a po stránce um�lecké jest p�evzácnou pa-
mátkou staro�eského um�ní. 

Na stran� jižní spat�ujeme relief sv. Mikuláše v nejvyšší �ásti zvonu a pod reliefem tímto - 
relief sv. Martina, žebráka na zemi sedícího, znak s orlicí a korunovaným písmenem R a znak 
Tomáše Konvá�e z Hory Kutné. 

432U kolen reliefu Sv. Mikuláše po�íná na plášti zvonu nápis majuskulí t. j. písmeny velké 
abecedy provedený a sice: 

       v pravo:           v levo: 
LETA PANIE . 1 . 5 .   . 9 . 9 . SLIT A VDIE= 
LAN GEST. ZWON    TENTO . KE . CZTI A
K CHWALE PANV    BOHV WSSEMOHOVCZI= 
MV. SKRZE TOMASSE   KONWARZE NA HORACH
KVTNACH DO    WSI WIDICZ KOSTELV
ZALOZENI SWATE    HO MIKVLASSE ZA SPRA= 
WOWANI VROZENEHO PANA MARTINA WILHAMA Z WV= 
STANOVA TOHO CZASV HEYTMANA NA MALESSOWIE. 

Pod nápisem tímto v pravo jest relief sv. Martina na koni a slova: 
SWATI MARTIN

a v levo:   MARTIN  WILHAM  Z  WVSTANOVA. 
Na stran� severní spat�ujeme cele vystouplý relief „Kris tus  na  k � í ž i“, kterýž nad plo-

chu plášt� siln� vyniká, ba na mnohých místech se ani plochy zvonové nedotýká.  
Jemu po pravém i levém boku spat�ujeme op�t majuskulí provedený tento nápis: 

       v pravo:           v levo: 
KRISTUS  VM   RZEL  ZA  HRZI 
       CHI       NASSE. 
WSTAL  ZM   RTWICH  PRO 
OSPRAWEDL   NIENI  NASSE. 

433Pod nápisem tímto nalezáme velmi úhledn� antikvou psané podpisy domácích soused
v 
a to po pravé stran�: 

DANIEL KRCZMARZ, SSIMACZEK RICHTARZ, 
a po stran� levé: 

SSIMA ANTOSS TOHO CZASV KOSTELNICLI.852) 
Relief sv. Martina jest výborn� modelován. Sv. Martin sed� na koni, p�etíná palášem pláš�, 

aby ho podal na ulici n�jakého m�sta sedícímu žebráku, který pro� natahuje ruku. U nohou 
žebráka spat�ujeme berli�ku, d
tky a nádobu mísce podobnou, na které z�íti lze dva kulaté 
p�edm�ty - jakoby to byly peníze. V pozadí tohoto reliefu z�íme m�sto s branou, domy, ba i 
hrad s v�ží. 

Relief sv. biskupa Mikuláše, patrona kostela Vidického, zna�í bezvousá osoba mitrou a 
berlou opat�ena. 

Pravou rukou drží berlu a nad ní i pod ní z�íme po jednom st�apci; v ruce levé drží otev�e-
nou knihu. 

Pod reliefem tímto spat�ujeme zmín�ný znak orlici s korunovaným R. Jest to znak krále 
Rudolfa. Opodál v pravo znovu znak a nápis hejtmana malešov. Martina Wilhama, který v r. 
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1609 „u� in�n byl  hej tmanem panství  ko l ínského“, a dle Da�ického „Pam� t í “ II. na 
str. 187. p�i roce 1618 uvedené poznámce týž rok na Horách Kutných zem�el. 

Pod nápisem tímto jest dovedn� modelován relief znaku Tomáše Ková�e,853) který v XVI. 
století m�l na Horách Kutných dílnu a léta Pán� 1601 v pond�lí po památce sv. Panny Doroty 
um�el. Da�ický z Heslova praví ve svých „Pam� t ech“ v dílu II. str. 81., že Tomáš Klabal, 
konvá� a zvona� zbohatl zde horami z dol
 „�erný lev“ na couku králickém, nedaleko chrá-
mu sv. Petra za novými mlýny. Pochován byl na h�bitov� u sv. P. Barbory. 

434Spodní �ást zvonu roubena jest v�ncem p�kných ornament
 z lupen
 akantových a u 
nohou Krista Pána leží umrl�í hlava. Kol ní proplétá se had, kterýž drží v hub� houbu, jížto dle 
tradice rány Kristovy vymývány byly. 

Odtud k nohoum Kristovým vztý�eny jsou k�ížem t�i lupeny p�es sebe a kolem nich plno 
stylisovaných rostlin a strom
. Celé to vkusné složení jest po obou stranách ukon�eno stojící 
pannou. 

Vrchní �ást zvonu pod korunou jest okrášlena dv�ma pásy. V horním pásu nalézáme jed-
notlivé figurky lity na zvláštních des�i�kách. Na des�i�kách t�ch st�ídá se šest neod�ných dítek 
- and�lí�k
 - geni
, z nichž jeden drží housle, druhý harfu, t�etí šalmaj, �tvrtý knihu partes
 a 
zpívá, pátý v ruce pravé n�jaký zvone�ek a šestý uchystán jest k tanci. 

Jest tudíž and�lský sbor tento symbolem hudby, zp�vu a tance. V pásu druhém z�íme jako 
dole �adu p�kn� provedených ornament
 z lupen
 akantových. 

Zvláštní vzácnost tohoto vidického zvonu jest polychromie, kterouž nesou veškeré záhyby 
šat
 i jednotlivých �ástí znak
, ba i h�eby na rukou a na nohou Krista Pána. 

Tato polychromie a zlatožlutý nápis o kostelnících vidických, jakož i bohaté um�lecké 
okrasné provedení �iní zvon vidický vzácností a zvon ten jest sv�dkem, kterak dílo zvona�ské 
p�stované rukou i hlavou �eského d�lníka dosáhlo takového stupn� dokonalosti, že nazvati 
možno výtvor ten pravou  per lou  �eské práce.854)

D�jiny. O Vidicích víme, že ve XIV. a XV. století drželi ves zbohatlí m�št�nínové Kutno-
horští, jak vidno z toho, že r. 1362 dosazovali tu fará�e Petr a r. 1405 Konrád Náza. Žel, že 
podrobn�jších zpráv o nich nemáme. 

O smrti Konrádov� ni�eho známo není. Také není známo, komu statek jeho s p�ipojenými 
Vidicemi p�ipadl. Až koncem XV. století objevuje se jako držitel Tuchotic, Vidic atd. Bartoš z 
Prach�an. Když tento r. 1510 zem�el, d�dili statky jeho synové. Vidice spole�n� s jinými p�i-
padly Janovi. D�dictví toto prodal Jan z Prach�an, syn Bartoš
v, r. 1513 v m�síci listopadu 
Kunšovi Bohdaneckému z Hodkova za 2500 kop �eských groš
. 

Zápis Jan
v o prodeji v listopadu r. 1513 psaný zní: 
„Já Jan z Prach�an prodal jsem své d�dictví na zemi, kteréž mi se dostalo k dílu po mém 

otci, jménem: Vidice, Albrechtice, Tuchotice, Mlejny atd. se vším p�íslušenstvím p. Kunešovi 
Bohdaneckému z Hodkova za p
l t�icáta kop gr. �.; má mi je dáti kone�n� ve dvou ned�-
lích“.855) 

P�i roce 1567 byl v držení Vidic, 9 poddaných a podacího práva kostelního i se všemi lesy 
Adam Hraban� z P�erubenic856) a r. 1581 byly Vidice od krále Rudolfa II. syn
m Vod�radské-
ho - Jind�ichovi, Václavovi a Bohuslavovi se statkem Sion zástavou ponechány, napotom Ber-
k
m postoupeny.857) 

Po tomto pánu objevují se v Tuchoticích i Vidicích majitelé zboží toho Václav Okrouhlic-
ký a Václav Popel z Vesce. Tento p�ipojil Vidice i ostatní �ást tuchotického zboží k Suchdo-
lu.858) A když zboží suchdolské p�id�leno k panství malešovskému, což se stalo za Ji�íka Po-
d�bradského z Hrušova, pána na Dob�eni, p�ipadly tam i Vidice a z
staly pak spojeny s Male-
šovem a snášely osudy panství tohoto.859)

Vidice náležejí školou do Tuchotic, farou do Košic, poštou do Miskovic, �etnickou stanicí 
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do Suchdola, obvodem zdravotním do Malešova, kamž s Rozkoší 59 K 50 h ro�n� p�ispívají. 

Nejbližší stanice telegr. i železni�ní jest Malešov na místní dráze Hora Kutná-Zru�. 

435VIDLÁKY. 

Pon�kud severovýchodn� m�sta Zbraslavic n�co více jako 4 km odtud rozprostírá se v 
úhledném údolí rybník Vidlák a nad ním na stráni stojí 7 domk
 v jedné �ad�, v nichž bydlí 33 
obyvatelé. Jména této samoty dostalo se jí od jména rybníka, který slul již v starodávné dob�
„Vidlák“ a nad ním pozd�ji povstaly chalupy. Osmé �íslo, kutnohorský mlýn, rozbo�en. Do 
Vidláku-rybníka, který ma dv� vidle (choboty), vtéká do vidle západní od Hetlína Vrchlice, do 
vých. vidle pot
�ek p�icházející od Zdeslavic a Štipoklas. 

Obyvatelé mají také - ovšem nevelká - polní hospodá�ství, jímž se zabývají a v zim�, když 
práce není žádné, sd�lávají d�íví v lese. Vidláky i s rybníkem p�ipadají ke katastru �ernínské-
mu a náležejí sem školou; farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí i zdravotním obvodem do 
Zbraslavic. Nejbližší nádraží jsou �erníny na místní dráze Hora Kutná-Zru�. Rybník „Vidlák“ 
s jistou �ástí les
 a p
dy náleží obci kutnohorské. 

VILÍMOVICE. (VILÉMOVICE. VILÍMOVI�KY.)

Obec Vi l ímovice  rozkládá se po pravém b�ehu malého pot
�ku, který sem z Panského 
rybníka �ervenojanovického vytéká a ke Korutic
m sp�je, aby vody své odevzdal potoku Opa-
tovickému. Osada položena jest malebn� v malé kotlin� ½ hodiny od �erv. Janovic mezi silni-
cí kutnohorskou a �áslavskou, lemována jsouc v pozadí lesy panství úmonínského. Nejvyšší 
body kotliny k Opatovic
m a k Hab�in� se zvedající dosahují 416 a 430 m n. m. V p�edešlém 
století stávalo na louce �ísla pop. 11. b�lidlo. Jest zde malé jezírko (studánka) s dobrou m�k-
kou vodou a vždy v hojnosti. Za suchých let a krutých zim jezdily sem okolní obce i sousedské 
�. Janovice pro vodu. 

436Vi l ímovice , jindy Vi lémovice i Vilímovi�ky, d�kují své jméno zakladateli, jehož 
jméno bylo Vi lém -  Vi l ím.860) Dle lidového podání stávaly na místo nyn�jší osady dva 
statky a ty náležely dv�ma bohatým p�íbuzným, jichžto jména byla Vi lém. Jeden byl bezd�-
tek, druhý m�l jedinou dceru Marii. V dohod� postavili ku cti Marii kostelík a zasv�tili ho 
Narozen í  P .  Marie . Doty�ná dcera, když oba brat�i se zavázali, že do kostelíka po�ídí kaž-
dý z nich jeden zvon, p�inesla v klín� hojnost pen�z st�íbrných a v�novala je k slití zvonu. Tak 
stalo se, že jeden zvon zasv�cený Matce boží byl mohutný, druhý menší. Oba vynikají zvláštní 
lahodností hlasu.861) Vilímovice mají 20 pop. �ísel se 128 obyvateli, z nichž jsou 4 evang. re-
form. a 1 augš. Domy stojí vesm�s v zahradách, tvo�í slušnou náves.  

Uprost�ed ní vypíná se kolkol h�bitovem obklí�ený filiální kostelík se starobylou zvonicí s 
podsebitím. Do nedávna stávala p�ed kostelíkem mohutná staletá lípa, nejv�tší to strom celého 
okolí a byla na míle cesty viditelná a známá pod jménem „Vilímovská lípa“. Dle vypravování 
starých lidí scházeli se zde již za dob pohanských (prvých k�es�anských) v��ící k modlitbám a 
bohoslužb�.862) 

Stavba dom
 je z tvrdého materialu; krytba z tašek, b�idlice a slámy. Starobylých chalup, 
jichž tu d�íve bývalo, již není. 

Obyvatelé živí se výhradn� rolnictvím. Mládež škole odrostlá z
stává po v�tšin� doma, jen 
malá �ást odchází na �emeslo, nebo na studie. Nejstarší rodiny jsou zde: Sýkorova, Stehlíkova, 
Sovova, Uhrova, Petrá�kova a Urbanova. (Nyn. majitele hostince na „Vyžlovce“). Zdá se, že 
na usedlosti t�chto Uhr
 stával dvorec n�kterého d�ív�jšího majitele, pon�vadž tu menšímu 
domku z dávných �as
 z
stalo jméno „Vob
rek“ (Vorburg). Kroj i nábytek zmodernisován, a�
ješt� v r. 1891 bylo zde dosti v�cí starobylých, jako: �epc
, truhel, almárek atd. 
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Obecní jm�ní se takto uvádí: Domek se zahradou a 9 ha polností, za n�ž odvádí obec 24 K 

daní; celá obec má vým�ry 320 ha a platí ro�n� 1460 K daní. 
D�jiny. Vilímovice byly již ve XIV. století známou osadou; nebo� již v po�átku toho sto-

letí byla p�i kostele Narození P. Marie založena fara, která zašla r. 1623. Tehdy v �. Janovi-
cích fary nebylo, byl� tu pouze zámecký kaplan, ale farní povinnosti konány kn�zem vilímo-
vickým. První známí majitelé Vilímovic byli páni Jan a Martin z Vilémovic863) a r. 1385 p�ešly 
Vilímovice na He�mana z Vilémovic a Alberta z Reinlinova, Horníka z Hor Kuten a pozd�ji 
ješt� na Markolta Berana, a ti drželi zboží toto do r. 1391. Od r. 1400 byli majetníky Chval a 
Mareš, r. 1417 Václav a r. 1440 Jan z Vilémovic.864) Krom� toho byla tu �ást Vilímovských z 
Vilímovic, která p�ikázána r. 1586 ke Korutic
m, k nimž drženy do r. 1681. A pokud známo, 
byla nyn. �ísla 9 a 11 až do zrušení roboty zanesena k Úmonínu. A z obce Lome�ku pat�ilo 
jedno �íslo k Vilímovic
m. 

V XVI. století náležely Vilímovi�ky Janu, Václavu a Mikuláši Šatným z Olivetu a ti r. 
1594 vedle odkazu Anny Miránkovy prodali statky tyto i s p�ináležející kolátorou „pán
m 
šepmis t r
m a rad�  na  Horách  Kutných  k j i ch  obci“, �ehož byl Ji�ík Šatný, otec 
týchž brat�í, dáním od vrchnosti, a po n�m tíž synové jeho v držení z
stávali; a to za dva tisíce 
a padesáte kop míš. summy pen�žité hotových.865) Potomn� v auterej den pam. sv. Pavla na ví-
ru Obrácení, jest jim pán
m Horník
m od týchž brat�í statek postoupen.866) 

437Ten statek držela n�kdy Anna Miránková, Hornice bohatá, vdova po Bohuslavovi Ja-
novském ze Suchotlesk, a ta dala do kostela Matky boží na Horách Kutných k oltá�i sv. Petra a 
Pavla r. 1534 v m�síci dubnu n�které platy na svém d�dictví ve Vilímovi�kách zapsati se svo-
lením císa�e Ferdinanda I.867) 

R. 1596 byly Janovi�ky v držení pán
 z Kolovrat a t. r. p�ipadly Janu Bezdružickému z 
Kolovrat d�dictvím a Vilímovi�ky již sem náležely.868) P�kný náhrobek z rodiny této zachován 
na naše �asy v kostele vilímovickém, na n�mž �teme: »Letha Panie 1602. Tuto lezzj Urozena 
Panna Alzbieta Libsstejnska z Kolowrat, dcera Urozeneho Pana Heralda Libsstejnskeho z Ko-
lowrat a na Ganowickach.« 

V XVIII. století nabyl držení �erv. Janovic hrab� Frant. Arnošt z Thürheimbu, který pro-
dal celé zboží �ervenojanovické - tedy i Vilímovice - r. 1724 obci kutnohorské. Od té doby z
-
staly spojeny s panstvím tímto a sdílely jeho osudy. Ve Vilímovicích narodil se r. 1847 Franti-
šek Sova, professor v Pardubicích v. v. Viz „Mužové práce“ v I. díle. 

Vilímovice náležejí školou, farou a telegr. stanicí do �erv. Janovic, zdravotním obvodem 
do Zbraslavic, kamž platí ro�n� 38 K 39 h, kterážto �ástka bude p�íštím rokem zvýšena o 6 K 
04 hal. Nejbližší nádraží železni�ní jsou �erníny na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

438VINICE NEŠKAREDICKÁ A PERŠTEJNICKÁ. 

D�jiny. Císa� Karel IV. vydal 16. dne m�s. února 1358 na�ízení (�ád vinni�ní), aby všude 
po �echách na místech p�íhodných zakládány byly vinice.869) Nad provád�ním tohoto na�ízení 
bdíti bylo úlohou perkmistra hor vini�ných (magister montium vinearum), kterého ustanovova-
li do r. 1547 konšelé Starého m. pražského pro Prahu a okolí. Týmž rokem stal se ú�ad 
perkmistra hor vinni�ních ú�adem zem�panským a r. 1783 dvorským dekretem ze dne 10. lis-
topadu spojen ú�ad perkmistr
 s komorní prokuraturou.870) 

Právní záležitosti týkající se vinic zapisovány nejpve do knih m�stských, ale záhy z�ídily 
se pro vinice „zvláš tn í  kn ihy vin i�ní ,“ do nichž zapisovány prodeje, postupy vinic, dluhy 
hypote�ní, nálezy ve p�ích vzniklé atd., atd. A již 12. kv�tna 1358 p�iost�uje císa� Karel IV. 
své na�ízení (�ád) o zákládání vinic, pon�vadž po jeho názoru a p�ání málo jich bylo zakládá-
no. A byly pak po té založeny vinice kol Prahy na t�i míle, kol M�lníka, �ernosek, Litom��ic 
atd. v celé Polabské krajin�. 
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I potomní králové �eští starali se o rozkv�t a zakládání nových vinic. Tak císa� Zikmund, 

král �eský, majestátem daným v Praze 6. dne m�s. b�ezna 1437 svoluje, aby vinice kláštera 
kartouského koupiti sm�l Van�k - bratr Martina a svolil, aby do knih vini�ních vepsán byl tak-
to: „Protož p�ikazujemy podkomo�iemu, perkmistróm, m�stóm pražským i jiným všem našim a 
král. našeho �eského u�edníkóm, vierným milým, nyn�jším i budúcím, svietským i duchovním 
p�ísn� a pevn�, aby Va�kovi a jeho d�dicóm i budúcím na jmiení, držení, vládnutí i požívání 
vinice svrchupsané nep�ekáželi ani p�ekážeti dopustili, ale rad�jše je, bude-li pot�ebie, p�i tom 
vzbra�ovali a všelijak pomocí i radú fedrovali …“ 

R. 1497 dvacátého prvního �ervence vydal král Vladislav nový �ád vini�ní na Horách Kut-
nách871) a staral se také, by zakládáním nových vinic réva viná se p�stovala a hojn� rozmnožo-
vala. 

Ferdinand I., král �eský, vydal 11. dne m�s. b�ezna 1549 na hrad� pražském pe�etí p�itla-
�enou a podepsáním vlastní ruky stvrzenou instrukci, v níž �teme:872) „My, Ferdinand, z boží 
milosti �ímský, uherský, �eský etc. král, infant v Hispanii, arcikníže rakouské, markrab� mo-
ravský etc. dáváme instrukci slov. Ji�íkovi z Gel�ie, perkmistru našemu hor vini�ních, jak se s 
konšeli jemu od nás p�idanými p�i spravování, �ízení ú�ad
v jich p�i m�stech pražských i také 
p�i jiných m�stech �eských, kdež vinice jsou a se rozd�lávají, z nichž nám, d�dic
m a budúcím 
našim král
m �eským perkrecht do komory naší království �eského náleží, zachovati mají.“ 

Nejv�tšími ši�iteli této myšlénky Karla IV. byly, což se dá s plnou jistotou souditi, tehdejší 
kláštery. I v našem okolí tak �inil klášter sedlecký. Tomu se p�i�ítá, že po�al p�stovati révu na 
stráni neškaredické, perštejnické a ka�kovské již ve XIV. stol., a ješt� 23. zá�í r. 1540 p�el se 
klášter sedlecký s malínskými o vinicích na stráni pod Ka�kovskými Vrchy. (Archiv vorl.) Zá-
hy následovali v p�stování révy i sedláci z obcí t�chto a k t�m p�idali se v XVII. století i kut-
nohorští jesuité a celé jižní strán� �e�ených obcí byly révou posázeny. Na stráních neškaredic-
kých obdržela vinice jméno: „Vin ice  Neškared ická.“ 

439V arch. zem. jest uložena kniha: „Registra cechu Vina�ského“873) obce neškaredické, 
zal. r. 1609, v níž �teme: 

S tiech hor a Vinic, které k Neškaredic
m p�ináležejí, do kterých se napotomní �asy zápi-
sové … privilegia její a dobrého �ádu p�i soudu konání poznamenati mají. 

Založeno r. 1609 prvního dne m�síce �íjna p�i prvním soudu v Neškaredicích držaném u 
p�ítomnosti veleb. a dvojct. pán
 páter
; pátera Kadla Stefanidesa, college societatis Jesu rek-
tora na Horách Kutných a pátera Mikuláše Slabina, tejž college prokuratora a pán
v starších 
tehdáž volených Jana Oškrdy,(?) Václ. Kubína, Mikuláše R
ži�ky, Martina Bohatého a všech 
p. držitel
 výše jmenovaných vinnic. První smlouva o koupí mezi Danielem Zelenkou a mezi 
Václavem sousedem od �eho�e Vršeckého zanesena byla r. 1606. Vinice koupena za 17 kop 
gr. �. R. 1726 byli posledn� voleni jako starší cechu vina�ského a zvoleni jsou: Teofil Janovka, 
Tomáš Kubín, Ant. Felix a Mat�j Drmokam(?). Poslední smlouva sem vepsána byla r. 1737 v 
m�s. listopadu 28. dne, kdy Jakub Krátký skoupil n�kolik vinic za 530 kop gr.874) 

Z t�ch Reg. uvádíme majitele vinic neškaredických z r. 1715: Václav Oplt z Hory, Václav 
Kopecký, hrab� z V�žník, Václav �ech z Hory Kutny, Alžb�ta Záb�hlických, Jan Lehner, Ka-
rel Rodr, Jan Chrudimský, vdova Doktorová, Martin Felix, Daniel Kubín, Mat�j Semotal, An-
na Petrásová, Jakub Kvitourský, Karel Kubín a Jan Kulina. Všichni platili ro�n� 43 zl. 36 k. 3 
d. st�íbra. 

Vinice Neškaredická byla ješt� osázena révou r. 1785 a vinohrad m�l vým�ry 2 jitra 25 
�tver. sáh
 a majitelem byl Mat�j Steyskal z �. 14. z Perštejnice „vypressoval“ 81/20 v�der 
vína. Tak �teme v Reg. p�i r. 1785. Po té ztrácí se pozvolna réva až zmizela nadobro. 

440Horám vini�ným i vina�
m byla vydána práva vini�ná již v XV. století pro celé králov-
ství a pozemky jejich požívaly všecka práva ba i honitby. Byly osvobozeny od platu daní, od 
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ubytování vojska a opat�eny i vlastní právomocí. 

Vina�
m neškaredickým i perštejnickým byla taková práva (artikule) vydána r. 1643 a za-
psána do register založených r. 1641 kol. soc. Jesu.875) 

Nezhojitelnou ránu zasadila vinicím válka t�icitiletá. Vinice pustly, výsady vzaly za své a 
ú�ad perkmistr
v zanikl na dobro a vinice pod�ízeny král. prokurátoru.876) 

Dnešního dne není u Perštejnice, Neškaredic a Ka�ku o rév� ani potuchy. Ale jméno její 
dosud zachováno. Tak na „Vin ici  Neškared ické“ zachovalo se z té doby ve výši 263 m n. 
m. hospodá�ské stavení �. 35. a podle ústního dání ješt� z dob klášterních. Kdy a kterým �asem 
p�ešla v majetek ob�an
 neškaredických, nelze vypátrati. Ale koncem XVIII. stol. byl maj. 
„Vinice“ Josef Erythrai, m�š�an a spoluradní ve m�st� Ho�e Kutné a po jeho smrti r. 1781 
prodal „Vinici“ poru�ník d�dic
 Erythraeových pan Václav Janovka na král. komorní kancelá�
v Úmonín�.877) 

V srpnu t. r. byla zapsána „Vin ice“ Františce Müllerové.878) R. 1800 druhého kv�tna d�-
dila po matce „Vin ici“ dcera Marie Terezie Müllerová, kteráž trhovou smlouvou ze dne 17. 
�íjna 1806 ztržila „Vin ici“ Jakubovi a Barbo�e Jirušovým. Rok po té byl v držení Jakub Je�á-
bek a r. 1842 byl vlastníkem Jan Je�ábek a týž postoupil ješt� t. r. polovici svého majetku man-
želce Ann�, roz. Vášové a dle trhové smlouvy ze dne 9. srpna 1858 prodali manželé Je�ábkovi 
„Vinici“ manžel
m Václavu a Marii Krulišovým za 8500 zl. Cmze. D�dictvím p�ipadla r. 
1884 manžel
m Josefu a Kate�in� Fialovým, v kterémžto rod� je dosud. Majetníky jsou Fran-
tišek a Zde�ka Fialovi spole�n� od r. 1904.878a) Vým�ra „Vinice“ obnáší dnes 13 ha 06 a 67 
m2 a byla ješt� �áste�n� 1785 osázena révou.878b) Na pahorcích neškaredických m�la fara círk-
vická také vinici ve vým��e 1  kopy 58  záhon
 . Z této vinice užíval fará� polovi�ku; dru-
hou polovi�ku musel ú�tovati pro záduší (Katastr josefínský z r. 1785.) 

Poblíž Vinice, jako strážce celé krajiny, stojí staletý dub. P
vodn� prý stály zde duby t�i, 
tak aspo� vypravuje ústní podání. Pod t�mi duby již Jan Žižka táhna po bitv� u Malešova p�es 
Poli�any a Pn�vnice879) a odtud na klášter sed441lecký zarazil táborem, aby sob� po hrozné 
práci odpo�inul a k novému posilnil se boji. Také se vypravuje, že z „Vin ice“ vedla tajná 
chodba ke klášteru sedleckému, což ovšem snad ani pravdou býti nem
že vzhledem k nízkému 
terénu na p
d� sedlecké. A jako o každém takovém obru a starci se vypravují r
zné báje a po-
v�sti, tak o dubu na „Vin ici“ povídá se, že na n�kterém míst� blízko dubu ukryt jest poklad. 

Dub považují obyvatelé neškaredi�tí za svoji ochranu, pon�vadž kdykoliv všeobecná ne-
moc zde zu�ila a vypraveno bylo procesí k dubu, na n�mž visí obraz Bohorodi�ky, vždy nemoc 
naprosto ustála.880) 

Druhá vinice, která založena byla na vyvýšenin� 278 m n. m. u obce Perštejnické, zacho-
vala dosud jméno 

VINICE PERŠTEJNICKÁ. 

Strán� vedoucí od K�esetic po levém b�ehu „K�enovky“ jsou bývalé vinice. O vinici této 
�teme v knize perštejnických vina�
 z r. 1609 zvané „Reystra cechu vina�ského vinic a zahrad 
perštejnických, kdež se zápisové konati mají a budou tak, aby jedenkaždý budoucn�, kdež a 
kdyby takového zápisu anebo veypisu pot�eboval, toho dobreym �ádem, tu kde náleží hledaje 
najíti mohl: (Archiv zemský) kterážto reystra od slovutných toho �asu starších Lukáše Papouš-
ka, Víta Velynka, Jana Pikny, �eho�e z Kolmarku i jineych k tomu p�idaneych, i všeho tova-
ryšstva z sebe vybraneych pen�z na sv
j náklad jsou dali spraviti tyto reystra k letu panie 1609 
za písa�e toho �asu Václava Vo�íška. 

Na druhém listu téže knihy �teme: Pan Buh nas wsech przednj Sprawce Budiz y tohoto 
czechu ochrance, At skrze prostrzedky gemu od tebe zrzyzene Nam jako za swietlo wystawene 
Wsse dobre se wzdyckny spatruge a rzydj wzlasstie to, coz se Twe milosti ljbj. Ty, kdy kolyw 
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ktere z twe wule zprawce Dati racils Cechu tomuto za ochrance, Laskawwu ochranu a pranie 
twa, Budiz gim w kazdem mjstie przytomna. 

442Do knihy reyster perštejnických zanesena prvn� smlouva o koupi vinice v r. 1608 mezi 
p. Pavlem Molendou a Eliášem K�ourem umluvené a poslední „weypis“ dlužního úpisu Do-
minika Malovskýho, Horníka a souseda na H. K. a manželky jeho Anny vyhotoveného od 
Martina Dvo�áka, jenž se stalo 24. dne m�s. aprila 1760 a do t�chto „reyster“ po bedlivém col-
lacinirování s pravým originalem 8. dne m�s. února 1766 víru u�inili a zapsali do této knihy 
21. dne m�síce b�ezna 1766 na str. 131. 

V téže knize Reg. z r. 1715 uvád�jí se majitelé vinic perštejnických: Hrab� Bernard V�ž-
ník, pán na Nov. Dvorech, Ov�á�ích atd., který zde r. 1707 skoupil 12 vinic a daroval je svému 
synu Josefovi. (Jos. Ledr: D�jiny Nov. Dvor
.) Další majitelé byli: 

Hrab� Josef V�žník, Bernard Kašparides, Antonín Vidman, Jan Jan
vka, Václav Hertl, 
Vojt�ch (?), Mat�j Vorel a Karásek. Všichni platili 13 zl. 13 kr. 3 d. st�íbra. Oboje vinice neš-
karedická i perštejnická platily t. roku 56 zl. 50 kr. a 3 d. st�íbra. (Item nachází se vinice, které 
vrchnost užívá, totiž: „pod  zahradníkovýma okny“ a na „Sekmáru“ která se teprv vysa-
zuje.) (Sekmár stup�ovitá zahrada proti klášteru jezuitskému. Náleží t. �. továrníku Tu�kovi). 

Koncem XVIII. stol. byla již Vin ice  Perš te jn ická bez révy. Touž dobou byla osázená 
lesem ve vým��e 84 jiter a 1238 �tver. sáh
 (Josef. katastr z r. 1785.) a �ást z
stala nezalesn�-
na. Ta byla p�id�lena k hospodá�skému stavení, kteréž dosud na vinici stojí a �íslem 14. k Per-
štejnici p�ipsáno jest. Byla majetkem jesuitského kláštera kutnohorského - asi již od svého z�í-
zení. Dnes má vým�ry 42 míry v cen� 20.000 korun. Tato �ást Vinice perštejnické byla po�át-
kem XIX. století op�t révou osázena a všickni majetníci révu se zdarem p�stovali až do r. 
1883. V ten �as koupil „Vinici“ Jos. �ejka, rolník v Horce u Žehušic od kupce kutnohorského 
V. Vaní�ka a dal révu vykopati a prom�nil vinici op�t v pole. Od té doby se pole již révou ne-
osazovalo, nýbrž oby�ejnými hospodá�skými plodinami, ale révový ke�ík se p�ec až dosud tu a 
tam ukazuje. Na „Vinici“ dosud vedle hospodá�ského stavení stojí malý domek, ve kterém se 
víno lisovalo. Nyní obývají domek nájemníci. Bydlí zde 11 osob, které jsou vesm�s d�lníci 
zem�d�lští. 

VŠESOKY. 

Na obou stranách okresní silnice z Chroustkova sem vedoucí 15 km jihozápadn� Hory 
Kutné 1440 m n. m. rozprostírá se vesnice Všesoky. Jméno obce pochází od sok
, a p�ebý-
valo jich tu mnoho,881) tak že samí (sokové) nep�átelé zde žili mezi sebou. Ve Všesokách jest 
15 dom
, v nichž žije 94 obyv. Domy stojí po r
znu a tvo�í malou nepravidelnou náves. Jsou 
v�tšinou stav�ny z kamene a kryty slamou. Nábytek i kroj starobylý ustoupil modernímu za�í-
zení. V zahradách p�stují se jablon� a švestky. 

Obyvatelstvo živí se polním hospodá�stvím a chovem dobytka. Nejstarší rodiny jmenují se 
zde Zat�epálkova, Michalova a Hálova. Mládež škole odrostlá z
stává doma p�i hospodá�ství. 

Lukám, kterých je u obce poskrovnu, nev�nuje se zvláštní pé�e. Celá obec má vým�ry 
141 ha polností a platí p�ímé dan� 2400 K. 

D�jiny. �asto již ve spise tomto zmínili jsme se, že v XVII. a XVIII. stol. jevila se ned
v�-
ra k ví�e katolické a že valná �ást ob�anstva p�idržovala se víry podobojí. I ve Všesokách tomu 
tak bylo. Odtud byl pohnán ú�adem vrchnostenským sedlák Jan Štolba a jeho manželka Kate-
�ina na faru nebovidskou,882) aby se zodpovídali z pronev�ry ví�e katolické. Vyznali pak ve-
�ejn� v chrámu Pán� 443p�ed kn�zem Ji�ím Ptá�kem, že se k�ížem neznamenali, knihy kací�ské 
�etli, �e�i hanebné proti svatým, proti o�istci a proti sochám a k�íž
m pronášeli. Manželka 
Štolbova doznala, že to též �inila a jednání manželovo schvalovala. P�ísahali oba, že se polep-
ší, blud
 že zanechají a ve ví�e katolické zbožn� žíti budou. 
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Všesoky p�ipomínají se v XV. století, když náležely ke zboží sionskému a pat�ilo zboží to 

bez zápisu kn�zi Bed�ichu ze Strážnice; ale Beneš z Husti�an vyprosil si na vše od krále zápis. 
Pak ovšem byl s Bed�ichem ve p�i až do r. 1449.883) Král Ji�í vyvadil zboží sionské - tedy i 
Všesoky - a zastavil je Alšovi ze Soutic. Po jeho smrti koupila je Klára ze Solopisk, manželka 
Hertvika z Nestajova, což král r. 1466 potvrdil.884) Král Vladislav Jagelovec potvrdil je synu 
Hertvíkovu - Václavu r. 1482 a p�ipsal mu životy i pro jeho syny. Nástupcem zboží toho byl 
syn Václav
v - Jan. 

Tomuto Janovi, který psal se Jan Žehušický z Nestajova, p�ipsal 12. dne m�síce b�ezna 
1508 král Vladislav jeden život na Všesokách. Avšak již rok po té prodal Jan celé zboží sion-
ské - tedy i Všesoky - brat�ím z Pa�ízku.885) Pa�ízkové obdrželi od krále „dvú“ milostí; prvou 
r. 1510, kdy jim p�ipsal peníze na zavodn�ní rybník
, a druhou r. 1514, když p�idal ke zboží 
životy. Pa�ízkové drželi Všesoky i ostatní vesnice k Radbo�i. 

R. 1535 p�ipojeno zboží toto ke Zbraslavic
m, kdež z
stalo do r. 1541 a pak drženo k 
Dobrovítovu, když je byl Špetl z Prudic zakoupil.886) V druhé polovici XVI. stol. prodal Špetl 
zboží Sionské Jind�ichovi Vod�radskému z Hrušova a ten je p�ipojil k Dob�eni a r. 1581 k 
Malešovu, kamž dosud Všesoky p�ináležejí.887) 

Všesoky náležejí školou do Krsovic, farou do Sud�jova (Sv. Anna), poštou, telegr. a �et-
nickou stanicí do Zbraslavic, obvodem zdravotním do Malešova, kam ro�n� p�ispívají 63 ko-
runy. Nejbližší nádraží jsou �erníny na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

VYSOKÁ OBEC A VYSOKÁ VRCH. 

Na západním úbo�í vrchu „Vysoké“ rozkládá se po obou stranách okresní silnice p�ichá-
zející sem z okr. kolínského osada Vysoká, jejíž výška n. m. obnáší 431 m. Vysoká má 23 
domy se 131 obyv., z nichž jsou 2 evang. Nejstarší rodiny jsou Martinkova, Jahodova, Rado-
�ova, Pokorných a Brandejských. Domy ve Vysoké stojí po obou stranách silnice, která sem 
vede od sv. Markety r. 1849 vystavené a n�které také stojí r
zn�, p�i silnici suchdolské vysta-
v�né r. 1890. Stav�ny jsou z tvrdého materialu a kryty bu	 slamou, bu	 taškami. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím a nádenictvím. I �emeslníci vedle svého zam�stnání zabý-
vají se rolnictvím. Nábytek i kroj p�evládá již moderní. Mládež po vyjití ze školy z
stává do-
ma nebo jde na �emeslo. 

Kostel a fara. Na severní stran� osady stojí filiální kostel Panny Marie, který již v XIV. 
v�ku m�l svého fará�e a byl farním. K fa�e vysocké náležel t. �. také Suchdol. Fara byla z po-
�átku osazována fará�i katolickými. Jako doklad toho uvádíme že Václ. Svadba z Tuchotic da-
roval ke kostelu na Vysoké st�íbrný kalich o p
l t�etí h�ivn� a poru�il lidem svým v Tuchoti-
cích, aby oni jím vládli a jej vydávali budoucn�.888) Ale krátce p�ed 30letou válkou byl kato-
lický fará� z fary vyhozen a zavražd�n u vesnice Karlova �i Doubravy.889) 

Z doby katolické toliko t�i jména fará�
 mohli jsme zjistiti, a to: R. 1572 fará� Ji�ík z Vy-
soké oznamuje sch
ze pikhardské ve vsi Vidicích.890) Jeho ná444stupcem byl r. 1612 Matouš 
Lincera a jméno t�etího, který byl zavražd�n, zjistiti jsme nemohli. Po 30leté válce byla op�t 
fara katolická, ale ani fará�
m katolickým se zde neda�ilo; nebo� r. 1632 o vánocích vtrhli do 
kostela vysockého Beneda a Lažanský, zemané �eští a rytmist�i vojenští t. �. v Ho�e ležící a 
p�epadli nenadále lid v kostele dlící na modlidbách, kn�ze od oltá�e odtrhli, ze šat
 svlékli, 
chléb posvátný rozházeli, kalich rozbili, lid obojího pohlaví zloupili, n�které dokonce hnali 
obnažené dom
 velikým sn�hem a p�i krutém mrazu a pak s ko�istí k Ho�e se odebrali.891) 

P�i roce 1697 nacházíme však v arch. arcibisk. pražsk. v receptech, že Baltazar David z Ot-
tenfeldu, vrchní forstmistr království �eského prosí arcib. konsistorium, aby fará�i na Vysoké 
Františkovi Štrebskému prodloužili licenc ud�lenou ješt� na jeden rok. (V m�síci �íjnu 1697, 
org.) Dle toho byla fara op�t osazena. 
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Kostel vysocký jest velice zajímavým jak stavbou, tak i svou historií. Stavba 445kostela 

ukazuje t�i doby. Na prvou vzpomíná nyn�jší sakristie, na druhou v�ž a presbyterium a na t�etí 
teprv lo	 chrámová. 

Sakristie kostela tohoto jest p
vodní malounký kostelí�ek románský, zajisté již z X. anebo 
prvé polovice XI. století vystav�ný. Dvé�e sem vedoucí, krásné okénko románské, st
l - mensa 
zvaný - (nejstarší ob�tnice), na severní stran� umíst�ný, jsou toho nejlepším d
kazem. To� te-
dy prvá doba stavby kostela vysockého, který sta�il asi na 20 osob. Druhou dobou nazvali 
jsme stavbu hmotné v�že a presbytá�e. I v�ž jest slohu románského, což nám dosv�d�ují ro-
mánská okna (dvojice), z nichž vždy jedno jest zazd�no. Presbytá� jest sklenuta k�ížovou klen-
bou bez patek. Stavba nese ráz doby p�echodní románsko-gotické. K t�etí dob� stavby po�ítá-
me lo	 chrámovou, která jest zcela jednoduchou stavbou o rovném strop�, pocházející z r. 
1722.892) 

Na jižní stran� v lodi zazd�n jest náhrobek slohu gotického s tímto nápisem: Letha Panie 
1624 w sstwrtek den sw. Marka 24. dne miesyze dubna umrzela urozena marigana, sslechetna 
zena a manczelka urozeneho, sstateczneho Ritjrze Pana gindrzicha Materny … a na zerczjch 
giczto tielo tuto odpoczjwa. (Nápis tento vtesán kolkolem epitafu.) Vn� �teme: Skrze Smrt wi-
eczneho Spasenie Dochazegj wsseczknj wieny, Dosslo gest y toto tielo gsauc w zemy tuto po-
hrzbeno k… 446gest nas gizz przedesla - w radost neskonalau … do rage, do te nebeske wlasti, 
kdezzto nenie zadne strasty o degzz nam tam wssem przigjti Nass Pane Kriste Gezzjssj. 

V roce 1722 byl zde asi fará�em kn�z Ji�í z Hory Kutné. Fara byla roku 1745 zrušena a 
p�enesena do Suchdola a kostel r. 1751 filiálním prohlášen. 

Dokud byla zde fara, byla zde i škola. Kdy za své vzala, nelze zjistiti. 
Kol kostela rozkládá se nevelký h�bitov. Ve v�ži kostelní jest mistrn� slitý zvon Ond�ejem 

Ptá�kem, konvá�em z Hory Kutné s tímto napisem: Letha od narozenie Syna Bozzjho 
MCCCCL xxii tento zwon gest dielan skrze mistra wondrzege ptaczka u Hory Kutny a od 
Hornjkuv darowani.893) 

Menší zvon ulit r. 1885 ku poct� slovanských v�rov�stc
. 
Obec Vysoká náležela k panství suchdolskému a když panství to slou�eno s Malešovem, 

p�ipadla i Vysoká ke zboží tomuto. Osudy sdílela zajisté i se všemi jinými osadníky býv. pan-
ství malešovského. 

VRCH VYSOKÁ. 

D�jiny. Nad Vysokou vypíná se do výše 470 m stejnojmenný homolovitý vrch „Vysoká“. 
V histodi �eské jest velepamátným, protože na úpatí jeho ke stran� m�ste�ka Suchdola a osad 
Opatovic a Bojišt� svedena byla roku 1142 25. dne m�síce dubna tuhá bitva mezi knížetem 
Vladislavem II. a p�edními pány �eskými, kte�í povýšivše Vladislava na stolec knížecí, již po 
dvou letech vlády neschopným jej prohlásili a Konráda, úd�lného knížete znojemského za kní-
žete �eského zvolili.894) Hlavou spiknutí toho byl velmož �eský Na�erat, který p�ednostmi 
svými takové mezi zemanstvem nabyl p�evahy, že ho ve všem poslouchali a v
dcem svým 
uznali. Znojemský kníže Konrád dal se se znamenitou mocí brannou v pochod do �ech, pro-
vázen byv všemi v�rnými knížaty, kte�í cht�li jej na tr
n �eský usaditi. 

Moravané p�itáhli již 24. dne m�síce dubna do �ech. Odbojná knížata �eská i s Na�eratem 
spojili se s brannou mocí moravskou p�ed Horou Kutnou a �áslaví a postavili voje své pod 
Vysokou. A Vladislav, kníže pražský, také nelenil. I on sebrav vojska co nejvíce mohl, roze-
stavil se s ním na ho�e Vysoké proti vojsku moravskému. Prvý den ztráven vyjednáváním, kdo 
by m�l býti pánem v zemi. Když pak veškeré vyjednávání bylo marné, strhla se 25. dne m�síce 
dubna krvavá bitva,895) kteráž o v�ci rozhodnouti m�la. Boj strhl se s obou stran velmi krutý. Z 
po�átku vít�zilo po�tem slabší vojsko Vladislavovo, jehožto korouhve byly barvy r
žové, a 
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bylo by pole obdrželo, kdyby se nebyli vyskytli zrádcové uprost�ed vojska knížecího kte�í da-
vše sob� znamení umluvené, vyk�ikli: „Spas  se ,  kdo  m
žeš ,  vše  z t raceno!“ I hned sa-
mi na út�k se dali, nebo ve�ejn� k stran� protivné se p�ipojili. Tím uvedeno vojsko Vladislavo-
vo v hrozný zmatatek, ale Vladislav a brat�i jeho �inili, co mezi takovými nev�rnými lidmi se 
�initi dalo. Jako lvové vrhli se statn� na voje Konrádovy a tak st�edem voj
 nep�átelských, 
mužn� se potírajíce, prošli a ztrativše mnohé na stran� své a pobivše jiné na stran� protivné, se 
svými, kte�í p�i nich z
stali, do Prahy se vrátili. 

Vladislavovo vojsko utrp�lo hroznou porážku a mezi t�mi, kdož padli za ob�t své odda-
nosti, byli výte�ní vojev
dcové Vladislavovi Ben (Beneda, Beneš) a Smil. Ale jako za odplatu 
h�íšných skutk
 padl i také zosnovatel boje toho - �eský velmož Na�erat.896) 

447Vojsko Konrádovo táhlo vít�zn� ku Praze, cht�jíc dobýti Prahy. To se mu však nezda�i-
lo; nebo� Vladislav sv��iv hájení Prahy bratrovi D�poldovi, sám pospíšil k císa�i Konrádovi 
do N�mec žádati jej o pomoc a vedle toho vyslal i bratra Jind�icha do Budišínska a Lužicka, 
aby tu sebral vojsko a p�itáhl s ním Praze na pomoc. Toho, když se dov�d�l kníže Konrád, od-
táhl o letnicích se svým vojskem na Moravu. 

Nedlouho po té pot�el Vladislav pomocí n�meckých voj
v P�emyslovce a léta následující-
ho novým tažením poplenil celou Moravu a poko�il všecka úd�lná knížata moravská.897) 

Zvláštní to osud našeho malého národa, že za�asto vzešly rozep�e, které krutou se�í brat-
rovražednou, nebo pomocí cizích žoldné�
 �ešeny byly a to vždy na škodu a újmu vlastní. Kéž 
by se nikdy více neopakovaly! 

Na temeni vrchu Vysoké, kde vojsko Konrádovo položeno bylo táborem, stával malý kláš-
ter s kaplí svat. Jana K�titele. 

V klášte�e tom usazeni byli t�i mniši z �ádu Augustianského z kláštera v Lysé n. Labem. 
Založení tohoto kláštera a kaple spadá k r. 1697 a zachovaly se o n�m a o vystav�ní jeho 

následující pam�ti:898) 
Když r. 1695 byl majitel panství malešovského, ku kterému tehdy Vysoká ves i vrch s 

m�ste�kem Suchdolem náležela, v lázních karlovarských, vyhrál na saském kurfirštovi Friedri-
chovi Augustovi sázku v obnosu 1400 dukát
 a peníze tyto na stavbu kláštera a kaple ob�tova-
ti se zavázal. Vyhlídnuto za nejp�íhodn�jší místo „Vrch  Vysoká.“ 

Základní listina tohoto svatostanu zní krátce takto: 
„Ve jménu Nejsv�t�jší Nerozdílné Trojice Boží, Otce, Syna i Ducha sv. Amen. V�domo a 

známo budiž každému, zvlášt� kde by toho pot�eba bylo, že jsem, jak pov�domo na svém v �á-
slavském kraji ležícím d�di�ném panství malešovském, na tak zvaném vrchu „Vysoká“ aneb 
„Belveder“ pro t�i sestárlé a dob�e zachovalé poustevníky, kte�í p�ísahou na místo vázáni býti 
mají, k uct�ní velikého sv. Jana K�titele poustevnu založil a pohodlnými p�íbytky opat�il, na 
v��né �asy obdaroval, tak že jim ni�eho k živobytí pot�ebného scházeti nemá. Sebe i své ná-
stupce nejúsilovn�ji zavazuji, aby p�i stálém zachování oné poustevny každému z t�ch t�í 
poustevník
v jedno sto �íšských tolar
, tedy dohromady t�i sta �íšských tolar
v z d
chodu 
panství malešovského na stravu a od�v vypláceny byly … Pon�vadž poustevníci ti rok co rok 
nového od�vu pot�ebí nemají, proto vykázaných t�i sta tolar
 jim posta�í na stravu a jiné po-
t�eby, které však peníze nemají se jim v hotovosti dáti, nýbrž na chléb, va�ivo a to takto, a� už 
je draho, nebo lacino, korec pšenice za 1 zl. 15 kr., korec žita za 1 zl., korec je�mene na krou-
py za 45 kr., jedna libra ryb za 4 kr., jedna libra másla za 6 kr., jedna libra sýra za 2 kr.; mimo 
to mají dostati pot�ebné d�íví 448a jedno v�dro zadního piva téhodn�. Ani d�íví, ani pivo se jim 
nemá na pen�zích p�irážeti, nýbrž mají to mít zdarma. Poustevníci - jichž dosazení p�i ubytí 
jednoho nebo druhého mému d�dici nebo budoucímu majiteli panství malešovského se z
sta-
vuje - mají k zbožnosti povzbuzující život vésti, nikomu p�í�iny k pohoršení nedávati, nýbrž 
vlastního svého spasení vyhledávati a na den sv. Jana K�titele a den mého oumrtí plnomoc-
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ných odpustk
 mocí apoštolskou ud�lených zárove� s ostatními tamo p�iputujícími se sú�ast-
niti a za v�rné zem�elé vroucn� se modliti …“ 

Základní listina byla vyhotovena na Novém M�st� pražském 8. dne m�síce b�ezna 
1698,899) podepsána hrab�tem Fr. Ant. Šporkem, dv�ma sv�dky a vložena do desk zemských. 

Sv�cení tohoto nov� vystav�ného svatostánku ustanoveno bylo na den sv. Jana K�titele r. 
1698 a ob�ad sv�cení vykonal prelát pražský a pozd�jší biskup králové-hradecký P. Tobiáš Jan 
Becker.900) 

A den ten byl svátkem národním poddaného lidu malešovského. Více než 20.000 poutník

sešlo se z blízka i z dálí, by p�ítomni byli nevídané slavnosti. 

P�ítomná šlechta, kn�žstvo i lid byli nádhern� pohošt�ni r
znými pokrmy a nápoj vinný 
tekl vodometem, kterýž p�es sto v�der vína obsahoval. Víno podával hrab� Vrbna, toho �asu 
nejvyšší hofmistr. 

Na památku této slavnosti zasv�cení kaple sv. Jana K�titele a kláštera na „Vysoké“ dal 
hrab� Špork raziti zvláštní pam�tní peníz, kterýž v tisících kusech p�ítomným rozdáván byl. 

Ješt� jednou byla „Vysoká“ sv�dkem okázalé slavnosti. 
Roku 1699 dne 10. �evna narodil se totiž v Malešov� prvorozený syn Jan František a ten 

byl pok�t�n vratislavským kanovníkem P. Janem Svertsem, bratrem paní hrab�nky Šporkové, v 
den sv. Jana K�titele na „Vysoké“. 

Když p�iblížil se o�ekávaný den, zalidnily „Vysokou“ ohromné zástupy poutník
, kte�í sr-
de�ný podíl brali na rodinné události milovaného a šlechetného hrab�te. 

Za kmotry vyhlídnuti t�i staroši z panství a to v letech 105, 100, 95 a kmotrou žena druhé-
ho starocha, majíc 95 let. Všichni byli oble�eni v bílá roucha a nejstarší nesl novok�t�nce na 
rukou. Po vykonaném ob�adu byli kmot�i hojn� odm�n�ni i velmi stkv�le pohošt�ni. - Aby tato 
tak radostná událost rodinná zapomenuta nebyla, dal hrab� Špork op�t raziti památný peníz, 
kterýž p�ítomným rozdáván byl na upomínku. 

Kaple s klášterem na „Vysoké“ byla na t�chto penízech po stran� jedné vyobrazena, kdežto 
na stran� druhé z�íme ob�tní oltá�, u n�hož kle�í dv� d�vy a nad nimi v oblacích se vznáší sva-
tá Trojice. D�vy tyto jsou prý dcerušky zbožného hrab�te Šporka. 

Kol obrazc
 t�chto nese se p�im��ený nápis. 
A radostná událost tato byla p�í�inou, že konány pak každoro�n� v den sv. Jana K�titele 

„s lavnost i  svato janské“ zp
sobem velice okázalým. V týž den hned �asn� z rána scházel 
se zbožný lid z blízka i z dáli, by byl bohoslužebným ob�ad
m p�ítomen a potom slavnostem 
národním, které tu na ú�et panství malešovského po�ádány byly. - Dlouho do noci bývalo zde 
živo a teprv když zapáleny ohn� na okolních návrších, rozcházel se lid nasycen hrou, tancem, 
jídlem i pitím. 

Bohužel, že slavnosti tyto nepotvaly dlouho; nebo� hrab� Špork odprodal Suchdol i s „Vy-
sokou“ již roku 1699 hrab�ti Frant. Ant. z Halleweilu a ten nejen že v n�kolika letech o svato-
janské slavnosti se již nestaral, ba on ani mnich
 na „Vysoké“ vydržovati necht�l. 

I povstal z toho spor, kterýž tak byl rozhodnut, že klášter lysský sám mnichy vydržovati 
má. Klášter vydržoval skute�n� mnichy na to n�kolik rok
. Když pak i o úpravu kláštera a kap-
le starati se m�l, na�ídila správa kláštera lysského, aby mniši zp�t na Lysou se p�est�hovali. 

A tak osi�ela nejen kaple a klášter, ale i „Vysoká“ a tím i po�aly budovy pustnouti a svato-
janské slavnosti p�estaly nadobro. 

R. 1759 koupilo panství malešovské op�t Suchdol i s „Vysokou“, ale „Vysoká“ svého d�í-
v�jšího lesku již nenabyla. 

A rok 1834 byl „Vysoké“ osudným! Téhož roku 30. dne m�síce dubna rachotil hrom a 
divý vítr burácel celou krajinou. „Vysoká“ zasažena bleskem a pon�vadž nebylo dlouho žádné 
pomoci na míst�, lehla úpln� popelem. Od té doby leží v ssutinách, jak ji obrázek náš ukazuje. 
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449Zachovalé zdi z tesaného kamene, zbytky z klenutí a fresek na zdích sv�d�í dosud o 
stkvostné druhdy vnit�ní i vn�jší úprav�. 

P
dorys celé stavby tvo�il �tverec s p�knými polokruhovými výstupky. St�ed stavby dolej-
ší byla vlastní kaple, kteráž ve d�ev� sklenuta, zasahovala až do st�echy. V prvém pat�e kolem 
kaple byly byty klášterník
. 

V kapli umíst�na byla ve výši prvého patra �ímsovitá pavla�, kterou mnichové vcházeli do 
svých malých komnat. A na tuto pavla� vedly z p�edsí�ky chrámové zdivem klášterním dob�e 
z�ízené schody. 

V p�ízemí pod bytem �eholník
 byla kuchyn�, komory a pod t�mi sklepy. Všecky místnosti 
lze dnes ješt� dob�e rozeznati. 

Nad celou budovou vypínala se v�ž, opat�ena se všech stran okny po zp
sobu lucerny. 
Z vnit�ních okras a p�ízdob chrámových nezachovalo se nám ni�eho; 450ale ozdoby malto-

vé, po zdech ješt� na mnoha místech viditelné, dokazují, že kapli�ka byla nádhern� upravena. 
Nyní jest celá budova rozvalinou. A co p�írodou a zubem �asu posud na zbytcích t�ch 

ušet�eno, to ma�í na po�ád zhoubná ruka lidská, odnášejíc, co se odnésti dá. 
A p�ece by byla zasloužila p�kná i památná stavba tato, aby aspo� té nejpot�ebn�jší restau-

race se jí dostalo. Dosti malým nákladem dala se zvednouti st�echa a vížka, dve�mi a okny bu-
dovu uzav�íti a klášter i kaple byly zachrán�ny. 

Žel Bohu, že se tak nestalo! Dnes již na vždy jest nám rozlou�iti se s myšlenkou, že by 
jednou budova obnovena byla, a� tehdejší majitel panství malešovského baron Dalberk, kterýž 
ro�n� p�inášel mnohé ob�ti k církevním ú�el
m, i tuto ob�t na zachovaní krásné kaple a klášte-
ra p�inésti m�l ku cti a sláv� svého zbožného rodu. 

Tém� „Vysoké“ vroubí borový a smrkový lesík a uprost�ed téhož stojí z�íceniny svatosta-
nu. 

S vrchu „Vysoké“ jest rozkošná vyhlídka do požehnané krajiny polabské a �áslavské. Je-
diným pohledem lze odtud p�ehlédnouti �etné, bohaté osady, z nichž vynikají m�sta: Hora 
Kutná, Kolín, �áslav, Pod�brady, Nymburk, Pe�ky, Sadská atd. Za jasného dne spat�iti lze 
Krkonoše, Jizerské hory, ctihodný �íp, Milešovku, Bezd�zy, Ješt�d atd. atd. 

Nedaleký obzor za Horou Kutnou jest vrouben Vrchy Ka�kovskými, kteréž za poslední 
výb�žek Železných hor považovati dlužno. 

Sm�rem ke Kolínu zdvihá se nad Novou Vsí vrch Bed�ichov, na jehož temeni b�lá se vy-
soký jehlanec, na památku slavného vít�zství vojska rakouského nad pruským r. 1737. Téhož 
roku vystoupil i na Vysokou sám pruský král Bed�ich a odcházeje odtud vlastnoru�n� napsal: 
Adiè, du schöne Gegend. A o n�co jižn�ji jest osada K�e�ho�, kde osudná bitva vlastn� roz-
hodnuta byla a tu také postaven na památku r. 1900 železný pomník nákladem asi 30.000 K. 

A ohlédneme-li se ješt� na zapadající slunce zakmitne se nám v záb�esku slune�ním mohy-
la postavena na památku bratrovražedného boje - na  bo j i š t i  l ipanském. 

�ím dále, tím více stírá v�k podobu oné um�le provedené stavby na Vysoké a bohužel, že i 
lidská ruka svévoln� sáhá o�ividn� na porušení tohoto svatostanu. 

Vrch Vysoká jest zem�pisnou, vojenskou pozorovací stanicí a jedním z trigonometrických 
bod
, jako jsou: Kun�tická Hora, Pálavské vrchy, Pecný u Ond�ejova, Špicberky u Jihlavy, 
Sadská a j., jež slouží k dávání sv�telných signál
, vypo�ítávání poledník
, výšky, zemské tí-
že, ku zkoumáním astronomickým a jiným. Za tím ú�elem bývá zde (ovšem vždy za více let), 
ko�ovný v
z s universálními astronomickými aparáty. - Bod ten stojí uprost�ed z�ícenin, kde 
se nalézal zasypaný kamenný sloup s mosazným kuželem uprost�ed. Nyní jest bod ten vedle 
z�iceniny na stran� východní a zna�í jej �ty�boký kamenný sloup (asi takový, jako jsou sloupy 
u silnice), od n�hož p�i pozorování musí býti na pot�ebné strany v lese vymýt�ny ulice, aby 
sv�telné signály nemohly se minouti s trigonometrickými body svrchu �e�ených vrch
. Mýt�ní 
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ulic nastati musí, kdykoliv by stromy ú�el tohoto vojenského pozorování p�ekaziti mohly. 

Obec Vysoká náleží školou, farou, poštou, telegr. a �etnickou stanicí do Suchdola; zdra-
votním obvodem do Hory Kutné, kamž p�ispívá 9 K 94 h. 

451ZÁBO�Í. 

Poblíž levého labského b�ehu a pravého b�ehu �í�ky Doubravky - tedy na oseku �ek t�chto 
- rozprostírá se na býv. zboží kláštera sedleckého 13½ km od Hory Kutné vzdálená - obec 
ZÁBO�Í. Než osada tato povstala, bylo celé okolí posázeno lesem jehli�natým - „borem = 
bo � ím“. Za tímto borem �i bo�ím založenou osadu nazvali „Zábo � í “.901)

Zábo�í má 110 pop. �ísel, v nichž bydlí 784 obyv., a mezi nimi jest 42 evangel. ref., 2 
augš. a 18 israelit
. 

Obyvatelstvo živí se rolnictvím - hlavn� sázením zeleniny, �emeslem, prací továrenskou a 
p�i dráze. Mládež po vyjití ze školy studuje r
zné školy st�ední, obchodní i pr
myslové a jen 
skrovná �ást z
stává doma a jiná �ást jde na �emeslo a do práce tovární. 

Nejstarší rodiny dle farní matriky jsou zde od r. 1722 rodina Podleškova, Svobodova, Sle-
pi�kova, Maza�ova, Tatí�kova, Kácovská, Rosická a Poláková. Kroj veskrz jest moderní. 

N�které rodiny mají uschovány starý šat národní, jako: sukn�, živ
tky, rukávce, f�rtušky, 
zlaté a st�íbrné �epce atd., aby je potomstvu jako zbytek starých zlatých �as
 zachovaly. Náby-
tek mimo jediné vykládané truhly ve vsi jest jednoduchý - moderní. 

Obcí Zábo�í prochází okresní silnice vedoucí od sv. Kate�iny, která vystav�na byla r. 1836 
vrchností novodvorskou za pomoci robotních osadník
. Druhá okresní silnice vede od Kobyl-
nic a ta byla vystav�na nákladem okresního výboru r. 1882-3. Státní dráha Praha-Brno-Víde�
vedená pozemky zábo�skými zapo�ata 1842 a dokon�ena r. 1845. Stanice na pozemcích zábo�-
ských zove se Labská Týnice , a� právem by se m�la zváti Zábo � í , nebo� celé území ná-
dražní jest katastrem zábo�ským. 

452Ves zábo�ská rozd�luje se na dv� �ásti. Prvá �ást (p
vodní osada) má tvar nepravidelné-
ho �ty�úhelníka, po jehož stranách statky a chalupy jsou vystav�ny. Ze �ty�úhelníku toho vy-
mkly se �ty�i budovy ve skupinu kol bývalé, nyní již zaniklé myslivny a p�t budov utvo�ilo 
skupinu u cesty vina�ické. Všechna tato stavení mají popisná �ísla do 33 a stojí na t�ch mís-
tech, kde stávaly p
vodní budovy založené obce. Domy tyto mají vchody a okna do návsi. 

Druhá �ást obce tvo�í dv� �ady domk
, které v pozd�jších dobách na pozemcích vrchnos-
tenských postaveny byly. Mezi t�mi jest široká náves a �íká se zde „na P ísku“. V t�chto 
domkách kon�í pop. �íslo 53. Ostatní domy stojí po r
znu; u n�kterých jsou také p�kné ovocné 
zahrady. Na starých chalupách, kterých je tu ješt� n�kolik, zachovaly se lomenice s omalova-
nými prkny a nápisy, jako: V �ísle 27. jest zachován tento nápis: „Léta Pán� 1789 toto stavení 
je staveno s pomocí Boží nákladem Josefa Tatí�ka, souseda po�estné obce zábo�ské“. V cha-
lup� �. 29. a 31. byly na lomenici staro�eské nápisy, ale ty v posledních letech zmizely. Až asi 
na 10 chalup d�ev�ných, na nichž lze �ísti letopo�ty 1786, 1789 a 1802, jsou všecky stavby 
zábo�ské zd�ny a pokryty taškami, b�idlicí, nebo plechem. Škola, fara, nádraží a tovární budo-
vy jsou o poschodí, ostatní p�ízemky. Na návsi stojí na vysokém sloupu socha P. Marie, kterou 
postaviti dal svým nákladem r. 1739 fará� P. R. Hein. 

Obec má chudinský ústav, kterýž má 2000 korun jm�ní, z n�hož dostává 12 chudých zá-
bo�ských 2 K m�sí�n� p�ísp�vku. 

Jm�ní obecní jest 5% st�íbr. renta v cen� 1000 K, 4% korunová renta v cen� 3200 K a do-
mek �. p. 21 v cen� 1000 K; dále jest majitelkou 44 ha 27 a 50 m2 pozemk
, z �ehož odvádí 
422 K 20 h a celá obec má vým�ry 561 ha 64 a 99 m2 a odvádí 8979 K 68 hal. daní. Jména po-
zemk
 u obce naší: na Brouskách, na Sv�tici, na Dubinách, na Jilmové, na Doubrav�, Žlábka a 
v Pavu�inách. 
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Rolnící p�stují všecky obilniny i zeleniny �epu a �ekanku. Obilniny v mí�e menší. Proto 

spot�eba obilí nesta�í; p�ivážejí se výrobky mou�né atd. z Kolína, z Lab. Týnice, Hory Kutné a 
j. v. Proso a len se již nep�stují, a� d�íve dávaly zna�ného p�íjmu. Ovocnictví není dostate�n�
vyvinuté; zahrady pot�ebovaly by lepší kultury. Toliko sad jubilejní založený r. 1873 p�i 
Doubravce nese hojného užitku. P�i škole je ovoc. školka a u myslivny školka lesních strom
. 

Krajina naše jest veskrz píse�ný nános i povstalo proto u nás po�ekadlo: „Všude zem 
Pán� ,  j en  v Zábo � í  p ísek“. 

P�ed lety v �as velkého sucha rozorávaly se luka a pastviny v pole a dnes koná se opak to-
ho. V starém �e�išti Labe a Doubravky jsou mo�ály, kterým lid �íká „jezera“.902) 

Na blízku nádraží stával na p
d� zábo�ské spol. cukrovar, továrna na �išt�ní petroleje; nyní 
z
stala jen voskárna a opodál sušárna na �ekanku. Zdravotní pom�ry jsou uspokojivé; jen v 
roce 1836, 1850 a 1866 objevila se v malém cholera.

Obec Zábo�í leží na rovin� labské na posledních výb�žcích hor Železných 201 m n. m. 
Nejvyšší bod v katastru obecním dosahuje 207 m, nejnižší, p�i vtoku Doubravky do Labe, 
pouze 197 m n. m. 

Vodstvo zábo�ské není �etné, ale veliké. Labe, hlav. �eka království �eského, tvo�í hranici 
mezi obcí naší a obcí lžovickou, ale zárove� také tvo�í hranici okresu kutnohorského. P�ichází 
sem od Lab. Týnce a voln� hýbe se rovinou dále sm�rem západním ke St. Kolínu. �eka 
Doubravka p�itéká sem od Kobylnic a za mostem okr. silnice novodvorskozábo�ské d�lí se ve 
dv� ramena (delta) a odnáší vody své královn� �eských vod. �asto bývá rozvodn�na a tu vylé-
vá vody p�es b�ehy a d�lá mnoho škod. 

Deš�
 spadne v okolí našem pom�rn� dost; krupobitná mra�na u nás se rozrážejí a z�ídka 
kdy kroupy tlukou, toliko 3. �ervence 1897 a 23. kv�tna 1898 zatm�lo se v minut� nad kraji-
nou a hned na to blesky se k�ižovaly a hrozný hukot oznamoval p�íchod krup. Nedaly na sebe 
dlouho �ekati, v málo minutách bylo po úrod� polní, zahradní i ovocné, a k tomu 30. �ervence 
t. r. po p�ívalných dešt�ch rozvodnily se naše �eky tak siln�, že pozemky zábo�ské byly skoro 
všecky pod vodou. Ba možno �íci, že Labe zastavilo vodu Doubrav�inu a Zábo�í bylo ostro-
vem - vodou kolkolem oblito. Škoda byla veliká - náhrady dostalo se obci nepatrné. 

Po mnoho let pracovalo se na regula�ním plánu �eky Doubravky a vypo�ten ing. Bol. Tro-
janem na 2,271.000 zl. r. �. Regulace zapo�ala na horním toku u vsi Pa�ížova velkou p�ehra-
dou, kteráž má zachytiti milion m3 vody a tím zabrániti nebezpe�í na dolním toku. P�ehradu u 
Pa�ížova po�al architekt K�i�ka z Kolína stav�ti r. 1908 a m�la býti r. 1912 ukon�ena. Stavbu 
p�evzal za 1,800.000 K, které kryje stát a zem�. Jakmile p�ehrada bude hotova, p�ikro�í prý se 
k další regulaci na toku dolním, a tak bude zabrán�no mnohému nešt�stí a škod�, kterouž 
Doubravka s sebou p�ináší.903a)

453V okolí nalezeny �asto popelnice, ale z neznalostí byly zni�eny anebo ze ziskuchtivosti 
byly odneseny a jinam prodány. P�i stavb� cukrovaru r. 1870 nep�išlo se na nic pam�tihodné-
ho. Když však týž rok upravovali nádvo�í v cukrovaru, našli v hloubce asi ¾ m žárovišt�. V 
tom bylo trochu popela, rozbité již popelnice, silné a hrubé kosti, ostruhy, bronzové udidlo, 
skládající se ze �ty� �ástic p�kn� pracovaných, dále bronzová poklice, p�aska, 35 kulatých 
knoflí�k
 a 10 bronzových mlat
 (celt
), n�které hladké, n�které vyzdobené a ouškem opat�e-
né. Všecky tyto v�ci opatrn� sebral tehdejší adjunkt p. Václav Freyn a �editel cukrovaru Kar-
lík903b) a byly zaslány �eskému museu, jen dva mlaty obdržel p. A. Merz v Lounech. V r. 1897 
nalezl d�lník dobývaje pa�ezy v lese velkou popelnici a pon�vadž v ní pen�z nebylo, svévoln�
ji na sta kus
 rozbil.904) 

Škola. Kdy dostalo se obci zábo�ské prvé školy, nesnadno ur�iti, ale najisto se dá postaviti, 
že již v dob� Karla IV. byla v Zábo�í založena škola a vydržována z bohatého jm�ní zádušní-
ho. Vyu�ovali kn�ží, kte�í k ruce své m�li pomocníky. 
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Ve válkách husitských, když kn�žstvo nem�lo nikde pat�i�né ochrany, opustilo Zábo�í a 

tak zašla škola. 
V pam�tní knize farní uvedeno, že založena byla od Církvice u Hory Kutné r. 1623 filiální 

škola v Zábo�í o t�íd� jedné.905) Dle matriky církvické zem�el v Zábo�í dne 25. zá�í r. 1704 Jan 
Davidovský, kantor. Dle toho byla zde škola i v XVIII. v�ku, ale fary tehdy tu nebylo. R. 
1722, kdy zde op�t fara byla, povýšena škola na farn í , a p�iškoleny k ní tyto osady: Zábo�, 
Sv. Kate�ina, Kobylnice, Lišice, Habrkovice, Bernardov a Vina�ice. V roce 1840 odškolily se 
Kobylnice, Lišice, Habrkovice, Bernardov a p�ed tím již r. 1786 Sv. Kate�ina. Vina�ice byly r. 
1898 odtud také odškoleny a p�id�leny k Labskému Týnci, takže z
stalo jen Zábo�í samo. Ve 
které budov� se prvotn� vyu�ovalo, známo není; ale r. 1734 byla škola i se svými u�iteli v 
domku �. pop. 2. umíst�na. A domek ten 15. �ervna r. 1908 lehl popelem. Až do té doby �íkalo 
se mu „s tará  ško la .“ 

454V letech 1873-74 vystav�na c. k. okr. škol. radou na obecním pozemku na severní stran�
obce proti východu nová škola. Náklad obnášel 26.000 K a kryt byl okr. škol. fondem. Plány 
navrhl Ji�í Zach, �editel kutnohorské reálky a stavbu provedl stavitel Václav Slepi�ka z No-
vých Dvor
. 

R. 1876 byla škola na zákl. výn. c. k. z. š. r. 1824/475 �ís. 1409 rozší�ena o t�ídu druhou a r. 
1893 na základ� výn. z. šk. r. ze dne 22. února �. 4292 o t�ídu t�etí. Pokud se ze zápisk
 škol. 
dalo zjistiti, uvádíme, že škola zábo�ská m�la p
vodn� ze všech p�iškolených obcí pouze 44 
d�tí. (23 chl. a 21 dívku.) 

P�íjem u�itel
 nejprvn�jších nelze udati, pon�vadž to byli pomocníci placení z pen�z kos-
telních a bez jakékoliv úmluvy �ili fassí. Teprv r. 1792 vyskytuje se fasse, z kteréž vyjímáme, 
že u�itel zábo�ský m�l 89 zl. 40 kr. st�. na hotovosti, n�kolik jiter polí zádušních zdarma k uží-
vání a n�kolik jiter za velmi nízký nájem, celkem 11 jiter pozemk
. 

R. 1825 vyskytuje se nová fasse, která takto v n�meckém jazyku sepsána: Sobotáles 31 fl. 
3 kr., p�ísp�vky z dom
 11 fl., desátek z obce 4 fl. 33 kr., užitek z polí a luk 6 fl. 14 kr., na pe-
n�zích 8 fl. 18 kr., kostelní pokladny 16 fl. 2 kr., štola 5 fl., ze sv. kate�inského fil. chrámu 20 
fl. Celkem 101 fl. 70 kr. 

Ve fassi té jest také poznámka, že u�itel Jan Vorel zde p�i škole 30 rok
 p
sobí a že jest 
pilným, sv�domitým u�itelem a že mládež sv��enou dle nejnov�jších zákon
 školních �ídí, ve-
de a vyu�uje. 

Datum v Zábo�í dne 1. ledna 1825. P. Poho�elický, školdozorce. Ludvík Seifert, fará�. Jan 
Vorel, u�itel. Potvrzuje se ú�edn�: Vrchnostenský ú�ad v Nov. Dvorech 1. ledna 1825. Engel-
bert Schak, �editel. 

Do r. 1860 m�l u�itel platu 176 zl. 20 kr. st�. a do r. 1870 mimo pozemky 220 zl. 03 kr. 
st�., z nichž vydržoval pomocníka. Tento plat byl pak r. 1870 upraven nov. škol. zákonem dle 
t�ídy druhé. Pam�tní kniha školní založená r. 1840 uvádí b�žné záležitosti obce, školy a života 
ve�ejného. 

Pam�tní kniha farní zaznamenává tuto posloupnost u�itelstva od r. 1722: Václ. Vorel (r. 
1722), Payl, Václ. Braun, Ji�í Jukl (tito t�i bez udání letopo�tu), op�t Václav Braun (1870), Jan 
Svoboda (1780-92), Frant. Jerie (1792-94), Jan Vorel (1795-1827), Zeno Kopecký (1827-55), 
[k ruce jeho pomocníci: Frant. Po�íz, Jos. Kos, Ed. Kopecký, Eust. �ernovský a Ludvík Vo-
rel], Ant. Špinka (1855), Václ. Pejšek (1855-67), Ant. Kopá� (1867), August. Bidlo (1867-
89), Berta Janatová (1875-6), Mat�j Liska (1876-7), Jan Šafránek (1877-78), Jos. Jelínek 
(1878- † 1890), Josef K�emen (1888-1890), Josef Nová�ek (½ roku 1890), Jan  Zadraži l  
(1890 jest �íd. u�. dosud), Josef Littman (1890-6), Josef Pospíšil (1893-1911), Jan Rá�ek 
(1896-99), Frant. Brodský (1899-1900), Anna Cinnerová (1900-01), Jan Rá�ek (op�t 1901-
1902), Rudolfa Hocková (1902-08), Ant .  Neve�e �el  (1905 až dosud), Jar .  Po lák, u�. 



300
(1911 až dosud). 

P�edsedové míst. škol. rady od zavedení nov. zák. škol.: Jan Skalník (do 1875), Josef Ro-
sický (1875-1879), Václav Maza� (1879-1884), Josef Rosický (1884-89), Jos. Slaví�ek (1889-
91), Karel Skalník (1901-1902), Josef Tomášek (1902-07), Karel  Skaln ík (1901- dosud). 

Místní školní dozorcové: Josef Holman (do r. 1881), Václ. Mazá� �. 26 (1881-84), Josef 
Slaví�ek (1884-91), Václ. Freyn (1891-1908), Fran t .  Audolenský (1908- dosud) 

Industriálním pracím u�í se ve zdejší škole od r. 1883 a industr. u�itelkami byly: Em. Za-
labáková do r. 1901, Ida Jelínková, do r. 1905, Aloisie Kolá�ná do r 1906, Božena Ková-
�ová od r. 1906 dosud. 

Ve zdejší škole vyu�uje se také št�pa�ství a v�ela�ství: št�pa�ství ve školce školní a v�ela�-
ství ve v�elníku správce školy. 

455Farní chrám. V Zábo�i byla založena a slohem románským vystav�na kaple již v XI. 
století a byla zasv�cena sv. Prokopu. P
vodn� byla to jen knížecí kaple, nebo� ji založil Vrati-
slav II., král �eský, r. 1080.906) �asopis �eského Musea klade její založení do r. 1088.907) Bu	
jak bu	, jest to znamenitá stavitelská památka slohu románského, kdy sloh ten dosáhl v krá-
lovství našem nejv�tší dokonatosti. 

Nejstarší písemnou zmínku o Zábo�í máme z let 1344-50,908) kde v kolínském d�kanátu 
uvádí se plebanie v Zábo�í909) a ta trvala do r. 1623. Od té doby do r. 1722 byl kostel zábo�ský 
filiálním a p�ináležel k fa�e církvické. R. 1722 byl za farní prohlášen.910) 

Patronové kostela byli: zakladatelé, snad pozd�ji králové �eští, klášter sedlecký, panství 
kolínské a novodvorské, které patronem jest až dosud. 

P�i založení byl zajisté katolický, ve válkách husitských utrakvistický a po r. 1622 zase ka-
tolický. 

P
vodní kostelík zábo�ský jest zajímavá románská stavba, která se dochovala na na naše 
�asy; jest to nyn�jší presbytá�. Stavba provedena jest z tesaných kostek �erveného pískovce. 
Klenba p
lkruhová spo�ívá na �ty�ech sloupích, z nichž na všecky �ty�i strany vycházejí ob-
louky do hlavních zdí, kdež 456kon�í mocnými polokruhovými pásy spo�ívajícími na nosi�ích, 
na nichž vytesány jsou lidské hlavy a paže tak, jakoby celou tíži klenby nesly. Pilí�e nesoucí 
klenbu jsou hlavicemi okrášleny. Prostora mezi t�mito �ty�mi sloupy byla za d�evní doby ne-
sklenutá - volná. P
vodn� byl presbytá� tento kostelíkem zábo�ským. Sem vcházelo se se stra-
ny východní, kde stával skvostn� �ezaný portál, který nem�l v celém království sob� rovného. 
Podobné portály m
žeme hledati jen za hranicemi vlasti naší, jako v Pávii, v �ezn�, v Bam-
berku, na Morav� v P�edklášte�í u Tiš�ova a na p�edm�stí Podklášterském v T�ebí�i a dce�i 
tohoto kostela v M��ín� u Jihlavy. 

Portál ten byl p�i rozši�ování chrámu zábo�ského odtud p�enesen na stranu jižní do p�í-
stavku, který dle všeho r. 1722 vystav�n byl. P�ístavek byl sklenut a m�l ním býti nápodoben 
kostelík p
vodní; proto byla stará ze	 probourána a dva sloupky z ní utvo�eny a pak nové dva 
sloupky do p�ístavku p�idány, které pak nesly klenbu celého chrámu. Le� sloupoví nemohlo 
dlouho snésti tíži klenby. Již r. 1830 hrozilo sesutím a za fará�e P. Ko�ínka odklizeno a nahra-
zeno lehkým rovným stropem rákosovým. Tam, kde stával portál, postavili nevkusnou sakris-
tii. Že tomu tak, podává sv�dectví zachovalý sklenutý oblouk nad vchodem ze sakristie do kos-
tela, na kterémž míst� stával onen vzácný portál. 

A portál p�enesením utrp�l velice mnoho; oblouky a sošky �ezané poškozeny, sloup jeden 
rozbit a p�iznati nám jest, že barbarsky s ním bylo naloženo. Portál i sloupoví jest zhotoveno z 
opuky. Nakládáno-li bylo s portálem za d�evní doby barbarsky, což máme �íci, jak se ním na-
kládalo v roce 1900 p�i restauraci? Z vápna byl sice oškrabán, ale všecky defekty byly maltou 
z hydraulického vápna a cementu zad�lány a chybující sloup nahrazen také z této látky, takže 
nyní portál má op�t �ty�i sloupy a jest celý cementem nat�en. To� p�ece neslýchaná restaurace 
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za doby naší. Což nikoho zde nebylo, aby restaurace byla provedena solidn�, v�rn� a z kame-
ne? A kde byl p. c. k. konservator? �i schválil takové barbarství? 

V presbytá�i severní zdi hned vedle oltá�e vedou v tloušce zdi p
vodní schody na klenbu. 
Schodišt�m tímto vejde se nad klenbu presbytá�e a zde z�íme �ty�i vysoké, �tverhranné, p�kn�
zachovalé pilí�e, na jichž krycích deskách spo�ívají polokruhové oblouky, kteréž sm�le nesou 
st�ny dosti vysoké v�že. V pozd�jší dob� byly tyto pilí�e op�eny oblouky z cihel, by snad sm�-
lé stavb� této byly dostate�nou oporou. 

Sem padá se všech �ty� stran sv�tlo románskými okénky, po t�ech sdruženými. Jiné dvojice 
oken jsou zazd�ny. 

Až do nedávna byly tyto podivné prostory považovány za pohanskou ob�tnici,911) ba i za 
obydlí hlásného; avšak tomu není tak, nebo� to jsou zbytky druhého horního kostela,912) kterýž 
kdysi otvorem mezi pilí�i, nyní zaklenutým, s dolejškem spojen byl, aby tak zde p�ítomný lid 
služeb božích ú�asten býti mohl, jako jinde z oratorií nebo z k
ru. 

Mezi pilí�i vid�ti dosud asi metr vysokou ze	 poprsní, kteráž d�íve byla zábradlím kol 
prázdné prostory mezi pilí�i, ale když chrám vyho�el, byly hlavní zdi kol ho�ejší prostory ubo-
�eny a o zbytky jejich nep�im��ená v�ž novými oblouky opat�ena. 

Kdo byl stavitelem skvostného tohoto románského kostelíka, to� ovšem z
stává na dále 
hádankou. Palacký v Popisu zem� �eské praví: „Zajisté p
vodce díla tohoto, jenž d
myslným 
na p�ísných matematických pravdách založeným zp
sobem ohromnou tíži na �tvero tenkých 
sloup
 rozložil a pobo�ními 457oblouky na hlavní zdi p�enášel, již na znamenitý stupe� vzd�-
lanosti vyniknul a nám potomk
m o tomto svém díle patrné sv�dectví o skv�lém rozpo�tu a 
um�leckých schopnostech praotc
 našich zachoval.“ 

Možno-li však považovati znaménko na hlavici prvého sloupu  za letopo�et, pak 
aspo� rozlušt�n byl by po�átek a p
vod této zajímavé stavby. Zna�ilo by totiž znaménko toto 
1020. Pravd�podobn�, že v té dob� byly již základy ke kostelu tomu položeny, ale k dostavb�
došlo pozd�ji. Nejen mnozí archaeologové a mezi nimi i náš Vocel, ale i znalci odborníci kla-
dou dostavbu kostela k r. 1080-88 a p�ipisují ji králi Vratislavovi II. Dle pov�sti m�li zde �es-
ká knížata sv
j lovecký hrádek a ten prý stál hned vedle kostela, tu, kde dnes stojí d
m �p. 31. 
a byl spojen s kostelem krytou chodbou. 

458Ve v�ži jsou zazd�ny jakési dvé�e, což by na spojení hrádku s chrámem ukazovalo. Že 
by však náležel n�kterému pánu �eskému, nikde se neuvádí a pov�st ta se nepotvrzuje; známo 
však, že teprv král P�emysl II. daroval zdejší krajinu klášteru sedleckému. 

Stavbu chrámu a n�jakého hrádku mohli provésti v té dob� jen mniši sázavští anebo za je-
jich intervence domácí mist�i, na�ež dob�e poukazuje �ervený pískovec, z kterého oni rádi 
stavby provád�ti dali. 

V písemných památkách p�ipomíná se nám teprv kostel v knihách konfirma�ních r. 1354, 
ve kterémž roce opat sedlecký usadil kn�ze Blažeje fará�em v Zábo�í a zábo�ského fará�e Mi-
kuláše usadil do Mnichovic. (Nyn�jší Zálabí Kolína.) Dále uvádí se r. 1362 a sice tím, že opat 
sedleckého kláštera zvolil obci zábo�ské duchovního pastý�e a dal jej 23. dne m�síce máje skr-
ze k�esetického fará�e v chrám zábo�ský uvésti. 

Ve válkách švédských, když Banner r. 1639 až k Nymburku a Pod�brad
m se položil, p�i-
bylo také jedno odd�lení vojska jeho do zdejší krajiny a tu mnohé vesnice vydrancovalo a vy-
pálilo. Týž osud stihl také Zábo�í a jeho románský kostelík. 

A opušt�n nez
stal kostel ten dlouho, nebo� osazen byl kn�zem pod obojí, pon�vadž v do-
b� té po�ala se víra evangelická rozmnožovati, a rozbroje náboženské ve válkách husitských 
nabyly vrcholu. Kn�zem pod obojí byl zde fará� Ond�ej, který m�l v Ho�e d
m u sv. Bartolo-
m�je. (Pam. kniha far.) 

R. 1622 byli prostestanti potla�eni a kn�ží jejich vyhnáni. Od té doby z
stal kostel opuš-
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t�n. Teprv r. 1655 na�ídila Marie Monika Švihovská z Valdštejna vyšet�iti pom�ry církevní na 
panství novodvorském a pak dala kostel po katolicku upraviti a p�id�lila jej k fa�e církvické 
jako kostel filiální. Ale již r. 1658 byl hlavní oltá� vyzdvižen a sv. Prokopu zasv�cen. Vysv�til 
jej P. Zatego, sufragán pražský a vložil v n�j ostatky sv. Saturnina a sv. Mo�ice. Hrab�nka 
Barbora V�žníková r. 1722 odtrhla kostel zábo�ský od fary církvické, prohlásila jej farním a 
dosadila sem fará�e katolického.913) Od té doby z
stal již stále katolickým. Kol chrámu Pán�
byl založen h�bitov, že však nesta�il, založen r. 1832 poblíž vsi nový a starý h�bitov zrušen. 
Na h�bitovech nezachovalo se žádných památných náhrobk
 ani k�íž
, toliko v kostele uscho-
ván do pískovce tesaný náhrobek z r. 1627. Nápis jeho zní takto: „Léta Pán� 1627 v pond�lí na 
outerý okolo 5. hodiny na noc po svatém Mikuláši usnul jest v pánu urozený a state�ný rytí�
pan Mikuláš Loukovnický z Loukovníka a ve vsi Kobylnicích, jehožto t�lo tuto odpo�ívá, 
o�ekávaje slavného z mrtvých vstání.“ 

Opodál kostela na stran� severní stojí d�ev�ná zvonice. Základy její jsou zd�né z kamene a 
zdá se, jako by to byly zbytky n�jaké staré budovy, na n�ž se teprv pozd�ji zvonice vystav�la r. 
1679. Na v�ži jsou �ty�i zvony, dva v�tší, dva menší. V�tší zvon nese tento latinský nápis: 

Illustrissimus Dmus, Dmus Bernardus Baro de Wieznik J. C. M. in Regno Bohemiae Con-
siliarius Dominus in Novis Villis ac Therezia de Wieznik nata Comitissa ab Arco. 

Anno 1679. 
Sit nomen Domini benedictum in Saecula. 

S. Nicolae ora pro nobis. 
Na zvonu tom se nachází obraz sv. Mikuláše, a krásn� provedený znak hrab. z V�žníku. 

Kolem koruny a p�i dol. okraji jsou drobné ozdoby. 
459Menší zvon nese nápis: 

Anno Domini 1679. 
Sancte Laurenti ora pro nobis. 

Ostatní menší zvony nemají žádných nápis
 ani letopo�t
. 
Ku fa�e zábo�ské náležejí osady: Zábo� s nádražím a dv�ma továrnami, Vina�ice, Sv. Kate-

�ina, Kobylnice, Bernardov, Habrkovice, Lišice a samoty: mlýn Lanžov, Hornická, domek na 
st. dráze, myslivna a na Špand�. 

Posloupnost duchovenstva, pokud se zjistiti dalo, jest následující: Daniel Linhart (1722-
33), Karel Hein (1733-70), Jan Semelka (1770-1805), Ludvík Seifert (1805-15), Frant. Fritsch 
(1815-25), Antonín Ko�ínek (1825-42), Ignác Hübl (1842-68), Jos. �ejka (1868-70), Václav 
Van�k (1870-1901), Josef Mejznar (1901-08), Tomáš Coufal  (1909 dosud). R 1345 byl tu 
fará�em Mikuláš, pak Blažej a pak ve válkách hus. Ond�ej. 

R. 1603 byl zde fará�em kn�z Jan Laetus Novokolínský, kterýž m�l býti od Havla fará�em 
v P�elou�i, o n�jž P�elou�tí žádali. P�imlouval se za n�ho Albert Pfefferkorn z Ottopachu.914) 

Posloupnost kaplan
: Paschasius Krissel, františkán, Didakus Chvalovský, Josef Budecius, 
Karel Klimeš, Tomáš Batista, Mat�j Habrman, Ant. Hlava, Eugenius Pecold, kapucín, Franti-
šek Adamec, Martin Turovský, Josef Veber, Václav Pixa, Frant. Fry�, Fr. Šrámek, Ig. Jav
rek, 
Jan Jakeš, Frant. Kou�ílek, Ignác Zelinka, Josef Kolauf, Josef Byst�ický, Pantaleon Neumann, 
VáclavVan�k, Ant. Flesar (Plecar), Jan Preclík, Ant. Valenta, Jan Štika, Frant. Kratochvíl, 
Frant. Herman, Karel Volenec, Frant. Herman. 

Matriky farní zachovány jsou od r. 1722, d�ív�jší vedeny v Církvici. Z po�átku psány jsou 
latinsky a od r. 1784 �esky. 

P�ifa�ené obce: Zábo�, Sv. Kate�ina, Kobylnice a Lišice odvád�ly desátku „in  natura“ 30 
korc
 žita, 18 je�mene a ovsa; Bernardovští, Habrkovští a Vina�ští platili za desátek hotov�
každá obec po 4 zl. 30 kr. Ostatní p�íjmy fará�ovy platila vrchnost novodvorská. 

Pam�tní knihy farní jsou dv�; prvá latinská, založená fará�em Semelkou (1770), druhá od 
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r. 1841 �eská; �esky po�al psáti prvn� kaplan P. Pantaleon Neuman, spisovatel �eský. 

D�jiny. Krajina mezi panstvím Slavníkovc
 a mezi panstvím mocných \/ršovc
 náležela 
knížat
m �eským. V tu také lze po�ítati krajinu zábo�skou, kde u hradu Týnec n. Labem pan-
ství Vršovc
 kon�ilo. 

Za panování Vladislava II., založen byl klášter sedlecký �eským pánem Miroslavem Mark-
vartem.915) Vladislav daroval k n�mu pozemky - lesy, pustiny - až ku potoku tekoucímu kolem 
velkého lesa „Bor“ zvaného. 

460A dle kroniká�e Beckovského p�ikoupil teprv 30. �ervna 1278 opat sedlecký Mikuláš 
XIV. od krále P�emysla Otakara II. les „Bor“ až k Labi za 150 h�iven st�íbra pražské váhy a 
tak p�ipadlo Zábo�í ke klášteru sedleckému. 

Po válkách husitských, ve kterých byl klášter sedlecký zbo�en, zapsal císa� Zikmund Bed-
�ichu ze Strážnice m�sto a hrad Kolín nad Labem a k tomu mnoho vesnic, mezi nimi i Zábo�í. 
Smlouva mezi pány �eskými, císa�em Zikmundem a kn�zem Bed�ichem ze Strážnice o m�sto 
Kolín a panství k n�mu náležející sepsána byla 18. dne m. prosince 1436.916) 

Když roku 1453 podrobil se Bed�ich ze Strážnice mladému králi Ladislavu Pohrobkovi, 
p�ipsal mu nový král ke 3000 kopám, které m�l na m�st� Kolín� a ostatních statcích, ješt�
3000 zl. uherských. 

Za v�rné služby povolil král Ladislav Ji�ímu z Pod�brad, aby zastavené statky Kolín m�sto 
a osady, mezi kterými bylo i Zábo�í, Bed�ichu ze Strážnice vyplatil a pro sebe držeti mohl prá-
vem zápisným. 

Po smrti Ji�ího z Pod�brad rozd�lili se synové jeho o statky, a Viktorinovi p�ipadlo v �e-
chách m�sto a zámek Kolín se vším k n�mu p�ipojeným zbožím - tedy op�t i s osadou Zábo�í. 

Pozd�ji p�ešlo panství kolínské na bratra Viktorinova Hynka, pána na Pod�bradech a Kos-
tomlatech. Král Vladislav vydal smlouvu Hynkovi, vévodovi minstrberskému etc. strany vý-
platy zámku a m�sta Kolína s p�íslušenstvím atd. A v p�íslušenství tom se také jmenuje Zábo�í. 
Hynek držel panství kolínské ješt� n�kolik rok
 a zboží kolínské p�ešlo z jeho držení na krále 
Matyáše; ale již 1. zá�í 1486 postoupil král Matyáš králi Vladislavovi na sjezdu v Jihlavi právo 
své na Kolín, a sn�m roku 1487 povolil králi Vladislavovi obecnou berni na vyplacení Kolína 
s p�ísluš. osadami.917) 

Král Ferdinand I. panu Karlu ze Žerotína z linie Strážnické za jeho v�rné služby a za veli-
ké zásluhy, které si dobyl o rod Habsburský vál�ením proti Maur
m v Africe, proti Turk
m v 
Uhrách i proti vzdorným knížat
m n�meckým, odvd��il se tím, že mu daroval r. 1551 panství 
žehušické a r. 1553 prop
j�il mu zápisn� hrad i m�sto Kolín se všemi k n�mu pat�ícími osa-
dami. Popis Zábo�í p�i odevzdání panu Karlu ze Žerotína byl sepsaný ve �tvrtek p�ed sv. Tro-
jicí l. 1553.918) Tak p�ešlo Zábo�í k panství žerotínskému. 

Jan Karel ze Žerotína zem�el p�i dvo�e císa�ském r. 1560 a z
stala po n�m vdova Veronika 
roz. Tr�ková z Lípy, která na panství kolínském a k n�mu pat�ícím vesnicím pojišt�no m�la 
5000 kop groš
 pražských daru jit�ního.919)

Po n�m nastoupil syn jeho Karel ze Žerotína panství kolínské, ostatní brat�i byli jinými 
statky pod�leni. 

Roku 1591 vyvadil císa� Rudolf II. panství kolínské z rukou Kašpara Melichara ze Žerotí-
na a spojil je se statkem libenickým a dal je spravovati svými hejtmany. 

Kašpar Melichar ze Žerotína byl též pánem Nového Dvora a žádal stavy království �eské-
ho za p�ímluvu, aby mohl vesnice Sv. Jakub, Sv. Kate�inu, Církvice, Zábo � í , Kobylnice, Li-
šice, Morašice a Sv. Mikuláš, které otec jeho pro zásluhy své zápisn� držel, v d�dictví své 
uvésti, což stavové na sn�mu r. 1593 shromážd�ní i císa� Rudolf II. potvrdili. O to již Karel ze 
Žerotína 1537 žádal, 461ale tehdy mu vyhov�no nebylo.920) Že však osady jmenované byly Že-
rotínovi pouze v d�dictví p�i�knuty, žádal Kašpar Melichar ze Žerotína r. 1608 stavy království 
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�eského, aby mu vymohli u císa�e zápis do desk zemských na jmenované vesnice, které byly z 
panství kolínského vyvazeny a k rukám jeho k d�dictví p�ipsány. 

Stavové �eští byli u císa�e p�ímluvnými a vymohli mu zápis do desk zemských na jmeno-
vané vesnice mimo Morašice, rybní�ek korutický a n�které kusy les
 u Zábo�í. A r. 1611 v den 
sv. Ji�í císa� Rudolf II. uvedl Kašpara Melichara ze Žerotína pro zásluhy Karla Žerotína, otce 
jeho, v d�dictví jmenovaných vesnic se vším p�íslušenstvím.921) 

Tímto aktem ustaveno panství novodvorské, ku kterémuž Zábo � í  p�ivt�leno a z
stalo tak 
až podnes. 

462Obec zábo�ská má faru, školu, poštu, telegraf, nádraží c. k. státní spole�nosti, �etnickou 
stanici, ale náleží obvodem zdravotním do Lab. Týnce, kamž ro�n� na léka�e 217 K 28 h p�i-
spívá. 

Jako prost�edk
 spojovacích ku vyvážení plodin a p�ivážení pot�eb domácích užívá se hoj-
n� želez. dráhy a vedle toho okresních silnic. 

ZADNÍ. 

Východn� �erv. Janovic asi 3 km cesty poblíž rybníka „Nedonedlo“ jest osada Zadní . Má 
4 domy a 29 obyvatel
. Chalupy jsou vesm�s chud� stav�ny z materiálu tvrdého, kryty šinde-
lem i slamou a jsou roztroušeny po r
znu v zahradách ovocných. Strom
m se zde valn� neda�í. 
Obyvatelstvo žíví se zde málorolnictvím a nádenictvím. Nejstarší rodiny jsou zde Vilímova, 
Pospíšilova a Bartu�kova. 

Obecní jm�ní záleží v domku �. pop. 4 v cen� 400 K a pozemk
 (jichž jest šestina zalesn�-
na) ve vým��e 13 ha 60 a a platí se z nich ro�ní p�ímé dan� 27 K 16 h; vým�ra celé katastrální 
obce Chvalova, Plhova a Zadní obnáší 127 ha 40 a 21 m2, z �ehož odvád�jí ro�n� 570 K p�í-
mých daní, jak již u Chvalova se udává. Potok
 Zadní nemá; rybník Nedovedlo a Zoušský, 
které tvo�í Medenický potok, jsou mu nejbližší. 

D�jiny. Zadní, o n�mž r. 1750 se zmínka �iní ve spise „Panství kutnohorské“,922) náleželo 
v ty doby k panství �ervenojanovickému. Kam p�ed tím náleželo, nikde se do�ísti nelze. P�i 
tomto statku vypisuje se v p�iznávací listin�, že bývá velký schodek na robotách jízdních i p�-
ších a to proto, že mnozí sedláci i chalupníci nemohou pro robotu ani dan� platiti a bývají tedy 
propušt�ni a jiní t�eba i v poutech na místa jejich osazováni. Za tou p�í�inou slibuje se v listin�
té takovým poddaným, 1. aby sob� mohli spomoci, „pasírovati“ celoro�ní robotu jízdní i p�ší, 
ano i také pen�zi z d
chod
 - (které málo kdy k oplacení p�ijdou) založeni býti mají. 2. Když 
n�jaký statek anebo chalupa skrze neš�astný pád ohn� sho�í, nebo sejde, má na takové stavení 
vrchnost zdarma d�íví dáti, anobrž i k odvezení a stavení téhož robotu „pasírovati“. 3. V t�ch 
panských pastviš�atech z m�ste�ka Janovic, vesnice Vilímovic, Bludova, Zho�e, Chvalova, 
Plhova a Zadních mohou poddaní sv
j dobytek ve�ejn� pásti, pon�vadž žádných pastvisk ne-
mají, a kdyby se jim to zameziti m�lo, žádného by dobytka chovati, sami pak by živi býti a c. 
k. povinné dan� vybývati nižádným zp
sobem nemohli. Týká� se tedy toto p�iznání všech obcí 
poddaných a jest tu z�ejmo, že milostivá vrchnost se o poddané dostate�n� starala. 

Zadní jest p�iškoleno, p�ifa�eno, poštou i telegr. a �etnickou stanicí p�ikázáno do �. Jano-
vic a obvodem zdravotním do Zbraslavic, kam ro�n� s Chvalovem a Plhovem p�ispívá 10 K 20 
h. Nejbližší nádraží jsou �erníny na míst. dráze Hora Kutná-Zru�. 

ZAVADILKA. 

Osada Zavadi lka  leží na pravém b�ehu Vrchlice a po obou stranách erární silnice kutno-
horskotáborské asi 1½ km již. obce Bahna. �ítá 6 dom
 s 42 obyv. Domy jsou nízké p�ízemní 
a kryty nejvíce slamou. 
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Na Zavadilce je hostinec, který již v dob� dávno minulé byl nemalé d
ležitosti. V �ase 

nejnov�jším, kdy docíleno bylo spojení železni�ního pro jižní �ást okresu našeho a dolnokra-
lovického, pozbyl této d
ležitosti nadobro. 

Lid živí se malorolnictvím a nádenictvím. Mládež po vyjití ze školy z
stává doma, nebo 
jde do služeb. Na blízku Zavadilky jest vrch �e�ený „nad Lánem“ 425 m n. m. 

Zavadilka rozdvojena jest malým pot
�kem, který pramení na východní stran� a uprost�ed 
osady podtéká erární silnici a vpadá do Vrchlice. Tento pramínek d�lí Zavadilku na dv� �ásti - 
jižní náleží k Opatovic
m, severní k P�edbo�ic
m. S t�mito obcemi sdílela Zavadilka všecky 
osudy. 

Zanadilka náleží školou do Bahna, farou na Byká�, poštou a telegr. do �erv. Janovic, �et-
nickou stanici do Zbraslavic a zdravotním obvodem do K�esetic. 

Nejbližší zastávka železni�ní jest Bahno na místní trati Hora Kutná-Zru�. 

463ZBRASLAVICE. 

Na erární silnici kutnohorskotáborské 18 km pon�kud jihozápadn� Hory Kutné leží po 
obou stranách silnice �e�ené ve výši 502 m n. m. m�sto Zbras lavice . Celé m�sto rozprostírá 
se na severním snahu kopce Poupi lu  (541 m), kterýž ku stran� západní k Chotom��ic
m na 
sever k Hetlínu a na severovýchod k Štipoklas
m se sklání v údolí; na ostatní strany ale ve 
stejné udržuje se výši. 

Do m�sta vedou silnice okresní z Uhl. Janovic (vystavená r. 1877-79), z Led�e (r. 1854) a 
z m�sta vybíhá okr. silnice k Hodkovu (r. 1893) a nová silnice p�ipojena r. 1910 k silnici této, 
která vede ke Skalici. K erární silnici kutnohorské p�ipojuje se ješt� v Štipoklasech erární sil-
nice, kteráž Zbraslavice s �áslaví spojuje. 

Nejvyšší vrchy, které m�sto se t�í stran obklopují, jsou „u  t � í  Brat � í “ za dvorem choto-
m��ickým 547 m, P oupi l  541 m, nad „Mysl ivcem“ 504 m, „Holý Vrch“ 502 m n. m. 
Návrší p�ed Velkou a Malou Skalicí nazývá se „s t rá�“. Dle pov�sti pat�íval les na téže stráni 
obci, ale Zbraslaváci ji s hrab�nkou „pro tancoval i“. Hrab�nka prý uspo�ádala slavné obžin-
ky v zámku. Hudba hrála na pavla�i a hrab�nka brala jednoho hodnostá�e po druhém k tanci. 
Když už bylo v pozdních hodinách, ptala se jich, pro� prý mají se opatrovat s takovým kous-
kem lesa, že prý ona by jim to zdarma spravovala, nepot�ebovali by držet ani hajného. Sousedé 
nezmohli se než na svolení: „Když prý to tedy milostivá vrchnost chce, rádi jí to ponechají“. 
Písa� napsal pak smlouvu a oni ji podepsali, že „strá�“ darují vrchnosti. Návrší poblíž Út�še-
novic nazývá se „Borek“. U samých Zbraslavic jako výb�žek Poupilu památný jest vrch „Na 
š iben ici“ nebo „Na spravedlnost i“, kde za dávných dob konány popravy. Všecky tyto 
vrchy a kopce bývají záhy zasn�ženy a sníh udrží se dosti dlouho v celém okolí. �ek v obvodu 
m�sta není. Za to mnohé potoky mají v okolí svá z�ídla. K obci zbraslavické pojí se „Potok 
Radvan� i cký“ který své prameny má na Sidonském lese a nejprvé lu�inami zbraslavickými 
bublá, pak pod erární silnicí ze Štipoklas sem vedoucí podtéká a vody své do rybníka „Staré-
ho“, odtud pak do rybníka „Spáleného“ nese. Protéká pak lu�iny z�ízené z vypušt�ných 
rybník
 a sp�je k Chotom��ic
m, kde se spojuje s potokem „Rápošovským“ a odtud se mu do-
stává jména potok „Hodkovský“. U píly pramení se menší pot
�ek, který své postupuje vody 
rybníku „Spálenému“. 

Rybníky, které v obvodu obce dosud napln�ny jsou, zovou se Rybník Starý, Pekárek, Spá-
lený a Pavlovka. Vody tuto jmenované sp�chají k povodí sázavskému. Rybníky vypušt�né 
prom�n�ny byly dílem v luka, les neb i pole. 

464Studánek v okolí je mnoho. Nejlépe z�ízena jest a zdravou, studenou, pro o�i lé�ivou 
vodou pov�stná studánka „v hrobech“ u „píly“. Te�e ze dvou trubek a nikdy prý nevysýchá. 

Deš�
 i bou�ek bývá do roka dosti a p�icházejí zpravidla od jihozápadu; p�ijdou-li od zá-
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padu, bývají velmi prudké a d�lají mnohé škody. Krupobití chodí �asto, ale nemívá škodlivých 
následk
. Toliko r. 1896 v �ervenci strhla se ohromná bou�e s krupobitím, která zanechala po 
sob� stopy velmi zkázonosné. 

Zbraslavice mají 173 domy, v nichž žije 1174 obyv. Asi p�tina dom
 je o jednom poscho-
dí. Kryt nazvíce tvrdý, také ovšem se šindelem a došky tu a tam se setkáváme. Rázovitých, sta-
robylých budov a portál
 již zde není. Domy sestaveny jsou v �adách v�tšinou, jen v málo p�í-
padech t�sn� u sebe, ale odd�leny menšími i v�tšími uli�kami, vjezdy, zahradami; ano i n�kte-
ré stojí úpln� v zahradách. 

Nám�stí je podoby lichob�žníka a z n�ho vybíhají ulice zvané podle míst, kam sm��ují: 
Táborská, Kostelní a Kate�inská �. H�bitovní, Kutnohorská (Židovská) a Lede�ská; ty pak ješt�
v menší rozd�lují se uli�ky bez názvu. Mnohé domy mívaly ozdobné štíty a vjezdy; dnes po 
nich není stopy. D�ev�né lomenice jsou s kab�inci nebo bez nich s rosetami. Nejstarší zbytek z 
dom
 jest �ást hradu a dv
r na „trachteru“.922a)

Uprost�ed nám�stí stojí: Kamenná kašna zdobena znakem zbraslavickým, dv� sochy, a si-
ce: Neposkvrn�né po�etí P. Marie a sv. Jana Nepomuckého. Ob� sochy vytesány jsou z pís-
kovce na zd�ných podstavcích. Kdo sochu sv. Jana postavil, není známo, stalo se to ale za pá-
n
 �í�anských r. 1723, tedy d�íve než Jan z Nepomuku za svatého prohlášen byl. 

V obyvatelstvu zdejším žije 30 israel., 5 evang. reform. a 4 augš. vyznání. Židé m�li zde 
svou zvláštní politickou obec, synagogu a n�meckou školu; obec rozpustili r. 1893 a školu 
1897. Nad Kudlá�kovým mlýnem m�li do r. 1797 h�bitov. Týmž rokem jej zrušili a postavili 
nový u Hetlína nad „Spáleným mlýnem“. 

Od za�átku XVIII. století pamatují se zde tyto rody: Bradá�
v, Je�ábk
v, Kárník
v, Kubí-
n
v, Mejst�ík
v a R
ži�k
v. V obyvatelstvu p�evládá již kroj a nábytek moderní. Ani starých 
truhel ani pokladnic cechovních, kterých tu bylo s dostatek, již zde není. 

Hlavní živnost obyvatelstva jest rolnictví, �emesla a obchod a zvlášt� nyní otev�elo se 
Zbraslavic
m a všemu ob�anstvu v jižní �ásti okresu kutnohorského pole pro obchod i �emes-
lo, kdy postavena míst. dráha Hora Kutná-Zru�. 

A� krajina naše jest velmi zdravá, nicmén� ale drsn�jšího podnebí a tu p�i velkém st�ídání 
tepla vyskytují se p�ec �ast�ji r
zné nemoce. U d�tí vyskytuje se záškrt a dusivý kašel. Cholera 
pamatuje se zde r. 1863 a 1866 ale nevyžádala si mnoho ob�tí. 

Obecní jm�ní záleží v radnici �ís. 7 a domech v cen� 7800 K, v polích, lukách a pastvinách 
ve vým��e 46 ha 64 a v cen� 46.805 K 30 h a v hotovosti má jm�ní jurisdikcí 5465 K 30 h, 
chudinského ústavu 2576 K, nadací obecné 1816 K 80 hal., nadací školské 4725 K 41 h. 
Ústav chudinský trvá od roku 1821 (dle dekretu císa�e Josefa II. daného 26. listopadu 1784.) 
Obec platí ze svých pozemk
 726 K, celá obec platí 7600 K p�ímých daní. (Bez velkostatku.) 

Polní trat� mají tato jména: v Bu�in�, v Kliko�e, u T�í Brat�í, u Krmelce, v Koutnici, u Vl-
�ích jam, na Vystrkov�, nad Pan�avou, nad Lajtnankou, v Babí rokli, u Jelena, v Pranklovech 
atd. 

Z plodin p�stuje se hlav� oves, žito a brambory. V obvodu obce jest hojnost luk, ale 
namnoze ve špatném stavu, nejsouc racioneln� p�stovány. V polích i lukách jest mnoho mo�á-
l
; souvisí to s nepromokavostí p
dy; i byla by nejvýš pot�ebna meliorace. (Vodní družstvo r. 
1911 z�ízené zajisté se o to postará.) 

V lesích, jimiž se krajina nad jiné honosí, p�evládají borovice, smrky a jedle; nescházejí 
zde ovšem také b�ízy, buky a habry. V lesích zdejších hojn� rozmnožena jest zmije. Úplné vy-
hubení není proto možné. 

Správu obce obstarává zastupitelstvo; ale p�ed rokem 1741 m�lo prý m�sto sv
j vlastní 
magistrát s purkmistrem, 6 radními pány a rychtá�em. Z nedostatku jm�ní obecního dalo prý se 
m�sto v poddanství milostivé vrchnosti.923) Domn�nka ta zdá se býti správnou, pon�vadž až do 
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r. 1756 vyskýtá se všude „m�s to  Zbras lavice“ a teprv r. 1758 po�íná se objevovati „mies-
teczko  Zbraslavic“. Tehda byl majitelem Zbraslavic baron Leopold Deym. 

465Škola. Jakým zp
sobem nejprvn�jší vzd�lání d�tí zbraslavických se dálo, s ur�itostí �íci 
nemožno, ale zaznamenáno jest, že již za dob �eských brat�í ve Zbraslavicích byla škola 
(1547-1603). V matrikách místních se p�ipomíná prvý u�itel r. 1682. 

Vyu�oval v d�ev�né chalup� �ís. 5., která sousedila s farou a r. 1809 vyho�ela. Na témž 
míst� vystav�na škola nová r. 1812. Do té d�ev�né chalupy chodila všecka mládež zbraslavická 
a škola byla o jedné t�íd� a vyu�ována jedním jen u�itelem. 

Ve století XVIII. byl patronem školy hrab� Šebestian Trauttmannsdorf, a ten rozší�il školu 
r. 1791 o jednu t�ídu ustanoviv pomocníka. V r. 1864 nesta�ila již r. 1812 vystav�ná škola, aby 
pojmouti mohla všecku mládež zbraslavickou; byla tudy na žádost školního výboru rozší�ena o 
t�ídu t�etí; že však ve škole místnosti nebylo, vyu�ováno na radnici, ale jen jeden rok. 

Již školním rokem 1864/5 vyu�ováno v nové školní budov�, kterouž obec na starém h�bi-
tov� byla téhož roku vystav�la. Náklad obnášel 4570 zl. a stavbu provedl místní stavitel Josef 
Dvo�á�ek, který také plány zhotovil. 

Výnosem c. k. z. šk. rady ze dne 29. prosince 1870 bylo povoleno rozší�iti školu o t�ídu 
�tvrtou a vyu�ování po�alo 1. ledna 1871 ve t�ídách �ty�ech. 

466Roku 1878 dne 11. listopadu byla povolena c. k. z. šk. radou k t�íd� �tvrté pobo�ka, v 
níž po�átkem šk. r. 1878/9 po�alo se vyu�ovati. (Rozd�lení stalo se dle pohlaví.) Když pak r. 
1881 (4. ledna) povolena postupná t�ída pátá s ponecháním pobo�ky, tu nesta�ila již ani nová 
škola pro tolik t�íd. Byla tudy po�ízena p�ístavba a umíst�ny tu t�ídy �ty�i a ve staré škole byt 
�ídícího u�itele a t�ídy dv�. P�ístavbu této budovy provedl za 3500 zl. dle plán
 svých týž sta-
vitel Josef Dvo�á�ek. 

Takový stav ve školství zbraslavickém potrval do konce šk. r. 1906/7. Touž dobou dostalo 
se Zbraslavic
m výnosem c. k. z. šk. rady z dne 197/906 povolení z�íditi školu m�š�anskou a 
po�ínaje šk. r. 1906/7 otev�ena t�ída první a poslupn� II. a III. 

Nejstarší zápis o d�tech, který byl zachován ve farní matrice sd�luje, že bylo ve Zbraslavi-
cích v r. 1809 žák
 361, a dnes jest školou povinných žák
 386 na obec. a 105 na m�š�anské 
škole. 

O nejstarších p�íjmech u�itel
 nezachovalo se písemných zpráv. V kronice farní je teprv 
zaznamenáno p�i roce 1800 dne 22. listopadu, že u�itel bral na základ� listiny v týž den zhoto-
vené a ztvrzené hrab�tem Šebestiánem Trauttmannsdorfem 2 sudy piva, 1 míru a 8 mázlík

p�ední pšenice, 9 m�r p�edního žita, 1 míru a 8 mázlík
 je�mene, 1 míru 28 mázlík
 hrachu, 6 
sáh
 m�kkého d�íví a nebo na míst� toho mohl si u�itel voliti 3 sáhy d�íví m�kkého a 6 sáh

pa�ez
, kteréžto naturálie odvezeny byly do školy na útraty obcí p�iškolených. 

Dále užíval dle téže listiny pole a to 1 jitro 1028 �tver. sáh
 a na hotovosti z panského d
-
chodu 12 zl. 4 kr. st�íbra. Od obce zbraslavické užíval 2 kusy pole, jeden ve vým��e 1396 
�tver. sáh
, druhý 216 �tver. sáh
, pak 2 louky ve vým��e 1 jitro 613 �tvere�. sáh
 a 1192 
�tver. sáh
. Na pen�zích bral z obecního d
chodu zbraslavického dle fasse z r. 1813 služného 
11 zl. 10 kr. Od obcí Zbraslavic, Kate�inek, Rápošova dostával tak zv. posnopné, totiž 6 snop

žita od sedláka a 3 snopy od chalupníka. Z Hranic bral ¾ míry žita, z Hetlína ¼ korce �ili v�r-
tel ovsa, pak po jednom kolá�i o posvícení a po 4 neb 2 vejcích k zelenému �tvrtku z každého 
�ísla celého obvodu školního. Kone�n� dostával pod titulem „koledy“ od veškerých p�iškole-
ných obcí 4 zl. 16 kr. st�íbra. Dle fasse z r. 1858 ze dne 31. kv�tna vládou stvrzené bylo ve 
Zbraslavicích 365 dítek, z nichž 297 platilo sobotales, a ten vynesl 581 zl. 37½ kr. ve st�íb�e. 
Za chudé dostával u�itel ze všech p�iškolených obcí 35 zl. 15 kr. st�. a takové z�ízení trvalo až 
do r. 1870, kdy v život vešly nové školní zákony. Školní pomocníky platil si u�itel sám. 

Pam�tní kniha školy zbraslavické založena v den t�istaletých narozenin Jana Amosa Ko-



308
menského 28. dne m�síce b�ezna 1892 obsahuje výpisky z kroniky farní o u�itelích od r. 1682 
na škole p
sobících, jakož i rozši�ování školy až na doby nyn�jší. 

Krom� povinným p�edm�t
 školy obecné a m�š�anské vyu�uje se na školách zdejších od 
1897 jazyku n�meckému ve 3 odd�leních a na m�š�. škole ve 3 odd�l. od r. 1907. Od 1. ledna 
1878 vyu�uje se také ru�ním ženským pracím a to ve 4 odd�leních po 3 hodiny týdn�. Kreslení 
u�ilo se již od roku 1862. 

P�iškol. obce: Kate�inky (1.8 km), Hetlín (3.3), Chotom��ice (1.4), Skalice Velká (3), Ska-
lice Malá (2.5), Rápošov V. a M. (3), Štipoklasy (3), Radvan�ice (2.6), Út�šenovice (2) a Bo-
rová (1.6). Cesty vedoucí do m�sta jsou nazvíce silnice, a jsou ve stavu dobrém. Od nepam�ti 
byly také p�iškoleny obce Hranice a �erníny. Prvé vymohly sob� školu jednot�ídní r. 1880 a 
druhé r. 1898. 

Posloupnost u�itelstva, pokud z farních matrik bylo možno od r. 1682 sestaviti, jest tato: 
Jind�ich Duspivo (1682), Ant. Leopold Fabricius (1685), Jan Jind�ich Abner (1688), Frant. 
Št�pán Krška (1701), Václav Ignác Štop (1704), Jan Karel Horník (1711), Jakub Praus (1714), 
Václav Jelínek (1714-17), Václ. Holešovský (1718-25), Václ. Votá�ek (1725), Jan Václ. Ko-
kule (1726), Václav Ulrich (1740), Jan Erban (1756-59), Jakub Sulzbacher (1763), Jan Bari-
char (1773), Ignác Bartiš (1776), Frant. Doležálek (1783), Václav Jerie (1784-89), Jan Pet�ík 
(1789-91), Jan Kudrná� (1796), J. Macalt (1800), Frant. Král (1800-1826), Frant. Kadle�ek 
(1803-06), Václ. Setikovský (1810), N. Masovský (1811), Frant. Malý (1812), Jakub Brož 
(1816), Josef Homolá� (1821), Václ. Horá�ek (1825), Jan Svoboda (1825-26), Václ. Horá�ek 
(op�t 1826-71), Jan Su467chánek (1828), Frant. Langer (1829), Jan R
ži�ka (1832), Jan Št�pá-
nek (1834), Václav Polák (1843), Frant. K�íž (1845), Jos. Pacholík (1845-90). Karel Svoboda 
(1846), Jos. Topolský (1847), Jos. Gabriel (1850-52). Frant. Krej�í (1852), Vinc. Šneider 
(1853), Frant. Mikeš (1855), Ant. Polá�ek (1859), Jos. Wesner, Ant. Svoboda (1861), Petr 
Stašek (1864-67), Jan Sopek (1864-66), Oktavian K�epela (1866-73), Josef Kubí�ek (1867), 
Jan Stahl (1868-74), Josef R
ži�ka (1871, �íd. u�. do 1884), Karel Št�drý (1873-77), Karel 
�erný (1874-75), Frant. Zeman (1875-77 a op�t 1887-1901 �ídícím), Frant. Kalous (1878-81), 
Jos. Polesný (1878, �íd. u�. † 1886), Karel Felix (1878-82), Kliment Chlupá� (1881-1900), 
Vojt�ch Robovský (1882-1910), Josef Rössler (1883, † 1890), Jan Št�pina (1885, † 1893), 
Edvard T�íska (1886-87), Jan Kollmann (1890-95), Frant. Roubínek (1890-91), Ant. Procház-
ka (1891-96), František Procházka (1895-1902), Frant. Dan�k (1896-97), Stanislav Klíma 
(1897-99), Jan Lokaj (1899-1900), Jan Rá�ek (1900-01), Edvard  Lidmi la  (1901 dosud), 
Marie Drahokoupilová (1900-04), Václ. �erný (1901-02), Václ .  V lasák (1902 do 194/906 
�íd. školy obecné, od doby té �editelem školy m�š�.), Frant. Brodský 1902-09), Frant. Doležal 
(1903-04), Josef Vep�ek (1/91904-30/1104), Anast. Brendlová (1904-05), Klára Tvrdíková 
(1/31905-30/805), Anna Snížková (1904 u�. dosud), Old�ich Beran (1905-07), Bohusl. Bla-
žek (1906-08), Old�. Bláha (1907-09), Václav �erný (1/91909 u�. dosud), Jos. Vobo�il 
(1/91909- † 6/111909), Jaroslav Pichl (1909-10), Vlad imír  Hrbek (1910 u�. dosud), 
468Rudolf Faukner (1910-11), Fran t .  Moravec (1911 u�. dosud), A. Ždímalová (výp. r. 
1912). 

Výpomocné podu�itelky a výp. podu�itelé: Anna Pávalová (1870), Karel �erný (1874-75), 
Josefa Kubíková (1877-78), Jos. Lahoda (1899). Industriální u�itelky: Ji�ina Havlenová (1878-
86), a def. u�. ind. prací Mar ie  Honnerová (1886 dosud). 

Prvním u�itelem na šk. m�š�. vedle �editele byl ustanoven výpomocn� do 7./XI. r. 1906/7 
zdejší u�itel Old�ich Beran, po n�m Eduard Lidmila a ten vyu�oval výp. 2 roky. Po�átkem šk. 
roku 1907/8 otev�ena t�ída II. a týmž rokem dosazen odborný u�itel Václav Mašina defini-
tivn� a p
sobí zde dosud, r. 1908/9 otev�ena t�ída t�etí a dosazen sem def. odb. u�itel Anto-
n ín  Beneš  a p
sobí zde taktéž dosud a pro odbor II. u�. Josef Vep�ek. P
sobil zde do konce 
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šk. r. 1908/9. Po�átkem šk. r. 1909/10 dosazen sem def. odborný u�itel Josef Šanda a p
so-
bí zde dosud. 

M�sto Zbraslavice nemá jednotné budovy školní. Jsou� t�ídy obecné a m�š�anské školy 
umíst�ny ve dvou budovách škol. a ve dvou priv. domech. Úmysl m. šk. r. jest ovšem chvály-
hodný. Zamýšlí p�ivésti všecko žactvo pod jednu spole�nou st�echu a plány i výpo�ty zhotovil 
na základ� ná�rt
 místodrž. staveb. rady Havlí�ka architekt Jar. Dajbych v Ho�e Kutné. Kéž se 
p�ání m. šk. rady brzo splní! Bude jen ve prosp�ch školy a žactva i cti celé obce školní. 

Kostel a fara. Nejstarší zachovalou památkou jest bez odporu kostel, jehož založení spadá 
asi v konec XII. století, ale ovšem písemných zpráv o tom postrádáme. Teprv p�i roku 1278 se 
p�ipomíná kostel, když tu na hrad� sed�l jakýsi Rudolf, jehož znak se spat�uje ve svorníku 
klenby v presbytá�i a nad výklenkem pro „sanctissimum“ na stran� evangelní. Chrám byl vy-
stav�n ve slohu gotickém, jak dosud ukazují okna, dvé�e, presbytá� atd. I klenba hl. lodi zajisté 
byla klenuta v gotice. Nyn�jší rákosový strop pochází asi z doby p�estavby po ohni, který celé 
m�ste�ko r. 1496 zachvátil; toliko ušet�ena byla tvrz, panské sídlo.924) R. 1807 dála se v chrá-
mu v�tší oprava a tu skute�n� nalezeny opálené trámy a když r. 1898 upravován byl k
r, našly 
se tu opálené trámy také.925) V�ž, p
vodn� gotická, doznala po požáru r. 1496 tvaru nep�kné-
ho, jaký ovšem dosud má. Pozd�ji p�istav�no oratorium, �ímž kostel nabyl zvláštního neladné-
ho vzez�ení. 

R. 1881, když kladena nová dlažba, odkryty byly t�i hrobky, o nichž nikdo nev�d�l. Prvá 
byla rodu Deymova, druhá rodu z Šenrei tu  a t�etí neznámá. Všecky byly op�t zazd�ny. V 
prvé odpo�íval také r. 1771 zem�elý fará� A. V. Svoboda. Okolí kostela nabylo r. 1861 jiné 
tvá�nosti, když pobo�eny staré zdi h�bitovní k rozší�ení ulice, a když r. 1864 postavena na �ásti 
h�bitova nová škola. 

Majitel zboží zbraslavického Jaroslav povýšil r. 1340 chrám na farní.926) Zasv�cen jest sv. 
Vav�inci a obraz tohoto sv�tce, který býval zav�šen na hl. oltá�i, visí nyní v presbytá�i. Malo-
ván jest od pražského um�lce Jana Ji�ího Heinschla927) r. 1683. Starších obraz
 oltá�ních se 
nezachovalo. Kostel p�i založení byl zajisté katolický, pozd�ji podobojí a v �ase protirefor-
ma�ním op�t katolický. P�ifa�en byl n�jaký �as po válce t�icítileté, když kat. kn�ží nebylo, k 
Janovi�kám. 

469Mezi památky v�tší ceny lze po�ítati v kostele zdejším staré �ezané lavice jakých vídáme 
málo ve venkovských kostelích. Jsou sice již staré, ale dob�e zachovalé. Paramenty kostelní, 
jichž nebylo již pro stá�í užíváno, byly darovány do musea kutnohorského. Sakristie, také slo-
hu got., p�istav�na na stran� severovýchodní, zavírá se prastarými dve�mi pažení got. a staro-
bylým zámkem. 

Ješt� sluší p�ipomenouti, že p�i oprav� r. 1861 konané, našla se p�i odškrabování vrstev 
vápenných v lodi na stran� evangelní velmi porušená fresková malba, p�edstavující slavný 
vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Žel, že nebylo možno ji obnoviti a zachovati. 

Když r. 1809 vyho�el kostel podruhé, tu staré zvony z r. 1594 vzaly za své. Tenkráte dal 
administrátor fary P. Kopecký, a� sám mnoho škody ohn�m utrp�l, nákladem svým po�íditi 
dva zvony u Va�ka, zvona�e v �áslavi. Prvý, ke cti sv. Jana K�titele, má nápis majuskulí: JÁ 
HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI, P�IBLIŽTE SE, ABYSTE SLOVO BOŽÍ SLYŠELI, druhý ke cti sv. Ludmily 
v Praze ulitý též nákladem P. Kopeckého je bez nápisu. T�etí a �tvrtý zvon nákladem patrona 
hr. Trautmansdorfa a p�isp�ním osadník
 jsou lity v Hradci Králové r. 1818. Prvý je ke cti Bo-
ha a sv. Václava, druhý ke cti sv. Vav�ince.928) 

H�bitov u kostela byl r. 1835 zrušen a nový založen za m�stem ku stran� p
lno�ní. Památ-
ných, um�lých k�íž
 se nezachovalo. Za to zachovaly se dv� epitafia z r. 1574 a 1582 náležejí-
cí rodu Malovc
 z Malovic. Nápisy jsou málo �itelny. 

470Fara zbraslavická, o níž není záznam
 historických, byla založena asi v té dob�, když se 
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uvádí první patron v písemných památkách a to je r. 1278 a nové kaplanství r. 1377.929) R. 
1384 p�i fa�e již byla z�ízena fundace rápošovská se všemi právy panskými.930) Ve válce t�icíti-
leté schudla asi tak, že od r. 1670 spravovali faru pro nedostate�né p�íjmy jen administrátorové 
a když fara skoro žádných p�íjm
 nem�la, spravoval faru fará� z Janovi�ek. 

Kone�n� r. 1735 složil rytí� Pernkle ze Šenreitu jistý kapitál a ke kongrui p�iplatila t. zv. 
„cassa salis“ ro�n� 10 zl. st�. a tak obdržela administratura op�t název fara a fará�em jmenován 
admin. P. Frant. Ignác Gregor. 

Fara zbraslavická obdržela darem za sv
j mešní majetek velkostatek Rápošov a mimo své 
pot�eby m�la vychovávati 12 chudých žák
. Tak tomu cht�li darovatelé Tobiáš ze Žichovic, 
Jan z Borovnice a Rudolf z Rápošova,931) ale fará�i zbraslavi�tí nedodržovali povinností spo-
jených s darem zboží rápošovského a arcib. konsisto� pražská, kam tehdy Zbraslavice náležely, 
žádá rytí�e Pernkle, majitele Zbraslavic, aby fará�i ne�inili lidu rápošovskému v živnosti p�e-
kážek.932) Vedle toho listu obdržel fará� zbraslavický dopis, v n�mž mimo jiné se praví: 
„Jestliže by fará� zbraslavický ty služebnosti obmeškal podle zp
sobu a vym��ení v listu tom-
to, aby kostela byl prázden do n�ho vkro�ení, pakli by zameškala zanedbal takového zbavení 
do druhého m�síce, klatbu v žalá�i má podstoupiti. Jestliže ale fará� v �as p�edpov�d�né vypl-
nil, má moc d�kan št�pánovský toho fará�e z ortele klatby propustiti a rozh�ešiti.933)

Tehdejší fará� Svoboda oznámil konsisto�i, že „velkostatek Rápošov ni�eho nenese a 
zvlášt� v �asích vále�ných je fa�e p�ít�ží, a fara hotové peníze, kterýchž nemá nazbyt, do Rá-
pošova strkati musí; žádá proto arcib. konsisto�, aby mohl Rápošov prodati.“934) 

A výsledek tohoto podání byl, že r. 1764 koupil Rápošov Jan Karel svob. pán z Vernier za 
6000 zl. st�. s povinností statku zbraslavického fa�e dodávati 15 sáh
 m�kkého suchého d�íví a 
4 sudy piva.935) Knihy pam�tní jsou zde t�i. Prvá, založena r. 1773, jest psaná latinsky a zove 
se „Památní kniha m�ste�ka Zelených Zbraslavic.“ (Dolejší �ást m�sta zvala se Zelené 
Zbraslavice.) Druhá pam�tní kniha, také psaná latinsky, obsahuje „Memorab i l ia“ celé far-
nosti a vlasti a t�etí kniha zal. 1759 obsahuje farní fassi, specifikaci všech p�íjm
 fary, spory s 
patronem atd. 

R. 1866 založil fará� Frant. Illem do t�chto knih pokra�ování jazykem �eským a konají se 
nyní stále d
ležité zápisy nejen o fa�e, nýbrž i o m�st� a okolí jazykem �eským. 

Nejstarší matrika jest zde od r. 1670 a je psána �esky, druhá od r. 1764-1783 latinsky, do r. 
1784 n�mecky a od té doby stále �esky. I židovské matriky se zde chovají a to t�i. Po�aly od r. 
1797; tam zapisují se pouze novorozenci. 

Kon�íce sta� o fa�e zbraslavické, p�ipomínáme, že tato fara svým z�ízením náleží mezi nej-
starší fary katolické (1233) a že byla již uvedena v r. 1350 v seznamu far (doba Karlova). Na 
stá�í fary té zajisté nemálo p�ipomíná fundace rápošovská. 

Fara zbraslavická náleží k vikariátu lede�skému. V p�edešlém století pat�ily k vikariátu 
kutnohorskému a ve XIV. století k št�pánovskému (Praha) a pak ke kou�imskému. 

471Posloupnost kn�žstva, pokud se zjistiti dala, jest tato: 
Starších zpráv než z r. 1671, kdy zdejší matriky po�ínají o fará�ích zbraslavických, není, 

a�koliv již za �as
 Karla IV., ano snad d�íve, Zbraslavice byly farou, což sv�d�í katalog arcib. 
pražského z r. 1350, kdež se již Zbraslavice jako fara pat�ící k d�kanátu št�pánovskému uvád�-
jí. Toliko Liber. erect. vol. VIII. N Z mluví p�i r. 1407 o jakémsi Fenczlovi, fará�i zbraslavic-
kém, a Tomek v D�jepisu m�sta Prahy uvádí Mikuláše, fará�e ve Zbraslavicích, který byl r. 
1384 spolu správcem �i kaplanem kaple Božího T�la v Praze. 

R. 1671 uvádí se jako fará� zbraslavický Ant. Schovanský, kanovník regulární sv. Augus-
tina z Karlova v Praze. 

R. 1673 jmenuje se Ji�í Frant. Kuhmer, fará� pertoltický a spolu slavošovský a soutický, 
jako administrator zdejší. 
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V letech následujících farnost spravovali kn�ži kláštera cisterciáckého v Sedlci a z t�ch se 

zde uvád�jí: 1674 Ji�í Gavillin, 1675 Jakub �ebuský, 1676 Daniel Hruška, 1677 op�t Ji�í 
Frant. Kuhmer. Po nich spravovali faru n�kte�í jesuité, a to: 1677 Pavel Sperling, jenž byl spo-
lu administratorem zru�ským, 1678 Ji�í Verner, 1678 administroval Zbraslavice Vav�inec Me-
tzer, fará� �erv.-janovický, 1682 op�t Ji�í Frant. Kuhmer, 1684 jmenuje se fará�em Vojt�ch Jo-
sef Gajezius, r. 1685 Václav Pivo�ka, fará� �ervenojanovický, 1685 administrator jesuita Bar-
tolom�j, 1686 Minvid rodem Polák, 1689 Dominik Ptá�ek, �eholník sv. Benedikta na Slova-
nech, 1692 op�t Ji�í Gavillin a ješt� téhož r. Ambrož Wolráb, dominikán, r. 1693 Redlich Kut-
nohorský, r. 1694 op�t Dominik Ptá�ek, r. 1701 Tomáš, Chrysostom Abraham, Ambrož, fran-
tiškáni ze Zásmuk, r. 1702 Vojt�ch Ji�í Strážovský, 1703-1704 administrátor Jan Josef Nigrin, 
fará� �estínský, který ku ronci roku 1705 dostal se do Uhl. Janovic. 

Pak nastalo st�ídání administrator
 v�tšího dílu z kláštera zásmuckého. R. 1707 dosazen 
stálý administrator Jodok Švehna� až do r. 1720, 1720 Ant. Formandl, 1724 Frant. Ignác Gre-
gor, 1736 Jan Horník, který m�l k výpomoci kaplany, z nichž se uvád�jí: Fr. Vohralík, Ji�í Da-
ni�ek, Jan Hyber, Frant. Rosol. 

R. 1755 byl fará�em Antonín Vít Svoboda a od r. 1772-98 Frant. Engelhard, jemuž vypo-
máhali kapucíni Chrysostom �ížek, Mat�j Pavlí�ek a Fr. P�ikryl, františkán. R. 1798-1826 
472byl fará�em Vojt�ch Kopecký, 1827-56 Václav Fr. Tichý, byl též purkmistrem zbraslavic-
kým, 1856-61 Josef Mikš, 1861-1908 Frant. Alf. Illem. Od r. 1908 Tomáš Koutn ík fará�em 
dosud. Kaplani stálí: Vojt�ch Musil (1843-50), Josef Svoboda (1850-51), Josef Ludvík (1851-
54), Frant. Illem (1854-56), Jan Partiš (1858-59), Karel Pablásko (1869-71), Antonín Holub 
(1871-74), a po druhé (1877-78), Alois A. P�m�kl (1886-92), Josef Pavel (1892-93), Antonín 
Holubá� (1893-96), Frant. Donát (1896-97), Vác. Pokorný (1897-98), Tomáš Koutník (1898-
1908), František Macek (1908-11), František Dlabá�ek (1911-12) a Fran t i šek Kopecký 
(1912 kaplanem dosud). 

D�jiny. Na západním ostrohu m�sta - vedle nyn�jšího pivovaru - spat�ují se skrovné zbyt-
ky bývalé tvrze - pozd�ji v zámek prom�n�né. Na severní stran� tvrzišt� jsou dosud skrovné 
p�íkopy a náspy. Místo, kudy se na tvrzišt� vchází, jest již srovnáno a p�íkopy zasypány. Na 
tvrzišti stojí kolny a kovárna, vystav�ny bezpochyby z kamene starých zdí a hradeb zámec-
kých. Pom�rn� nejvíce zdí a hradeb zbylo na stran� zapadní, kteráž hledí s výšky v daleké oko-
lí. Kolem býv. zámku se dosud �íká „na valech.“ 

Zbraslavice p�ipomínají se již ve XIII. století za panování P�emysla Otakara II. a na mno-
hých listinách a pe�etích psány jsou také jen Bras lavice .936) P�ípona ice  sv�d�í zajisté o ve-
liké starobylosti osady této: Dle toho dá se snadno souditi, že za dávných �as
 n�jaký Zbraslav 
sroubil si zde svoje obydlí, kdež potom i jeho potomci „Zbraslavici“ žili. Dle nich nazývána, 
osada zprvu kollektivným názvem „Zbraslavici,“ pozd�ji ve „Zbraslavice“ prom�n�ným. Ve 
starých listinách a na pe�etích slove osada �asto Zelené Zbraslavice (vysv�d�ení kantorovi 
Svobodovi z 18. máje 1756. „My Purgkmistr a Radda Miesta  Zeleno  Zbraslawitz“ …) Od 
�eho název ten pochází, vysv�tluje se tak, že n�které domy v dolejší �ásti m�sta m�ly na ští-
tech zelené stromy a v�tšinou byly barveny na zeleno. N�které okolní osady mají p�ívlastky 
podobné, jako: �ervené Janovice, �ervené Pe�ky, Uhlí�ské Janovice, Hrazené Rataje, Kamen-
ná Lhota, Bílé Hn�vkovice atd. 

První z knih známý držitel Zbraslavic byl Rudolf r. 1278, jeden z desíti purkrabí, které král 
P�emysl Otakar II. v letech 1253-1278 byl ustanovoval ku �ízení hradu pražského.937) Každý 
purkrabí byl povinen postaviti 30 vojín
 k obran� hradu.938) P�i roku 1316 p�ipomínají se Jan 
a Zdeslav ze Zbraslavic, kte�í tehdá m�li n�jaké soudy.937a) Po smrti Old�icha ze Zbraslavic 
provdala se poz
stalá vdova po druhé za Mikuláše Kolovrata z Ch�enovic, který byl z rodu Ja-
novic
 p�ezvaných na Kolovraty - asi potomek Jana z Polné. Jest sv�dkem na listin� nada�ní, 
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jížto velkostatek Rápošov fa�e zbraslavické se p�ipisuje. Archiv kapituly vyšehradské p�ipomí-
ná p�i roku 1340 Jaroslava ze Zbraslavic. Tento Jaroslav jest asi p�edek t�ch majitel
 Zbrasla-
vic, kte�í nosili na štít� dvé p�eložených sekyrek a erbem tím ozdobili svorníky v chrám� zbra-
slavickém. Jaroslav chrám vyzdvihl. Želetice na Morav� (okres kyjovský) byly Jaroslavovým 
majetkem; prodal je r. 1351, a již r. 1363 sám se jmenuje t�etím pánem podací kostela zbrasla-
vického. S ním spole�n� podávali Jan z Kolovrat a Zden�k ze Zbraslavic.939) 

R. 1394 m�l tento Zden�k p�íjmí Sekyrka, kterého použil zajisté od erbu svého.940) Mi-
kuláš Kolovrat, který se psal z Bužanovic a Ch�enovic, byl pánem na Zbraslavicích do r. 1406, 
kterýmž rokem zem�el. D�dicové jeho byli synové Mikuláš a Aleš941), kte�í vládli i na Zru�i. 
Asi 1410 se o zboží otecké rozd�lili. Mikuláš obdržel Zbraslavice a Slavošov, Aleš ostatek. 
Jan Kolovrat 473ze Zbraslavic podepsal r. 1415 stížný list ke sboru kostnickému a p�ipomíná se 
ješt� k r. 1432.942) 

V potomních sporech náboženských a válkách husitských byl vele�inným rodák zbrasla-
vický, kn�z táborský Markold ze Zbraslavic. Za roztržky mezi Prahou a Táborem náležel spolu 
s Janem �apkem ze Sán, Mikulášem z Pelh�imova, Václavem Korandou a Martinem Houskou, 
�e�. Loquis k zakladatel
m nauky táborské.943) Kdy se narodil, není známo, ale u Lipan 30. 
kv�tna r. 1434 v zástupu nejudatn�jších bojovník
 po boku Prokopa Holého rozlou�il se se 
svým životem.944) (Viz „Mužové práce“ v I. díle.) 

Mikuláš ze Zbraslavic byl tu pánem ješt� r. 1412, ale r. 1414 byl pánem již Hynek Berka z 
Dubé, který prodal Zbraslavice Janu Podolcovi z Podolce, a ten zpe�etil r. 1415 stížný list a 
odtud se vyskytuje jako patron kostela ve Zbraslavicích.946) Syn jeho Václav uvádí se r. 1442 
jako sv�dek v obdarováních lede�ských a r. 1450 pomáhal jednot� Pod�bradské. R. 1464 na-
cházíme p�i jed474nání o odúmrt v Ostrov� bratry Jana a Jakuba ze Zbraslavic. Jakého rodu by-
li, neví se, ale soud� dle jednání o odúmrti, nabýváme p�esv�d�ení, že byli to noví majitelé 
zboží zbraslavického.947) 

R. 1474 držel dv� t�etiny m�ste�ka Jan Svatba z Otradovic; byl� to díl potomk
 Podolco-
vých a Bohuše ze Švábinova m�l v držení ostatek. A to bylo bývalé zboží Kolovrat
. Bohuše 
vystav�l si ve své �ásti srub a okolo n�ho stav�l bašty a p�íkopy. To trp�ti necht�l Svatba a 
p�edstoupil žalobn� p�ed komorní soud, který po lí�ení p�e na�ídil Bohušovi, aby si vystav�ti 
dal okolo toho srubu plot, který bude moci obmazati a otýniti, nebo p�ikrýti šindelem anebo 
došky kalenými.948) Ale Bohuše nedbal zápov�di a z�ídil si �ádný srub dle své libosti a zapsal 
pak tvrz r. 1483 Václavu Mlíkovskému ze Zásmuk, a to tak, aby Václav se v ní po jeho smrti 
uvázal.949) 

Rytí� Svatba, který sed�l vedle Bohuše na Zbraslavicích, m�l ve znaku zlatý škopek. Od 
n�ho pochází pergamenová listina, kterouž on svým milým poddaným ud�luje právo svobod-
ného darování odkazu a poru�ení v pádu života i smrti veškerého movitého i nemovitého jm�-
ní. Listina nese datum ten pond�lí p�ed sv. Františkem X. r. 1496 a jest spolupodepsána rytí-
�em Jind�ichem z Kostelce a na Chot�šicích, He�manem z Hodkova a na Bohdan�i a Markvar-
tem z Kojkovic a na Ostrov�.950) Tenkráte mohl Svadba toto právo svým poddaným dáti, po-
n�vadž byl již v držení celých Zbraslavic. V tomž roce ud�lil ješt� svým poddaným právo, aby 
mohli zboží svá odkázati komukoliv a statky neodkázané aby padaly na p�íbuzné.951) A když t. 
r. den p�ed sv. Tiburciem (14. dubna) vyho�ely skoro celé Zbraslavice a zachrán�n byl jen 
hrad, m�l rytí� Svatba srdce na pravém míst�. Kde mohl, pomáhal a sám osobn� se p�esv�d�o-
val o pot�eb� svých poddaných.952) A ješt� r. 1514 vyprosil jim na J. M. C. majestát na clo.953) 
Zem�el r. 1519. 

Nástupcem jeho byl Ji�ík Svatba z �erv. Janovic a Otradovic, snad jeho syn anebo vnuk, a 
ten prodal Zbraslavice m�sto, hrad i vesnice Jind�ichovi Firšicovi z Nabdína a na Hamrštátu 
(Vlast�jovice), hejtmanu kraje �áslavského.954) 
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Na Firšice st�žovali sob� �ezníci pražští, kte�í po jeho pozemcích hnali dobytek, že vybírá 

p�ísn� velké clo r. 1514 povolené a jim d�lá ustavi�n� t�žkosti a škody.955) Písa� zbraslavický 
vydal na to cedule �ezané, dle nichž m�l každý, kdož hnal dobytek, platiti jednou pro vždy clo 
na pen�zích. Ale Firšic toho nedbal a r. 1539 op�t zajal �ezník
m voly. Na to obdržel rozkaz 
od komorního soudu, aby voly vrátil a lidí neobt�žoval ani clem ani dan�mi. Firšic ani te	 ne-
uposlechl. A když poznovu na� byla podaná žaloba, tu r. 1540 bylo mu p�ísn� zakázáno kom. 
soudem, aby nebral cla ani daní, nemaje na to „vejsady,  spraved lnost i  an i  s tarobylos-
t i“.956) Teprv po tomto d
razném zakro�ení, p�estaly žaloby957) a Firšic ustál ve svém �ád�ní. 

R. 1547 prodal Jind�ich Firšic zboží zbraslavické zámek, m�ste�ko a vesnice Pavlovi Ma-
lovcovi z Malovic.958) Malovec koupil tehdy také statek Trhový Št�pánov od Zd�nka Zru�ské-
ho z Ch�enovic a zem�el r. 1557, ustanoviv manželku svou Ofku z Michnic poru�nicí nad ne-
zletilými syny,959) jichž bylo p�t: Old�ich, Vilém, Jan ml., Zden�k a Karel. Když synové o sta-
tek otc
v se d�lili, obdržel Old�ich Št�pánov, Vilém Štipoklasy, Jan Dalkovice, Zden�k dv
r 
475ve Zbraslavicích a Karel Zbraslavice.960) Zden�k zem�el r. 1574 bezd�tek a brat�í se rozd�li-
li o jeho zboží. 

P�ed sakristií ve zdi postaveném náhrobku dosud jest �itelno: … »Letha 1574 w sobotu po 
Božjm Tiele zabit jest - Zdeniek Malowecz z Malowicz gemuz … meno jest gehozto dussi Pan 
Buh Racz milostiw Byty.« A Karel zem�el dle druhého ne�itelného náhrobku r. 1582, když pr-
ve sm�nil své zboží s Jind�ichem Talackou z Ješt�tic na Žestocích za statek Libán ice9 6 1 ) na 
Chrudimsku. 

Old�ich nabyl neznámým zp
sobem Zbraslavic a v�noval je tehdy své manželce Adelgun-
d� z Budova na Chabe�icích.962) Ale již r. 1584 nabyl Zbraslavic bratr jeho Vilém a p�ipojil je 
ke svému zboží štipoklaskému.963) Vilém zem�el 1592 a z
stali po n�m synové Bed�ich a V�-
nek. Bed�ich ujal se zboží otcovského, ale již r. 1594 zem�el a statek jeho ujala po n�m sestra 
Ofka, 476protože V�nek byl ješt� malým hochem.964) Sotva nabyl ve v�ku ješt� mladém statku, 
hned jej prodal Bohuslavovi Hor�ateckému z Dobro�ovic, kterýž byl r. 1616 hejtmanem kraje 
�áslavského.965) 

Za doby Malovc
 praví se, že p�icházelo ze Zbraslavic mnoho lehkých ženských do Hory 
Kutné a najaly si r. 1577 u „fortni�ky“ pokojí�ek. Konšelé kutnohorští dov�d�vše se o tom, da-
li je schytati, ale ony vymluvily se, že se živí žebrotou.966) Kutnohorští je však v m�st� netrp�li 
a dali je vyvésti. 

R. 1601 byl statek vložen ve dsky zemské V�nkem Malovcem Ond�eji Hor�ateckému.967) 
Ond�ej vymohl r. 1604 Zbraslavic
m staré majestáty na trhy a všemožn� se staral, aby chudo-
ba vymizela na statcích jeho.968) P�i volb� syna falckrab� za �ekatele na království byl mezi re-
latory.969) Pro toto provin�ní a pro ú�astenství v odboji �eských stav
 proti Ferdinandovi od-
souzen jest z t�etího dílu svých statk
, ale že byl katolíkem, dovoleno mu, aby sob� ztracený 
díl zase p�ikoupil. Došlo k tomu až r. 1626.970) 

Zboží Zbraslavické obsahovalo: Zbraslavice, m�ste�ko, zámek s dvorem poplužním a po-
dacím kostelním, zboží dob�e�ské, pak vesnice Štipoklasy, Hetlín a Rápošov, Zdeslavice, díl 
vsi Ostrova, Machovice, Milanovice, 1 dv
r kmetcí v Porušicích, Malovidy, zámek pustý, pus-
totiny v �ernínách, mlýny, lesy a rybníky se vším p�íslušenstvím.971) Statky tyto odhadnuty 
byly r. 1626 vedle císa�ské resoluce na 69.145 kop gr. míš. a Hor�atecký p�i vykoupení t�etího 
dílu složil 23.048 kop 36 gr. míš. do královské komory. 

Hor�atecký dosáhl, jak se podobá, potom úplného odpušt�ní, nebo� od té doby zastával 
�asto ú�ad krajského hejtmana v kraji �áslavském.972) Po smrti jeho rozd�lili se jeho synové o 
statek otcovský. Dv�ma syn
m Bohuslavu Ferdinandovi a Ji�íku Arnoštovi p�ipadly Zbraslavi-
ce m�ste�ko, zámek a dv
r. Zajímavo jest v�d�ti, kterak se o zámek rozd�lili. Bohuslav dostal 
panskou sv�tnici, fraucimor, ráj, kamennou sv�tnici, pod ní sklep, komoru, kuchyni, marštal, 
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sv�tni�ku p�i most�, sklep pod zemí u mostu, (který, když studni na zámku zasypali, zatopil se 
vodou. V tomto sklep� bývalo asi v�zení, pon�vadž jsou ve zdi zad�lané silné železné kruhy), 
špižírnu a loch; Ji�ík dostal dv� sv�tnice nad mostem a p�i každé sklípek, žlutou sv�tnici, pod 
ní kuchyni, pekárnu, dlouhou kom
rku, r
žovou sv�tnici a nad ní host�nici, špižírnu a 
sklep.973) 

Oba tyto díly držel pozd�ji Bohuslav sám a k tomu od své mate�e koupil r. 1650 statek 
štipoklaský.974) Po smrti jeho r. 1653 z
stavil syny Jana Old�icha, Jana Ond�eje, Františka 
Litmíra a Václava Ignáce975) a ti rozd�lili se tak, že Jan Ond�ej obdržel Zbraslavice zámek a 
p
l m�ste�ka a František Litmír Štipoklasy a druhou polovici m�ste�ka. A pon�vadž tvrz ve 
Štipoklasech byla velice spustlá, vymín�ny mu byly n�které sv�tnice na zbraslavickém zámku 
do �ty� let.976) 

V m�stském archivu chová se listina z r. 1666, tak zvaný „vejhostn í  l i s t“ od „Jana 
Ond �eje  Hor�ateckého  z  Dobro�ovic“ podepsaná bratrem jeho Františkem Litmírem 
Hor�ateckým z Dobro�ovic, kterým Jan 478Kordík, jinak Hryzka a Kate�ina, manželka jeho z 
poddanosti a pravého �lov��enství propušt�ni jsou. Datum na Zbraslavicích 13. Juni 1666. Jan 
Ond�ej p�evzal od bratra Františka Litmíra podíl a držel pak celé Zbraslavice do r. 1667 a týmž 
rokem prodal je Rudolfovi Jind�ichovi Odkolkovi z Újezdce a manželce jeho Marii, roz. z 
Kotvic, ale manželé tito brzo prodali zboží Dorot� Marii Pernklové, roz. z Neyperku.977) Doro-
ta zem�ela r. 1680 dne 27. �ervna a poh�bena v kostele zbraslavickém.978) Zboží zbraslavické 
nebylo tehdy skv�lé, nebo� se takto popisuje: „s ta tek na s taven ích  a  grun tech  spust -
lý,  l id i  rozb�hl í ,  dv�  vesn ice  dokonce pusté  … takže od tud  za  n�kol ik le t  
málo  uži tku  o�ekávat i  jes t .“979) V takovém stavu Zbraslavice d�dil manžel její Ferdi-
nand Václav Pernkle z Šenreitu, J. M. C. na�ízený hejtman p�ší v pluku Kaiserštejnském. Za-
ložil p�i fa�e fundaci 500 zl. st�. s doložením, že fará� nemá skoro žádných d
chod
 a osada že 
velmi špatná jest, takže fará�e tém�� ani vychovati nem
že. Zem�el r. 1686. 

Zboží zbraslavické nebylo možno po smrti mat�in� d�dic
m zachovati; proto prodal je 
Ferdinand r. 1689 Krištofovi Karlovi P�eho�ovskému z Kvasejovic a ten r. 1695 Benign� Te-
rezii Ottenfeldové.980) Manželem jejím byl Baltazar David z Ottenfeldu, jenž statek Ostrov 
p�ikoupil a po manželce Zbraslavice d�dil, ale po�átkem XVIII. století se tak zadlužil, že stat-
ky jeho rozchvátili v��itelové.981) Od nich skoupila je r. 1712 Barbora Eliška, ovdov�lá hra-
b�nka z V�žník, roz. Švihovská z Riesenburka, ale prodala je op�t Kajetanu Dubskému baronu 
z Witenau, který je odprodal r. 1718 Old�ichovi Vltavskému z Manšwertu.982) 

Po n�jakém �ase nabyl Zbraslavic koupí od Markety Johanny z Trautmansdorfu Ferdinand 
František z �í�an. Pan Ferdinand postavil na nám�tí sochu sv. Jana Nep. - o ní již bylo zmín�-
no - a umístil na ní znaky své a své manželky roz. �ern�ické z Kácova. Ku cti své dce�i Kate-
�in� založil osadu Kate�inky na svém pozemku.983) 

Ferdinand z �í�an prodal zboží zbraslavické Karlu Joachimu hrab�ti z Bredy a na Španda-
v�, a ten je v r. 1727 odstoupil svému synu Janu Gotthardovi z Bredy.984) Hrab� Breda byl ma-
jitelem Zbraslavic do r. 1738, kterýmž rokem prodal je svob. pánu Karlu Jos. Deymovi ze St�í-
teže a když r. 1752 zem�el, d�dila zboží to jeho manželka Marie Karolina roz. Gerhartová, od 
ní ujal je syn její Leopold svob. pán Deym ze St�íteže. 

O tomto majiteli zachovala se v místních pam�tech z dob sedmileté války tato zajímavá 
pov�st. Pan Deym nežil ve svornosti s tehdejším fará�em P. Ant. Svobodou a �inili si navzájem 
r
zná p�íko�í. Nejvíce mrzelo pana Deyma, že fará� prodává z nada�ního statku rápošovského 
žejdlík piva o jeden krejcar lacin�ji nežli on. I pozval jedenkráte fará�e k d
ležité rozmuv� na 
zámek a tam ho dal �ádn� vyplatit. Ale fará� se mu za to pomstil. 

P�ed bitvou u Kre�ho�e r. 1757 stála armáda císa�ská - odd�lení Daunovo 479- u Slavošo-
va.985) Hrab� Deym dodával vojsku potravu. P�i tom prý také podával nep�íteli zprávy o pohy-
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bech a postavení vojska císa�ského. Fará� dov�d�l se o tomto zrádném jednání svého pána a 
když byl náhodou zavolán k nemocnému na Vystrkov, zajel sob� odtud k Slavošovu a tam 
zrádný �in Deym
v oznámil veliteli císa�ské armády. 

Druhý den na to obstoupilo 16 rakouských husar
 zámek a �ekalo až ke t�etí hodin�. Ráno 
p�išel m�stský rychtá� Josef Kárník, který každodenn� dával fará�i zprávu o tom, co se v noci 
p�ihodilo. Jakmile zhlédl vojsko, obrátil se a chvátal k svému domu; le� husa�i ho zasko�ili a 
vrátili k fa�e a poru�ili mu: „Tlu� t e ,  aby se  o tev �elo!“ Když pak zámek otev�eli, zajali 
husa�i hrab�te, vzali ho mezi sebe a odvezli, aniž se ví kam. Sedmiletá válka i zde 480zanechala 
po sob� stopy, totiž r. 1759-70 bylo mnoho husar
 a jiného vojska v polích pochováno a do-
sud se zde �íká v hrobech. Nemocnice vojenská byla asi v Hranicích.986)

Od r. 1762 byl majitelem Zbraslavic Jan svob. pán z Vernieru, který nada�ní statek Rápo-
šov p�ikoupil, a Josefu Deymovi celé zboží prodal. Deym r. 1767 postoupil Zbraslavice s p�í-
slušenstvím Františkovi �ejkovi z Olbramovic.987) �ejka postavil m�stu Mariánský sloup, na 
n�mž �teme tato slova: „Hanc s ta tuam immaculatae  concept ion is  er igi  feci t  i l -
lus t r i ss imus San .  Rom.  Imp.  comes Franciscus  Czeyka de Olbramowi tz ,  
dominus  in  Zbras lawi tz  d ie  15 .  Ju l i i  1767 .“ 

V druhé polovici XVIII. století koupila Zbraslavice hrab�nka Karolina z Trauttmansdorfu 
roz. ze Chamarè a odkázala je po své smrti r. 1780 svému manželi Janu Adolfu hrab�ti z 
Trauttmannsdorfu a z Wiensberku, c. k. skute�nému komo�ímu a plukovníku ve vojšt� císa�-
ském. 

Majitel tento utiskoval mnoho své poddané a m�š�ané utekli se kone�n� do Vídné k císa-
�ovn� Marii Terezii, prosíce tu o zastání. Byli však za to p
l druhého roku v�zn�ni a teprv po-
tom slyšeni. Žalovali na hrab�te Trauttmannsdorfa, že jim „byly grun ty odebrány a  k  
velkos ta tku  p � im��eny a  on i  že  nemohou být i  ž ivi  z  t�ch  zbytk
“. Teprv r. 
1793 za císa�e Františka I. byla stížnost jejich vy�ízena a nastalo narovnání tak, že hrab� byl 
povinen grunty od�até vrátiti a 3000 zl. st�. náhrady zaplatiti poškozeným.988) R. 1809 vyho�el 
hrad, tak že odtud nebyl obýván a za vlády Trauttmannsdorf
 spustl docela a v málo letech 
zmizel s povrchu zemského. V rodin� Trauttmannsdorf
 byly Zbraslavice do r. 1827, ve kte-
rémž roce prodal je hrab� Šebestian Trauttmannsdorf Josefu Eduardu hrab�ti Taaffovi, a ten je 
r. 1832 op�t postoupil Jakubu Jos. rytí�i z Löwenthalu. R. 1846 d�dil Zbraslavice syn Jakub
v 
Jan, v jehož majetku z
staly do r. 1872. 

V dob� chabrusu koupil Zbraslavice s celým p�íslušenstvím Jan St. Skrejšovský, od n�hož 
je r. 1878 p�ejala „Živnostenská banka“ a r. 1885 prodala je Janu a Marii Šebkovým. Nyn�jším 
majitelem je Alfred šlechtic ze Šebk
. 

K historii zbraslavické p�ipojujeme n�které zajímavé události. Zbraslavice byly vždy m�s-
te�kem otev�eným bez hradeb; pouze zámek byl opevn�n náspy �ili valy, jejichžto zachované 
zbytky dosud upomínají na starobylost. 

Zbraslavice m�ly také hrdelní právo, jehož odznakem jest dosud p�id�laný císa�ský orel 
nad st�echou na radnici. Posledn� vykonáno toto právo 12. dne m�s. �íjna 1736, kdy Jan Ku�e-
ra, u�itel �ili kantor v Radbo�i za spáchanou vraždu na své manželce Alžb�t� katem život 
skon�il. Na popravišt� doprovázel ho P. Pius, kapucín z Kolína. Téhož roku 12. dne m�s. �er-
vence odpraven Mat�j Bílek, ov�ák z Tisu, pro množství krádeže. Doprovázel ho k poprav� P. 
Jan K. Werner, fará� z Bykán� a P. Jan Ant. Horník, kn�z zdejší. Popravy konaly se na vršku 
zv. „na spraved lnost i“. Kat bydlel posledn� v domku �. 53, jemuž se dosud �íká „katov-
na“. 

Také m�ly Zbraslavice právo berní a již za krále Václava IV. vybíraly se bern� ve Zbrasla-
vicích a mimo n� v kraji �áslavském ješt� v �áslavi, v Humpolci, N�m. Brod�, Št�pánov� a 
�echticích.989) To bylo vyznamenání pro m�sta. 
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481Z d�jin nov�jších jsou dosud v živé pam�ti upomínky na r. 1848 a 1866. R. 1848 z�ídili 
také ob�ané ve Zbraslavicích národní gardu, ale ta vynikla jen tím, že stíhala po okolí se potu-
lujíci zlod�je a darebáky, k B�chovic
m, aby chránila Prahu, se nedostala. 

Za pruské okupace r. 1866 zažili ob�ané hrozného strachu. Ve všech obcích okolí zbrasla-
vického byla ubytována posádka pruská. Ve m�st� dlelo asi 150 jízdných vojín
 s d
stojníky a 
podd
stojníky. Ale vojáci chovali se k lidu vlídn�, ano mnozí jim p�i polních pracech i pomá-
hali. Poslední den p�ed uzav�ením míru a odtáhnutím pruského vojska stala se však nemilá 
p�íhoda. Místní polní hlída� Procházka zast�elil totiž v hádce pruského podd
stojníka Krüge-
ra, což vojsko velice proti ob�an
m pobou�ilo. Procházka, �e�ený Prachandík, byl zbit a druhý 
den s vojskem odvezen do Saska, na�ež zp�t vydán rakouským ú�ad
m a c. k. krajským sou-
dem kutnohorským na dva roky odsouzen do žalá�e. Jen k prosbám starosty Dra. Lutny a kraj-
ského komissa�e z �áslav� dalo se rozlícené vojsko uklidniti a upustilo od na�ízeného již 
bombardování a vypálení m�sta. A když zajišt�no bylo starostou m�sta, že ob�ané nesouhlasí s 
jednáním Prachandíkovým a že proti ubytovanému vojsku nejeví nep�átelství, uklidnilo se. 

Zbraslavice mají obec. a m�š�. školu, pokr. školu živnostenskou, faru a farní kostel, syna-
gogu, ob�anskou záložnu z�ízenou r. 1861, Kampeli�ku založ. r. 1908, lékárnu s obvodem 
482zdravotnickým, pošt. a telegrafní ú�ad, nádraží míst. dráhy Hora Kutná-Zru� vystav�né r. 
1905, �etnickou stanici, vrchnostenský pivovar a lihovar, strojírnu, jednu obecní cihelnu, hrn-
�írnu, parní pilu, mlýn, výrobu perle�ových knoflík
, koželuhnu, chudobinec, z�íceniny hradu 
a dv
r. Z �emesel p�evládá �emeslo krej�ovské, �eznické a obuvnické. 

Politickou obec zbraslavickou tvo�í: Zbraslavice, Hetlín, Chotom��ice s Pan�avou a Kate-
�inky. Za m�stem jest parní pila s rybní�kem Pavlovkou, nová vodárna zd�ná a stará d�ev�ná, 
hájovna a myslivna z p�estaveného Pilského mlýna, Kudlá�k
v mlýn a m�stská cihelna u Cho-
tom��ic; hajnovna, d�íve cihelna, až dosud tak zvaná blíže Malé Skalice, zbytky Spáleného 
mlýna u rybníka Spáleného, d�íve pohodnice, nyní chalupa o samot� u rybníka Velkého, „u 
Sár
“, samota nazývána dle rodiny d�íve tam dlouho bydlící. 

P�ifa�ené osady mimo Zbraslavic jsou Hranice, �erníny, Vidláky, Chotom��ice, Kate�inky, 
Hetlín, Malá a Velká Skalice, Velký a Malý Rápošov, Radvan�ice, Borová, Út�šenovice, 
Štipoklasy a �erníny. 

Obchod a pr
mysl podporují na všechny strany vycházející dobré silnice a výhodné spoje-
ní míst. drahou Hora Kutná-Zru�. Nádraží p�ímo u m�sta. K obvodu zdravotnickému p�ispívají 
169 K. 

~~~~~~~~ 
Blíže Zbraslavic stávala osada MALOVIDY. Byl zde dv
r a tvrz v lese u Skalice, kde se 

posud místo to ukazuje. (Hrady a zámky XII.) 
Držitelem zboží toho byl r. 1360 Jeniš z Malovid, pozd�ji Jaroš a Dorota z Kunemil. Po 

smrti Jarošov� držely Malovidy Dorota, Machna a Anna z Malovid. Dorota prodala v�no své 
bratru Bolechovi. Když tento r. 1399 zem�el, byla �ást tato za odúmr� vyhlášena. Ale sestry 
majetek state�n� hájily a zboží jim r. 1400 op�t p�ipsáno bylo. 

R. 1408 pat�ila již polovice toho statku ke Zbraslavic
m, pon�vadž zapsáno jest, že jeden 
oltá� ve Zbraslavicích z�ízen a vydržován byl z Malovid, ale povinnost tato p�evedena byla pak 
na Hranice. (Lib. erect. VIII.) 

R. 1548 p�ipomínají se na témž panství: „Malovidy,  zámek pustý a  poplužný 
dv
 r  pustý“. (Dsky zem. 84. C 16 a 8. L 22.) Ješt� r. 1704 zvala se p�i dvo�e zbraslavickém 
louka v „Malovidech“ a les „Malovidy.“ (Dsky zem. 35. O 16-17.) Od té doby zašly 
„Malovidy“ na dobro. 



317

484ZDESLAVICE JANOVICKÉ. (ZDESLAVICI.)

Nad rybníkem Katlovem 464 m nad Adrií leží obec Zdeslavice  a pon�vadž jsou na 
okrese dv� osady toho jména, dostalo se t�mto Zdeslavic
m p�ívlastku Janovické. P
vodn�
zvala se obec tato „Zdeslavici“ a podle toho asi založena byla panským rodem toho jména. Má 
24 pop. �ísla, ve kterých bydlí 156 obyv., z nichž jest 6 vyznání evangel. reform. Obyvatelé 
živí se vesm�s rolnictvím a nádenictvím. Mládež škole odrostlá z
stává po v�tšin� doma, nebo 
jde na služby do sv�ta. Nejstarší rodiny, které se zde udržely p�es 200 let, jsou Bedná�ova a 
Taláckova. Kroj i nábytek moderní. Domy stojí po r
znu, jsou stav�ny z tvrdého materiálu, 
kryty taškami, šindelem i došky. Chalup d�ev�ných s lomenicemi již není. 

Na p
d� zdeslavické v tak zvaných ostrovcích vyvírají pramínky, které tekou sm�rem k 
Hatím a odtud p�echázejí na luka štipoklaská a p�inášejí vody své do východní vidle rybníka 
Vidláku. Kol vsi na severu táhne se h�bet „Ješt�rný“ 494 m a Zdeslavický vrch 502 m n. m. 
Krajina, a� dosti vysoko položena, není p�íliš zdravá, pon�vadž zde �asto �ádí r
zné nemoce. 

D�jiny. První písemná zmínka o Zdeslavicích u Janovi�ek uvádí se v druhé polovici XVI. 
století, kdy tu založen poplužní dv
r a zboží to náleželo až do roku 1574 k Janovi�kám.990) 
Téhož roku odprodány Zdeslavice k Úmonínu.991) Od r. 1590-1623 náležely ke Zho�i a odtud 
op�t k Janovi�kám, ale r. 1713 byly od485prodány ke Zbraslavic
m, v jichž držení byla tehdy 
Barbora Eliška ovdov�lá hrab�nka V�žníková.992) Nedlouho po té byly Janovi�ky, tedy i Zde-
slavice v držení Fr. Arnošta hrab�te z Thürheimbu, cís. komorníka a kraje �áslavského hejtma-
na, kterýž je roku 1724 993) prodal obci kutnohorské a tak Zdeslavice staly se majetkem m�st-
ským a náležejí dosud k zboží tomuto. 

Obecní majetek Zdeslavic záleží z pozemk
, pastvin, luk a cest ve vým��e 91 ha 61 a 51 
m2, z �ehož se platí 360 K daní. Vym�ra celé obce pá�í se na 365 ha, z níž odvádí se 1090 K 
62 h daní. Trati polní mají tato jména: na Kamenci, nad Ješt�rným, na Nohavici, na Kopani-
nách, ve Vostrovcích, u Vl�í jámy, nad Vel. Katlovem.994) Zdeslavice náležejí školou, farou, 
poštou, telegr. a �etnickou stanicí do �. Janovic, zdravotním obvodem do Zbraslavic, kamž 
ro�n� 35 K 50 h p�ispívají. Nejbližší stanice železni�ní jsou �erníny na místní dráze Hora 
Kutná-Zru�. 

ZDESLAVICE MALEŠOVSKÉ. (ZDESLAVICl.)

Asi 4 km na jih Chlistovic leží osada Zdeslavice. Opodál obce na stran� západní te�e malý 
potok, který vytéká z jižního rybníka u myslivny „Kocourov“ a nad Chlistovicemi vody své 
p�edává „Vrchlici“. Druhý pot
�ek - také bezejmenný - vytéká 486z rybníka Pastvického a te�e 
kol osady po stran� východní a u dvora zdeslavického spojuje se s pot
�kem prvním. V obvo-
du obce leží rybník „Pastvický“ a vysušené rybníky Dlouhý, Prost�ední, Liština a Židovský. 
Zdeslavice mají 30 dom
 se 174 obyvateli. Krom� jednoho evangelíka všickni katolíci. Nej-
starší rodina jest zde Karlíkova. 

Domy tvo�í náves a jsou stav�ny z r
zného materiálu, kryty šindelem, taškami i lepenkou, 
ale došky nejvíce. Stojí nazvíce v zahradách, v nichž jsou stromy ovocné. Za�ízení v domác-
nostech i kroj jest moderní. Obyvatelstvo živí se hlavn� rolnictvím a nádenictvím. Mládež ško-
le odrostlá z
stává p�i hospodá�ství, nebo jde na �emeslo a do služby. Obec má svého jm�ní v 
pozemcích ve vým��e 4 ha 77 a 55 m², z nichž se odvádí 14 K 85 h dan�; vým�ra celé obce 
pá�í se na 63 ha 9 a 4 m²,995) za které se platí 366 K 84 h dan�. Deš�
 i bou�í p�icházívá do 
roka hojn�, ale jen n�kdy bývají škody zna�n�jší. 

D�jiny. Zdeslavice (p
v. Zdeslavici) k rozeznání od blízkých Zdeslavic, které náležejí k 
�erv. Janovic
m, zovou se Zdeslavice Malešovské. Pokud známo nám, objevuje se o Zdesla-
vicích prvá písemná zpráva v druhé polovici XIV. století, když za panování Karla IV. prodal 
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Bohun�k Chot�lec z Lupenice, majitel zboží švábinovského, mezi kterým byly i Zdeslavice, 
Old�ichovi z Velim�. Potom r. 1537 prodáno zboží švábinovské k panství zbraslavickému, 
kam i Zdeslavice do r. 1628 p�id�leny byly. R. 1628 dostaly se Zdeslavice v majetek Janu 
Václavovi 488Hor�ateckému z Dobro�ovic a ten je p�ipojil k Opatovic
m a r. 1692 k Malešo-
vu, k n�muž dosud náležejí. Poblíž osady na sever leží dv
r panství malešovského, jehož maji-
telem jest svob. pán Karel z Dalberku a Osteinu a n�kolik minut odtud myslivna „Kocourov“ 
zvaná taktéž náleží k velkostatku malešovskému. Ov�ín, v n�mž se chovaly ovce, byl zrušen. 

Zdeslavice náležejí školou do Chlistovic, farou na Byká�, poštou, telegr. stanicí do Male-
šova, �etnickou stanicí do Zbraslavic, zdravotním obvodem náležejí k Malešovu, kam odvád�jí 
66 K ro�n�. Nejbližší stanice železni�ní jest Malešov. 

ZHO� VELKÁ A ZHO� MALÁ. 

Jižn� 3 km �erv. Janovic na potoku Pab�nickém a okresní silnici janovickolede�ské polo-
ženy jsou t�i osady: Kopaniny, Zho� Malá a Zho �  Velká. Všecky t�i tvo�í politickou obec 
Zho �  a mají 47 dom
 s 252 obyv., z nichž jsou 23 evang. augš., 3 helv. ref. a 3 židé. Obyva-
telstvo živí se malorolnictvím, nádenictvím, v zim� zd�láváním d�íví a v let� sbíráním hub. 

Potok Pab�nický, který jméno své od Pab�nic obdržel, p�ichází sem od Bludova, kde pra-
mení, a naplniv rybníky Muší  k � íd lo ,  Chobot  a  S te jskal , k Pab�nic
m sp�je. 

Domy jsou výstavnosti prosté, kryty šindelem, stojí všecky po r
znu po stráních, ale v za-
hradách. Na návsi jsou dv� malé nádržky vodní (Návesní�ek a Mat�jí�ek), zvoni�ka a k�íž p�i 
severní stran� osady. Nábytek i kroj moderní. Nejstarší rodiny, které zde žijí skoro 300 let jsou 
rodina �íhova a Olivova. 

D�jiny. Zho� bývala panským sídlem996) již ve XIV. v�ku a byly tu dv� tvrze proti sob�, na 
kterých sed�li nejstarší známí majitelé panoši ze Zho�e Pešík �i Petr ze Zho�e sed�l tu pokud 
zjišt�no v létech 1358-1400 a p�ipomíná se p�i r. 1393 v blízkých Michalovicích jako patron 
tamního kostela.997) Bratr jeho Vav�inec byl v druhé polovici XIV. v�ku oltá�níkem ve velkém 
kostele pražském. Synové Petrovi zvali se: Jodok, Míchal a Václav (Vacek). Tito brat�i p�ipo-
mínají se mezi šlechtou shromážd�nou na sn�m� v �áslavi p�i r. 1440. 

A Vacek ze Zho�e, jinak i Van�k �e�ený, sv�d�í r. 1428 Elšce, vdov� po Rackovi, že ona 
svému synu Jankovi v�no své dskami zemskými zajišt�né zapisuje. (Arch. zemský III. D. D. 
XXI, 20.). Také sv�d�í tento Vacek ze Zho�e, jinak i Van�k �e�ený r. 1429, že Janek ze Stran-
ného Mikuláši z Brozánek prodal sv
j komorní plat a své d�dictví za 100 kop gr. (Arch. zem. 
III. D. D. XXV, 217). Zdali také Kate�ina ze Zho�e, kteráž m�la svého v�na 12 kop gr. na 
Zho�i a je syn
m svým do desk zemských zapsati dala, z této Zho�e pošla, a na Zho� u Vožic 
se dala, nelze zjistiti. (Arch. zem. III.) 

Po brat�ích ze Zho�e byl v držení Prokop, kterýž se sú�astnil roku 1448 zte�ení pražských 
m�st a r. 1450 spojil se s jednotou Pod�bradskou. Zem�el r. 1461 a zboží jeho Zho�, Michalo-
vice, Chvalov, Korutice a D�dice, kteréž Prokop m�l p�ipsáno ke zboží hradeckému u Dol. 
Kralovic bylo prohlášeno za odúmrt; ale král Ji�í daroval r. 1467 �ást Alšovi ze Soutic. Tvrz s 
dvorem a �ást vsi byla jm�ním Lidmily ze Zho�e a po smrti její, bezd�tné, m�la spadnouti na 
krále, ale Jan z Lov�ic r. 1461 uhájil svého práva a stal se držitelem Zho�e. V XVI. v�ku pat�i-
la celá ves k Janovi�kám a r. 1576 byla odprodáním p�ipojena k Úmonínu. 

Koncem XVI. století byla Zho� odd�lena na Jana Salavu z Lípy a když se synové po jeho 
smrti asi koncem 1590 o statky otcovské d�lili, obdržel Mat�j Zho� se t�emi vesnicemi a zalo-
žil si zde nové sídlo. Zem�el r. 1614998) svobo489den a statek po n�m d�dili brat�i Václav a Mi-
kuláš999); ti jej prodali rok na to Hertvíkovi Skalskému z Dubu. V majetku jeho z
stala Zho�
do r. 1623, ve kterémž roce jemu statek zabrán a prodán Heraltovi Václavu Libšteinskému z 
Kolovrat, kterýž jej p�ipojil k Janovi�kám. R. 1724 stala se koupí tohoto starého sídla majitel-
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kou obec kutnohorská a je v držení jeho až podnes. Odtud sdílelo zboží zho�ské (Vel., Mal. 
Zho� a Kopaniny) osudy panství janovického.1000) 

Pod rybníkem zho�ským na potoku Pab�nickým jest blíže Kopanin starý mlýn. 
N�kolik málo minut od Velké Zho�e jest po stran� severozápadní �ervenojanovické silnice 

roztroušeno n�kolik stavení, a to jest osada 

ZHO� MALÁ. 

Má 10 chalup s 38 obyv. Domy Malé Zho�e jsou taktéž p
vodu starého, stav�ny z materiá-
lu sice tvrdého, ale kryty slamou a došky. Stojí v ovocných zahradách, které ovšem malého ne-
sou užitku. 

Obyvatelstvo živí se vesm�s malorolnictvím, sbíráním hub a nádenictvím. Obecní majetek 
jest spole�ný s Vel. Zho�í a Kopaninami. Vým�ra tohoto majetku jest 14 ha 74 a 64 m2 1001) a 
platí 68 K 26 h daní; vým�ra celé pol. obce jest 150 ha 86 a a dan� odvád�jí 1301 K 65 h.1002) 

Velká i Malá Zho� náležejí školou, farou, poštou a telegrafickou i �etnickou stanicí do 
�ervených Janovic a obvodem zdravotním do Zbraslavic, kam celá pol. obec odvádí ro�ního 
p�ísp�vku 34 K 66 h. D�jiny Mal. Zho�e, jakož i Kopanin jsou totožné s d�jinami Zho�e Vel-
ké. 
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Poznámky 
488) Podle r
zných zpráv a tradice založil klášter r. 1143 bohatý velmož �eský Miroslav z Markvartic, nej-
starší p�edek z Cimburk
. Ale Albert Hausner, opat Leonard Haas, p�evor kláštera Valdsasského potvrzu-
jí, že sedlecký klášter založen byl r. 1142 za opata Ger laco ; ale šestistyletá památka založení slavena 
1743 a byli tu jen 52 �eholníci. (Arch. vorl. P. Tyl, Vorl. arch. list. sedl. 12. dne m�síce února 1699.) - 489) 
Podstránský: Jména místní. - 490) Smyšlená báchorka. - 491) Pam�tní kniha farní. - 492) Jos. Ledr: D�je Ma-
lína. - 493) Arch. vorl. sedl. list. - 494) Arch. kutnoh. p�i r. 1594. - 495) Pam�tní kniha farní. - 496) J. Šim. 
Kapihorský: Sedl. klášter, str. 9 a 114. - 497) Farní kniha pam�tní. - 498) Dle udání Berglera, správce Ru-
dolfina. - 499) Sv�dkové slávy kutnohorské a arch. vorl. p�i r. 1702 a Hora Kutná od Petra Miroslava Ve-
selského. - 500) Jos. Ledr: D�je Malína. - 501) Pam. archaeol. XXIII. (Dr. Chytil.) - 502) Arch. vorlický: 
Memor. Misc. monast. Sedlecensis. - 503) Pam�tní kniha fary sedlecké. - 504) Jos. Ledr: D�je Malína. - 505) 
Arch. vorl. v dodatkách sedl. praví, že stalo se tak v r. 1788. - 506) R. 1857 nov� vysv�til chrám Karel 
Hanl, biskup králohradecký. (Arch. vorlic., sedl. dodatky.) - 507) Arch. vorl. p�i r. 1785. - 508a) Knihy me-
morabilní z m�síce �íjna 1713, kdy Bernard Da�ický podával zprávu o svém po�ízení v p�í�in� nové statue 
sv. Jana N. v Sedlci (C. k. konservator Ot. Hejnic.) - 508b) Arch. vorl. p�i r. 1796. - 509) Dsky zem. 477, K 
25. A tak se stalo. Vnuk jeho Držislav, nemaje potomka mužsk., odevzdal celé jm�ní klášteru. (F. Devoty 
z r. 1824, str. 48.) - 510) Hrad Lidice (nikoliv Litice) v nyn. hejtm. kladenském. - 511) Dra. J. �elakovské-
ho: Ze starých d�jin kláštera sedleckého. - 512) Arch. vorl., sedl. listiny z 22/4 1325. - Emler III., str. 461. - 
513) Arch. vorl., list. sedl. 86., dne 23. b�ezna 1394. - 514) Arch. vorl., sedl. listiny �. 95., 30. prosince 
1402. - 515) Arch. vorl., sedl. list. �. 179., 19. ledna 1443. - 516) Jos. Ledr: D�je Nových Dvor
. - 517) Zápis 
vyhotoven v sobotu po Janu K�titeli r. 1620. Dsky zem. 2. quat. trh. viš�ové. - 518 a 519) Arch. kutnoh., 
memor. 1620-21. - 520) Arch. vorl., sedl. list. �. 174., z r. 1623. - 521) Arch. vorl., sedl. list., 24. dne m�s. 
dubna 1655, kniha 13., fol. 95. - 522) Dle Frant. Beneše, c. k. konservatora kraje �áslavského a Petra Miro-
slava Veselského. - 523) Viz freska u sv. P. Barbory v Ho�e Kutné v II. díle Kutnohorska, str. 69. - 524) Petr 
Miroslav Veselský: Freska v klášte�e sedleckém a c. k. konservator J. Beneš. - 525a) Arch. vorl. kniha 24, 
fol. 35 a 152, list. sedl. 208, 216 a 217. - 525b) Arch. vorl. �. 231, sedl. list. 29. srpna 1672. - 526) Arch. 
vorl. 1612/1260. - 527) Arch. vorl. kn. sedl. 241, 242 a 340. Mat. II. fasc. 16. a Dsky zem. 143A 12., r. 1681. 
- 528) Arch. vorl. sedl. list. �. 272. - 529a) Arch. vorl. sedl. list. 272 fasc. 13. - 529b) Arch. vorl. sedl. list. �. 
266. - 530) Arch. vorl. sedl. list. 370 fasc. 14, 143 a Mat. 17 fasc. 1. - 531) Arch. vorl. sedl. list. založ. r. 
1739. - 532) List. sedl. v arch. vorl. I. A/b 3/b. - 533) D. Z. K. XIV., fol. 173. - 534) Arch. vorl. list. sedl. z r. 
1819. - 535) J. Devoty: Popsání klášt. sedl., vyd. 1824. - 536) Sommer: Kraj �áslavský. - 537) Dr. Quido 
Bleiweis: Cist. bis. test. List 982. - 538) Císa� Ferdinand II. vydal majestát na kom. �eskou, aby klášter Se-
dl. obdržel Libenice od statku kolínského. Arch. hrab�te Haracha v Most� u Litom��ic r. 1627. - 539a) J. 
Devoty: Popsání klášt. sedl. vyd. r. 1824, str. 95. - 539b) Arch. kutnoh. p�i r. 1514. - 540) Arch. vorl. �. 251, 
list. sedl. fasc. 17. - 541) Král Jan Lucemburský ud�lil toto právo klášteru 1322/425. Arch. vorl. list. sedl. a 
Emler Reg. III., str. 461. - 542a) Kopiá� sedl. v arch. vorl. �. 11., fol. 145 p�i r. 1456. - 542b) Arch. �. XIV. 
Org. perg. 1418/903 v arch. �eského místodržitelství. - 543) Arch. vorl., sedl. list. a Emler IV, 2070. - 544) 
Arch. vorl., 8. �ervence 1654, �. 199, sedl. list., Mat. II., fasc. 26. - 545) Arch. vorl. z r. 1709 p�ipisuje se 
celé jm�ní Ho�ického klášteru. Fasc. 32. - 546) Arch. vorl., sedl. list. 238 a 239 ze dne 11. a 12. srpna 
1680. - 547) Arch. vorlický a J. Devoty p�i r. 1352, § 57., str. 113. - 548) Arch. vorl., sedl. list. �. 334. - 549) 
Arch. vorl., sedl. list. �. 210 ze dne 24. dubna 1659. - 550) Arch. kutn. org. �. 33, �erv., na Ratajích, 7. dne 
martii 1443. - 551) Dle spisu Jos. Devotyho: Popsání kláštera sedleckého a Jos. Ledra: D�jiny obce Malína. 
- 552) Borový: D�jiny diecese pražské. - 553) Erben: Regesta I. 578 a archiv místodrž. - 554) Regesta II., 463. 
- 555) Vorl. arch., sedl. list. z r. 1306. - 556) Emler: Regesta II., 877. - 557) Emler: Regesta II., 913. - 558) Ku 
konci XVII. století byly mince ty p�i oprav� ješt� nalezeny. - 559) Emler: Regesta IV., 173. - 560) Arch. 
vorl., sedl. list. �. 56 v únoru, desátý den r. 1357. - 561) Kapihorský: Hist. klášt. sedleckého. - 562) Arch. 
vorl., sedl. list. �. 77. z r. 1328/275. - 563) Arch. vorl., sedl. list. 186. - 564) Schaller: Kraj �ásl. - 565) Dra. 
Bleiweise r. 1741 vydaný popis klášt. sedl. - 566) Arch. vorl., sedl. list. 147/212. - 567) Arch. �eský II., 194. - 
568) Arch. �eský II., 185. - 569) Arch. vorl., list. sedl. �. 124 a 125. Org. perg. na Budín� 148/892. - 570) Ka-
pihorský: Historie kláštera sedl. a Sommer: Kraj �áslavský. - 571) Archiv kutn. cop. 161 z r. 1527/114. - 572) 
Arch. �es. XIV., 419. - 573) Regist. soudu komor. 1524/404. - 574) Arch. kutn. 772 z r. 1541. - 575) Arch. 
kutnoh. z r. 1534. - 576) Schaller: Kraj �ásl. - 577) D. Z. 50 B 18 a Ledrovy: D�je Nov. Dvor
. - 578) Bec-
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kovský: Poselkyn�, Devoty: Popisov. kláštera sedl. a p. Frant. Quido Bleiweis, ned�lní kazatel zásmucký. 
- 579) Arch. pražs. arcibisk. p�i r. 1565. - 580) Beckovský: Poselkynn� I., 217 a Devoty: Popis kláštera 171. 
- 581) Kapihorský: Historie kláštera sedleckého, 85, 86. - 582) Arch. arcib. pražsk., 5. �ervna 1574. - 583) 
Da�ický II., 51. - 584) Arch. kutnoh. r. 1595. - 585) Arch. kutnoh. 1514/1095. - 586) Da�. II., 65. - 587) Da�ic-
ký II., 56. - 588) Da�ický II., 90 a 117. - 589) Kapihorský: Historie kláštera sedleckého. - 590) Za tohoto na-
vštívili klášter r. 1615 v m�síci srpnu ture�tí legátové, již do Prahy p�ijeli. (Da�. I., 354.) - 591) Da�. I., 350 
a 356 a Památky archaeol. XXII. - 592) Arch. vorl., sedl. list. �. 173 z r. 1623, Mat. II., fasc. 70. - 593) Poz-
d�jší historik kláštera sedl. pode jménnem Eu s t ach  Kap ih orsk ý. - 594) Arch. vorl. z 1627, list. sedl. �. 
178 a p�i r. 1634 kniha 11, fol. 125. - 595) Arch. vorl., kniha 24, fol. 35 a 152. - 596) Arch. vorl., list. sedl. 
�. 192, Mat. II., fasc. 69. - 597) Byl také opatem zbraslavským a pražský arcib. Matyáš z Bílenberku píše 
mu, že m
že postaviti na Špicberku na gruntech klášt. kapli sv. Václava 166/1071. (Arch. vorl. �. 227.) - 
598) Dsky zem. 395 B 28-736 L 13. - 599) Dsky zem. 412, C 28. - 600) Arch. vorl., sedl. list. 9. srpna 1690. 
Mat. XXXXIV. fasc 4. Také píše Jind�ich Snopek cedulí �ezanou 1. �ervence 1689 a vyzývá kutnohorské, 
aby právo patronátní ke kostel
m v Ho�e Kutné, vyjma chrám sv. Barbory a kapli Božího T�la, klášteru 
sedl., jemuž právem náleží, navrátili a ješt� píše 9./X. 1690 císa�i, aby Kutnohorským na úkor kláštera nic 
nepovoloval. (Arch. vorl., spisy klášt. sedl., kniha 41. fol. 1. a fol. 4. a 5.) - 601) Vorl. arch., sedl. list., 15. 
srpna 1693. fasc. 82, Mat. II. Za tohoto opata bylo uprázn�no arcid�kanství kutnohorské a tu Petr Ant. 
Hertl, primator a 6 jiných konšel
 kutnohor. prosí Jind�icha, opata sedl., aby u arcibiskupa o to se zasadil, 
by kn�z Da�ický z Helova za arcid�kana kutnoh. stvrzen nebyl, ale spíše n�který z ostatních uchaze�
, ja-
ko Václav �apek, d�kan v Polné, Košín, fará� u sv. Jind�icha na Nov. m�st� pražsk., anebo Zelenka, d�-
kan v Brandýse. (Vorl. arch., sp. sedl., kniha 4, fol. 52b.) - 602) Arch. vorl., sedl. list., Mat. I. a 44 fasc. 2. 
a 4. r. 1714. - 603) Arch. vorl., sedl. list. �. 275 z r. 1709. - 604) Arch. vorl., sedl. list., 3. �ervence 1747 a 
cís. Maria Terezia potvrdila koupi tu 8. srpna 1748. - 605) Jos. Ledr: D�jiny Malína. - 606) Arch. vorl., sedl. 
list. �. 337, Mat. I., fasc. 3. - 607) Arch. vorl., sedl. list. �. 300 - 608) Tak poznamenal historik kláštera 
sedlec. Kapihorský. - 609) Arch. vorl., sedl. list. �. 350. - 610) Arch. vorl., sedl. listiny. - 611) Ledr: D�je Ma-
lína. - 612) Dle Jiráskových Starých pov�stí �eských. - 613) Dub již r. 1717 podlehl strašné vich�ici, ale ža-
ludy jsou dosud v museu a v n�kterých soukromých domech zachovány. - 614) Jirásek: Staré pov�sti �eské. 
- 615) Deset jich zde s�ato, dva na K�ivoklát�. - 616) Podstránský: Jména místní. - 617) K t�m druží se také 
samoty: Zbož�ov a Kou�ilny. - 618) Arch. �. V. a D. Z. II. E. 4. - 619) Dsky zem. 127. D 27. - 620) Dsky 
zem. Tom. 176. B. 16. - 621) Slavík: Panství Kutnohorské. - 622) Tehdy slula Skalice Velká také „Skalice 
Radbo�ská.“ - 623) Hrady a zámky XII. - 624) Balbín: Misc. LI. c 31. - 625) Kolínsko II., 203. - 626) Sommer, 
Schaller: Kraj �áslavský a Hrady a zámky XII. - 626a) Hrady a zámky XII. - 627) Gruntovní knihy v Ho�e 
Kutné. - 628) Podstránský: Jména místní. - 629) Pam�tní kniha farní. - 630) Ú�ty kostelní. - 631) Výpis z kos-
telních ú�t
 p�i r. 1808-09. - 632) Kronika školní. - 633) Podobá se pravd�, že Kramolín fresku tuto malo-
val, pon�vadž vyzdoboval tehdy také chrám sv. Bartolom�je v Kolín� n. L. Zem�el 1801 v Karlových Va-
rech. - 634) Pam�ti fary solopiské. - 635) Liber. conf. I., 71. - 636) Tomek: Registra. - 637) Liber. conf. VII-
VIII-X. - 638) Ú�ty kostelní a farní kniha. - 639) Viz kalich p�i nápisu na zvonu Tomáše Klabala. - 640) Dsky 
zemské II., 391. (Poznámky.) - 641) Winter: Život církevní 369 a 606. (Dolejší konsisto� = podobojí.) - 642) 
Lib. conf. I., c 71 a pam�tní kniha farní. - 643) Arch. arcib. pražského p�i r. 1668. - 644) Lib. conf. - 645) Zá-
pisy farní. - 646) P�esídlil do Prahy. - 647) Památky archaeol. VI., 308. - 648) Libera conf. II., 71. - 649) Váv-
ra: D�jiny Kolína. - 650) Dsky dvorské. - 651) Soudní akta kons. III., 187. - 652) Lib. conf. V., VI. - 653) Dsky 
dvor. Pozn. D. Z. II., 30. - 654) Hrady a zámky XII. - 655) Arch �. I., 528. - 656) Arch �. I. 256, II. 475, III. 
502, IV. 300. - 657) Poz. Dsky zem. II., 391. - 658) Hrady a zámky XII. - 659) Lib. conf. VIII-X., Arch. �. I. - 
660) Rel. tab. II. 438, 451, a Hrady a zámky XII. - 661) Dsky z. 3 L 26. Poz. D. Z. II., 511 a Arch. �. V., 
573. - 662) Dsky zem. Z. 7, K.13. - 663) Arch. �. XIII. a XIX. - 664) Dsky zem. 60 J 15 atd. - 665) Arch. gub. - 
666) Dsky zem. Z 11, F 2. - 667) Riegr. Nau�. Slov. - 668) Hrady a zámky XII., 134. - 669) Viz náhrobky dob-
�e�ské �. 1. - 670) Dsky zem. 23, N 16. - 671) Dsky zem. Z 133, C 27. - 672) Dsky zem. 183, N 5, P 3. - 673) 
Relá tor  (lat.) v st�esk. právu osoba, která rozhodnutí zem�panské do kancelá�e odevzdávala, p�i zhoto-
vení listiny p�ítomna byla a listinu také podepsala pod slova: ad mandatum atd. - 674) Bílek: Konfiskace 
169/3. - 675) Dsky zem. 303, L 8. - 676) Dsky zem. M 15. - 677) Dsky zem. 270 K 14. - 678) Dsky zem. 81, f 
1. - 679) Dsky zem. 490, F 2. - 680) Viz Žandov. - 681) Jan Václav † 1751, syn Jan Václav † 1778, Prokop 
1779, Josef 1782-1807, Václav 1807-1866, d�dicové jeho 1866-1879 a potom Alfred Vražda z Kunwal-
du. - 681a) Tehdy vládl na Suchdole advokát Neumann z Puchholce. - 682) Slovník Nau�ný. - 683) Zápis fary 
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suchdolské. - 684) Pam. kniha farní p�i r. 1843. - 685) Rybi�ka: Zvona�ství. Rybi�ka také praví, že p
vodní 
zvon byl 11 ct
 ztíží a koupen byl za 50 kop gr. �. - 686) Pam�tní kniha farní. - 687) Arch. arcib. pražského. 
Lib. hered. z r. 1761. - 688) Sedlá�kovy Hrady a zámky. - 689) Bernauovy Pla�any - 690) Knihy kutnohorské 
z r. 1437. - 691) Da�ický: Pam�ti I. - 692) Arch. m�sta Kou�imi. Lib. contr. 1504-50. - 693) Arch. �. XVIII. - 
694) Ve st�edu po sv. Mikuláši na Hrad� pražském r. 1529. Arch. �. XII. - 695) Arch. kutnohorský 1481. - 
696) Da�ický: Pam�ti I., 154. - 697) Da�ický: Pam�ti II., 130. - 698) Sedlá�kovy Hrady a zámky. - 699) Spisy 
místodržitelského rady Fr. Parise z r. 1616 v Praze, 12. listopadu. - 700) Dsky zemské. - 701) Hrady a zámky 
XII. - 702) Hrady a zámky XII. - 703) Riegr
v Nau�. Slov. - 704) Arch. arcib. praž. p�i roce 1374. - 705) Hra-
dy a zámky XII. - 706) Jos. Ledr: D�je Nov. Dvor
. - 707) „N�mka byla“, praví Da�ický II. 108. - 708) Da-
�ický I., 272. - 709) Da�ický II. 214. - 710) Jos. Ledr: D�je Nov. Dvor
. - 711) Viz dílu I. „Zem�d�lství“. - 
712) Tomáš Klabal. - 713) D�jiny Sv. Kate�iny napsal Jos. Ledr. - 714) Arch. c. k. míst. král. �eského org. 
18. ledna 1407.) - 715) Arch. �. XV. - 716) T. j. správce jm�ní kostelního. - 717) Kniha panství Nov. Dvor
. - 
718) Ostatní viz v �l. „Nové Dvory“. - 719) Slovník historický. - 720) Opat zval se Mikuláš I. a vládl od r. 
1278-80. - 721) Ott
v N. Sl. - 722) Jos. Ledr: D�je Nov. Dvor
. - 723) Sommer: Kraj �áslavský. - 724) Arch. 
c. k. místodrž. král. �eského (org.) ze dne 18. ledna 1407 praví, že i Rohozec klášteru p�ipadne. - 725) 
Arch. míst. �eského (org.) - 726) Ledr: D�jiny Nov. Dvor
. - 727) Registra zápis
v královských a obecných. 
- 728) Arch. �eský I., str. 528. - 729) Arch. �es. I., str. 301. - 730) Jos. Ledr: D�je Nov. Dvor
. - 731a) Šafrá-
nek: Zem�d�lství. - 731b) Jos. Ledr: Pam�tní kniha novodvorské školy a obce Sv. Mikuláše. - 732) Dle jose-
fínského katastru z r. 1785. - 733) D. Z. 91. L. 28. - 734) Arch. t�ebo�ský. - 735) Da�ický II., 38. - 736) D. Z. 
295. E 9. - 737) Hrady a zámky XII. - 738) D. Z. 149. R 23. - 739) D. Z. 72. N 26. - 740) D. Z. 399. J 4, J 7. - 
741) Zapsal Jan Arnošt Calibán, král. desk zem. komorník. Reg. z. soudu VII. E 54 a 33. P�ítomni byli uro-
zení pánové Theodor Multzer z Rosentalu a �eho� Ži�kovský z Škorkyn�, J. M. C. nejvyšší radové a 
ú�edníci kn�h a jakožto práv� k tomu citovaní komissa�i. - 742) D. Z. 116. G 2. - 743) Ott
v Slov. Nau�. - 
744) Slavík: Panství Kutnohorské a Arch. kutn. 1688, �. 12.571. - 745) Provazec zemský a lesní obnášel 52 
lokte. - 746) Slavík: Panství kutnohorské. - 747) Podstránský: Jména místní. - 748) Reg. lV. 159. - 749) Rel. 
tab. II. 15. - 750) Rel. tab. I. 106. - 751) Arch. �. I. - 752) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 753) D. D. 16. f. 
353. - 754) Dsky zem. 3 D I. - 755) Palacký: D�jiny I. - 756) Zápisky fary církvické. - 757) Šafránek: Zem�-
d�lství. - 758) Reg. II. a III. arch. gub. - 759) Arch. �. III. 189. - 760) Arch. �. II. 478. - 761) Arch. �. II. 382. - 
762) Hrady a zámky XII. 323. - 763) Arch. kutnoh. - 764) Konservator Kl. �ermák. - 765) D. zem. 84 A 30. 
arch. mus. - 766) Reg. kom. soudu. - 767) Dsky zem. 59 C 18. - 768) Da�ický II. 4. - 769) Da�ický II. 15. - 770) 
Arch. kutn. kopiá� 1601-1613. - 771) Arch. kutn. kopiá� 1601-1613. - 772) Da�ický tak vypravuje v dílu II. 
str. 164. - 773) Dsky zem. 192 G 16. - 774) Dsky zem. 254 A 13. - 775) Dsky zem. 299 G 16. - 776) Dsky 
zem. 147 N 14. - 777) Dsky zem. Tom. 174 (zal. 1600). - 778) Ledr: D�jiny panství Nov. Dvor
 str. 129. - 
779) a 780) Zem�d�lství Šafránkovo. - 781) V rybníce tomto utopil se jediný syn z velkého statku (nyní �ís. 
6., studoval v Ho�e Kutné), když plaviti jel s chasou kon�. Od té doby zval se rybník „Študent“ a po vy-
pušt�ní rybníka zove se tak pole. - 782) Herber: Burgen u. Schlösser. - 783) Zápis desk zemských. - 784) Reg. 
II. 859. - 785) Archiv �es. Bud�jovic. Lib. konf. - 786) Pam�ti Da�ického díl I. p�i roce 1513. - 787) Arch. 
kutn. 16. prosince 1461. - 788) Slovník místopisný. - 789) Heber: Burgen u. Schlösser. - 790) Pam�ti Da�ic-
kého I. díl. - 791) Dsky zem. 53. G. 3. - 792) Dsky zem. Tom. II. A. 11. - XIII. E. 5. - 793) Arch. �eský. - 794) 
Arch. kutn. 8. �ervence r. 1538 a 12./XII. 1538. - 795) Da�ický II. 65 a Arch. kutn. p�i r. 1598-1600. - 796) 
Arch. vorl. sedl. list. �. 357, list. sedl. Mat. II. fasc. 78. - 797) Šafránek: Zem�d�lství. - 798) D. D. 16; f. 283. 
- 799) Schaller: Kraj �áslavský 227. - 800) Lacina: Kronika �eská II. 2. a Ott
v Slov. Nau�. - 801) Hrady a 
zámky XII. 131. - 802) Slavík: Panství kutnohorské 10. - 803) Arch. t�ebo�ský. - 804) Viz Chlistovice str. 
145. - 805) Arch. �es. místodr. z r. 1508. - 806) Arch. gub. a Dsky zem. 42. I. 7 - 807) Dsky zem. 46 J 10 a 
archiv gub. - 808) Újezd - Újezdec a všechna jména podobná píše Palacký, Sedlá�ek: histor. míst. slovník, 
Orth a Sládek: Hrady a zámky atd. s písmenem Ú, což jest jedin� správné. - 809) Jire�ek: Slov. právo. - 810) 
Kott
v „Slovník“. - 811) a 812) Slavík: Panství Kutnohorské. - 813) Archiv �. I. Dsky zem. 7. II. E 4. - 814) 
Arch. kutn. p�i r. 1531 list 574. - 815) Heber: Burgen u. Schlösser. - 816) Hrady a zámky XII. a Reg. II. 638. 
- 817) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 818) Tab. cur. reg. XV. 271. (Dne 24. dubna 1411). Poz
statky Emle-
rovy II. str. 79. - 819) D. D. 20, f. 123. - 820) Památky archaeol. X. 555. - 821) Hrady a zámky XII. - 822) 
Dsky zem. 87 H 2. - 823) Da�ický II. str. 22. - 824) Dsky zem. 27 G. 5. - 825) Da�ický II. - 826) Památky arch. 
X. str. 326. Konserv. Kliment �ermák. - 827) a 828) Hrady a zámky XII. - 829) Heber: Burgen u. Schlösser. - 
830) Dsky zem. 408 B 8. - 831) a 832) Heber: Burgen u. Schlösser. - 833) Arch. kutnoh. p�i r. 1738. - 834) He-
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ber: Burgen u. Schlösser. - 835) Okres �áslavský. - 836) Dle podání lidového. - 837) Palacký: Popis králov-
ství �eského = Ut�šenovice. Histor. slovník = Út�šenovice a Orth a Sládek: Út�šenovice. Hrady a zámky 
= Ut�šenovice. - 838) Šafránek: Zem�d�lství. - 839) Dobner VI. 457. Arch. �. I. 153. - 840) Rel. tab. II. 527 
reg. I. J. k s. L. 99. D. D. 64, 199-200. - 841) Dsky zem. 2. F 5. - 842) Dsky zem. I. H a 7. J 12. - 843) Dsky 
zem. 7. C 29. - 844) Šafránek: Zem�d�lství. - 845) Viz Malešov. - 846) Hrady a zámky XII. - 847) Lib. Conf. I. 
186. - 848) Lib. Conf. V. 193. - 849) Lib. Conf. VI. 150. - 850) Tomek: Reg. 55. - 851) Schaller: �ásl. kraj str. 
229 a Sommer: Kraj �ásl. str. 46. - 852) Kostelníci byli ob�ané, kte�í spravovali jm�ní kostelní. - 853) To-
máš Klabal psával se oby�ejn� jen Tomáš Konvá� anebo Zvona�. - 854) Podobn� vzácný zvon jest v Tun�-
chodech u Chrudimi. (Red.) Viz „Sv�dkové staré slávy kutnohorské“ u K. Šolce v Ho�e Kutné. - 855) Da-
�ický I. 338. - 856) D Z. 7. 58. E a Kolínsko 224. - 857) Bílek: Konfiskace. - 858) 859) Viz Suchdol a Male-
šov. - 860) Palacký, Sedlá�ek, Kotyška užívají „Vilímovice“. - 861) Sd�lil, p. professor Frant. Sova, rodák 
vilímovický. Týž p. professor sd�luje pov�st o zvonech, která se v lidu okolním dosud udržuje, že totiž, 
když byl p
vodn� postav�n kostel v Janovi�kách, m�l menší zvony a proto zvony vilímovické byly p�ene-
seny na v�ž do Janovi�ek a naopak. V noci prý se zvony utrhly a p�elet�ly na svá místa, na cest� u k�íže se 
srazivše. To se opakovalo prý t�ikráte. Po té pak z
stati muselo p�i starém rozd�lení. Pov�sti té lid tím spí-
še v��il, pon�vadž po drahnou dobu let byl jeden zvon v Janovi�kách prasklý a p�ipomínal zmín�nou 
srážku. - 862) Sd�lil p. professor Frant. Sova. - 863) Sedlá�ek: Histor. slovník. - 864) Místop. slovník. - 865) 
Dsky zem. Tom. 395, 417, T. 406 N 3, Tom. 412 C 29. - 866) Da�ický II. str. 45. - 867) Arch. kutnoh. p�i r. 
1534. - 868) Sedlá�ek: Hrady a zámky XII. - 869) Dle Dra. V. J. Nová�ka, �editele zem. archiv. Arch. �. XV. 
- 870) Dr. J. �elakovský: Privilegia m�st. CV. - 871) Dr. J. �elakovský: Privilegia m�st. str. 308.-10. - 872) 
Dr. V. J. Nová�ek: Arch. �. XVIII. - 873) Kniha tato, jakož i kniha obce perštejnické, byla u zdejšího okre-
su uložena, ale r. 1899 odevzdána archivu zem. - 874) Zemský archiv, vina�ská kniha vina�
 neškaredic-
kých. - 875) Zemský archiv, vina�ská kniha vina�
 neškaredických. - 876) Ott
v Slov. Nau�ný - 877) Hl. 
kniha aktiv a pasiv obce neškaredické panství k�esetického. - 878) Registra purkrechtní vina�ské vsi Neš-
karedic a Puch�e. Fol. lit. A 1. - 878a) Extrakt gruntovní knihy neškaredic�
 neškaredických. - 878b) Arch. 
zemský - katastr josefínský z r. 1785. - 879) Viz „Bitva u Malešova“. - 880) Dle ústního podání starých ob-
�an
. - 881) Podstránský: Jména místní. - 882) Nebovidy, farní ves na Kolínsku, kam tehdy Všesoky p�ifa-
�eny byly a manželé Štolbovi r. 1728 tam p�edvoláni byli. (Archiv kutnohorský.) - 883) Arch. t�ebo�ský. - 
884) Hrady a zámky XII. - 885) D. Z. 42. L. 47. - 886) Arch. roudnický. - 887) Hrady a zámky XII. - 888) Lib. 
hered. 16. prosince 1461. Arch. kutn. - 889) Viz Karlov (Doubravu). - 890) Archiv suchdolské fary. - 891) 
Dundálek: Vrch Vysoká a památ. kniha fary suchdolské. - 892) Pam�t. kniha fary suchdolské. - 893) Výpis z 
pam�tní knihy fary suchdolské. - 894) Palacký díl I. �. II. str. 29. - 895) Lacinova Kronika I. str. 462. - 896) 
Lacina „�eská kronika“ díl I. str. 467 - 897) Lacinova kronika I. str. 469. - 898) Jan Dundálek: Vrch Vyso-
ká. - 899) Arcib. archiv v Praze p�i r. 1698. Kaple ta zvána také poustevna na Vysoké, nebo Belveder. - 900) 
Pam. kniha fary byká�ské. - 901) Podstránský: Jména míst. Palacký: Popis. Sedlá�ek: Hrady a zámky. His-
tor. sborník. Kotyška: Sborník místopisný. Sommer: Kraj �áslavský. Kott
v Slov. a. j. v. užívají správné-
ho jména ZÁBO�Í; toliko N�mci po�ali užívati Zábo� a lid obecný v mluv� na toto jméno kratší si zvykl - 
ovšem nesprávn�. - 902) Viz Sv. Kate�inu. - 903a) P�ehrada r. 1912 nebyla ješt� dokon�ena. - 903b) Potomní 
�editel Václav Freyn tvrdil spr. školy, že v museu všecky zaslané v�ci nenalezl. - 904) Kronika školy zábo�-
ské. - 905) Pam�t. kniha fary zábo�ské. str. 361. - 906) Sommer: Kraj �áslavský. - 907) �asopis �esk. Musea 
z r. 1846. - 908) Miscellanea historika Boh. lib. V. - 909) Viz D�jiny Palackého I. 2 str. 375 a Popis Palac-
kého 215. - 910) Pam�tní kniha fary zábo�ské a církvické. - 911) Zápisky fary zábo�ské. - 912) Braniš „P
so-
bení kláštera sázavského“. - 913) Farní kniha pam�tní str. 29. Tam vepsána jest také žádost hrab�nky V�ž-
níkové, z níž toto vyjímáme … „že mimo p�edstavených p�í�in taky husitský blud tam tuze se rozmnožil a 
tomu na odpor postaviti a odolati pot�ebno jest“ … - 914) Arcib. praž. arch. orig. 24. �ervence 1603. - 915) 
R. 1142-43. - 916) Hrady a zámky XII. - 917) Na hrad� pražs. 1412/287. - 918) Archiv kolínský. - 919) Plat 
jit�ní zval se dar manželce vyplacený po prvním jitru v manželství. (Slov. Nau�ný.) - 920) Jos. Ledr: D�je 
Nov. Dvor
. - 921) Hrady a zámky XII. a D�jiny Nov. Dvor
. - 922) Slavík: Panství kutnohorské. - 922a) 
Trachter �i trakter. - 923) Sommer „Topografie“ z r. 1841. - 924) Da�ický I. 63. - 925) Pam�tní kniha farní. - 
926) Schem. arcibiskupství pražského. - 927) Ji�í Heinschl maloval obraz sv. Vav�ince do Bydžova Nov. a 
týž obraz opat�en jest vlastnoru�ním podpisem um�lce. Úplná shoda obrazu zbraslav. dosv�d�uje, že je 
malován týmž um�lcem. Oltá� nov� upraven sochou sv. Vav�ince. - 928) Farní kniha památní. - 929) Pa-
mátní kniha farní. - 930) Nada�ní listina z r. 1384 uložena v arch. arc. praž. v odd�lení Parochia. - 931) 



324
Sommer: Kraj �áslavský. - 932) Borový: Liber. II. 183. - 933) Premberg, probošt kostela pražského r. 1684, 
a dle majitele Pernkla jest zajisté pojmenována tra� polní „v Pranklovech“. - 934) Arch. arc. pražs. od r. 
1684. - 935) Památní kniha farní. - 936) St�íbrná pe�e� z r. 1559 má nápis „Sigilium civitatis B ra s lav i -
cen s i s“ a chová se v m�stském ú�ad�. - 937) Hrady a zámky XII. - 937a) Tab. vetust. 95, III. - 938) Tomek 
D. M. P. I. 343 Scriptores rerum bohem. II. 25. - 939) Lib. conf. (D D. 13, f. 145.) - 940) Lib. confirm. - 941) 
Hrady a zámky. - 942) Lib. erect. VII. 437 a Riegr
v Slov. Nau�. - 943) Tomek: D. M. P. V. 88., 186. a 199. 
- 944) Ott
v Slov. Nau�. - 945) Lib. conf. �ást Zbraslavic z
stala v držení Kolovrat
v. (Arch. �. VI. 423.) - 
946) � � M. 1827 3, 83. - 947) Arch. lede�ský a t�ebo�ský. - 948) Arch. �. IV. a VII. - 949) Dsky zemské 84. 
C 16. - 950) Arch. m�st. Zbraslavic. - 951) Tamtéž. - 952) Da�ický z Heslova I. - 953) Arch. gub. (Hrady a 
zámky XII.) - 954) D. Z. I. E 25. - 955) Dr. Z. Winter: Kulturní obraz �esk. m�st 9. - 956) Zoubek: Památky 
archaeol. VIII. 33. - 957) Reg. komor. soudu. - 958) Arch. mus. - 959) D Z. 12. I. 13. - 960) Hrady a zámky 
XII. - 961) D Z. 169 D 15 a Hrady a zámky XII. 219. - 962) D Z. 16 P 9. - 963) Reg. kom. soudu. - 964) Reg. 
kom. soudu. - 965) Archaeol. pam. X. Fr. Dvorský. - 966) Kulturní obraz �. m�st. od dra. Wintra. - 967) D Z. 
236 f. 17. - 968) Org. majestátu v archivu zbrasl. - 969) Relato�i �ili poslové, kte�í podepisovali také listiny 
panovník
 se slovy: „Ad mandatum atd.“ - 970) Bílkovy d�je konf. I. 169. - 971) Hrady a zámky XII. (Ma-
lovidy - dnes zašlá osada.) - 972) Zapova a Lacinova kronika. - 973) Arch. musejní. - 974) D Z. I. E 25. - 975) 
D Z. 151. V. 13. - 976) D Z. 72. N 1704. - 977) D Z. 316 M 23, 317. F. 17. - 978) Sommer: Kraj �áslavský. - 
979) Riegr
v Nau�. Slov. - 980) D Z. 400. M 14. - 981) D Z. 35. O 9. - 982) D. Z. 490 B 2, 494. N 7. - 983) Viz 
Kate�inky na str. 183. - 984) Archiv m�st. chová �eský opis smlouvy psané v Praze 30. listopadu 1727 a 
nese podpis Karla a Jana hrabat z Bredy, Jana Festsiegla, barona z Golský a Jos. Hochbergra z Henner-
sdorfu. - 985) Slavošov, ves u Dol. Kralovic na Lede�sku. - 986) Úmrtí voják
 a vojenských d�tí zapsáno 
jest hojn� v ta leta v míst. matrikách. - 987) D. Z. 597 B 3. - 988) Dvorní dekret ze dne 12. ledna 1793. - 989) 
Josef Emler: Pam. arch. VIII. - 990) Slavík: Panství kutnohorské. - 991) Hrady a zámky XII. - 992) Hrady a 
zámky XII. - 993) Arch. kutnohorský. - 994) Dle josefínského katastru z r. 1785. - 995) Šafránek: Zem�d�l-
ství. - 996) D�jiny tyto jsou spole�ny s Malou Zho�í a Kopaninami. - 997) Hrady a zámky XII. - 998) Da�ický 
II. 145. - 999) Hrady a zámky XII. - 1000) Šafránek: Zem�d�lství. - 1001) a 1002) Šafránek: Zem�d�lství. 

Poznámka vydavatele 

Významnou �ástí prvního vydání knihy Kutnohorsko slovem i obrazem jsou - jak už název 
napovídá - fotografie a kresby, kterých je tém�� 250. Do druhého vydání byly p�evzaty jen n�kte-
ré kresby a výjime�n� i fotografie - pokud možno takové, které zachycují dnes již neexistující 
stavby.  

V p�episu jsou poznámky umíst�ny ve zhušt�né form� na konci p�íslušného sešitu (v prvním 
vydání jsou na konci p�íslušné stránky). �ísla poznámek jsou v p�episu vytišt�na tence u odkaz�
na literaturu a tu�n� v p�ípad�, že poznámka obsahuje bližší vysv�tlení.  

P�vodní stránkování je nazna�eno �íslem psaným dolním indexem na míst�, kde za�ínala 
p�íslušná strana (neuvedené stránky obsahovaly celostránkové obrázky). 

Upoutávky na odstavce, uvedené p�vodn� na okrajích stránek, jsou v p�episu psány tu�nou 
kurzívou na za�átku p�íslušného odstavce. 

První vydání obsahuje podrobný rest�ík. 
P�epis byl po�ízen podle prvního vydání Kutnohorska slovem i obrazem, což je kniha o roz-

sahu 536 stran (34 arch�) a rozm�rech p�ibližn� 29 x 20 x 3 až 3,5 cm. K dispozici byl exemplá�
v m�kkých deskách, neo�ezaný (tj. pouze s roz�ezanými archy). 
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Zavadil Anton ín  J., spis. �es. (*1844 v 
Hod�jicích na Morav�). Vystudovav ústav 

u�itelský v Brn� u�iteloval na r
zných místech 
na Morav� a v �echách, r. 1880 stal se u�itelem 

na Horách Kutných, kde p
sobí nyní jako 
�editel chlap. školy. Z. redigoval 5 ro�ník

»Historických Rozhled
« a o sob� vydal: 

Posvátné zp�vy Cyrillo-Method�jské (Brno, 
1885); Zp�vy našeho lidu (�es. Brod, 44 �ísel); 

Památky Hory Kutné (Nov� M�sto n. M., 
1890); Památky okolí kutnohorského (t., 1890); 
Zevrubná mapa býv. kraje �áslavského (Hora 

Kutná); Obyvatelstvo m�st a m�ste�ek (t., 
1891); Sv�dkové staré slávy kutnohorské (t., 
1899); N�které záhady zem�pisné (Chot�bo�, 

1890). Dále napsal n�kolik povídek pro 
mládež: D�tská svornost (Vel. Mezi�í�í, 1886); 

Obrázky z Karpat (t.,1892); Š
astné vánoce
(Praha); Kutnohorské povídky (t., 1890); 

Moravské povídky (Tel�, 1891); Pastouškové, 
jesli�ková hra (T�ebí�, 1892). Do Ottova 

Slovníku Nau�. napsal �lánek o památkách 
kutnohorských k heslu Kutná Hora. 
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