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VI. Příloha: Regesta třetí židovské knihy 

 

Pro možné ověření souvislostí jsem připojil na závěr práce též regestové zpracování 

zápisů třetí židovské knihy. Pro snazší orientaci jsem připojil ke každému zápisu v knize 

vlastní signaturu. První část, vlastní Judenbuch, ji má v podobě prostého čísla, zápisy 

z dalších částí knihy (Memoriale Christianorum – v signatuře odlišená písmenem M, 

Urchund der Christen – v signatuře odlišená písmenem C, a Juden urkund – v 

signatuře odlišená písmenem J) jsou pak signovány průběžným číslováním, za něž je 

zařazeno ještě číslo, sledující pořadí zápisu v dané části knihy – například signatura 

prvního zápisu části Memoriale Christianorum tak má podobu 152/M1 – jedná se o 

152. zápis v knize, a 1. zápis v části Memoriale Christianorum. 

Zápisy jsem se pokusil rámcově ponechat v jejich syntaktické formě, dataci jsem 

však vyjmul do vlastního sloupce. Jména osob ponechávám většinou v původní 

podobě, pouze pokud se jednalo o prokazatelně české jméno, přepsal jsem jej česky: 

např. jméno manželky Isserla Žida, v originále psané jako Belusche, přepisuji Beluše, 

apod. Přízviska, z nichž by bylo lze odvodit řemeslo či vykonávanou živnost jedinců 

jsem nicméně překládal, původní formu uvádím kurzívou v závorce. Kurzívou jsou též 

uvedeny názvy lokalit, jejichž současný název se mi nepodařilo dohledat. 

 

Signatura Datum Obsah  Folio 

 Neděle Esto mihi [(18. 

února 1425] 

It[em] Alhie ist v[er]merkt vorden das Judenpuch 

das mir Joha[n]ni Pat[e]rnostrar dyczeit Stat 

Richt[e]r mein gnadigen h[er]r[e]n der gesworen 

Rat geantwurt und geb[e]n nach Cristi gepurt 

vierczehen ffunf und czwaynczigisten Jar des 

Su[n]tag Esto mihi in Deum. 

1a 

1 Čtvrtek po neděli 

Invocavit me [1. března 

1425] 

Hans Reisner z Konic je dlužen Nachimu Židovi 4 

hřivny grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

2a 

2 Středa před nedělí Oculi 

mei [7. března 1425] 

Sigel pekař (pok) je dlužen Nachimu Židovi 4 a půl 

kopy grošů, které má zaplatit na sv. Jiří. Peníze mají 

být odvedeny z toho, co zaplatil pánům na lozunce 

za dům, a dům je zástavou Židům. Za to ručí Sigel 

veškerým svým jměním. 

 

3 Pondělí po neděli Oculi 

mei [12. března 1425] 

Mert Rabehawp pekař (pek) je dlužen Nachimu 

Židovi 3 kopy grošů, které má zaplatit půl na sv. Jiří 
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a půl na sv. Jana Křtitele, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

4 Pondělí po neděli Oculi 

mei [12. března 1425] 

Peter Spies ze Šaldorfu je dlužen Nachimu Židovi 3 

kopy grošů, které má zaplatit půl na sv. Jiří a půl o 

Letnicích, za což společně s ním ručí Ulrich, rychtář 

ze Šaldorfu veškerým svým jměním. 

 

5 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Hansel Spach, Liphartův syn ze Sedlešovic je dlužen 

Nachimu Židovi 4 a půl kopy grošů, které má 

zaplatit o Masopustu, za což ručí veškerým jměním.  

2b 

6 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Hans Lechner, rychtář z Konic, je dlužen Nachimu 

Židovi 10 kop grošů, které má zaplatit za 14 dní, za 

což společně s ním ručí Hans Schilher, také z Konic, 

veškerým svým jměním. 

 

7 Neděle Lætare [18. března 

1425] 

Hans Schilher z Konic je dlužen Nachimu Židovi 3 

kopy grošů na týdenní úrok, za což společně s ním 

ručí Hans Lechner z Konic veškerým svým jměním. 

 

8 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Otel Hass z Hnanic je dlužen Nachimu Židovi 10 

kop grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za což 

společně s ním ručí Simon Krich a Hans 

Kunkendorfer, všichni z Hnanic, veškerým svým 

jměním. 

 

9 Úterý po neděli Judica me 

[27. března 1425] 

Michel Kutler je dlužen Nachimu Židovi 5 kop 

grošů, které má zaplatit 2 kopy na sv. Martina a 3 

kopy o Masopustu, za což společně s ním ručí Lucas, 

farář z Harde,1 veškerým svým jměním. 

 

10 Pondělí po neděli Quasi 

modo geniti [16. dubna 

1425] 

Niklas Antt z Konic je dlužen Nachimu Židovi 24 

kop grošů, které má zaplatit o Vánocích, za což dává 

do zástavy svůj příbytek a veškeré jmění. 

3a 

11 Středa na sv. Marka [25. 

dubna 1425] 

Hansl, zvaný Delší ze Šatova je dlužen Nachimu 

Židovi 6 kop grošů, které má zaplatit 3 kopy na sv. 

Jakuba a 3 kopy na sv. Martina, za což ručí společně 

s ním Jacob Mener a Wenczlav Czulwer, rychtář ze 

Šatova, a Hans Smalczig, také ze Šatova, veškerým 

svým jměním.  

 

12 Pondělí před sv. Filipem a 

Jakubem [30. dubna 

1425] 

Wenczel Ertl z Unšovic je dlužen Judlmanu Židovi 

100 grošů, které má zaplatit na sv. Martina. Dále 

zůstává dlužen 10 kop grošů na týdenní úrok, za což 

ručí veškerým svým jměním. 

 

13 Středa po Letnicích [30. 

května 1425] 

Model Schantl a Mert Korenbipl, oba z Retzu, jsou 

dlužni Judlmanu Židovi 9 liber feniků, které mají 

zaplatit na sv. Martina, za což společně s nimi ručí 

Hans Tirs, kovář (smid), veškerým svým jměním. 

 

 
1 Možná se mohlo jednat o rakouský Hardegg, nebo o Hrádek u Znojma. 
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14 V týdnu po Letnicích [28. 

května – 2. června 1425] 

Thoman Lendorfer z Konic je dlužen Judlmanu 

Židovi 2 a půl kopy grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

15 Pondělí po Božím Těle [11. 

června 1425] 

Hans, Merteinův zeť, je dlužen Judlmanu Židovi 2 

kopy grošů od čtrnácti dnů před letnicemi, nyní již 

na týdenní úrok, za což dal do zástavy svůj dům 

vedle Ješkova dvora, a k tomu ručí veškerým svým 

jměním.  

3b 

16 Pondělí po Božím Těle [11. 

června 1425] 

Hans, Merteinův zeť, je dlužen Judlmanu Židovi 2 

zlaté od Velikonoc, nyní již na týdenní úrok. K tomu 

zůstává dlužen 80 grošů, které má zaplatit na sv. 

Jana Křtitele, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

17 Pondělí po Božím Těle [11. 

června 1425] 

Hansel Phlecz z Hnanic je dlužen Judlmanu Židovi 

1 a půl kopy grošů a 2 groše, které má zaplatit o 

Vánocích, za což společně s ním ručí Anderl Poyr z 

Hnanic veškerým svým jměním. 

 

18 Na sv. Jana Křtitele [24. 

června 1425] 

Gilig Schrefl z Hnanic je dlužen Nachimu Židovi 3 

hřivny grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za 

což společně s ním ručí Anderl Poyr, také z Hnanic, 

veškerým svým jměním. 

 

19 Na sv. Rozeslání apoštolů 

[15. července 1425] 

Gorig Glacz z Chvalovic a Hans Drailin, také z 

Chvalovic, ručí za dluh Anderleina Drailina ve výši 

76 grošů u Nachima Žida, které mají zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

20 Na sv. Rozeslání apoštolů 

[15. července 1425] 

Gorig Glacz a Thoman Tahenhawp,2 oba z 

Chvalovic, jsou dlužni Nachimu Židovi 2 a půl kopy 

grošů a 2 groše, které mají zaplatit na sv. Martina, 

za což ručí veškerým svým jměním. 

4a 

21 Na sv. Rozeslání apoštolů 

[15. července 1425] 

Andre Geschehenswol, pekař (pek) je dlužen 

Nachimu Židovi 2 a půl kopy grošů, které má 

zaplatit na sv. Martina, za což dal do zástavy svou 

chlebnou lavicí vedle Andreho, pekaře (pek), a svůj 

příbytek před Horní branou vedle Nikleinova 

[domu], a k tomu ručí veškerým svým jměním. 

 

22 Úterý před sv. Máří 

Magdalenou [17. července 

1425] 

Michel, hrnčíř (haffner), je dlužen Nachimu Židovi 

17 kop grošů, které má zaplatit 4 kopy o Vánocích, 4 

kopy o Velikonocích a 9 kop na sv. Jana Křtitele. 

Dále zůstává dlužen 9 kop grošů, a to tak dlouho, 

dokud mu v té hodnotě nezhotoví kachlová kamna, 

hrnce či neodvede jinou práci, a za to ručí on a jeho 

manželka veškerým svým jměním. 

 

23 Na sv. Jakuba Apoštola 

[25. července 1425] 

Nikel Dayczenhawsser a Thoman, jeho bratr, oba z 

Dyjákovic, jsou dlužni Judlmanu Židovi 1 a půl kopy 

 

 
2 Nadepsán za přeškrtnuté jméno Hanse Dralina 



 

98 
 

grošů, které mají zaplatit na sv. Martina, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

24 Pondělí po sv. Jakubu [30. 

července 1425] 

Gorig, popravčí (nachrichter), je dlužen Nachimu 

Židovi 5 kop grošů na týdenní úrok, za což dal do 

zástavy svůj dům v České ulici vedle [domu] Petra 

Umzrina a k tomu ručí veškerým svým jměním. 

 

25 Pondělí po sv. Nalezení sv. 

Štěpána [6. srpna 1425] 

Hans Lechner, rychtář z Konic, je dlužen Nachimu 

Židovi 22 kop grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což společně s ním ručí Hans Raisner a 

Hans Gustingner, starý rychtář z Konic, dále Hans 

Schilher z Konic a Kateřina, manželka Václava 

Fischera ze Sedlešovic, a to veškerým svým jměním.  

4b 

26 Pondělí po sv. Nalezení sv. 

Štěpána [6. srpna 1425] 

Hans Schilher z Konic je dlužen Nachimu Židovi 6 

kop grošů, které má zaplatit 3 kopy na sv. Martina a 

3 kopy o Vánocích, za což společně s ním ručí Hans 

Lechner, rychtář z Konic, a to veškerým svým 

jměním. 

 

27 Neděle po Nanebevzetí P. 

Marie [19. srpna 1425] 

Nikel Schraml, toho času rychtář z Hnanic, Hansl 

Gutjar, Peter Stettner, Anderl Ayrer, Hans 

Ayssenkechk, Paul Pucher, Jakel Tanczsichwol, 

Hans Gunkendorffer, Stephil Storbel, všichni z 

Hnanic, jsou dlužni Nachimu Židovi 15 kop grošů, 

které mají zaplatit na svátek Očišťování Panny 

Marie, za což ručí veškerým svým jměním.  

Osm kop grošů dali na Popeleční středu roku 1426, 

5 a půl kopy grošů dali o neděli Oculi, 1 a půl kopy 

grošů dali ve čtvrtek před Květnou nedělí.3  

 

28 Středa před sv. Matoušem 

apoštolem a evangelistou 

[19. září 1425] 

Simon Kweleffl z Jiřic je dlužen Nachimu Židovi 2 

zlaté na týdenní úrok, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

 

29 Středa před sv. Matoušem 

apoštolem a evangelistou 

[19. září 1425] 

Nikel Czuchkspratel, rychtář z Unšovic, Venczl 

Ertel, Thoman Buger, Jakel Grnet, Stephil 

Feldczagl, přísežní z Unšovic, a Nikel Rurenars a 

Hans Kolman, Stephil Subenweiber, Michel 

Aycharen, všichni z Unšovic, jsou dlužni Judlmanu 

Židovi 10 liber feniků na týdenní úrok ve výši 1 groše 

z 1 libry. Za to ručí veškerým svým jměním.  

Osm liber feniků splatili v neděli před sv. 

Kolumbánem téhož roku (19. listopadu 1425)4 

5a 

30 Středa před sv. Šimonem 

a Judou, apoštoly [24. 

října 1425] 

Simon Krich a Hansl Kunkendorffer z Hnanic jsou 

dlužni Nachimu Židovi 1 kopu grošů na týdenní 

úrok, za což ručí veškerým svým jměním.  

 

 
3 Přípis. 
4 Přípis. 
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31 Čtvrtek před sv. Martinem 

biskupem [8. listopadu 

1425] 

Petr Fondel je dlužen Nachimu Židovi 6 kop grošů 

na týdenní úrok, za což dal do zástavy dvě zelená a 

jedno červené plátno a k tomu ručí veškerým svým 

jměním. 

 

32 Středa před sv. Tomášem 

apoštolem [19. prosince 

1425] 

Mert Suker z Havraníků a jeho manželka jsou dlužni 

Nachimu Židovi a Iserleinovi, jeho bratru, 21 hřiven 

grošů, které má zaplatit příští rok o Vánocích. Za to 

dali do zástavy polovinu lánu vinice v Havraníkách, 

a táž polovina lánu vinice je Puczkenova, a k tomu 

ručí veškerým svým jměním. 

 

33 Úterý před sv. Lucií [11. 

prosince 1425] 

Nikusch, rychtář z Budějovic,5 je dlužen Judlmanu 

Židovi 2 kopy a 3 groše na týdenní úrok od dnešního 

dne bez čtyř týdnů na celý rok, za což ručí celým 

svým jměním. 

5b 

34 Čtvrtek před Zjevením 

Páně [3. ledna 1426] 

Sigismund, Schulerinův syn, je dlužen Nachimu 

Židovi 3 kopy a 10 grošů na týdenní úrok, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

35 Středa po sv. Vincencovi 

mučedníku [23. ledna 

1426] 

Gilig Schrefl z Hnanic je dlužen Nachimu Židovi 3 a 

půl hřivny grošů, které má zaplatit na sv. Martina, 

za což společně s ním ručí Anderl Poyr z Hnanic 

veškerým svým jměním. 

 

36 Středa před Očišťováním 

P. Marie [30. ledna 1426] 

Johannes, zvaný Malý z Pergu je dlužen Judlmanu 

Židovi 15 kop a 48 grošů, které má zaplatit osm dní 

po Velikonocích. Za to dává do zástavy feřtatové 

hedvábí (forstaten saidel) s kuním kožichem 

(madrem pelcz) a černé hedvábí s liščím kožichem 

a pestrý tkaný oděv a ručí za to veškerým svým 

jměním. 

 

37 Středa před Očišťováním 

P. Marie [30. ledna 1426] 

Hansel Jostingner z Konic je dlužen Judlmanu 

Židovi 5 kop grošů, které má zaplatit na sv. Martina, 

za což ručí veškerým svým jměním. 

 

38 Pátek před nedělí Lætare 

[8. března 1426] 

Wenczlav Fischer a jeho manželka ze Sedlešovic a 

Hans Lechner z Konic jsou dlužni Nachimu Židovi 

8 kop grošů, které mají zaplatit na sv. Jana Křtitele, 

za což ručí veškerým svým jměním.  

Základ půjčky je zaplacen a úrok až do 3 kop je ke 

splacení na sv. Jiří. Dáno v úterý před Květnou 

nedělí (23. března) roku 1428.6 

6a 

39 Čtvrtek před nedělí 

Lætare [7. března 1426] 

Petr Fondel je dlužen Nachimu Židovi 16 kop grošů, 

8 kop které má zaplatit na sv. Jakuba a 8 kop které 

má zaplatit na sv. Martina. Za to dal do zástavy svůj 

dvůr, vinici a veškeré jměním. 

 

 
5 Snad Moravských. 
6 Přípis. 
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40 Neděle Lætare [10. března 

1426] 

Thoman Player, Hans Swarczel a Fridl, všichni ze 

Stošíkovic na Louce jsou dlužni Nachimu Židovi 5 a 

půl kopy grošů, které mají zaplatit na sv. Michala, za 

což společně s nimi ručí Jacob pekař a Petr Pawrel, 

také ze Stošíkovic, a to veškerým svým jměním. Dále 

zůstává Hans Swarczel dlužný Nachimu Židovi 1 

kopu grošů na týdenní úrok, za což společně s ním 

ručí výše zmínění ze Stošíkovic veškerým svým 

jměním. 

 

41 Středa po Velikonocích [3. 

dubna 1426] 

Jacob Slutrer, Larencz ze Stošíkovic na Louce a 

Lucas, Saidbatův syn z Oblekovic jsou dlužni 

Nachimu Židovi 6 kop grošů, které mají zaplatit na 

sv. Michala, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

42 Středa po Velikonocích [3. 

dubna 1426] 

Larencz ze Stošíkovic na Louce je dlužen Nachimu 

Židovi půl kopy grošů na týdenní úrok, za což 

společně s ním ručí Jacob Slutrer také ze Stošíkovic, 

a to veškerým svým jměním. 

6b 

43 Neděle po Velikonocích 

[7. dubna 1426] 

Hans Drailing a Gorig Glacz, oba z Chvalovic, jsou 

dlužni Judlmanu Židovi 2 a půl kopy a 20 grošů, 

které mají zaplatit na sv. Martina, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

44 Neděle po Velikonocích 

[7. dubna 1426] 

Thoman Tahanhawp a Nikel, jeho švagr, oba z 

Chvalovic, jsou dlužni Judlmanu Židovi 5 a půl kopy 

grošů, které mají zaplatit na sv. Martina, za což 

společně s nimi ručí Gorig zvaný Glacz také z 

Chvalovic, a to veškerým svým jměním. 

 

45 Pondělí po Oktávu 

Velikonočním [8. dubna 

1426] 

Jacob Slutrer ze Stošíkovic na Louce, Andrusch z 

Milifronu,7 Jakel Nagel a Jakel, rychtář z Milifronu, 

jsou dlužni Nachimu Židovi 2 kopy grošů, které mají 

zaplatit na sv. Michala, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

 

46 Neděle v Oktávu 

Velikonočním [7. dubna 

1426] 

Wenczlav Ertel, Thoman Unger, Stephel Feldczagel, 

Jakel Gnet(?), všichni z Unšovic, jsou dlužni 

Nachimu Židovi 2 kopy grošů na týdenní úrok, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

7a 

47 Pondělí po Oktávu 

Velikonočním [8. dubna 

1426] 

Wenczlav Ertel z Unšovic je dlužen Nachimu Židovi 

4 kopy grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

 

48 Neděle Misericordia Dei 

[14. dubna 1426] 

Adam ze Stošíkovic na Louce je dlužen Judlmanu 

Židovi 2 kopy a 10 grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což společně s ním ručí Fridel a Thoman 

Player, oba ze Stošíkovic, a to veškerým svým 

jměním. 

 

 
7 Dnes obec Dyje. 



 

101 
 

49 Středa před sv. Jiřím [17. 

dubna 1426] 

Matel, Hans Swarczel, Wanko, Adam, Poyrův syn, 

všichni z Bohumilic, jsou dlužni Judlmanu Židovi 2 

kopy a 10 grošů, které má zaplatit na sv. Michala, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

 

50 Čtvrtek před sv. Jiřím [18. 

dubna 1426] 

Andre Czwoysch, Hansel Schatawer a Adamym, 

všichni ze Stošíkovic na Louce, jsou dlužni 

Judlmanu Židovi 2 a půl kopy grošů na týdenní 

úrok, za což společně s nimi ručí Jacob pekař, 

Larencz, Thoman Player, Fridel a Peter Pawrel, 

všichni ze Stošíkovic, a to veškerým svým jměním. 

 

51 Středa před sv. Jiřím [17. 

dubna 1426] 

Niklin Fischerin ze Sedlešovic je dlužna Nachimu 

Židovi 1 a půl hřivny grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

7b 

  Fol. 8a – 10b vakátní  

52 Neděli Oculi mei [11. 

března 1425] 

Nikel Valther ze Šaldorfu je dlužen Abrahamu 

Lammelovi Židovi 1 a půl kopy a 5 grošů, které má 

zaplatit na sv. Jana Křtitele, za což společně s ním 

ručí Peter Schilher, jeho zeť z Načeratic, a to 

veškerým svým jměním. 

11a 

53 Pondělí po neděli Judica 

me [26. března 1425] 

Nikel zvaný Menší ze Sedlešovic je dlužen 

Abrahamu Lammelovi Židovi půl hřivny grošů, 

které má zaplatit o Letnicích. Dále mu zůstává 

[dlužen] 70 grošů, které má zaplatit na sv. Michala, 

za což společně s ním ručí Martin zvaný Černý ze 

Sedlešovic, a to dvěma čtvrtinami vinice v 

Altenpergu, vedle vinice Hanuse Tirssena, a další 

vinicí vedle Stephila ševce (schuster), a dále 

veškerým svým jměním. 

 

54 Neděle před Obřezáním 

Páně [30. prosince 1425] 

Mathes Gwalt ze Chvalovic je dlužen Abrahamu 

Lammelovi Židovi 3 a půl kopy a 12 grošů na týdenní 

úrok, za což společně s ním ručí Gorig zvaný 

Gnetpawer a Mert zvaný Stwem, oba z Chvalovic, a 

to veškerým svým jměním. 

 

55 Neděle Oculi mei [3. 

března 1426] 

Larencz ze Šatova je dlužen Abrahamu Lammelovi 

Židovi 100 grošů, které má zaplatit na sv. Jana 

Křtitele, za což společně s ním ručí Hundel 

Gutgesell a Blahet z Popic, a to veškerým svým 

jměním. 

 

56 Středa před nedělí 

Domine ne longe [20. 

března 1426] 

Larencz ze Šatova je dlužen Abrahamu Lammelovi 

Židovi 1 a půl kopy grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což společně s ním ručí Hoyndel 

Gutgesell a Blahet z Popic, a to veškerým svým 

jměním. 

11b 

  Fol. 12a – 14b vakátní  
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57 Neděle Lætare [18. března 

1425] 

Philip Dankel z Načeratic je dlužen Ganslu Židovi 2 

kopy grošů na týdenní úrok ve výši 3 gr., za což 

společně s ním ručí Hans Gindra a Hans Pschich, 

oba z Načeratic, a to veškerým svým jměním. 

15a 

58 Neděle Judica me [25. 

března 1425] 

Petr, Bentleinův syn z Načeratic, je dlužen Ganslu 

Židovi a Abrahámu Židovi, jeho zeti, 8 hřiven grošů, 

které má zaplatit 2 hřivny na sv. Jana Křtitele, a 6 

hřiven na sv. Michala, za což společně s ním ručí 

Anderl Pachanders, Peter Sundel a Hans, zvaný 

Hawswyrt, všichni z Načeratic, a to veškerým svým 

jměním.  

 

59 Neděle Judica me [25. 

března 1425] 

Anderl Pachanders z Načeratic je dlužen Ganslu 

Židovi 70 grošů, které má zaplatit na sv. Michala, za 

což společně s ním ručí Peter, Bentleinův syn, také z 

Načeratic, a to veškerým svým jměním 

 

60 Pondělí po Judica me [26. 

břenza 1425] 

Jaxs koželuh (ledrer) je dlužen Ganslu Židovi 3 a 

půl kopy grošů, které má zaplatit o Letnicích, za což 

ruší veškerým svým jměním. 

 

61 Neděle před sv. Filipem a 

Jakubem [29. dubna 

1425] 

Erasmus, Lerleinův syn ze Džbánic, je dlužen 

Ganslu Židovi 2 a půl kopy a 10 grošů, které má 

zaplatit na sv. Michala, za což společně s ním ručí 

Anderl, zvaný Naithart z Trstěnic, a to veškerým 

svým jměním. 

15b 

62 Na sv. Jiří [23. dubna 

1425] 

Cristan, syn Thomana Taibleina ze Šaldorfu, je 

dlužen Ganslu Židovi 1 kopu grošů na týdenní úrok, 

za což společně s ním ručí Peter Spies také ze 

Šaldorfu, a to veškerým svým jměním. 

 

63 Na sv. Filipa a Jakuba [1. 

května 1425] 

Niklas Kayrninger je dlužen Ganslu Židovi 4 hřivny 

grošů, které jsou vypůjčeny od Masopustu na 

týdenní úrok. Za to dal do zástavy Hansl, Moyrův 

syn, svůj dům v Pukentalu vedle domu Liphartova, 

a dvě poloviny vinice ve Skalkách vedle Eliase 

Hawera, a oba společně ručí veškerým svým 

jměním. 

 

64 Na sv. Filipa a Jakuba [1. 

května 1425] 

Hansl, Moyrův syn je dlužen Ganslu Židovi 2 kopy a 

3 groše, které jsou půjčeny od Masopustu na 

týdenní úrok, za což společně s ním ručí Niklas 

Kayrninger a to veškerým svým jměním. 

 

65 Na Nalezení sv. Kříže [3. 

května 1425] 

Matel z Ybbs an der Donau je dlužen Ganslu Židovi 

2 hřivny grošů, které má zaplatit na sv. Martina. Za 

to dal Stephil Trapel tesař (czimerman) do zástavy 

svou vinicí ve Skalkách vedle [vinice] Jakleina z 

Ivančic, a dále ručí oba společně veškerým svým 

jměním. 
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66 Neděle po sv. Zikmundu 

[6. května 1425] 

Petr Ferstel ze Hnanic je dlužen Ganslu Židovi 2 

kopy grošů, které má zaplatit 1 kopu na Letnice a 1 

kopu na sv. Jana Křtitele za což společně s ním ručí 

Anderl Poyr z Hnanic a Erhart Mulner z Aug, a to 

veškerým svým jměním. 

16a 

67 Vigilie Nanebevstoupení 

Páně [16. května 1425] 

Gorig Nimerfol z Baidnicz8 je dlužen Ganslu Židovi 

20 grošů na týdenní úrok. Dále dotyčný vyznává, že 

ručí za dluh Trepische z Bantic ve výši 1 a půl kopy 

grošů, půjčených od svátku sv. Michala na týdenní 

úrok, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

68 Středa před Božím Tělem 

[6. června 1425] 

Hans Lechner z Konic ručí Ganslu Židovi za svou 

sestru z Popic za půjčku 18 hřiven grošů na týdenní 

úrok půjčenou na Letnice, a za to ručí veškerým 

svým jměním. K tomu již dal 1 kopu grošů. 

 

69 Středa před Božím Tělem 

[6. června 1425] 

Hans Lechner z Konic je dlužen Ganslu Židovi 3 

kopy grošů, půjčených na týdenní úrok od svátku sv. 

Martina před třemi lety, a od té doby na úrok. Také 

je Hans Lechner dlužen 10 grošů již šest let na úrok, 

a za to ručí veškerým svým jměním. 

 

70 Neděle po Božím Těle [10. 

června 1425] 

Thoman Czuks koželuh (ledrer) z Oblekovic je 

dlužen Ganslu Židovi 2 a půl kopy grošů na týdenní 

úrok, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

71 Na sv. Jana Křtitele [24. 

června 1425] 

Berenhart z Neslovic je dlužen Ganslu Židovi 2 

hřivny grošů, které má zaplatit 1 hřivnu na sv. 

Martina a 1 hřivnu na Masopust, za což společně s 

ním ručí Michel Payr z Neslovic a Erhart z Krhovic, 

a to veškerým svým jměním. 

16b 

72 Na sv. Jana Křtitele [24. 

června 1425] 

Michel Payr z Neslovic je dlužen Ganslu Židovi 70 

grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za což 

společně s ním ručí Mert Puchtel z Neslovic, a to 

veškerým svým jměním.  

Splatil 33 grošů a zbytek zůstává splatný na 

Velikonoce. Dáno v pátek před sv. Valentinem (8. 

února) roku 1426.9 

 

73 Na sv. Petra a Pavla [29. 

června 1425] 

Peter Puchtel z Neslovic je dlužen Ganslu Židovi 47 

grošů, které má zaplatit na Vánoce, za což ručí 

veškerým svým jměním.  

Půjčka zrušena ve středu před sv. Jiřím 1428.10 

 

74 Pondělí po sv. Bartoloměji 

[27. srpna 1425] 

Hansel zvaný Delší ze Šatova je dlužen Ganslu 

Židovi 7 kop grošů, které má zaplatit 4 kopy o 

Vánocích a 3 kopy o Velikonocích, za což společně s 

 

 
8 Snad Vitonice. 
9 Přípis. 
10 Přípis. 
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ním ručí Nikl Kitel, Michel Hamerl ze Šatova a Nikel 

Hager z Havraníků, a to veškerým svým jměním. 

75 Neděle po Povýšení sv. 

Kříže [16. září 1425] 

Michel Spigel a Jacob, jeho syn, oba ze Sedlešovic, 

jsou dlužni Ganslu Židovi půl kopy grošů, které mají 

zaplatit na sv. Martina, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

 

76 Středa před Obrácením 

sv. Pavla [23. ledna 1426] 

Philip bečvář (pinter) z Těšetic je dlužen Ganslu 

Židovi 3 kopy a 4 groše, které má zaplatit na sv. 

Michala, za což společně s ním ručí Jakel, Moyrův 

syn, také z Těšetic, a to veškerým svým jměním. 

17a 

77 Neděle po Očišťování 

Panny Marie [3. února 

1426] 

Stephil Trapel tesař (czimerman) je dlužen Ganslu 

Židovi 3 a půl kopy a 8 grošů, které má zaplatit na 

sv. Martina. Za to dal do zástavy čtvrtinu vinice, 

položenou vedle vinice Auffenzezellovy, a k tomu 

ručí veškerým svým jměním. 

 

78 Neděle Judica me [17. 

března 1426] 

Smalcziger Jakel z Vrbovce je dlužen Ganslu Židovi 

2 hřivny grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za 

což společně s ním ručí Hans Flader z Načeratic, a 

to veškerým svým jměním. 

 

79 Pondělí před Lætare [4. 

března 1426] 

Hansel Nimmenchnecht je dlužen Ganslu Židovi 

půl kopy a 4 groše, které má zaplatit na sv. Martina, 

a ručí veškerým svým jměním. 

 

80 Středa po Oktávu 

velikonočním [10. dubna 

1426] 

Hansel zvaný Delší ze Šatova je dlužen Ganslu 

Židovi 2 a půl kopy a 16 grošů, které má zaplatit na 

sv. Martina, za což společně s ním ručí Nikel Kitel a 

Hamerl, oba ze Šatova, a to veškerým svým jměním. 

17b 

81 Středa po Oktávu 

velikonočním [10. dubna 

1426] 

Hansel, zvaný Dlouhý ze Šatova je dlužen Ganslu 

Židovi 1 kopu grošů, kterou je dlužen od Velikonoc 

na úrok, za což společně s ním ručí Nikel Kitel a 

Hammerl ze Šatova, a to veškerým svým jměním. 

 

82 Středa před sv. Jiřím [17. 

dubna 1426] 

Hansel Czuchks koželuh (ledrer) z Oblekovic je 

dlužen Ganslu Židovi 1 kopu a 17 grošů, které má 

zaplatit na sv. Jakuba, za což společně s ním ručí 

Hansl, Peschkův syn z Oblekovic a dal zástavu za půl 

kopy grošů a ručí veškerým svým jměním. 

 

  Fol. 18a – 22b vakátní  

83 Neděle Lætare [18. března 

1425] 

Simon Krich z Hnanic je dlužen Isserlu Židovi 7 a 

půl kopy grošů, které má zaplatit 14 dní po sv. 

Martinu, za což společně s ním ručí Otel Hass a 

Hansel Kunkendorfer, oba z Hnanic, a dávají do 

zástavy svou vinici u Hnanic ve Mitermfeld vedle 

Hassovy [vinice] a ručí veškerým svým jměním. 

23a 

84 Středa před nedělí Judica 

me [21. března 1425] 

Hans Schrayer z Vrbovce je dlužen Beluši, Isserlově 

manželce, 2 kopy grošů na týdenní úrok 20 denárů, 

za což společně s ním ručí Andre Snudl a Peter, 
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Bentleinův syn, oba z Načeratic, a Lucas, zvaný 

Pawer z Krhovic, a to veškerým svým jměním. 

85 Středa po Velikonocích 

[11. dubna 1425] 

Hans prýmkař (snurer) je dlužen Beluši, Isserlově 

manželce, 100 grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což dává do zástavy svůj dům v 

Pukentalu, položený vedle [domu] Mertena z 

[Moravských] Budějovic, a ručí veškerým svým 

jměním. 

 

86 Neděle po sv. Zikmundovi 

[6. května 1425] 

Wenczlav, Liphartův zeť, je dlužen Isserlu Židovi 50 

grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za což dává 

do zástavy svůj dům v Pukentalu, položený vedle 

[domu] Firnaissleinova. Za dluh ručí společně s ním 

také Liphart a to veškerým svým jměním. 

 

87 Neděle po sv. Zikmundovi 

[6. května 1425] 

Liphart je dlužen Isserlu Židovi 2 kopy a 4 groše, 

které má zaplatit na sv. Martina, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

23b 

88 Sv. Jan Křtitel [24. června 

1425] 

Gorig sedlák (pawer) z Chvalovic je dlužen Isserlu 

Židovi 1 kopu grošů na týdenní úrok, za což společně 

s ním ručí Mathes Gwalt také z Chvalovic, a to 

veškerým svým jměním.  

Muschel Žid, Isserlův bratr, je od dluhu 

osvobozuje.11 

 

89 Neděle po sv. Petru a 

Pavlu [1. července 1425] 

Hans prýmkař (snurer) je dlužen Isserlu Židovi 100 

grošů, které má zaplatit o Vánocích, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

90 Navštívení P. Marie [2. 

července 1425] 

Hans Raisner z Konic je dlužen Isserlu Židovi 1 a půl 

kopy grošů, které má zaplatit o Vánocích, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

91 Pátek před sv. Markétou 

[6. července 1425] 

Philip Praschl, Jacob Smalcziger a Mert Mysslaber, 

všichni z Vrbovce, jsou dlužni Beluši, Isserlově 

manželce, 1 a půl kopy grošů, které mají zaplatit na 

sv. Michala, za což společně ručí veškerým svým 

jměním. 

 

92 Sv. Bartoloměj [24. srpna 

1425] 

Mikeš, rychtář z Mašovic, Vítek, Matěj, Adam a 

Martin, všichni z Mašovic, jsou dlužni Isserlu Židovi 

1 kopu grošů na týdenní úrok, za což společně s nimi 

ručí Jacob Wundel, a to veškerým svým jměním. 

 

93 Neděle po sv. Bartoloměji 

[26. srpna 1425] 

Paul Jass z Havraníků je dlužen Isserlu Židovi 1 

kopu grošů, kterou má zaplatit na sv. Martina, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

24a 

94 Pondělí po Narození P. 

Marie [10. září 1425] 

Anderl Poyr z Hnanic je dlužen Isserlu Židovi 1 kopu 

grošů, kterou má zaplatit na sv. Michala, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

 
11 Mladší, nedatovaný přípis. 



 

106 
 

95 Středa před sv. Tomášem 

[19. prosince 1425] 

Merten Suker a jeho manželka, oba z Havraníků, 

jsou dlužni Isserlu Židovi 2 kopy a 15 grošů, které 

mají zaplatit o příštím Masopustu, za což společně 

ručí veškerým svým jměním. 

 

96 Pondělí před Očišťováním 

P. Marie [28. ledna 1426] 

Paul Jass z Havraníků je dlužen [Beluši], Isserlově 

manželce, 3 a půl kopy grošů, které má zaplatit na 

sv. Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

97 Na sv. Dorotu [6. února 

1426] 

Niklas Hogscharer je dlužen Beluši, Isserlově 

manželce, 70 grošů, které má zaplatit na sv. 

Michala, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

98 Neděle Reminiscere [24. 

února 1426] 

Hunczel Rabel vinař (hawer) je dlužen Beluši, 

Isserlově manželce, 2 kopy a 12 grošů, které má 

zaplatit na sv. Martina. Za to dal do zástavy čtvrtinu 

vinice, položenou na Šibeníku vedle [vinice] Jakela 

pekaře (pek) a čtvrtinu vinice u Dyje, položenou 

vedle Gradhanssenovy [vinice]. K tomu ručí 

veškerým svým jměním. 

24b 

99 Neděle Oculi mei [3. 

března 1426] 

Liphart ponocný (nachtvachter) je dlužen Isserlu 

Židovi 25 hřiven grošů, které má zaplatit polovinu 

na sv. Martina a polovinu za rok, za což ručí 

čtvrtinou vinice u Popic, položenou vedle [vinice] 

Stramayrovy, a dále veškerým svým jměním. 

 

100 Středa po Oktávu 

velikonočním [10. dubna 

1426] 

Gorig, starý rychtář z Chvalovic, je dlužen Beluši, 

Isserlově manželce, 3 hřivny grošů, které má 

zaplatit na sv. Martina, za což ručí veškerým svým 

jměním.12 

 

101 Středa před sv. Jiřím [17. 

dubna 1426] 

Paul Jass z Havraníků je dlužen Beluši, Isserlově 

manželce, 68 grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

102 Neděle před sv. Jiřím [21. 

dubna 1426] 

Petr Ryemer je dlužen Beluši, Isserlově manželce, 1 

a půl kopy a 14 grošů, které má zaplatit na sv. 

Michala. Za to dal do zástavy tři čtvrtiny vinice, dvě 

se nacházející se mezi Russenovou [vinicí], vedle 

[vinice] Pavlíka, zv. Moudrý (mudry Pabliken), 

jedna čtvrtina je položena vedle [vinice] Eliášovy. K 

tomu ručí veškerým svým jměním. 

25a 

  Fol. 25b – 26b vakátní  

103 Neděle Domine ne longe 

[1. dubna 1425] 

Philip Frissching z Retzu je dlužen Davidu Židovi a 

jeho manželce 4 libry feniků, které má zaplatit na sv. 

Jana Křtitele, za což společně s ním ručí Anderl, 

zvaný mladší Schelm z Nesachlebů, Gangel 

Newhold a Gangel řezník (flasschiker) a Caspar, 

27a 

 
12 Připojen nečitelný přípis z roku 1428. 
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zvaný mladší Frissching, všichni z Retzu, a to 

veškerým svým jměním. 

  Fol. 27b – 28b vakátní  

104 Neděle Q[uas]i m[od]o 

ge[n]iti [15. dubna 1425] 

Cristan Rudel13 je dlužen Lesseru Židovi 3 kopy a 20 

grošů, které má zaplatit na sv. Martina. Za to dal do 

zástavy svůj dům v Pukentalu, položený vedle jatek 

(kutlhof) a čtvrtinu své vinice, položenou vedle 

vinice Michela koláře (vagner). K tomu ručí 

veškerým svým jměním. 

29a 

105 Pondělí po Božím Těle [11. 

června 1425] 

Gorig Vagendrussel je dlužen Lesseru Židovi 1 a půl 

kopy grošů, které má zaplatit 14 dní po sv. Janu 

Křtiteli, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

106 Středa po Božím Těle [13. 

června 1425] 

Niklas Gugelweit je dlužen Lesseru Židovi 2 kopy 

grošů na týdenní úrok. Za to dal do zástavy svou 

vinici v Guglen, položenou vedle [vinice] Jakoba 

Rokenpurgera a Jaxse, Lucasova syna, a k tomu ručí 

veškerým svým jměním. 

 

107 Pondělí po sv. Bartoloměji 

[27. srpna 1425] 

Andre Dynshaitel ze Šatova je dlužen Lesseru Židovi 

2 kopy grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za 

což společně s ním ručí Wenczlav, rychtář ze Šatova, 

a Mert Jaschk, také ze Šatova, a to veškerým svým 

jměním. 

 

108 Čtvrtek před Obrácením 

sv. Pavla [24. ledna 1426] 

Cristan Rudel14 je dlužen Lesseru Židovi 2 a půl 

kopy grošů, které má zaplatit na sv. Martina. Za to 

dal do zástavy svůj dům v Pukentalu, položený vedle 

jatek (kutlhof) a svou vinici, položenou vedle vinice 

Michela koláře (vagnera). K tomu ručí veškerým 

svým jměním. 

29b 

109 Úterý po Květné neděli 

[26. března 1426] 

Larencz ze Stošíkovic na Louce je dlužen Lesseru 

Židovi 5 kop grošů, které má zaplatit na sv. Martina, 

za což společně s ním ručí Hansel Schatawer a Jakel 

Slutrer, oba ze Stošíkovic, a to veškerým svým 

jměním. 

 

  Fol. 30a – 31b vakátní  

110 Neděle před sv. Jiřím [22. 

dubna 1425] 

Gorig Naleber z Krhovic je dlužen Lebu Židovi půl 

kopy grošů, které má zaplatit na sv. Jiljí, za což 

společně s ním ručí Paul, syn zmíněného Goriga, a 

to veškerým svým jměním, a z toho, co nezaplatí do 

zmíněného termínu má platit úrok 1 groš týdně.  

32a 

  Fol. 32b – 33b vakátní  

 
13 Za jméno připojena fráze für uns über, jejíž význam se mi v kontextu zápisu nepodařilo objasnit. 
14 Za jméno připojena fráze für uns über, jejíž význam se mi v kontextu zápisu nepodařilo objasnit. 
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111 Neděle před sv. Filipem a 

Jakubem [29. dubna 

1425] 

Peter Mayxner švec (schuster) je dlužen vdově po 

Židu Jakobu Maschlovi 5 a půl kopy grošů, které 

jsou půjčeny od svátku sv. Martina a od nynějška již 

na úrok, za což ručí veškerým svým jměním. 

34a 

112 Středa po Božím Těle [13. 

června 1425] 

Peter švec (schuster) pey dem Loch je dlužen vdově 

po Židovi Jakobu Maschlovi 1 kopu grošů na 

týdenní úrok, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

113 Středa před sv. Janem 

Křtitelem [20. června 

1425] 

Kathery Plumenschaynin ze Šaldorfu je dlužna 

vdově po Židovi Jakobu Maschlovi 1 kopu a 24 

grošů, které má zaplatit na sv. Martina, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

114 Neděle před sv. Markétou 

[8. července 1425] 

Niklas Haiden ze Šatova je dlužen vdově po Židovi 

Jakobu Maschlovi 100 grošů, které má zaplatit o 

Vánocích, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

115 Sv. Máří Magdalena [22. 

července 1425] 

Marsch z Fflischspicz je dlužen vdově po Židovi 

Jakobu Maschlovi 1 kopu grošů na týdenní úrok, za 

což ručí Mert kolář (vagner), a to veškerým svým 

jměním. 

 

116 Čtvrtek před nedělí 

Domine ne longe [21. 

března 1426] 

Gorig pekař (pek) a jeho manželka jsou dlužni vdově 

po Židovi Jakobu Maschlovi 1 kopu grošů na 

týdenní úrok. Za to dali do zástavy svůj domek vedle 

tržnice (kaufhaus) a k tomu ručí veškerým svým 

jměním. 

 

117 Pondělí před sv. Tomášem 

[17. prosince 1425] 

Nikel Tenk ručí vdově po Židovi Jakobu Maschlovi 

za dluh svého zetě Michela krejčího (snaider) ve 

výši půl kopy grošů, půjčených na týdenní úrok od 

svátku sv. Šimona a Judy. Dále zůstává on sám 

dlužen půl kopy grošů na týdenní úrok, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

34b 

118 Pondělí po Obrácení sv. 

Pavla [28. ledna 1426] 

Beneš zedník (mawrer) je dlužen vdově po Židovi 

Jakobu Maschlovi 44 grošů, které má zaplatit na sv. 

Jana Křtitele, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

  Fol. 35a – 35b vakátní  

119 Pondělí po Božím Těle [11. 

června 1425] 

Niklas Scheler ze Šatova je dlužen Danielu Židovi z 

Ffren půl kopy grošů, které má zaplatit na sv. Jana 

Křtitele, za což ručí veškerým svým jměním. 

36a 

  Fol. 36b vakátní  

120 Středa před sv. Janem 

Křtitelem [20. června 

1425] 

Janek, Ješkův syn je dlužen Židu Isserlovi, bratru 

starého Izáka, 3 kopy grošů na týdenní úrok 8 

feniků z kopy, za což ručí veškerým svým jměním. 

37a 

121 Sv. Jan Křtitel [24. června 

1425] 

Janek, Ješkův syn, je dlužen Židu Isserlovi, bratru 

starého Izáka, 4 kopy grošů na týdenní úrok 8 

feniků z kopy, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

  Fol. 37b vakátní  
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122 Na sv. Prokopa [4. 

července 1425] 

Farel, starý cechmistr z Hostěradic je dlužen Nerlu 

Židovi 12 kop grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním a dává 

do zástavy svou vinici u Hostěradic, vedle vinice 

Dripanchovy. 

38a 

123 Pátek před Nalezením sv. 

Štěpána [27. července 

1425] 

Sigel, Ottentalerův švagr z Miroslavi, je dlužen 

Nerlu Židovi 3 hřivny grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

124 Na sv. Vavřince [10. srpna 

1425] 

Philip Fischel z Miroslavi je dlužen Nerlu Židovi 54 

grošů, které má zaplatit o Vánocích, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

125 Čtvrtek před sv. Jiljím 

[30. srpna 1425] 

N. Pabstl je dlužen Nerlu Židovi 10 zlatých a 19 

grošů na týdenní úrok, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

 

  Fol. 38b – 39a vakátní  

126 Pondělí před Judica me 

[11. března 1426] 

Mert Stwrm, Gorig sedlák (pawr), Peter Mawricz, 

Peter Rotpolt a Niklas, Simonův syn, všichni z 

Chvalovic, a Andre krejčí (snaider), jsou dlužni 

Muschelu Židovi 2 kopy grošů na týdenní úrok, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

39b 

127 Středa po Oktávu 

velikonočním [10. dubna 

1426] 

Andre švec (schuster) ze Sedlešovic je dlužen 

Muschelu Židovi 3 kopy grošů na týdenní úrok 1 

groš z kopy, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

128 Neděle na konci Oktávu 

[7. dubna 1426] 

Hansel z Retzu je dlužen Muschlu Židovi 2 kopy 

grošů na týdenní úrok, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

 

129 Středa po sv. Jiří [24. 

dubna 1426] 

Niklas Fridperger kramář (kromer) a jeho manželka 

jsou dlužni Muschelu Židovi 2 a půl kopy grošů na 

týdenní úrok, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

130 Neděle před sv. Markétou 

[8. července 1425] 

Gorig, starý rychtář, a Mert Stwm, oba z Chvalovic, 

jsou dlužni Muschelu Židovi 1 a půl kopy a 5 grošů, 

které má zaplatit na sv. Michala, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

40a 

131 Neděle před sv. Havlem 

[14. října 1425] 

Andre švec (schuster) ze Sedlešovic je dlužen 

Muschelu Židovi 3 kopy grošů na týdenní úrok, za 

což ručí veškerým svým jměním. 

 

132 Neděle před sv. Šimonem 

a Judou [21. října 1425] 

Gorig, starý rychtář z Chvalovic, je dlužen Muschelu 

Židovi 1 kopu grošů, splatnou na sv. Martina, za což 

ručí veškerým svým jměním. 

 

133 V úterý na sv. Barboru [4. 

prosince 1425] 

Andre švec (schuster) ze Sedlešovic je dlužen 

Muschelu Židovi 5 kop a 10 grošů, které má zaplatit 

od příštích Vánocích za celý rok, za což ručí 

veškerým svým jměním. 

 

134 Neděle před Narozením 

Páně [23. prosince 1425] 

Mert Olrer, Gilig Huter a Hans, jeho zeť, a Hansel 

Newkum jsou dlužni Muschelu Židovi 1 hřivnu 
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grošů na týdenní úrok, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

135 Čtvrtek po Zjevení Páně 

[10. ledna 1426] 

Cristof Mitkrewich a Hirs Tukczer a Wenczlaws 

mladší Scheler, všichni z Havraníků, jsou dlužni 

Muschelu Židovi 2 a půl kopy grošů na týdenní úrok 

8 feniků z kopy, za což ručí veškerým svým jměním. 

40b 

136 Středa před Obrácením 

sv. Pavla [23. ledna 1426] 

Stephil mlynář (mulner) z Aw a Gorig, jeho syn, a 

Michel Czach z Niederretzbachu, jsou dlužni 

Muschelu Židovi 1 a půl kopy grošů na týdenní úrok, 

za což ručí veškerým svým jměním. 

 

137 Středa před Obrácením 

sv. Pavla [23. ledna 1426] 

Pabstel je dlužen Muschelu Židovi 4 kopy a 13 grošů, 

které má zaplatit o Masopustu, za což ručí veškerým 

svým jměním. 

 

138 Pondělí před Popeleční 

středou [11. února 1426] 

Manželka Václava Opatka je dlužna Muschelu 

Židovi půl kopy grošů, za což ručí veškerým svým 

jměním. 

 

139 Středa před Oculi mei [27. 

února 1426] 

Gorig sedlák (pawer) z Chvalovic je dlužen 

Muschelu Židovi 1 a půl kopy grošů na týdenní úrok, 

za což ručí veškerým svým jměním. 

 

140 Středa před sv. 

Bartolomějem [22. srpna 

1425] 

Michel Kutler řezník (flasschiker) je dlužen Mandlu 

Židovi, Jacobovu synovi, 1 kopu grošů na týdenní 

úrok, za což ručí veškerým svým jměním. 

41a 

141 Pondělí před sv. Lucií [10. 

prosince 1425] 

Niklas Pabstel je dlužen Mandlu Židovi, Jacobovu 

synovi, 5 a půl kopy grošů, které má zaplatit na 

Zjevení Páně, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

142 Pátek po Zjevení Páně [11. 

ledna 1426] 

Philip Probstel je dlužen Mandlu Židovi 1 a půl kopy 

grošů na týdenní úrok, za což ručí Mert Schrayer z 

Vrbovce, a to veškerým svým jměním.  

 

143 Na Obrácení sv. Pavla [25. 

ledna 1426] 

Hanko Lainholcz a jeho manželka jsou dlužni 

Mandlu Židovi, Jacobovu synovi, 13 kop a 12 grošů 

na týdenní úrok, za což ručí veškerým svým jměním, 

a dále dávají do zástavy svůj dům. 

 

  Fol. 41b – 42b vakátní   

144 Úterý po sv. Jiljí [4. září 

1425] 

Peter Flander je dlužen Rachimu Židovi 1 kopu 

grošů na týdenní úrok 1 groš, za což ručí svým 

domem vedle soukenického dvora (romhof) a 

veškerým svým jměním. 

43a 

145 Středa před Očišťováním 

P. Marie [30. ledna 1426] 

Mathes Swertfeger je dlužen Rachimu Židovi 31 

grošů od sv. Jiří na týdenní úrok, za což ručí 

čtvrtinou vinice ve Skalkách, vedle vinice Petra 

kramáře (kramera), a veškerým svým jměním. 

 

  Fol. 43b vakátní  

146 Pátek před sv. Šimonem a 

Judou [26. října 1425] 

Niklas kožišník (kursner), zvaný Menší, je dlužen 

Maistrin Židovce z Pergu 50 grošů, které má zaplatit 

za 14 dnů, za což ručí veškerým svým jměním. 

44a 
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  Fol. 44b vakátní  

147 Pondělí před sv. Tomášem 

[17. prosince 1425] 

Hans Haberler je dlužen Rachel Židovce, dceře 

Slahrin, půl kopy grošů na týdenní úrok. Za to dává 

do zástavy svou vinici vedle vinice Krotena kováře 

(smid), a k tomu ručí veškerým svým jměním. 

45a 

  Fol. 45b vakátní  

148 Úterý po Zjevení Páně [8. 

ledna 1426] 

Hans Pechter bečvář (pinter) je dlužen Židu 

Jacobovi, vnuku Davidovu, 2 kopy a 18 grošů, které 

má zaplatit polovinu na sv. Martina a polovinu o 

Masopustu příštího roku, za což ručí on a jeho 

manželka veškerým svým jměním. 

46a 

  Fol. 46b vakátní  

149 Čtvrtek před Oculi mei 

[28. února 1426] 

Larencz barvíř (forber) je dlužen Židovce Sarel 41 

grošů, které má zaplatit na sv. Martina. Za to dal do 

zástavy svůj půllán vedle Petra Olera a k tomu ručí 

veškerým svým jměním. 

47a 

150 Pondělí po Květné neděli 

[25. března 1426] 

Jaklin Durin ze Stošíkovic na Louce je dlužna 

Židovce Sarel půl kopy grošů na týdenní úrok, za což 

společně s ní ručí Hansel Schatawer a Jakel Slutrer, 

oba ze Stošíkovic, a to veškerým svým jměním. Dále 

s nimi ručí Larencz ze Stošíkovic. 

 

151 Pondělí po Oktávu 

velikonočním [8. dubna 

1426] 

Wenczlav ponocný (nachtvachter) a jeho manželka 

jsou dlužni Židovce Sarel 3 hřivny grošů, které má 

zaplatit o Vánocích, za což ručí svým domem vedle 

soukenického dvora (romhof) a veškerým jměním. 

 

  Fol. 47b – 48b vakátní  

  Item Memoriale Christianorum anno etc. XXVo pey 

mir Johanni Paternostrar 

49a 

152/M1  Wenczlav z Mikulova se přiznal jako ručitel za 

Michela koláře (vagner) a Hansela. 

 

153/M2 Čtvrtek po neděli Esto 

mihi [22. února 1425] 

Gorig Hakel ze Stošíkovic na Louce ručí Rachimu 

Židovi k zástavě, kterou již od něj má za půjčku 70 

gr. na týdenní úrok od Vánoc, ještě celým svým 

jměním. 

 

154/M3 Středa před nedělí Oculi 

mei [7. března 1425] 

Henreich pekař (pek) je dlužen kvardiánovi „Od 

Naší Paní“15 3 kopy a 6 grošů, které mu má splatit 

na sv. Michala, za což společně s ním ručí Mert 

Rabenhawp a to veškerým svým jměním. 

 

155/M4 Neděle Oculi mei [11. 

března 1425] 

Jan Písař, usedlý ve Stošíkovicích na Louce je 

dlužen Cristanu Spicznagelovi 4 kopy grošů, které 

má splatit na sv. Jana Křtitele, za což společně s ním 

ručí Mikšík, také ze Stošíkovic, a to veškerým svým 

jměním. 

 

 
15 Jedná se o znojemský klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
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156/M5 Úterý před nedělí Lætare 

[13. března 1425] 

Margreth od Haslusche zedníka (mawer) 

osvobodila Els Schatawerin od dluhu 3 kop grošů, 

protože je zapsala v knize Merta Plumleina, kterou 

již nemáme k dispozici. 

 

157/M6 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Nachim Žid vyznal, že koupí víno, které mu od 

Hanse Spacha ze Sedlešovic dá Sailer za 1 a půl kopy 

grošů.  

49b 

158/M7 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Mert cihlář (czigler) osvobodil dům Mathese 

Melharena [od dluhu] a dále vyznal, že mu Mathes 

za dům zaplatil. 

 

159/M8 Neděle Lætare [18. března 

1425] 

Pawel a Peter Stamdel se svým synem jsou dlužni 

Gichovi od Přední brány 2 a půl kopy grošů, které 

má zaplatit půl kopy na sv. Jiří a 2 kopy na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

 

160/M9 Neděle Lætare [18. března 

1425] 

Hansel Moyr je dlužen manželce Kundla Dlouhého, 

ševce (schuster) 1 kopu grošů s úrokem 10 grošů. 

Základ půjčky má zaplatit spolu s úrokem o 

Vánocích, za což společně s ním ručí Ulreich, 

rychtář ze Šaldorfu, a to veškerým svým jměním. 

 

161/M10 Neděle Lætare [18. března 

1425] 

Židé Nachim a Judlman osvobozují Hammleina 

řezníka (flaschiker) od všech dluhů, které jim je 

dlužen a též od veškerého ručení. 

 

162/M11  Philip z Mašovic ručí za Andreho z Mašovic a za 

Hanse Schustera od Napajedelské brány, podle 

městského práva. 

 

163/M12 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Hanus Hanakomp přede mnou vyznal panu 

Košatovi, že se vyrovná s farářem od sv. Michala 

ohledně dluhu 2 kop a 12 grošů, které mu je dlužen, 

co nejdříve bude moci. Za to ručí on a jeho žena 

veškerým svým jměním. 

50a 

164/M13 Pondělí po neděli Judica 

[26. března 1425] 

Andre, starý hospodář ve Špitálu a jeho syn jsou 

dlužni Jacobovi od Střední brány 4 kopy grošů, 

které má zaplatit 2 kopy na sv. Martina a 2 kopy o 

Vánocích. Za to dávají do zástavy svůj domek před 

Střední branou a svou vinici na Miternval, 

položenou vedle vinice Janka koláře (vagnera), a 

také šestinu vysetého obilí ve Špitálu, a též ručí 

veškerým svým jměním. 

 

165/M14 Neděle Judica me [25. 

března 1425] 

Stephil švec (schuster) přede mnou slíbil Anně 

kramářce, že jí zbaví [dluhu] 10 hřiven grošů, za 

který ručili její potomci do příštího kvatembru. Za 

[tento slib] ručí společně s ním Kiczolt a Ostoj 

koželuh (ledrer) veškerým svým jměním. 

 

166/M15 Středa po neděli Judica 

me [21. března 1425] 

Anna, manželka Marczina krejčího (snaider) přede 

mnou vyznala, že prodala svůj dům v České ulici Els 
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Schatawerin za 11 kop a 5 grošů, které jí měla [Els] 

zaplatit: 3 kopy okamžitě, 5 kop na sv. Jakuba a 

zbytek o Vánocích. K tomu jí také měla dát 2 

kantnýře16 a 1 mestaig a lavici? a všechny věci jí 

měla přenechat podle městského práva. Za to jí 

ručila veškerým svým jměním a také měla Anna 

platit příští lozunku. 

167/M16  Larencz valchář (balher) z Třebíče ručí za Jacoba od 

Soukenického dvora (romhof) podle městského 

práva. 

50b 

168/M17  Hans kramář (kromer) z [Moravských] Budějovic 

ručí za Medriczera pekaře (pek). 

 

169/M18 Středo po Velikonocích 

[11. dubna 1425] 

Stephan mlynář (mulner) z Awg vyznal přede mnou 

a před Jaxsem kramářem (kromerem) že je dlužen 

Stephanovi kaplanovi 10 kop grošů, z čehož mu má 

každoročně odvádět úrok ve výši 1 kopy grošů, 

rozdělený následovně: na sv. Jiří půl kopy a na sv. 

Michala půl kopy. Za to společně s ním ručí Jacob 

Mener veškerým jejich jměním.  

 

170/M19  Niclas Frispyr ručí za Philipa Smerbera a Jacoba 

Tucha. 

 

171/M20 Středa před sv. Jiřím [18. 

dubna 1425] 

Vavřinec řezník (flasschiker) ze Štítar koupil od 

Erasma, mého písaře, soudek vína, jedno vědro za 8 

grošů, o 3 groše dražší. Zaplatit má polovinu na sv. 

Jiljí a polovinu na sv. Michala, soudek má poté 

vrátit. Za to společně s ním ručí Philo Jancz a Janek 

Tesko, oba ze Štítar, a to veškerým svým jměním. 

 

172/M21 Sobota před sv. Jiřím [21. 

dubna 1425] 

Vávra, náš spoluměšťan je dlužen své manželce 

Anně 20 kop grošů jitřního daru, za což dává do 

zástavy svou vinici vedle půllánu, a dále ručí 

veškerým svým jměním. Anna dále zbavuje ručení 

za tuto částku Stephla ševce (schustra), Mixena, 

jeho nevlastního otce a Hafflusche. 

 

173/M22 Neděle před sv. Jiřím [22. 

dubna 1425] 

Hans Dewrer krejčí (snaider) je dlužen Niklasi 

Tenkovi 2 kopy grošů, které má zaplatit na sv. 

Martina, za což ručí veškerým svým jměním. 

51a 

174/M23 Úterý po sv. Jiřím [24. 

dubna 1425] 

Andre Stetner ručí Lerleinovi z Hnízda za 1 kopu 

grošů, půjčenou od Judlmana Žida na úrok od 

letního slunovratu. 

 

175/M24 Úterý před sv. Markem 

[24. dubna 1425] 

Václav Opatek je dlužen Erasmovi, mému písaři, 70 

grošů, které mu má zaplatit na sv. Michala, za což 

dává do zástavy svou zahradu a stráň vedle 

 

 
16 Kantnýř: trámcový podklad pod sudy. 
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Komárovy [zahrady] pod Hradištěm sv. Hipolyta a 

ručí za to veškerým svým jměním. 

176/M25 Čtvrtek po sv. Jiří [26. 

dubna 1425] 

Petr, Swachanův zeť je dlužen Petrovi, Pableinovu 

bratrovi 68 grošů, které má zaplatit na sv. Jakuba, 

za což dává do zástavy čtvrtinu vinice na Altenpergu 

vedle Spies a ručí veškerým svým jměním. 

 

177/M26 Pátek před sv. Vitalem 

mučedníkem [27. dubna 

1425] 

Žid Gansl osvobodil Hamerleina kováře (smid) a 

Nikleina, Retleinova syna z Prosiměřic od dluhu 1 a 

půl hřivny grošů, které si půjčili před osmi lety a 

zápis o dluhu není dohledatelný ani v židovských 

knihách. 

 

178/M27 Neděle před sv. Filipem a 

Jakubem [29. dubna 

1425] 

Václav, Sprynův vnuk, a jeho manželka jsou dlužni 

Hanusovi Pesschmeistrovi 3 a půl kopy grošů, které 

mají splatit půl na sv. Martina a půl o Vánocích, za 

což ručí veškerým svým jměním movitým i 

nemovitým. A pokud se [Václav] vyhýbal [splacení], 

nemají on ani jeho manželka svobodnou vůli nad 

sebou, ani nad svým majetkem, který mají ve městě, 

na trhu nebo ve vesnicích, a mají být zadrženi tak 

dlouho, a jemu [Hanusovi?] své jmění přinést, 

dokud z něj nezaplatí hodnotu [půjčky].  

51b 

179/M28 Pondělí po sv. Zikmundu 

[7. května 1425] 

Niklas Raissner auf der Stig je dlužen Komárovým 

dětem, které [zastupuje] Jacob Wundl 2 kopy grošů, 

z čehož jim má platit úrok ve výši 12 grošů ročně, jak 

je obvyklé. Základ i úroky má zaplatit na sv. 

Martina, za což dává do zástavy svůj příbytek u 

Horní brány auff der Stig a svou osminu [vinice?] 

na Leskaw vedle Chaniny, a ručí veškerým svým 

jměním. 

 

180/M29 Pondělí po sv. Zikmundu 

[7. května 1425] 

Žid Issirl se předal Niklasu Stableinovi pekaři 

chlebnou lavici vedle Václava pekaře, která byla 

částí [lavice] Spraycenovy a zaručuje mu odpuštění 

dluhu podle městského práva. 

 

181/M30 Neděle před sv. 

Stanislavem [6. května 

1425] 

Nikolasch Pabian je dlužen Hanslu Olrerovi, 

knechtovi, 2 kopy grošů, které mu má zaplatit půl 

kopy na sv. Jana Křtitele a 1 a půl kopy na sv. 

Martina, za což dává do zástavy čtvrtinu vinice Na 

Valech, vedle Marczina Tarbartela a ručí veškerým 

svým jměním. 

 

182/M31 Pátek před 

Nanebevstoupením Páně 

[11. května 1425] 

Gacz Tendlin zastavila Hansi zlatníkovi 

(goldsmidovi) za 3 kopy a 18 grošů, proto on se 

osvobodil od promeškaného úroku, který Tendl sám 

promeškal panu Niclasovi, svému kaplanovi a 

Tendlin ručí Hanusovi za osvobození od [dluhu] 3 

kop a 18 grošů veškerým svým jměním a jměním své 

52a 
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dcery a dále přiznává, že dluží svému synu Jacobovi 

10 hřiven grošů a 5 a půl kopy. 

183/M32  Niklas z Mašovic ručí Petrovi z Paymil.  

184/M33 Nanebevstoupení Páně 

[17. května 1425] 

Pacha z Přímětic je dlužen Sigmundu Suchopalovi 

20 kop grošů, z čehož má odvádět úrok, jak je 

obvyklé. Základ i úrok má splatit na sv. Martina, za 

což ručí Matěj, Dytleinův zeť, Michel Kiognicz a 

Marczin Rekule rukou společnou veškerým svým 

jměním. 

 

185/M34 Úterý po 

Nanebevstoupení Páně 

[22. května 1425] 

Cristan ze Štěkně je dlužen Paulu Hostradiczerovi 

12 kop grošů, z čehož mu má odvádět úrok 

každoročně 72 grošů a dále mu má jako poplatek 

dávat při každé lozunce 14 grošů v hotovosti, ale 1 a 

1/2 nebo 2 [groše] k lozunce mu má pokaždé dávat 

jako poplatek za soudní náklady ze 7 hřiven grošů. 

Za to dává [Cristan] do zástavy své pole u 

Špitálského pole, lán vedle Melharnova v 

Prukerfeldu a ručí za to veškerým svým jměním. 

 

186/M35  Larencz švec (schuster) z Hodonic ručí za Pachela a 

Hanse kožišníka (kursner). 

 

187/M36  Jacob Raiprecht z Hodonic ručí za Francze z 

Hodonic. 

 

188/M37 Boží Tělo [7. června 1425] Ulrich kovář (smid) je dlužen Jacobu Menerovi 4 

kopy grošů, které mu má zaplatit na sv. Jakuba, za 

což ručí Hans zv. Delší a Nikel z Načeratic, oba z 

Tasovic, a to rukou společnou veškerým svým 

jměním. 

52b 

189/M38 Středa před Božím Tělem 

[6. června 1425] 

Žid Judlman se vzdal zástav Jana II. z Kunštátu: 

hermelínového pláště podšitého hedvábím, zlatého 

zrcadla a dvou zlatých prstenů.  

 

190/M39  Marczin řezník (flasschiker) z Třebíče ručí za 

Nicolase, rychtáře z Třebíče. 

 

191/M40  Václav z Přibyslavi ručí za Petra Steynera od 

Prostřední brány. 

 

192/M41 Středa po Božím Tělem 

[13. června 1425] 

Niklas zvaný Menší, kožišník (kursner) je dlužen 

Mathesovi Michálkovi, zvanému „z Horního trhu“ 3 

a půl kopy grošů, které má zaplatit na sv. Michala. 

Za to dává do zástavy čtvrtinu vinice na Šibeníku 

vedle Wulczka a ručí k tomu veškerým svým 

jměním. 

 

193/M42  Menší Nikl z Crudain ručí za Yaispiczera soukeníka 

(tuchmacher). 

 

194/M43 Středa po Božím Tělem 

[13. června 1425] 

Niklas zvaný Menší, kožišník (kursner) je dlužen 

Gorigu cihlářovi (czigler) 9 kop grošů, které má 

zaplatit 5 kop na sv. Martina a 4 kopy na sv. Jiří. Za 
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to dává do zástavy svůj dům v České ulici vedle Petra 

Umzrina a k tomu ručí veškerým svým jměním. 

195/M44  [Fragment] Paul Olrer z Hostěradic ručí za  

196/M45 Pondělí před Janem 

Křtitelem [18. června 

1425] 

Andre, syn Ungera zlatníka (goldsmid) osvobodil 

švagrovou Francze z Hodonic od částky 1 a půl kopy 

grošů, kterou jí předal podle práva od své manželky. 

53a 

197/M46  Vaněk, kuchař z kláštera a Jacob z Budějovic ručí za 

sebe navzájem. 

 

198/M47  Sigmund nabídl své hedvábné šaty, které ho stály 

hřivnu grošů. 

 

199/M48  Hansel povozník (furmon) ručí za Petra mlynáře 

(mulner) podle městského práva. 

 

200/M49 Pondělí před Máří 

Magdalenou [16. července 

1425] 

Peter Scherhaiffl koupil od Nachima Žida dům vedle 

kostela sv. Petra za 10 kop grošů. Pět kop má zaplatit 

od neděle za 14 dní a zbylých pět kop na sv. Jiří, za 

což ručí veškerým svým jměním.  

 

201/M50 Pondělí po sv. Markétě 

[16. července 1425] 

Hartl soukeník (tuchmacher) a Hans z Prahy 

vyznali, že Vít z Prahy nedal draze čtvery nůžky, 

které mu dal pan Pavluš, když je dal za 3 kopy grošů, 

což říkají při své poctivosti. 

 

202/M51  Procop z Třebíče ručí za Michka z Jiroměřic.  

203/M52  Cristl Ffullensak ručí za Andreho Satlera.  

204/M53  Jacob povoník (fürman) z Jihlavy ručí za Andre 

Korenthewera podle městského práva. 

 

205/M54  [Fragment] Mawrer Mert ručí  

206/M55 Pondělí po sv. Jakubu [30. 

července 1425] 

Gorig popravčí (nachrichter) předal svůj dům před 

Prostřední branou svobodně a bez závazků 

Nachimu Židovi, a ten ho na oplátku zprostil 

pohledávky 14 kop grošů, protože od něj dům 

koupil.   

53b 

207/M56 Pondělí po Nalezení sv. 

Štěpána [6. srpna 1425] 

Hans Hanakomp je dlužný Vítovi z Prahy 2 kopy a 

17 a půl grošů, které mu má zaplatit, když bude Vít 

z Prahy chtít. Také když [Hans] již nebude mít ani 

den [na zaplacení], má Vít jako zástavu plášť z 

hrubého hedvábí s liščím kožichem. 

 

208/M57 Středa v oktávu 

Nanebevzetí P. Marie [22. 

srpna 1425] 

Cristan, syn Thomana Tableina ze Šaldorfu přede 

mnou vyznal, že pronajal svou zahradu v Šaldorfu 

od sv. Michala na tři roky, z čehož poplyne příjem 

panu Larenczovi, kaplanovi od sv. Mikuláše ve výši 

6 kop grošů, každý rok 2 kopy, a zahrada bude 

Thomana, vnuka starého rychtáře z Šaldorfu. Za to 

ručí Ulrich, bratr zmíněného Cristana, Nikl Koller a 

Ul[rich] Romhart, všichni ze Šaldorfu, rukou 

společnou veškerým svým jměním.  
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209/M58  Nicolaus, písař z [Moravských] Budějovic ručí za 

měšťana Nicolasche. 

 

210/M59  W. Falk převádí [dluh] Nicolase Schyrmera ve výši 

2 a půl kopy grošů na W. Sprynova vnuka k 

dispozici. 

 

211/M60  [Fragment] N. Gruynigel ručí  

212/M61  Peter Rud z Harrais ručí za Johannese, zv. Malého 

z Pergu podle městského práva. 

 

213/M62  Mert cihláč (czigler) předal svou řemeslnickou 

dílnu vedle Czigela k dispozici Nikleinovi 

Pokleinovi.  

54a 

214/M63 Úterý na sv. Havla [16. 

října 1425] 

Jacob Haker Žid předal veškerý svůj finanční dluh 

Jacobu Židovi, vnukovi Davida Žida, ať už zapsaný 

či nezapsaný. 

 

215/M64  Hans z Rraysch ručí za Andre Hostradiczera.  

216/M65 Pondělí po sv. Šimonu a 

Judovi [29. října 1425] 

Petr Fondel a jeho manželka vyznali přede mnou a 

před Matušem z [Moravských] Budějovic, že dluží 

panu Janu Smetanovi z Vrbovce a jeho dědicům 18 

kop grošů, které mu mají zaplatit 6 kop o 

Masopustu a 12 kop o Letnicích. Za to dávají do 

zástavy 5 věder vína od Hanuse, zetě Petra Fondela 

a ručí Janu Smetanovi a jeho dědicům veškerým 

svým jměním. Pokud by pan Sigmund z Placz Petra 

upomenul ohledně peněz, které mu Petr dluží, mají 

postupovat Sigmund i Jan společně.  

 

217/M66  Nikl Freleich ručí za Lewpolta z Brodu.  

218/M67  Nikolasch Sedlaczko Fidler ručí za Oczika, svého 

pána. 

 

219/M68  Michel švec (schuster) ručí za svého švagra z 

Micmanic. 

 

220/M69  Ayn Kathrey ručí za Hawnczwaye nožíře (messrer).  

221/M70 Středa před sv. Martinem 

[7. listopadu 1425] 

Hans Hawswirt, rychtář z Načeratic ručí za 

Hansleina, Moyrova syna z Načeratic za 6 kop 

grošů, půjčených před třemi lety od Tebleina Žida 

na úrok, což by měl zaplatit podle městského práva. 

K tomu Hans Hawswirt ještě vyznal, že ručí 

Tebleinu Židovi za Anderla Pachandera za čtyři roky 

starý dluh vy výši 1 a půl hřivny grošů, za což dále 

ručí Gansl Žid, Andre Pachanders, Peter Peczmon a 

Philip, zvaný Tenkl, všichni z Načeratic, aby byl 

dluh do 14 dnů splacen. Pokud se tak stane, budou 

všichni osvobozeni. 

54b 

222/M71 Pátek před sv. Martinem 

[9. listopadu 1425] 

Petr Fondel, jeho manželka a Casper, jeho syn jsou 

dlužni Hansovi Lerlerovi z Norimberka 10 kop 

grošů, které mu mají zaplatit na lineckém jarmarku, 
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za což ručí veškerým svým jměním. Pokud mu na 

tomto jarmarku nezaplatí, pak mu mají dohromady 

zaplatit veškeré výdaje, které utratil vloni, když sem 

[do Znojma?] jel kvůli penězům. 

223/M72  Manželka Geschehenswola pekaře převedla svou 

chlebnou lavici na Staibleina mladšího, pekaře. 

 

224/M73  Francz z Hodonic osvobodil svou švagrovou, 

Mathesin z Tasovic, ode všech nároků, které u ní 

má. 

 

225/M74 Neděle před sv. Lucií [9. 

prosince 1425] 

Petr, Hableinův syn a Elska, jeho manželka, jsou 

dlužni Erasmovi, mému písaři 71 grošů, které mu 

mají zaplatit na sv. Michala. Za to dávají do zástavy 

čtvrtinu své vinice na Horních Lescích vedle 

Olpaitela a Suky, a k tomu ručí veškerým svým 

jměním. 

55a 

226/M75 Neděle před sv. Tomášem 

apoštolem [16. prosince 

1425] 

Dorothea, manželka Hanse Messchena je dlužná 

Harthmanovi kramářovi (kramer) 3 kopy grošů, 

které má zaplatit o Masopustu. Za to zastavuje svůj 

dům vedle domu Hanse Zelticzera a ručí k tomu 

veškerým svým jměním. Dále ručí Hans Slossch a 

slibuje, že mu peníze splatí na sv. Jiří a má stejnou 

pravomoc, jako Harthman sám. 

 

227/M76 Pondělí před sv. Tomášem 

apoštolem [17. prosince 

1425] 

Hanikein pekař (pek) je dlužen Komárovým dětem 

a Wendelovi, jejich poručníku, 3 kopy a 4 groše, z 

čehož jim má každoročně odvést úrok 6 grošů z 

kopy. Ručí za to Thoman Gangel, Niklas Raisner auf 

der Stig a to za základ i jistinu rukou společnou 

veškerým svým jměním. Úrok mají Wendelovi 

předat vždy na sv. Martina. 

 

228/M77  Schilhender Wenczlav ručí za Petera Krendla.  

229/M78 Neděle před sv. Lucií [9. 

prosince 1425] 

Casper Tarbartel je dlužen Komárovým dětem 1 

kopu grošů, z čehož má každoročně odvádět úrok 6 

grošů, a to vždy Jacobu Wendlovi. Za to dává do 

zástavy veškeré své jmění a čtvrtinu vinice v Longen 

Ffirtailen vedle Hartleina. 

 

230/M79 Neděle před sv. Lucií [9. 

prosince 1425] 

Vdova Michelin ze Slepičího trhu je dlužná Anně 

Pocherliczerin a jejímu synovi 10 kop grošů, z čehož 

jí má odvádět každoroční úrok 1 kopu grošů vždy do 

sv. Michala. Základ i jistinu mají splatit do pěti let, 

nebo k tomu odevzdají svůj dům na Slepičím trhu 

vedle domu Fricze Egerera. K tomu dává do zástavy 

Cristan Suntag svou vinici ve Skalkách vedle vinice 

Hanse Fisschera a ručí veškerým svým jměním. Po 

pěti letech má být Cristanova vinice osvobozena. 

55b 
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231/M80 Neděle před sv. Tomášem 

apoštolem [16. prosince 

1425] 

Hans prýmkař (snurer) a Matel z Ybbsu jsou dlužni 

Petrovi z Poymil 5 kop grošů, z čehož mají každý 

kvatembr po dobu tří let platit úrok 7 a půl grošů. 

Pokud jim po třech letech již nebude chtít Petr dát 

odklad, pak mají dlužníci zaplatit jak základ, tak 

úrok. Za to ručí společně s nimi Mathes ze 

Stošíkovic na Louce veškerým svým jměním. 

 

232/M81 Neděle před sv. Tomášem 

apoštolem [16. prosince 

1425] 

Matel z Ybbsu zastavuje Mathesovi ze Stošíkovic na 

Louce svůj majetek ve Skalkách vedle majetku 

Jakleina z Gwenczicz, protože je [Mathes] jeho 

ručitelem a zaručil se za něj veškerým jměním. 

 

233/M82 Neděle před Narozením 

Páně [23. prosince 1425] 

Hansel Moyr přede mnou předal 5 rolí (?) vyseté 

pšenice v Prukerfeldu na poli faráře od sv. Mikuláše 

k obdělávání Ostojovi koželuhovi (ledrer) tak, že 

může být na sklizni první. 

56a 

234/M83 Sobota před Obřezáním 

Páně [29. prosince 1425] 

Hansl, syn Peschkin z Bohumilic zastavil Nikleinovi, 

synovi Poyrin z Oblekovic 7 rolí (?) vyseté pšenice a 

žita v Prukerfeldu vedle pole Ješkova za 2 kopy a 16 

grošů tak, že může být na sklizni první, na tak 

dlouhou dobu, dokud mu nezaplatí zmíněnou 

sumu. Dále zastavil výše zmíněný Hansl vyseté obilí 

také Thomanovi Czuchksovi koželuhovi (ledrer) z 

Oblekovic tak, že může být na sklizni hned po 

Nikleinovi na tom, co po něm zbude. 

 

235/M84 Sobota před Obřezáním 

Páně [29. prosince 1425] 

Thoman Czuchks koželuh (ledrer) z Oblekovic je 

dlužen Hanusovi Kostemjewch z Nesachlebů 48 

grošů, které má zaplatit na sv. Jiří. Za to ručí Niklas, 

zeť Peschkin z Oblekovic a to rukou společnou 

veškerým svým jměním. Dále Thoman zastavil 

Niklasovi čtvrtinu vinice vedle vinice Petra 

Fischera, který má jeho vinici užívat, dokud nebude 

osvobozen od ručení.  

 

236/M85 Sobota před Zjevením 

Páně [5. ledna 1426] 

Václav Opatek je dlužen Benešovi Stubenwalovi a 

Jankovi, jeho příbuznému z Jemnice 5 kop grošů, 

které má zaplatit 2 a půl kopy na sv. Martina a 2 a 

půl kopy na sv. Jakuba v příštím roce. Za to dává do 

zástavy svůj dům u hřbitova sv. Michala vedle domu 

Vaita Vebera a k tomu ručí veškerým svým jměním. 

 

237/M86 Čtvrtek před Zjevením 

Páně [3. ledna 1426] 

Hans Raich z Prahy vymáhá dva stříbrné poháry od 

Simona krejčího (snaider) z Prahy a tato věc má být 

zapsána do účetních knih; také Hans vymáhá 2 kopy 

grošů, dokud nepřipadnou Vítovi z Prahy, a také 

Hansi Raichovi z Prahy pomůže a až oba učiní 

vyúčtování. 

56b 
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238/M87 Čtvrtek před Zjevením 

Páně [3. ledna 1426] 

Vít z Prahy dal na vědomí Janu Maiselovi z Leffelu, 

že [pohledávku na] jeho dluh přebírá Hans Raich z 

Prahy. 

 

239/M88 Středa před Zjevením 

Páně [2. ledna 1426] 

Janne zedník (mawrer) je dlužen Erasmovi, mému 

písaři 2 kopy a 15 grošů, které má zaplatit půlku na 

sv. Jakuba a půlku na sv. Martina. Za to společně s 

ním ručí Beneš zedník (mawrer) veškerým svým 

jměním. 

 

240/M89 Středa po Zjevení Páně [9. 

ledna 1426] 

Blascho povozník (ffurman) ze Six je dlužen 

Simonu Schilherovi kolomazníkovi (smerber) 4 

kopy grošů, které mu má zaplatit 1 kopu na 

Hromnice, 1 kopu o Letnicích a 2 kopy na sv. 

Michala. Za to ručí veškerým svým jměním 

movitým i nemovitým v zemi i v zahraničí.  

 

241/M90 Pátek před Zjevením Páně 

[4. ledna 1426] 

Beneš Stubenwal a Janek, jeho příbuzný z Jemnice 

osvobodili Vávru od Horní brány od Philinova 

[dluhu] 4 kop grošů. 

 

242/M91 Obrácení sv. Pavla [25. 

ledna 1426] 

Stephil Trapel zastavil čtvrtinu vinice vedle 

Aufenzezelovy vinice Kuncovi Pumeleinovi za 1 

kopu grošů a roční úrok 2 liber vosku, které má 

dávat na sv. Michala. 

57a 

243/M92 Pondělí před sv. Anežkou 

[14. ledna 1426] 

Jakel Schantel z Retzu a Helena, jeho manželka, Els 

Koxin a Petr kovář (smid) z Perenharcztallu 

vymáhají 18 kop grošů před Ganglem kovářem 

(smid) od Petra Plumleina a také osvodili Petra 

Plumeleina od všech nároků.  

 

244/M93  Matel z Cholupic ručí za Merta z Hostěradic.  

245/M94  Stephel bečvář (pinter) ručí za Thomana Tantera za 

12 grošů, za které osvobodil Philipa kolomazníka 

(smerber) u Slaherin Židovky. 

 

246/M95 Středa na sv. Dorotu [6. 

února 1426] 

Eberl Prensburstel a Niclas, Opatkův zeť, přede 

mnou oznámili, že si pronajali od Židovky Jacobin 

její pozemek pod Rabensteinem na čtyři roky k 

obdělávání způli za víno a způli za to, co tam zrovna 

bude. Každý rok pak mají zasadit 200 sazenic [vinné 

révy]. Také jim [Jacobin] půjčuje 1 kopu grošů na 

víno, které tam bude na jejím dílu a každý <…>17 za 

11 grošů, za což oni ručí veškerým svým jměním. 

 

247/M96 Neděle před Očišťováním 

P. Marie [27. ledna 1426] 

Johannes z Pergu zastavil svůj dům, dva koně a tři 

drajlinky vína Jacobovi Kutelmeisterovi a 

Thomanovi Strawssenovi dokud je on neuvolní z 

ručení u Wunderwaynna. 

 

 
17 Nečitelné. 



 

121 
 

248/M97 Pondělí po Obrácení sv. 

Pavla [28. ledna 1426] 

Peter Scherhaiffel je dlužen kvardiánovi „Od naší 

Paní,“18 3 a půl kopy grošů, které mu má zaplatit na 

sv. Jana Křtitele. Za to ručí Hans Schayr rukou 

společnou veškerým svým jměním. 

57b 

249/M98  [Fragment] Stephil Heydler z Havraníků, toho času 

rychtář, a jeho dědicové, jsou dlužni Janovi z 

Hostěradic, druhému městskému písaři ve Znojmě, 

za polovinu vinice na Tawrsperig u Havraníků 12 

kop grošů, které mu mají zaplatit 1 kopu o příštím 

Masopustu, 1 kopu o Velikonocích a 10 kop spolu s 

ročním úrokem 1 a půl kopy na sv. […]19 

 

250/M99 Středa před nedělí 

Reminiscere [20. února 

1426] 

Žid Nachim vymáhá od Hanse Lechnera další dluh, 

protože se mu dotyčný upsal v této knize k jednomu 

dluhu ve výši 22 kop grošů,20 který již zaplatil. Nový 

dluh 16 kop grošů má zaplatit 14 kop o Velikonocích 

bez týdenního úroku a 2 kopy do Vánoc na týdenní 

úrok. 

 

251/M100  Hans Cziker z Tešetic ručí za Els ze Šatova.  

252/M101 Pondělí před sv. Dorotou 

[4. února 1426] 

Stephil Heydler z Havraníků, toho času rychtář, a 

jeho dědicové, jsou dlužni Janovi z Hostěradic, 

druhému městskému písaři a nynějšímu 

spoluměšťanovi ze Znojma, za polovinu vinice na 

Tawrsperig u Havraníků, 12 kop grošů, které mu 

mají zaplatit 1 kopu o příštím Masopustu, 1 kopu o 

Velikonocích neprodleně a v hotovosti a 10 kop 

spolu s ročním úrokem 1 kopy grošů výše 

zmíněnému Janovi a jeho dědicům. Dále pak panu 

Jakubovi, kaplanovi, jako důvěrníkovi, z pěti kop 

grošů půl kopy [úroku] vždy na sv. Michala, a to po 

tři po sobě jdoucí roky. Od nadcházejícího svátku sv. 

Michala do tří let má [Stephil] Janovi zaplatit základ 

i úrok a za to zastavil výše zmíněnou vinici a též za 

to ručí on i jeho dědicové veškerým svým jměním, k 

tomu ručí ještě za tentýž dluh Mert Tulman z 

Havrníků. 

58a 

253/M102  Wachek z Přímětic ručí za Václava, Qwirinova 

strýce. 

 

254/M103 Pondělí před Popeleční 

středou [11. února 1426] 

Jan Smetana přede mnou předal Vítovi z Prahy 

[pohledávku na] 4 kopy a 21 grošů, které má 

[půjčené] Petr Ffondl do příštích Letnic a Vít má na 

peníze nárok jako první.21 

 

 
18 Jedná se o znojemský klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
19 Viz zápis 252/M100. 
20 Viz zápis 25. 
21 Viz zápis 216/M65. 
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255/M104 Pátek před nedělí Judica 

[15. března 1426] 

Thoman, bratr Johannese, zv. Malý, z Pergu, dluží 

Sigmundovi z Rartoby 30 hřiven grošů, které má 

zaplatit na sv. Jakuba. K tomu dal 3 kopy grošů a 

stříbrný pohár a jeden kožich a cokoliv dalšího by 

chtěl dát před sv. Jakubem, to má být odečteno z 

dluhu, za což ručí veškerým svým jměním. 

58b 

256/M105  Peter mlynář (mulner) z Nejdku ručí za Andre 

Hostradiczera. 

 

257/M106 Čtvrtek před nedělí 

Domine ne longe [21. 

března 1426] 

Hans Spach ze Sedlešovic zastavil čtvrtinu své 

vinice u Sedlešovic mezi [vinicemi] Runssena 

Liphartova a Andre ševce (schustera) a Michala z 

Bohumilic za 1 kopu grošů, protože mu ručí [výše 

zmínění vlastníci vinic?] za dluh u Muschela Žida. 

 

258/M107 Pondělí po Květné neděli 

[25. března 1426] 

Hansel Rabel vyznal, že si pronajal od Tebleina Žida 

půl lánu vinice u Popic, aby na ní jeden rok pěstoval 

vinnou révu. Rabel má zaplatit všechny práce, jen 

staré křoví na půl lánu má nechat vykopat ještě 

Teblein. Co by byly staré kmeny [vinné révy], to 

mají nechat vykopat oba. Mzdy za sklizeň mají platit 

oba společně, pokud by tam vznikl nějaký úrok, na 

jedné či druhé půli lánu, to má onen Žid platit sám. 

Dále má Žid půjčit Rabelovi 3 kopy grošů na sklizeň, 

při sklizni má Rabel Židovi dát v této hodnotě víno. 

Poplatek za hlídání vinice mají platit společně. 

 

 

 

 

 

 

 

59a 

259/M108 Úterý po Oktávu 

velikonočním [9. dubna 

1426] 

Nachim Žid předal Muschelu Židovi pohledávku 

vůči Fridpergrin kramářce (kromerin) ve výši 2 a 

půl kopy grošů a pohledávku vůči Czachraisovi z 

Oleksovic ve výši 1 a půl kopy grošů.  

 

  Fol. 59b – 68a vakátní  

  Dy urchund d[e]r Cristen pey mir Johan[n]i 

Pat[er]nost[e]r anno etc. XXV. 

69a 

260/C1 Úterý po neděli Invocavit 

me [27. února 1425] 

Andre Geschehenswol vznesl nárok na Jacoba 

pekaře (pek), na jeho dům a na veškeré jeho jmění 

pro [dluh] 100 zlatých. 

 

261/C2 Čtvrtek po neděli Esto 

mihi [22. února 1425] 

Thomas Purkner z Pasova vznesl nárok na Henrica 

Teglera a na jeho jmění pro dluh 168 kop grošů. 

 

262/C3 Čtvrtek před nedělí 

Reminiscere [1. března 

1425] 

Johannes, Sigmundův syn, vznesl nárok na 

Paulusche na místě Anderleina povozníka (furman) 

a na veškeré jeho jmění pro dluh 24 kop grošů. 

 

263/C4 Neděle Oculi mei [11. 

března 1425] 

Jacob, vedoucí jatek (kutlmeister) a Thoman Straws 

vznesli nárok na Johannese, zv. Malý z Pergu a na 

jeho bratra a na veškeré jejich jmění kvůli 

[nejmenované] sumě peněz. 

 

264/C5 Neděle Oculi mei [11. 

března 1425] 

Michko z Jaroměřic vznesl nárok na Hanse 

Pechtera bečváře (pinter) a na veškeré jeho jmění. 
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265/C6 Úterý před nedělí Lætare 

Jerusalem [13. března 

1425] 

Thoman Straws vznesl nárok na jeden a půl vědra 

vína, a na Czuker, které má teď vedoucí jatek 

(kutlmeister). 

 

266/C7 Neděle Lætare Jerusalem 

[18. března 1425] 

Newmeistrin vznesla nárok na Hanse, Moyrova 

syna a na veškeré jeho jmění pro dluh 15 kop grošů. 

69b 

267/C8 Neděle Lætare Jerusalem 

[18. března 1425] 

Haindel vinař (hawer) vznesl nárok na N. Phawsera 

a na jeho dědice, na jeho vinici a dům a na veškeré 

jeho jmění pro dluh 2 kop a 5 grošů a také 

Phawserin toto před mnou uznala, že mají zaplatit 1 

kopu na sv. Jakuba a zbytek peněz o Vánocích.  

 

268/C9 Čtvrtek před nedělí Judica 

me [22. března 1425] 

Pan Niclas, kaplan a starý kazatel u sv. Mikuláše, 

vznesl nárok na Czepana zedníka (mawrer) a na 

jeho dům a na veškeré jeho jmění pro dluh 11 kop a 

10 grošů. 

 

269/C10 Sobota před nedělí Judica 

me [24. března 1425] 

Cristan Spicznagel vznesl nárok na H. Troppawera 

a na veškeré jeho jmění movité i nemovité pro 50 

kop a 40 grošů. 

 

270/C11 Úterý po Velikonocích 

[10. dubna 1425] 

Petr Salczher vznesl nárok na mistra Goriga 

kameníka (steymecz) a na veškeré jeho jmění kvůli 

kamennému oknu. 

 

271/C12 Úterý po Velikonocích 

[10. dubna 1425] 

Mert kameník (staynmecz) vznesl nárok na mistra 

Goriga kameníka (steymecz) a na veškeré jeho 

jmění pro dluhy ve výši 9 liber denárů, 10 grošů, 2 

kop grošů a 4 a půl grošů. 

 

272/C13 Středa po Velikonocích 

[11. dubna 1425] 

Mert Plumel vznesl nárok na mistra Goriga 

kameníka (steymecz) a na veškeré jeho jmění pro 1 

kopu a 3 groše a pro 9 kusů kamene. 

 

273/C14 Středa po Velikonocích 

[11. dubna 1425] 

Převor od sv. Kříže22 vznesl nárok na mistra Goriga 

kameníka (steymecz) a na veškeré jeho jmění pro 

dluh půl kopy grošů. 

 

274/C15 Středa po Velikonocích 

[11. dubna 1425] 

Jaxs kramář (kromer) vznesl nárok na N. 

Fridpergera a jeho manželku a na jejich jmění pro 

dluh 9 kop grošů.  

70a 

275/C16 Na Zelený čtvrtek [5. 

dubna 1425] 

Niklas Raisner auf der Stig vznesl nárok na 

Hanikeina pekaře (pek) a na veškeré jeho jmění pro 

2 a půl kopy a 6 grošů.  

 

276/C17 Neděle Quasi modo geniti 

[15. dubna 1425] 

Andre Unger zlatník (goldsmid) vznesl nárok na 

Petra Fondla a na veškeré jeho jmění. 

 

277/C18 Úterý před sv. Jiřím [17. 

dubna 1425] 

Niclas, Pauluschův strýc vznesl nárok na 

Moyrhoffera, postřihače sukna (scherer) a na 

veškeré jeho jmění pro dluh 3 kop grošů. 

 

 
22 Klášter dominikánů ve Znojmě. 
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278/C19 Úterý před sv. Jiřím [17. 

dubna 1425] 

Sunko z Pollen vznesl nárok na Thomana Wurina a 

na V. Rose a na veškeré jeho jmění pro dluh 5 kop 

grošů a ručitelem je Tepler. 

 

279/C20 Úterý před sv. Jiřím [17. 

dubna 1425] 

Hans kramář (kromer) vznesl nárok na Jaxse 

koželuha (ledrer) a na veškeré jeho jmění pro dluh 

10 liber denárů. 

 

280/C21 Pátek před sv. Jiřím [20. 

dubna 1425] 

Anna Swellasschin vznesla nárok na Jacoba pekaře 

(pek) a na veškeré jeho jmění a na jeho dům pro 20 

grošů. 

 

281/C22  [Fragment] Pan Niklas, starší kazatel vznesl nárok 

[…] 

 

282/C23 Čtvrtek po neděli 

Quasimodo [19. dubna 

1425] 

Pan Simon, kaplan od sv. Michala, vznesl nárok na 

Henreicha pekaře (pek) a na jeho dům a na jeho 

vinici a na veškeré jeho jmění pro 14 kop grošů. 

70b 

283/C24 Čtvrtek před sv. Jiřím [19. 

dubna 1425] 

Jeronime ze Štýru vznesl nárok na Petra Fondla a 

na jeho dvůr a na veškeré jeho jmění pro dluh 16 

zlatých. 

 

284/C25 Čtvrtek před sv. Jiřím [19. 

dubna 1425] 

Hans Lerler z Norimberka vznesl nárok na Petra 

Fondla a na jeho dvůr a na veškeré jeho jmění pro 

dluh 16 kop grošů. 

 

285/C26 Pátek po sv. Jiří [27. 

dubna 1425] 

Jacob, vedoucí jatek (kutelmaister) a Thoman 

Straws vznesli nárok na Johannese, zv. Malý z Pergu 

a na víno v jeho sklepě a na veškeré jeho jmění pro 

dluh nejmenované sumy peněz. 

 

286/C27 Pátek po sv. Jiří [27. 

dubna 1425] 

Elias, Hanslikinův syn vznesl nárok na Johannese, 

zv. Malý a na veškeré jeho jmění pro dluh 

nejmenované sumy peněz. 

 

287/C28 Pátek po sv. Jiří [27. 

dubna 1425] 

Ulmanin vznesla nárok na Johannese, zv. Malý a na 

veškeré jeho jmění pro dluh 12 a půl kopy grošů. 

 

288/C29 Pátek před sv. Vitalem 

[27. dubna 1425] 

Vdova Ulmanin vznesla nárok na Petra výrobce kuší 

(pogner) a na veškeré jeho jmění pro dluh 26 kop 

grošů. 

 

289/C30 Pátek před sv. Vitalem 

[27. dubna 1425] 

Hanus zlatník (goldsmid) vznesl nárok na Tendlina 

a na jeho dceru a na veškeré jejich jmění, dům a 

vinici pro dluh 18 a půl kopy grošů.  

 

290/C31 Neděle před sv. Filipem a 

Jakubem [29. dubna 

1425] 

Hanus Pesschmeister vznesl nárok na Sprynova 

vnuka a na veškeré jeho jmění. 

71a 

291/C32 Pondělí před sv. 

Zikmundem [30. dubna 

1425] 

Kunrat Perausch ze Štýru vznesl nárok na Petra 

Fondla a na veškeré jeho jmění, a na jeho vinici 

položenou mezi vinicí Runsenovou vedle vinice 

Ulreicha Pognera pro dluh 80 liber [feniků?]. 

 

292/C33 Pondělí před sv. Filipem a 

Jakubem [30. dubna 

1425] 

Sigmund, Haymonův písař vznesl nárok namísto 

Hermana z Lince na Erharta Hawbnera a jeho 
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manželku a na veškeré jejich jmění pro dluh 100 

zlatých. 

293/C34 Na sv. Zikmunda [2. 

května 1425] 

Jacob vedoucí jatek (kutlmeister) a Thoman Straws 

vznesli nárok na Johannese zv. Malý a na peníze, 

které získal šenkováním vína, které měl. 

 

294/C35 Pondělí po sv. 

Zikmundovi [7. května 

1425] 

Petr, Harthmanův strýc vznesl nárok na Nicolase 

kramáře (kromer) z Hostěradic a na veškeré jeho 

jmění kvůli dluhu 9 kop [grošů?]. 

 

295/C36 Pondělí po sv. 

Zikmundovi [7. května 

1425] 

Petr kramář (kromer) vznesl nárok na Modela 

koželuha (ledrer) a na veškeré jeho jmění kvůli 

dluhu 1 kopy grošů. 

 

296/C37 Středa po Letnicích [30. 

května 1425] 

Pan Jaxs vznesl nárok na Sigmunda řezníka 

(flasschhawer) a na veškeré jeho jmění kvůli dluhu 

5 kop grošů. 

 

297/C38 Pondělí před Božím 

Tělem [4. června 1425] 

Kasschawer malíř / mlynář (moler) vznesl nárok na 

Kuncze malíře / mlynáře (moler) a na veškeré jeho 

jmění. 

 

298/C39 Na Boží Tělo [7. června 

1425] 

Els Salczpurgerin vznesla nárok na Mokin svíčkařku 

(kerczenmacherin) a na veškeré její jmění. 

 

299/C40 Pátek před Božím Tělem 

[1. června 1425] 

Johannes, Sigmundův syn vznesl nárok na Pabstla z 

[Německého] Brodu a na veškeré jeho jmění kvůli 

dluhu 42 kop grošů. 

 

300/C41 Pátek po Božím Těle [8. 

června 1425] 

Andre pekař (pek), Andre zlatník (goldsmid), W. 

Grichtler a další ručitelé vznesli nárok na Linharta 

krejčího a na veškeré jeho jmění. 

71b 

301/C42 Pátek před Božím Tělem 

[1. června 1425] 

Partl řezník (flasschhawer) vznesl nárok na Jacoba 

pekaře (pek) a na peníze, které má nyní Jaxs kramář 

(kromer) ve výši 40 grošů. 

 

302/C43 Úterý před Narozením 

Jana Křtitele [19. června 

1425] 

Měšťan Nicolasch vznesl nárok na Huntel 

brašnářku (taschnarin) a na veškeré její jmění kvůli 

dluhu 2 kopy grošů na stavební práce v [kostele] 

Naší Paní.23 

 

303/C44 Na Narození Jana Křtitele 

[24. června 1425] 

Hansl řezník (flasschiker) ze Šatova vznesl nárok na 

dům Paula Hanifogla a jeho vinici a na veškeré jeho 

jmění. 

 

304/C45 Středa po Narození Jana 

Křtitele [27. června 1425] 

Vochenswonczin kramářka (kromerin) z Vídně 

vznesla nárok na Ginalacha, na Fridpergerin a na 

jejich jmění kvůli 10 kopám grošů. 

 

305/C46 Na sv. Petra a Pavla [29. 

června 1425] 

Hanus švec (schuster) vznesl nárok na Hansla 

Reczera a na jeho veškeré jmění kvůli 2 a půl kopám 

grošů. 

 

 
23 Kostel Nanebevzetí Panny Marie při klášterech minoritů a klarisek. 



 

126 
 

306/C47 Na svátek Rozeslání 

apoštolů [15. července 

1425] 

Petr švec (schuster) vznesl nárok na Goriga 

popravčího (nachrichter) a na jeho syna kvůli 6 

kopám grošů, na jejich dům v České ulici vedle 

domu Petra Umzrina. 

 

307/C48 Úterý po svátku Rozeslání 

apoštolů [17. července 

1425] 

W. Varmund vznesl nárok na Johannese zv. Malý a 

na veškeré jeho jmění kvůli 10 kopám grošů. 

 

308/C49 Úterý po svátku Rozeslání 

apoštolů [17. července 

1425] 

Suchepal vznesl nárok na Johannese, zv. Malý a na 

veškeré jeho jmění kvůli 7 kopám grošů. 

72a 

309/C50 Na Nanebevzetí P. Marie 

[15. srpna 1425] 

Sigmund, Hajmonův písař vznesl nárok na N. 

Kappela povozníka (furmon) a na veškeré jeho 

jmění kvůli 3 kopám grošů. 

 

310/C51 Na sv. Bartoloměje [24. 

srpna 1425] 

Herman Saxenfeld a Mathes Rawber z Kolína [nad 

Rýnem] vznesli nárok na Erharta Hawbnera a na 

veškeré jeho jmění movité i nemovité, v zemi i v 

zahraničí, kvůli 1000 zlatým k vyúčtování. 

 

311/C52 Neděle po sv. Bartoloměji 

[26. srpna 1425] 

Andre Korenthewer a Smalczl vznesli nárok na 

Erharta Hawbnera a na veškeré jeho jmění kvůli 60 

kopám grošů. 

 

312/C53 Čtvrtek před Narozením 

P. Marie [6. září 1425] 

Johannes, starší městský písař vznesl nárok na 

Niclase Kayrningnera, na jeho vinici a na víno, které 

na ní roste a na veškeré jeho jmění kvůli 1 a půl kopě 

grošů. 

 

313/C54 Na sv. Jiljí [1. září 1425] Pan Mert, starší kvardián „Od Naší Paní,“24 vznesl 

nárok na Mathuschův dům kvůli 5 hřivnám grošů. 

 

314/C55 Středa před Povýšením sv. 

Kříže [12. září 1425] 

Pan Niclas Swarczman vznesl nárok na Tendlin a na 

její dům a na veškeré její jmění kvůli 10 hřivnám 

grošů. 

 

315/C56 Na Povýšení sv. Kříže [14. 

září 1425] 

Sigmund písař vznesl nárok na vídeňského kupce a 

na veškeré jeho jmění kvůli 2 kopám grošů. 

 

316/C57 Na sv. Michala [29. září 

1425] 

Andre sedlář (satler) vznesl nárok na N. Guglweita, 

na jeho víno a na veškeré jeho jmění kvůli 

nejmenované sumě peněz. 

72b 

317/C58 Středa po sv. Michalovi [3. 

října 1425] 

Sigmund, Hajmonův písař, vznesl nárok na Kappela 

povozníka (furmon) a na veškeré jeho jmění kvůli 5 

kopám grošů. 

 

318/C59 Na sv. Jiljí [1. září 1425] Jane platnéř (plotner) vznesl nárok na Jana koláře 

(vagner) a na veškeré jeho jmění. 

 

319/C60 Neděle před sv. Martinem 

[4. listopadu 1425] 

C. Spicznagl vznesl nárok na Niklase Pabstla a na 

veškeré jeho jmění kvůli 13 kopám grošů. 

 

320/C61 Středa před sv. Martinem 

[7. listopadu 1425] 

Janko Larskramel vznesl nárok na Petra povozníka 

(furman), Aysnerova zetě, a na veškeré jeho jmění. 

 

 
24 Jedná se o znojemský klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
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321/C62 Čtvrtek před sv. Alžbětou 

[15. listopadu 1425] 

Janko Larskramel vznesl nárok na Petra, Aysnerova 

zetě a na veškeré jeho jmění kvůli 40 grošům. 

 

322/C63 Pondělí před sv. Alžbětou 

[19. listopadu] 

Andre krejčí vznesl nárok na Ludela a na jeden 

drajlink vína. 

 

323/C64 Úterý po sv. Alžbětě [20. 

listopadu 1425] 

Pan Lucas z Hard vznesl nárok na hofrychtéře a na 

jeho víno.  

 

324/C65 Na sv. Kateřinu [25. 

listopadu 1425] 

Petrman, Cristanův syn, vznesl nárok na Řehoře, 

výrobce šlojířů (sloyrer) a na veškeré jeho jmění.  

 

325/C66 Neděle po sv. Ondřeji [2. 

prosince 1425] 

Nikel Tenk vznesl nárok na Michela krejčího 

(snaider) a na osminu jeho vinice, položenou v 

zahraničí, vedle vinice Mixse koželuha (ledrer) a na 

veškeré jeho jmění kvůli půl kopy grošů. 

73a 

326/C67 Středa před sv. Ondřejem 

[28. listopadu 1425] 

Stephel bednář (pinter), Cristan hrnčíř (haffner) a 

Martin z Henreichs vznesli nárok na Andre pekaře 

(pek) od Přední brány, na jeho vinici, položenou 

vedle vinice Michela Vaigla a na veškeré jeho jmění 

kvůli 7 kopám grošů. 

 

327/C68 Středa před sv. Ondřejem 

[28. listopadu 1425] 

Stephel bednář (pinter) vznesl nárok na Andre 

pekaře (pek) od Přední brány, na jeho vinici a na 

veškeré jeho jmění kvůli 3 kopám grošů. 

 

328/C69 Čtvrtek před sv. Ondřejem 

[29. listopadu 1425] 

Manželka Petra ševce z Budějovic vznesla nárok na 

manželku Hanse Messrera kramáře a na veškeré její 

jmění kvůli 1 kopě a 6 grošům. 

 

329/C70 Na sv. Ondřeje [30. 

listopadu 1425] 

Ulreich, výrobce kuší (pogner) vznesl nárok na 6 

kop grošů, které měl od kvatembru dát rychtář panu 

opatovi.  

 

330/C71 Neděle před sv. Lucií [9. 

prosince 1425] 

Pan Niclas, farář z Hestings, vznesl nárok na peníze, 

které měl rychtář dát panu opatovi. 

 

331/C72 Na Neposkvrněné početí 

P. Marie [8. prosince 

1425] 

Thoman Czuchks koželuh (ledrer) vznesl nárok na 

Peškova syna z Bohumilic a na 6 rolí (?) vysetého 

obilí v Prukerfeldu kvůli 3 a půl kopám. 

 

332/C73 Neděle před sv. Lucií [9. 

prosince 1425] 

Niclas Ginalach vznesl nárok na jmění Johannese, 

výběrčího mýta ze soli (salczmawtner), které má 

nyní Kasschawer, kvůli 1 a půl kopě grošů. 

73b 

333/C74 Neděle před sv. Tomášem 

[16. prosince 1425] 

Jacob koželuh (ledrer) z Hostěradic a Bartolome 

vznesli nárok na Johannese, zv. Malý a na 6 

drajlinků vína, které koupil, za což oni ručili 

Climovi, a na veškeré jeho jmění, kvůli 24 kopám 

grošů. 

 

334/C75 Pondělí před sv. Tomášem 

[17. prosince 1425] 

Newhausserin vznesla nárok na víno svého bratra a 

na 6 sudů, které má nyní manželka Jeschka Hoffola. 

 

335/C76 Pondělí před sv. Tomášem 

[17. prosince 1425] 

Mathes Malharen vznesl nárok na Hanka 

Lainholcze a na veškeré jeho jmění kvůli 9 kopám 

grošů. 
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336/C77 Na sv. Lucii [13. prosince 

1425] 

Johannes, Sigmundův syn, vznesl nárok na Niclase 

Pabstla z Německého Brodu a na veškeré jeho jmění 

kvůli 42 kopám grošů. 

 

337/C78 Na Zjevení Páně [6. ledna 

1426] 

Michel Ponczrer vznesl nárok na Thomana Teplera 

a na veškeré jeho jmění kvůli 13 a půl kopám grošů 

a na víno, které má. 

 

338/C79 Čtvrtek před Obrácením 

sv. Pavla [24. ledna 1426] 

Mathes ze Stošíkovic na Louce vznesl nárok na 

Matla z Ybbsu a na jeho vinici ve Skalkách kvůli 5 

kopám grošů. 

 

339/C80 Na Obrácení sv. Pavla [25. 

ledna 1426] 

Krendl popravčí (nachrichter) vznesl nárok na 

Sigela pekaře (pok) a na jeho vůz a na veškeré jeho 

jmění kvůli 46 grošům. 

74a 

340/C81 Neděle před sv. Anežkou 

[20. ledna 1426] 

Jacob, bratr Rosmulnerin, vznesl nárok na Giliga 

kloboučníka (huter) a na čtvrtinu jeho vinice a na 

veškeré jeho jmění. 

 

341/C82 Čtvrtek před Obrácením 

sv. Pavla [24. ledna 1426] 

N. Herel z Prešpurku vznesl nárok na Thomana 

Teplera a na veškeré jeho jmění kvůli 6 kopám 

grošů. 

 

342/C83 Sobota po Obrácení sv. 

Pavla [26. ledna 1426] 

Andre Korenthewer vznesl nárok na Thomana 

Teplera a na veškeré jeho jmění kvůli 19 kopám 

grošů. 

 

343/C84 Úterý před Očišťováním 

P. Marie [29. ledna 1426] 

Beneš a Erasmus zedník (mawrer) vznesli nárok na 

Janne zedníka (mawrer) a na veškeré jeho jmění 

kvůli 2 kopám grošů a dvěma měřicím žita. 

 

344/C85 Pondělí před sv. Dorotou 

[4. února 1426] 

Mladší Magerspugel vznesl nárok na Hanka 

Lainholcze a na veškeré jeho jmění kvůli 5 kopám 

grošů. 

 

345/C86 Pondělí po neděli 

Invocavit [18. února 1426] 

Walton švec (schuster) vznesl nárok na menšího 

Nikela kožešníka (kursner), a na veškeré jeho jmění 

kvůli 3 kopám grošů. 

74b 

346/C87 Pondělí po neděli Oculi [4. 

března 1426] 

Troppawer vznesl nárok na Susmana Žida a na 

veškeré jeho jmění kvůli 3 zlatým. 

 

347/C88 Pondělí po neděli Oculi [4. 

března 1426] 

Wenczlav Schalk vznesl nárok na menšího Nikela 

kožišníka a na veškeré jeho jmění kvůli 1 kopě 

grošů. 

 

348/C89 Úterý před nedělí Domine 

ne longe [19. března 1426] 

Mert Plumel vznesl nárok na Metherna Fudnitleina 

a na veškeré jeho jmění. 

 

349/C90 Pondělí po neděli Lætare 

[11. března 1426] 

Hans Hyrs vznesl nárok na Hanuse, Merteinova 

zetě a na veškeré jeho jmění. 

 

350/C91 Úterý před nedělí Domine 

ne longe [19. března 1426] 

Qwidt z Lukova vznesl nárok na Hanse, Merteinova 

zetě a na veškeré jeho jmění. 

 

351/C92 Pondělí po Květné neděli 

[25. března 1426] 

Hansel Schatawer a Jakel Slutrer ze Stošíkovic na 

Louce vznesli nárok na Larencze ze Stošíkovic na 

Louce a na veškeré jeho dědictví i veškeré jeho 

jmění kvůli 5 kopám grošů, za které ručili Lessiru 
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Židovi, a to na tak dlouho, dokud nebudou 

Larenczem z ručení uvolněni. 

352/C93 Úterý po Velikonocích [2. 

dubna 1426] 

Pan Lucas, farář v Hardu25 vznesl nárok na Ulreicha 

Lainbotera a na veškeré jeho jmění kvůli 1 kopě 

grošů. 

75a 

353/C94 Pondělí po Oktávu 

velikonočním [8. dubna 

1426] 

Mika a Janko, jeho syn, vznesli nárok na Niklase 

Pabstla a na veškeré jeho jmění kvůli 47 kopám a 15 

grošům. 

 

354/C95 Úterý po neděli 

Misericordiæ Domini [16. 

dubna 1426] 

N. Pewgennast švec (schuster) vznesl nárok na 

Valtona ševce (schuster) a na veškeré jeho jmění 

kvůli 3 kopám a 20 grošům.  

 

  Fol. 75b – 80b vakátní  

  Der Juden urkund anno etc. XXVo 81a 

355/J1 Středa po neděli Invocavit 

[28. února 1425] 

Moka Žid vznesl nárok na Jacoba pekaře (pek) a na 

jeho dům a veškeré jmění kvůli 20 grošům. 

 

356/J2 Středa po neděli Invocavit 

[28. února 1425] 

Nachim Žid vznesl nárok na Petra, výrobce kuší 

(pogner) a na veškeré jeho jmění kvůli 20 kopám 

grošů a úroku. 

 

357/J3 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Nachim Žid vznesl nárok na Niklase Larrera a na 

veškeré jeho jmění kvůli 4 a půl kopám grošů, za 

které ručil Larenczi Trappelovi z Tasovic. Dáno roku 

1425, ve středu před nedělí Lætare, ve třetím roce 

půjčky na týdenní úrok. Dotyčný slíbil, že dluh 

vyrovná do osmi dnů, a pokud se tak nestane, 

propadnou peníze Židovi. 

 

358/J4 Středa před nedělí Lætare 

[14. března 1425] 

Nachim Žid vznesl nárok na Michela hrnčíře 

(haffner) a na veškeré jeho jmění kvůli 14 kopám 

grošů, v šestém roce půjčky na úrok. 

 

359/J5 Čtvrtek po sv. Jiří [26. 

dubna 1425] 

Gansl Žid vznesl nárok na Jaxse koželuha (ledrer), 

na jeho dům a veškeré jeho jmění kvůli 4 a půl 

kopám a 6 grošům. 

 

360/J6 Neděle před sv. Filipem a 

Jakubem [29. dubna 

1425] 

Manželka Jacoba Maschela Žida vznesla nárok na 

Petra Mayxnera ševce (schuster) a na veškeré jeho 

jmění kvůli 5 a půl kopám grošů, půjčených na úrok 

od svátku sv. Martina. 

 

361/J7 Pondělí před Letnicemi 

[21. května 1425] 

Slahrin Židovka vznesla nárok na Jacoba 

Klawbensina a na veškeré jeho jmění kvůli 50 

grošům a půl kopě grošů na úrok. 

 

362/J8 Pondělí po Božím Těle [11. 

června 1425] 

Judlman Žid vznesl nárok na Hanse, Merteinova 

zetě, a na veškeré jeho jmění, kvůli nejmenované 

sumě peněz. 

81b 

 
25 Možná Hardegg? 



 

130 
 

363/J9 Úterý po Nalezení sv. 

Štěpána [31. července 

1425] 

Jacobin Židovka vznesla nárok na Michela koláře 

(vagner) a na veškeré jeho jmění kvůli 3 kopám 

grošů a úroku. 

 

364/J10 Na sv. Antonína 

Poustevníka [17. ledna 

1426] 

Gansl Žid vznesl nárok na Fridpergra kramáře 

(kromer) a na jeho manželku a na veškeré jejich 

jmění kvůli 3 kopám grošů a úroku. 

 

365/J11 Čtvrtek před Obrácením 

sv. Pavla [24. ledna 1426] 

Nachim Žid vznesl nárok na Matla z Ybbsu a na jeho 

lány (?) vinic ve Skalkách a na veškeré jeho jmění 

kvůli 3 a půl kopám grošů a úroku. 

 

366/J12 Pátek na Obrácení sv. 

Pavla [25. ledna 1426] 

Gansel Žid vznesl nárok na Niklase Kayrningera, na 

jeho švagra Hansla, Moyrova syna, a na jejich jmění 

kvůli 6 hřivnám grošů a úroku. 

 

367/J13 Pátek na Obrácení sv. 

Pavla [25. ledna 1426] 

Gansel Žid vznesl nárok na Stephila Trapela tesaře 

(czimerman) a na veškeré jeho jmění kvůli 2 

hřivnám grošů a úroku a na Matela z Ybbsu a na 

jeho lány (?) vinic ve Skalkách. 

 

368/J14 Na Obrácení sv. Pavla [25. 

ledna 1426] 

Mandl Žid vznesl nárok na Hanka Lainholcze a na 

veškeré jeho jmění kvůli 13 kopám a 12 grošům. 

82a 

369/J15 Středa před Obrácením 

sv. Pavla [23. ledna 1426] 

Jacobin Židovka vznesla nárok na Czekenprellera a 

na veškeré jeho jmění kvůli půl kopě grošů. 

 

370/J16 Pátek před Očišťováním 

P. Marie [1. února 1426] 

Gansl Žid vznesl nárok na Merta koláře (vagner) a 

na veškeré jeho jmění kvůli 2 hřivnám a 8 grošům a 

úroku. 

 

371/J17 V předvečer Očišťování P. 

Marie [1. února 1426] 

Gansl Žid vznesl nárok na Kuncze Slymmera a na 

veškeré jeho jmění kvůli 2 kopám a 10 grošům a 

úroku. 

 

372/J18 O Masopustu [12. února 

1426] 

Mandl Žid vznesl nárok na Eberla soukeníka 

(tuchmacher) a na jeho švagra a na veškeré jejich 

jmění. 

 

373/J19 O Masopustu [12. února 

1426] 

Rachim Žid vznesl nárok na Eberla soukeníka 

(tuchmacher) a na jeho švagra a na veškeré jejich 

jmění kvůli 2 kopám a 1 zlatému. 

 

374/J20 Na Popeleční středu [13. 

února 1426] 

Nachim Žid vznesl nárok na Eberla soukeníka 

(tuchmacher) a na jeho švagra a na veškeré jeho 

jmění kvůli 8 kopám grošů. 

 

375/J21 Pátek před Popeleční 

středou [8. února 1426] 

Sarel Židovka vznesla nárok na Nikla kožešníka 

(kursner) a na veškeré jeho jmění kvůli 1 a půl kopě 

grošů a úroku. 

82b 

376/J22 Středa před nedělí Lætare 

[6. března 1426] 

Slaherin Židovka vznesla nárok na Jacoba 

Klawbensyna a jeho manželku a na veškeré jejich 

jmění. 

 

377/J23 Čtvrtek před nedělí 

Domine ne longe [21. 

břenza 1426] 

Jacobin Židovka vznesla nárok na Goriga pekaře 

(pek) a na veškeré jeho jmění kvůli 1 kopě grošů. 
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378/J24 Pondělí po Květné neděli 

[25. března 1426] 

Lesser Žid vznesl nárok na Larencze ze Stošíkovic 

na Louce a na veškeré jeho jmění kvůli 50 grošům, 

kvůli 15 grošům a 13 grošům. 

 

379/J25 Čtvrtek po Velikonocích 

[4. dubna 1426] 

Nachim Žid vznesl nárok na Hanse Tirse kováře 

(smid) a na veškeré jeho jmění movité i nemovité. 

 

380/J26 Čtvrtek po Velikonocích 

[4. dubna 1426] 

Nachim Žid vznesl nárok na Petra Scherhaiffla a na 

veškeré jeho jmění kvůli nejmenované sumě peněz. 

 

381/J27 Pondělí po Oktávu 

velikonočním [8. dubna 

1426] 

Menší Sarel Židovka vznesla nárok na Wenczela 

ponocného (nachtvachter) a na veškeré jeho jmění 

a na jeho dům kvůli 3 hřivnám grošů. 
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VII. Obrazová příloha 

 

 

 

Obr. 1: Třetí židovská kniha, přední desky. 
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Obr. 2: Úvodní proklamace rychtáře s jeho podpisem, fol. 1a. 
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Obr. 3: Zápis dluhu z první části knihy (tzv. judenpuch), fol. 2b <6> 

 

 

 

Obr. 4: Zápis o dluhu z druhé části knihy (tzv. Memoriale Christianorum), fol. 56b 

<240/M89> 
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Obr. 5: Zápis o ručení z druhé části knihy (tzv. Memoriale Christianorum), fol. 57a 

<244/M93> 

 

 

 

Obr. 6: Zápis o převedení dluhu mezi věřiteli z druhé části knihy (tzv. Memoriale 

Christianorum), fol. 59a <259/M108> 

 

 

 

Obr. 7: Zápis o vyhlášení nároku na nesplacený dluh z třetí části knihy (Urchund der 

cristen), fol. 72a <310/C51> 
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Obr. 8: Zápis o vyhlášení nároku na nesplacený dluh ze čtvrté části knihy (Juden 

urkund), fol. 81b <365/J11> 

 


