
 

Přílohy 

 

Příloha č. 1.: Někteří členové městské správy z řad boleslavského sboru jednoty bratrské  

 

1. Celidoň Jan byl v registrech z roku 1610 i 1611 zapsán spolu se svojí ženou Dorotou a pěti 

dětmi – Symeonem, Janem, Matyášem, Kateřinou a Zuzanou jako člen boleslavského sboru 

jednoty na Starém městě.
1
 V této městské části měl dům.

2
 Konšelem obecním byl v letech 

1603 a 1608,
3
 starším z obce byl v roce 1612 a 1620.

4
 

 

2. Červenka (Rubercula) Petr byl téměř 40 let radním města Mladé Boleslavi, a to od roku 

1608 do roku 1648.
5
 Tuto funkci nevykonával v uvedeném období pouze v kratší přestávce let 

1623 až 1628.
6
 Ve všech volbách v letech 1629 až 1647 byl zvolen primasem. Již v roce 1644 

Jiří Kezelius Bydžovský napsal: „ani nikdy se toho nepřihodilo, aby déle pořád který v té 

povinnosti zůstávati měl“.
7
 V roce 1606

8
 i v roce 1618

9
 byl zvolen rychtářem na Starém 

městě. V roce 1618 zastával dokonce zároveň tři funkce – byl rychtářem, starším z obce i 

volencem.
10

 

V registrech boleslavského sboru jednoty bratrské z roku 1610 a 1611
11

 byl zapsán 

spolu se svojí ženou Lidmilou jako člen sboru na Starém městě, kde měl dům.
12

 Patřil 

mezi nejbohatší obyvatele města.  

 

3. Honzátko Jan byl v roce 1603 rychtářem v městské části na Podolci.
13

 V této boleslavské 

městské části měl také postaven dům.
14

 

                                                           
1
 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610.  AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 

2
 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 16. 

3
 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 115, 123. 

4
 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126, 127. 

5
 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 78,103,107,124, 129, 215, 218, 

221,222, 224, 225, 226,227, 235, 236, 242, 246. 
6
 Týž, str. 150, 177, 183, 210. 

7
 Týž, str. 242. 

8
 Týž, str. 74. Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.115. 

9
 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.127. 

10
 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.127. 

11
 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 

12
 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 16. 

13
 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 116. 

14
 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 9. 



 

4. Chrástecký Jiřík byl roku 1608 starším z obce,
15

 roku 1610 konšelem obecním
16

 a v roce 

1612 se stal členem městské rady.
17

 V Mladé Boleslavi bydlel na Novém městě vedle domu 

člena jednoty bratrské Danyela Strejka,
18

 který byl v roce 1610 rychtářem na Podolci. 

 

5. Jakšů Adam byl v roce 1608 konšelem obecním,
19

 v roce 1612 působil jako starší z obce. 

20
 Měl dům na Starém městě.

21
  

 

6. Mimoňský Kryštof zastával v mladoboleslavském sboru jednoty bratrské podle register 

z roku 1610 i 1611 funkci soudce. Byl zapsán v registrech v roce 1610 i 1611 hned za 

Matyášem Borbonyem jako druhý v pořadí mezi sborovými soudci. Bydlel na Starém městě.  

Byl to zámožný měšťan, který po mnoho let vykonával také řadu funkcí ve správě města. 

Členem městské rady byl v letech 1601, 1608, 1610, 1612, 1618 a 1620.
22

 Z toho deset let
23

 

působil jako primas mladoboleslavský.
24

 Starším z obce byl v roce 1602 a 1603,
25

 jako 

volenec byl zapsán v roce 1620.
26

 Ovládal tři jazyky. Byl to člověk velice bohatý.
27

 V roce 

1619 hlasoval jako zástupce Mladé Boleslavi pro přijetí kurfiřta Fridricha Falckého českým 

králem.
28

 Kryštof Mimoňský zemřel 9. 9. 1620.
29

 

 

7. Mokrejš Jiřík zastával v jednotlivých letech postupně všechny funkce boleslavského 

trojího úřadu a pracoval i ve funkci rychtáře.  Městským rychtářem na Novém městě byl 

zvolen v r. 1606,
30

 radním se stal v roce 1612,
31

 konšelem obecním byl zvolen opakovaně, a 

to v letech 1601, 1602 a 1603,
32

 starším z obce byl pak v letech 1608 a 1618.
33

 Se svojí ženou 

                                                           
15

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 123. 
16

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126. 
17

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126. 
18

 Kniha pozůstalostních dělení mezi dědice, SOkA Mladá Boleslav IIBb12 , fol. 161. 
19

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 123. 
20

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126. 
21

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 19. 
22

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.114, 123, 126, 127. 
23

 v letech 1608 – 1618 
24

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 54. 
25

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.115, 116. 
26

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.127. 
27

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, pozn. Zdeňka Kampera č. 420.  
28

 Bareš František, Starý hřbitov sv. Havla v Mladé Boleslavi, str. 13.  
29

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 130. 
30

 Týž, str. 74. Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 116. 
31

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 107. Knihy dědické veliké, 

SOkA  Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126. 
32

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 114, 115, 116. 
33

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 123, 127. 



 

Mandalenou, která byla jmenována Mokrejška Mandalena,
34

 byl členem boleslavského sboru 

jednoty na Starém městě.
35

 V této městské části měl také dům a zahradu nad budovou 

bratrského „velkého sboru“.
36

 

 

8. Mračno Matěj byl konšelem obecním v letech 1600, 1601 a 1610.
37

 Starším z obce byl 

pak v letech 1602, 1603, 1612 a 1618.
38

 Matěj Mračno neodešel po r. 1620, tak jako mnoho 

boleslavských bratří do exilu, ale zůstal v Mladé Boleslavi. Zde roku 1624 koupil dům od 

Vojtěcha Mezníka za 800 kop míšeňských.
39

  

 

9. Prácheňský Vít pracoval v mladoboleslavském bratrském sboru podle register z roku 1610 

i 1611 jako soudce. V uvedených registrech byl zapsán i se svojí ženou Mandalenou a dětmi 

Václavem, Kateřinou a Danyelem jako člen sboru jednoty bratrské na Starém městě.
40

 Byl  

zvolen členem městské rady v letech 1601
41

 a 1602.
42

 Starším z obce byl pak v letech 1603, 

1608 a 1612.
43

  

 

10. Sladovník Samuel zastával v mladoboleslavském sboru jednoty dle register z roku 1610 i 

1611 funkci rádce k manželství i funkci správce nad almužnami čili almužníka. Konšelem 

obecním byl zvolen v roce 1600 a 1601,
44

 v letech 1602 až 1612 byl čtyřikrát starším 

z obce.
45

   

 

11. Slovák Jiří byl cechmistrem ševcovským v roce 1600. Byl se svojí ženou Dorotou zapsán 

jako člen jednoty bratrské na boleslavském Starém městě.
46

 Byl zástupcem starších z obce 

v letech 1601 a 1602.
47

  

                                                           
34

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 145. 
35

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610.  AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
36

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 3. 
37

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.113, 114, 126. 
38

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.115, 116, 126, 127. 
39

 Kniha trhová novoměstská, SOkA Mladá Boleslav IIBb14, fol. 207. 
40

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
41

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.114. 
42

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 71.  Knihy dědické veliké, 

SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.115. 
43

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 116, 123, 126. 
44

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 113, 114. 
45

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 115, 116, 123, 126. 
46

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. 
47

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.114, 115. 



 

12. Straka Jan byl městským rychtářem na Starém městě v roce 1600.
48

 Zde Jan Straka také 

bydlel, neboť ze svého domu zde zaplatil úrok Svatohavelský v roce 1619 ve výši dvaceti čtyř 

grošů.
49

 Starším z obce byl Jan Straka zvolen v následujícím roce 1601.
50

  

 

13. Straka Pavel byl v uvedených registrech z let 1610 a 1611 zapsán jako člen 

boleslavského sboru jednoty na Starém městě, kde měl také dům.
51

 Členem městské rady byl 

zvolen v roce 1620.
52

 V prosinci téhož roku ale Pavel Straka zemřel.
53

  

 

14. Sušický Jan byl spolu se svým synem Janem zapsán jako člen sboru jednoty na Starém 

městě. V městské správě vykonával činnost staršího z obce. V této funkci působil v letech 

1603 a 1608.
54

 

 

15. Švelba Symeon byl zapsán v registrech sboru jednoty v Mladé Boleslavi v letech 1610 i 

1611. Ve sboru vykonával funkci soudce. Byl donucen roku 1623 emigrovat do Polska a 

Prus.
55

 Jeho žena Zuzana i syn Tomáš byli členy jednoty bratrské na Starém městě.
56

  

 

16. Zahrádka Mikuláš, člen boleslavského sboru jednoty na Starém městě, vykonával v roce 

1610 i 1611 funkci soudce. Jeho žena Marya byla také členkou jednoty.
57

 V roce 1611 se 

členkou mladoboleslavského bratrského sboru stala i jeho dcera Salomena.
58

 V roce 1602 

vykonával v městské správě funkci staršího z obce.
59

 

Mikuláš Zahrádka měl být na základě rozkazu císařské kanceláře koncem roku 1602 

dán do vazby, a to proto, že reptal spolu s několika jinými bratry proti uzavření budovy 

bratrského „velkého sboru“.
60

 

Jeho otec, také jménem Mikuláš Zahrádka, zemřel v roce 1617 a zanechal po sobě 

manželku Lidmilu a syny Mikuláše, Danyela a dceru Annu. Zůstal po něm dům na Starém 

                                                           
48

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.113. 
49

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 17. 
50

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol.114. 
51

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 17. 
52

Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd.  Zdeněk Kamper, str. 124. Knihy dědické veliké, 

SOkA  Mladá Boleslav IIBb2, fol.127. 
53

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 136. 
54

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 116, 123. 
55

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 207. 
56

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611.   
57

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
58

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
59

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 115. 
60

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 73. 



 

městě mezi domy písaře Jana Wampacha z jedné strany a domem Michala Krejčího z druhé 

strany a dále dům na Podolci postavený vedle domu Kašpara Smíška. Dům na Starém městě 

byl přenechán vdově.  Svršky Mikuláše Zahrádky byly v roce 1619 rozděleny mezi vdovu a 

sirotky na čtyři díly.
61

  

 

                                                           
61

 Kniha pozůstalostních dělení mezi dědice, SOkA Mladá Boleslav IIBb12, fol. 59. 



 

Příloha č. 2.:  Někteří cechmistři z řad boleslavského sboru jednoty bratrské  

 

1. Bechyňský Ondřej cechmistr tkalcovský, vlastnil dům na Podolci.
62

  

 

2. Benátský Jan
63

 byl zvolen do vedení cechu mydlářského po období deseti let – od roku 

1609 až do roku 1620, pouze s přestávkou jediného roku 1610. Konšelem obecním byl zvolen 

v letech 1602, 1603, 1608, 1610, 1612, 1618 a 1620.
64

 Bydlel na Novém městě.
65

 V roce 

1610
66

 i 1611
67

 zastával v boleslavském sboru jednoty funkci soudce.  

Zemřel 30. ledna roku 1621 „… správný, člověk upřímný, umřel téměř strachy v těchž 

souženích vojenských“.
68

 Jeho manželka Anna musela jako vdova odejít do exilu do Polska 

mezi lety 1623 až 1628.
69

  

 

3. Bukač Jan byl cechmistrem koželužským. Bydlel na Podolci.
70

 Protože nechtěl přijmout 

katolické náboženství, byl 10. února 1626 spolu s dalšími šesti osobami povolán na radnici 

boleslavskou a zde byl dán do vězení.
71

 10. března 1626 byl Jan Bukač spolu s dalším českým 

bratrem Adamem Trubačem, aniž by se mohli rozloučit se svými manželkami a dětmi, 

vyveden biřici z města „…lidé s pláčem jich litovali, peníze na cestu jim dávali.“
72

 Na cestu 

jim byla dána hůl, na holi Bukačově bylo na jedné straně napsáno: „Jan Bukač proto se 

vypovídá, že jest řekl, že ti, kteří k náboženství přistoupili, šelmy, zrádci, zatracenci a Bohu 

zpronevěřilí  jsou.“ Na druhé straně:  „Jdi a uč se poddánu býti Bohu i králi tvému.“ Na třetí: 

„Vy jste chtěli krále vašeho, i hle, král váš vyhání vás holí.“
73

 

 

4. Čermák Pavel – český bratr ve vedení cechu kovářského a kosařského měl dům na Novém 

městě.
74

  

 

                                                           
62

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 9. 
63

 Kezelius ho jmenuje Veneticus 
64

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 115,123, 126,127. 
65

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
66

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. 
67

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
68

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 137. 
69

 Týž, str. 208. 
70

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
71

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper, str. 172, 173. 
72

 Týž, str. 175.  
73

 Týž, str. 175.  
74

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 4. 



 

5. Honěk Jan cechmistr koželužský bydlel na Podolci,
75

 kde měl dům, z kterého musel 

zaplatit roku 1619 Svatojiřský úrok ve výši 32 grošů.
76

 V letech 1610
77

 a 1611
78

 zastával 

v boleslavském sboru jednoty funkci soudce.  

 

6. Jacek Václav stál mnoho let ve vedení cechu kožišnického. Žil na Novém městě,
79

 kde měl 

dům.
80

 Byl od roku 1608 až do roku 1623 členem městské rady,
81

 kam byl dosazen v letech 

1608, 1612, 1618 a 1620.
82

 V letech 1601 a 1603 byl konšelem obecním.
83

 V boleslavském 

sboru jednoty bratrské vykonával v letech 1610
84

 i 1611,
85

 stejně jako Jan ze Skalky, funkci 

soudce a dále funkci rádce k manželství. 

 

7. Jan ze Skalky stál několik let ve vedení cechu truhlářského. Zastával i řadu dalších funkcí. 

V roce 1600 byl zvolen členem městské rady.
86

 Byl jím také v roce 1601,
87

 dále v letech 

1608
88

, 1610
89

 a 1612.
90

 V roce 1602 byl zvolen rychtářem na Novém městě.
91

  

V boleslavském sboru jednoty bratrské měl v roce 1610
92

 a 1611
93

 funkci soudce. Dále ve 

stejném období zastával v jednotě funkci správce nad almužnami čili almužníka a rovněž 

funkci rádce k manželství. Bydlel na Starém městě. 

 

                                                           
75

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
76

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 9. 
77

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. 
78

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611.  
79

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
80

 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 5. 
81

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 78, 107, 111, 124, 129. 
82

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 123, 126, 127. 
83

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 114, 116. 
84

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. 
85

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 
86

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 70. Knihy dědické veliké, 

SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 113. 
87

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 114. 
88

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 78. Knihy dědické veliké, 

SOkA  Mladá Boleslav IIBb2, fol. 123. 
89

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 103. Knihy dědické veliké, 

SOkA  Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126. 
90

 Kezelius Jiří Bydžovský, Kronika mladoboleslavská, vyd. Zdeněk Kamper str. 107. Knihy dědické veliké, 

SOkA  Mladá Boleslav IIBb2, fol. 126. 
91

 Knihy dědické veliké, SOkA Mladá Boleslav IIBb2, fol. 115. 
92

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1610. 
93

 AMK, sign. A3254/Mladá Boleslav/O/1611. 



 

8. Kordů Danyel byl cechmistrem zvoleným do vedení cechu tkadlcovského roku 1615 a 

1618. Žil na Novém městě.
94

 Ze svého domu v této městské části zaplatil roku 1619 

Svatojiřský úrok ve výši 6 grošů.
95

  

 

9. Mníšek Mikuláš Kosař jako cechmistr cechu kovářského a kosařského bydlel na Novém 

městě.
96

 

 

10. Mrázek Jan – český bratr zvolený do vedení cechu ševcovského v roce 1617 a 1620, žil 

na Starém městě,
97

 kde vlastnil dům.
98

 

 

11. Mydlář Pavel byl cechmistrem mydlářským roku 1612. V roce 1600 a 1602 byl členem 

městské rady.
99

 V roce 1608 působil jako rychtář na Starém městě.
100

  

 

12. Prácheňský Jiří Perníkář byl v létě 1608 zvolen za městského rychtáře.
101

 V roce 1612 

byl zvolen konšelem obecním
102

 a byl jím také v roce 1618
103

 a 1620.
104

 V roce 1610
105

 i 

1611
106

 měl v jednotě funkci hospodáře bratrského sboru.  

Měl bratra Symeona Prácheňského a sestry Dorotu, Janu a Alžbětu. Jeho otcem byl Jiří 

Prácheňský, který zemřel roku 1573.
107

 Jiří Prácheňský Pernikář zemřel bez kšaftu v létě roku 

1638. Zůstala po něm vdova Kateřina a syn Václav. Z majetku po něm zůstal dům koupený za 

350 kop míšeňských na Starém městě mezi domy Jana Zahradníka a Šimona Marka.
108
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13. Strejk Danyel byl od roku 1608 až do roku 1619, pouze s výjimkou dvou let, a to roku 

1612 a 1618, cechmistrem cechu bednářského a kolařského. V roce 1610 byl zvolen 

rychtářem na Novém městě
109

 a v této funkci působil do roku 1612, kdy byl vystřídán 

Adamem Vrkoslavem. 

 

14. Tichý Václav Pekař byl zvolen do vedení cechu pekařského v letech 1611, 1615 a 1619. 

Do městské rady byl dosazen v roce 1600.
110

 Bydlel na Novém městě.
111

 Zemřel v roce 1636 

a zanechal po sobě dvě dcery.
112

  

15. Vrkoslav Adam byl cechmistrem cechu mydlářského, v letech 1608 až 1609 a po 

přestávce v letech 1610 až 1615 působil dále v této funkci v letech 1616 až 1620.  Mezi lety 

1618 
113

 až 1620 
114

 působil také jako člen městské rady. Žil na Novém městě,
115

 zde působil 

v roce 1612 jako rychtář.
116

 

Byl jedním z boleslavských emigrantů. Se svou manželkou a třemi dcerami odešli mezi 

lety 1623 až 1628 z Mladé Boleslavi, protože nechtěli přijmout katolické náboženství.
117

 

Zemřel v roce 1641.
118
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Příloha č. 3.: Majetkové poměry některých členů boleslavského sboru jednoty bratrské 

z řad šlechticů 

 

1. Borbonyus Matyáš z Borbenheimu přišel do Mladé Boleslavi v roce 1601. V letech 1610 

a 1611 byl se svojí manželkou Annou uveden mezi členy boleslavského bratrského sboru.
119

 

Jeho majetek byl značný, na jistinách činil 13 000 kop míšeňských, z toho u měst Rakovníka 

4000, Klatov 2000, Kadaně 2000, Mostu 1000, Mladé Boleslavi 1000 a Mělníka 3000 kop 

míšeňských. Dále vlastnil dům na Novém Městě pražském na tehdejším Koňském trhu, jehož 

odhadní cena byla 6600 kop míšeňských.
120

  

V Mladé Boleslavi měl doktor Borbonyus s manželkou podíl na jednom z domů a u 

města dvůr i pozemky.
121

 Spolu s manželkou prodali pak roku 1611 dvůr za Novým městem, 

řečený Hrzaňovský, a zahradu při něm a dále další zahradu za velkými lávkami.
122

 Za účast ve 

stavovském povstání byl Matyáš Borbonyus roku 1621 odsouzen k trestu smrti a ke ztrátě 

majetku, ale získal milost.
123

 Jeho nemovité jmění stejně jako klenoty, peníze, některé svršky 

i nábytek byly hned po bitvě na Bílé hoře vydrancovány a ukradeny císařským vojskem. 

Všechny ostatní svršky a nábytek odvezli z domu Borbonya na čtyřech vozech císařští 

registratorové a koncipisté Otto Popp, Jan Rašper a Kašpar Cyrus.
124

 Roku 1624 žádal 

Borbonyus zrušení rozsudku, to bylo ale podmíněné přestupem ke katolickému náboženství. 

Protože to ale učinit nechtěl, byl 1. října roku 1626 vypovězen ze země.
125

 Také jeho 

manželka musela v září roku 1627 následovat svého manžela a opustit vlast.  Matyáš 

Borbonyus zemřel 16. prosince 1629 v Toruni.
126

  

 

2. Budovec Václav z  Budova nebyl sice zapsán v boleslavském sboru jednoty, byl ale 

členem sboru jednoty bratrské v sousedním Mnichově Hradišti a měl v Mladé Boleslavi také 

část majetku. Václav Budovec koupil od Václava Rodovského z Hustiřan roku 1602 dům 

vedle zahrady bratrského sboru a domu Anny Rozárky za 500 kop grošů míšeňských. Roku 

1606 tento dům prodal Johance z Prorubí, ale ještě téhož roku získal tento dům opět zpět. Po 
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bělohorské katastrofě propadl dům, stejně jako jiné Budovcovy statky konfiskaci a získal ho 

Valdštejn.
127

 Budovcova manželka Anna Budovcová z Vartemberka zdědila roku 1609 po své 

matce dům č. 84 v Mladé Boleslavi. Po její smrti přešel tento dům na jejího syna Adama 

Budovce z Budova na Zásadce a Kocňovicích, a protože mu z tohoto  gruntu zbylo ještě 40 

kop, postoupil tyto peníze roku 1618 správcům nového sboru jednoty v Mladé Boleslavi na 

jeho opravu.
128

  

 

3. Eliška Hofmanová, roz. purkrabínka z Donína
129

 byla manželkou Kryštofa 

z Vartemberka. Roku 1578 koupila od Heřmana z Bubna tvrz, dvůr a ves Skašov, dvůr a ves 

Řitonice, Lhotu Mravinnou
130

, dvůr Matrovice a ves Sukorady. Podruhé se prodala za 

Ferdinanda Hofmana z Grynpichlu a jemu roku 1606 zapsala Skašovský statek. Ten pak od 

něho koupil roku 1610 příznivec a člen boleslavského sboru jednoty Mikuláš Vratislav 

z Bubna. Skašov pak spojil se svým statkem ve Březně.
131

  

 

4. Hrzáňové též Herzoňové z Harasova měli rozsáhlé statky mezi Mladou Boleslaví a 

Mělníkem. Do jejich majetku patřila Vrutice, Libeň, Houska, Kokořín, Vidím, Všelisy a 

Sovínky. Jan Hrzáň koupil roku 1540 v Mladé Boleslavi dvůr za Novým městem od Jana 

Habartického z Habartic za 710 kop grošů míšeňských. Také jeho bratr Tobiáš Hrzáň, 

hejtman kraje boleslavského, koupil dům v Mladé Boleslavi na Karmeli č. 74. Syn Tobiáše 

Hrzáňa – Dobiáš Hrzáň – manžel paní Alžběty Hrzáňové, členky boleslavského sboru 

jednoty zapsané k roku 1610, věnoval roku 1584 dům na Karmeli č. 74 starším bratřím, aby tu 

byla zřízena bratrská škola, a to výměnou za jiný dům vedle nového sboru. Po jeho smrti 

věnovala paní Alžběta Hrzáňová roku 1614 jednotě bratrské v Mladé Boleslavi spáleniště po 

svém domu vedle bratrského sboru na rozšíření hřbitova, který byl kolem budovy nového 

sboru.
132
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5. Mladota Jiří ze Solopysk měl ve svém majetku mimo jiné např. Myškovský dvůr 

v Jizerním Vtelně odhadnutý na 5 000 kop a dům na Starém městě pražském.
133

 Roku 1622 

byl odsouzen k manství a roku 1627 přijal léno na svůj statek – Myškovský dvůr v Jizerním 

Vtelně. Před odchodem do exilu roku 1628 stanovil své bratry Václava a Zdeňka Adama za 

plnomocníky nad svým dvorem. Ti jej roku 1628 kvůli dluhům prodali za 3500 kop 

míšeňských pardubickému hejtmanovi Janu Purkhartovi Kordulovi ze Sloupna. Ten však roku 

1639 od dotčeného statku upustil. Po smrti pana Jiřího Mladoty roku 1637 se přihlásili jeho 

synové o tento dvůr, na který pak roku 1650 obnovili léno.  Předtím roku 1645 se bratři 

rozdělili o jmění po otci a dům na Starém městě pražském.
134

   

 

6. Mladota Zdeněk ze Solopysk, bratr pana Jiřího Mladoty, vlastnil v okolí Mladé Boleslavi 

statek a tvrz Stakory s poplužním dvorem. Do jeho vlastnictví patřila celá ves Stakory, vinice, 

rybníky a lesy. Také Zdeněk Adam Mladota ze Solopysk byl roku 1623 konfiskační komisí 

zbaven poloviny svého majetku. Byla mu tak zkonfiskována celá ves Stakory, stejně jako 

statek i tvrz, dále i vinice, rybníky a lesy.
135

   

 

7. Mnětický Adam
136

 koupil roku 1580 v Mladé Boleslavi zahradu za vodou proti velikému 

jezu. Roku 1589 jmenuje se pánem na Vostrém a roku 1615 koupil v Mladé Boleslavi dům č. 

99 za 650 kop grošů, jenž po jeho smrti roku 1617 přešel na jeho dceru Salomenu 

Odkolkovou z Oujezdce.
137

   

 

8. Odkolek Ladislav – člen zemanské rodiny Odkolků z Oujezdce, vlastnil dům 

v boleslavské městské části na Podolci.
138

   

 

9. Rodovský Jan z Hustiřan měl značný majetek, ze kterého odváděl roční plat ve výši 6 kop 

25 grošů. Roku 1609 zdědil po smrti svého otce pana Václava Rodovského z Hustiřan dům 
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138

 Svárovský Eduard, Mladá Boleslav do bělohorské katastrofy roku 1620, str. 22. 



 

v Mladé Boleslavi č. 77 i s příslušenstvím. Jeho majetkem byl i sousední dům č. 76 vedle 

bratrské tiskárny. V roce 1619 zaplatil v Mladé Boleslavi Svatojiřský úrok  celkem z deseti 

dědin a z louky. Bylo to z dědiny od Jana Vávry (zaplatil úrok 16 grošů), z dědiny od Tichého 

(14 grošů), z dědiny od Víta Mydláře (9 grošů), z dědiny hodkovské (10 grošů), z dědiny 

doležalovské (15 grošů), z dědiny od Pana Habartického (45 grošů), z dědiny Kamynkovské 

od Mydláře (6 grošů), z dědiny od Vondry (3 groše), z dědiny Maršovské (3 groše), z dědiny 

a louky (13 grošů).
139

 

Roku 1623
140

 byl Jan Rodovský z Hustiřan vypovězen ze země a musel se odstěhovat i 

s manželkou a s „čeládkou“ do Pirny.
141

 Odtud žádal v roce 1629, aby mu nebyly činěny 

překážky v prodeji jeho zboží v Čechách.
142

 Poslední zprávu o tomto rodě v boleslavském 

archivu poskytuje dopis jeho manželky Lidmily Rodovské z Nové Vsi z exilu roku 1636. 

Žádala českou komoru o výplatu jí patřících 3000 kop grošů míšeňských. Z komory 

království českého jí bylo doporučeno, aby své dědictví – dům č. 77, zahradu i pole – 

odevzdala Salomonovi Freidenbergrovi, císařskému rychtáři města Ústí nad Labem. Ten je 

téhož roku 1637 prodal městu Mladá Boleslav za 800 kop grošů míšeňských.
143

 Její dědictví 

v Mladé Boleslavi nedopadlo dobře. Tak jako většina domů na Novém městě byla roku 1631 

za dvojího vpádu císařských vojsk vypálena a vypleněna, stalo se tak i s domem č. 77 – 

bývalou bratrskou tiskárnou.
144

  

 

10. Slavata Michal z Chlumu a Košumberku byl v letech 1610 a 1611 sezením na 

Stránově, kde pobýval, zapsán mezi členy mladoboleslavského sboru. Na Stránově vlastnil 

zámek. Zúčastnil se stavovského povstání a byl odsouzen ke konfiskaci celého jmění. Po 

příslibu přestoupení ke katolictví mu byl ponechán statek. Roku 1627 odevzdal Stránov 

svému bratru Jáchymovi Slavatovi. V roce 1628 odešel do exilu, roku 1636 se vrátil a na 

přímluvu arcibiskupa Arnošta Harracha, příbuzného Viléma Slavaty, a s královským 

povolením ještě v roce 1650 zůstával na Stránově.
145

 Po své smrti byl pochován v Mladé 

Boleslavi na pohřební zahradě u kostela sv. Havla.
146
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Příloha č. 4.: Majetkové poměry některých členů boleslavského sboru jednoty bratrské 

z řad měšťanstva a řemeslnictva  

 

1. Benátský Jan dlouholetý konšel obecní vlastnil mimo jiné i štěpnici k Rožďalovicím, ze 

které zaplatil v roce 1619 Svatojiřský úrok ve výši 13 grošů.
147

   

 

2. Beran Václav Koželuh vlastnil na Novém městě dům, z něhož zaplatil v roce 1619 

Svatojiřský úrok 4 groše. Dále vlastnil také zahradu od Martina Ludvíka, ze které zaplatil 

úrok 4 groše.
148

    

 

3. Buchta Jan Švec bydlel na Novém městě. V pátek po svatém Lukáši roku 1616 za pana 

purkmistra Jana ze Skalky koupil za 500 kop míšeňských od své matky Mandaleny 

Červenkové dům se zahradou mezi domy Jakuba Zvonaře a Pavla Čermáka.
149

 Na Novém 

městě měl také zahradu nad Borkem, ze které zaplatil roku 1619 Svatojiřský úrok ve výši 8 

grošů.
150

  

Když Jan Buchta Švec roku 1620 zemřel, zůstali po něm vdova Kateřina a tři sirotci – 

dcera Anna a synové Václav a Jan. Ze statků po něm zůstal dům na Novém městě mezi domy 

Jakuba Zvonaře a Pavla Čermáka za 600 kop míšeňských. Zbyly po něm ale také dluhy. 

Dlužil Jiříkovi Hrejsovi, Jakubovi Hrdinovi, Dorotě Šitrové, bratru Janu Bukačovi, Pavlu 

Pelikánovi, Matěji Žerovnickému, bratru Janu Hložkovi a židu Jakowi. Celková částka dluhů 

činila 67 kop míšeňských. Dědictví po něm činilo celkem 444 kop 31 grošů míšeňských. To 

se podle kšaftu mělo rozdělit na čtyři díly – vdově a dětem. Každému mělo připadnout 111 

kop 7 grošů míšeňských. Dům v částce 600 kop míšeňských připadl vdově. Matka se 

zavázala, že se bude řádně starat o své děti.
151

  

 

4. Bukač Jan, cechmistr koželužský, zaplatil úrok Svatojiřský v roce 1619 ze svého domu na 

Podolci ve výši 6 grošů a také úrok ze své zahrady v Loukovci ve výši 5 grošů.
152
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 Kniha městských počtů, SOkA Mladá Boleslav IIAb5, fol. 9. 



 

5. Celidoň Jan, konšel boleslavský, měl na Starém městě dům, ze kterého platil v roce 1619 

úrok Svatohavelský ve výši 1 kopy a 40 grošů.
153

 Dále zaplatil Svatohavelský úrok z poloviny 

zahrady po rozdělení synem ve výši 3 groše, z kuchyňky 4 groše, z dědiny 12 grošů
154

 a 

z louky Hrzáňovské 12 grošů.
155

  

 

6. Červenka Petr, boleslavský radní, měl nejenom dům na Starém městě, ze kterého zaplatil 

Svatohavelský úrok ve výši 44 grošů, ale vlastnil i dvě vinice – vinici od Spálenýho, z níž 

zaplatil 5 grošů a vinici od Jiříka Jandy, z té zaplatil úrok 4 groše.
156

 

 

7. Homolka Jan platil úrok ze zahrady i z štěpnice od Mělnického.
157

  

 

8. Kamenický Jiřík měl na Podolci dům, ze kterého platil Svatojiřský úrok ve výši 4 groše.  

 

9. Kavka Václav, cechmistr ševcovský, stál v čele cechu ševcovského ve sledovaném období 

pouze jednou, a to v roce 1600. Jak je totiž zapsáno v městských knihách,
158

 zemřel v roce 

1600. Zanechal po sobě dva syny a pět dcer. Jeden dům, ve kterém předtím bydlel, měl na 

Starém městě, druhý dům se zahradou pak na Podolci.  

 

10. Mimoňský Kryštof, dlouholetý mladoboleslavský primas a jeden z  předních členů 

boleslavského bratrského sboru, byl člověk velice bohatý.
159

 Tento zámožný měšťan byl 

dvakrát ženatý. Poprvé s paní Dorotou. Když zemřela, oženil se podruhé s Alžbětou Smutnou, 

která ho přežila a ještě pětkrát se provdala.
160

 Kryštof Mimoňský zemřel 9. září roku 1620.
161

  

Z prvního manželství měl pět dětí, z nichž ho přečkaly tři dcery – Lidmila, Dorota a 

Anna. Ve své závěti poručil Alžbětě „…nejmilejší manželce své, kteráž jemu vždycky věrná 

byla, jeho sobě vážiti i šetřiti uměla, mocně dal, poručil a odkázal, dům ten svůj, na kterémž 

do vůle Boží zůstával, však bez všelijakých svrškův, kromě kofličky dva stříbrný a některou 
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stříbrnou lžíci.“
162

 Dále jí odkázal 1000 kop grošů míšeňských, které měl za purkmistrovskou 

radu.
163

  

Dcerkám svým pak odkázal své knihy, šatstvo, peřiny, ručnice, nádobí cínové, mosazné 

a měděné, plátna, hotové peníze a mnohé klenoty. Dosud neprovdané dcery Dorota a Anna 

měly podle kšaftu zůstávat u své matky a měly být vyučovány vůli Boží a šlechetnému životu. 

Třetí nejstarší dcera Lidmila, poněvadž již byla provdaná za Václava Pinkovského,
164

 dostala 

v penězích o 100 kop méně.
165

 

Celkový výčet majetku movitého i nemovitého, který po něm zůstal, jak je zapsán 

v knize pozůstalostních dělení mezi dědice,
166

 je uveden v příloze č. 5. 

 

11. Mokrejš Jiřík, radní, konšel obecní, starší z obce i rychtář boleslavský, bydlel 

v Boleslavi na Starém městě.  V roce 1619 zaplatil Svatojiřský úrok ze zahrady nad sborem 

ve výši 10 grošů, ze sladovny místo Berana 20 grošů, z dědiny od Rožátky  15 grošů, z dědiny 

od Symeona 16 grošů, ze zahrady nad sborem 1 groš.
167

  

 

12. Mračno Matěj Švec měl dům na Starém městě, kuchyňku, vinici i louku.
168

 

 

13. Procházka Jan byl zvolen do vedení cechu tkadlcovského roku 1613. Žil na Novém 

městě.
169

 Byl zván také Rozsýval Tkadlec. Zemřel v létě roku 1646. Zanechal po sobě 

manželku Kateřinu a syna Jana. Na ně přešel jeho majetek. Byl to dům koupený roku 1590, 

který stál u Svatojánské brány vedle domu cechmistra Symeona Románka. Dalším majetkem 

byla zahrada na Ptáku vedle lomu kamene, kterou koupil od ševce Jana Hlavy za 100 kop 

míšeňských. Tento všechen jeho majetek v ceně 1089 kop míšeňských připadl vdově Kateřině 

a synu Janovi. Tak bylo zapsáno v radě roku 1647.
170

  

 

14. Radobýl Jiřík cechmistr pekařský zemřel roku 1620. Z prvního manželství měl čtyři děti, 

z druhého manželství pak tři děti. Vlastnil dva domy, přičemž druhý dům se nacházel 
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v Klášterské bráně. Dědické rozdělení majetku proběhlo v roce 1622. První dům dostaly 

rovným dílem děti z prvního manželství, dům v Klášterní bráně zůstal jeho druhé ženě a 

dětem.
171

  

 

15. Skřivan Pavel měl na Podolci dům, za ten platil úrok ve výši dvou grošů. Kromě domu 

vlastnil na Podolci také dvě vinice – vinici od doktora, z níž platil úrok devatenáct grošů a 

vinici od struhy, ze které byl úrok 28 grošů.
172

   

 

16. Sladovník Tomáš stál v čele cechu sladovnického v roce 1600 a dále od roku 1609 až do 

roku 1620. V letech 1610 a 1618 se stal rychtářem pro městskou čtvrť na Podolci,
173

 kde také 

žil.
174

 Tomáš Sladovník zemřel v roce 1624. Zůstalo po něm šest dětí z prvního manželství a 

šest dětí z druhého manželství. Dělení majetku zahrnovalo dům na Podolci se sladovnou a 

všelijakých potřeb k sladovnickému řemeslu, např. veliký kotel měděný celkem za 1200 kop 

míšeňských. Dalším majetkem byly dvě zahrady na Dubcích. Zbyl po něm ale také dluh 268 

kop míšeňských Havlovi Slepičkovi, mistru ševcovskému, za slady.
175

  

 

17. Slepička Havel, cechmistr ševcovský, bydlel na Novém městě.
176

 Chtěl, aby mu byl 

prodán dům po nebožtíkovi Kryštofovi Mikovi Řezbáři. V této věci mu bylo vyhověno.
177

 

Kromě domu vlastnil i dvě dědiny a dvě chalupy. Ze svého majetku zaplatil roku 1619 

Svatojiřský úrok z domu ve výši 1 kopy a 20 grošů, z dědiny od Kuby Vávry 4 groše, 

z dědiny od Vacka 1 kopu 17 grošů, z chalupy od Jana Putny 16 grošů a z chalupy od Jana 

Kliky úrok ve výši 21 ½ groše.
178

 

 

18. Strejk Danyel, v roce 1610 rychtář na Novém městě, koupil roku 1607 od Mistra Jiřího 

Bydžovského za cenu 6 kop 30 grošů míšeňských hotově zaplacených „…haltýř, náležející 

k domu, ležící na Jizeře na menší struze vedle louky s jedné a haltýře Víta kováře ze strany 

druhé.“
179
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Na Novém městě vlastnil dvě zahrady, ze kterých platil úrok Svatojiřský ve výši 5 a 10 

grošů, dále vlastnil dědinu špičkovskou, z níž zaplatil 6 grošů a dědinu nad Borkem od 

Fabiana. Mimoto platil úrok z chalupy na Podolci ve výši 8 grošů.
180

 

 

19. Šetrle Tobiáš, cechmistr kožišnický, stál v čele cechu kožišnického s malými 

přestávkami prakticky celé sledované období od roku 1601 až do roku 1620. Zároveň zastával 

v letech 1600, 1601 a 1602 funkci rychtáře v městské části na Podolci, kde také žil.
181

 V roce 

1611 zastával v jednotě funkci hospodáře sboru.
182

 Po jeho smrti proběhlo v roce 1636 řízení 

o dělení jeho majetku. Jednalo se o dům na Podolci s vinicí, o zahradu, rybník a další majetek 

v celkové hodnotě 503 kop 30 grošů míšeňských.
183

 V knize městských počtů je uvedena jako 

jeho majetek také chmelnice od Matesa Truhláře, ze které zaplatil v roce 1619 Svatohavelský 

úrok ve výši dvou grošů.
184

   

 

20. Tichý Václav Pekař, cechmistr pekařský, měl na Novém městě dům. V roce 1619 z něj 

zaplatil Svatojiřský úrok ve výši 5 grošů. Václav Tichý Pekař vlastnil kromě tohoto domu 

také 2 dědiny – dědinu od Matouše Mydláře, ze které zaplatil v roce 1619 Svatojiřský úrok ve 

výši 5 grošů, a dědinu od Jana Stříbrského, ze které zaplatil 8 grošů.
185

  

 

 21. Vrba Pavel byl cechmistrem ševcovským v letech 1608 až 1611. Žil na Starém městě.
186

 

Zemřel v roce 1614. Zůstala po něm manželka Kateřina a celkem osm dětí – z prvního 

manželství pět dětí a z druhého tři. Měl tři domy, z nichž největší v ceně 555 kop míšeňských 

měl na Starém městě vedle Svatovítské brány. Celková suma jeho majetku byla vypočtena na 

870 kop míšeňských. Žádné dluhy po něm nezbyly a to, co mu byl jiný dlužen, měl splatit 

vdově a sirotkům.
187

   

 

 22. Zvoníček Jan Řezník měl v Mladé Boleslavi dům na Novém městě vedle kalu od Petra 

Stehlíka. Když roku 1635 zemřel, zůstala po něm vdova Anna a tři dcery Anna, Dorota a 
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Lidmila. Suma jeho majetku – celkem 185 kop míšeňských – byla rozdělena na čtyři díly. 

Manželka a každá z dcer dostaly 46 kop míšeňských.
188
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Příloha č 5.:  Kšaft Kryštofa Mimoňského
189

  

 

„Kryštof Mimoňský měštěnín a senátor zdejší umřel Léta Páně 1620. Zanechav po sobě 

Alžběty vdovy, Lidmily, Dorotky a Anny dcery z předešlé manželky zplozených.  

Leta 1621 v pátek v den Navštívení svaté Alžběty Alžběta po Kryštofowi Mimoňském zůstalá 

vdova, spolu s Wáclawem Pinkowským a Symeonem Lukášowým poručníky Dorotky a Anny 

sirotků po dobré paměti nebožtíkovi Kryštofowi Mimoňském zůstalých, mající vstoupení 

před pana purkmistra, pány do rady, podali oustního kšaftu od nebožtíka Kryštofa 

Mimoňského učiněného a již v spis uvedeného a od Wáclawa Pinkowského a Symeona 

Lukášowého, že tak vskutku jest vysvědčeného, též i podělení pozůstalosti po něm, mezi 

vdovu a sirotky a dědice, žádajíce toho všeho za přečtení. Po přečtení, k tomu se nadepsaní 

poručníci i na místě sirotkův, a Alžběta zůstalá vdova osobně, ústy svými přihlásili, žádajíce 

pana purkmistra a pány na dobré jejich svědomí, aby jak kšaft oustní N. tak i toto jejich 

podělení a porovnání do knih městských poznamenáno a vepsáno bylo. K čemuž od pana 

purkmistra pánův na vzácné a platné služby nebožtíka Kryštofa Mimoňského této obci 

prokázané, jich povoleno a napsáno slovo od slova takto:  

Slovutné a vzácné opatrnosti Vaší Milosti pane purkmistře a páni ochráncové naši laskaví, za 

jakou příčinou toto vstoupení před Vaši Milost sobě jsme vyžádali, toho nečiníme. Jakož jest 

dobré paměti Pán Kryštof Mimoňský soused zdejší a Vašim Milostem spoluradní, když od 

Pána Boha nemocí navštíven byl, nevěda, kterak s ním dáleji naložiti ráčí, nás jest dědicův a 

přátel svých, jakož Alžběty manželky své, Wáclawa Pinkowského zetě a Lidmili dcery své 

nejstarší. Leta pominulého 1620 v pondělí po dvanácté neděli po svaté Trojici před sebe 

povolal, leže na lůžku při paměti své dobré a zdravém rozumu, k nám toto promluvil neznaje 

cíle života svého vezdejšího, tak nebezpečné nemoci své, že jest toho oumyslu o statku a 

jmění svém a oustní pořízení učiniti, pokudžby jej Pán Bůh v též nemoci prostředkem smrti 

časné z tohoto světa pojíti ráčil, takové pořízení jeho aby mocné stále bylo, nyní i na časy 

budoucí.  

Protož ihned a napřed Paní Alžbětě nejmilejší manželce své, kteráž jemu vždycky věrná byla, 

jeho sobě vážiti i šetřiti uměla, mocně dal, poručil a odkázal, dům ten svůj, na kterémž do 
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vůle Boží zůstával, však bez všelijakých svrškův, kromě kofličky dva stříbrný a některou 

stříbrnou lžíci.  

Jeden tisíc kop míšeňských, kterýž zde za panem purkmistrem, radou, při obci má a nad to 

více. Co jest koliv vyplatil, na domě nebožtíka Jana Mníška, jakž je z register vyhledá, to 

všecko po jeho smrti aby jí vydáno a postoupeno bylo. Anobrž co jest táž paní Alžběta 

manželka jeho svého jakéhokoliv jmění k němu přinesla, aby jí to všecko zůstalo, že taková 

jeho poslední vůle jest. Však na tento jistý způsob, obě dvě jeho dcerky milé, Dorotka a Anna 

v témž nadepsaném domě, při paní Alžbětě jako při mateři své zůstávaly, ji poslouchaly, od ní 

všelijaké vůli Boží a šlechetnému životu vyučovány byly, a to buď do smrti, a nebo dal-li by 

jim Pán Bůh že by k vdaní přišlí, v tom se týž manželce své, upřímně důvěřil, že jeho dítek 

neopustí.  

Zatím týž Pán Kryštof Mimoňský k Lidmile dceři své promluvil, poněvadž jest Pán Bůh ráčil 

jí to dáti, že jest k vdání přišla, a svou výbavu poctivou od svého milého Pana Otce vzala, 

protož aby tyto dvě mladší dcery jeho, Dorotka a Anna, jedna každá z nich, o jedno sto kop 

míšeňských v statku jeho napřed měly. Potom o všecken jiný statek jeho mohovitý i 

nemohovitý, na čemžby ten koliv záležel, a jakýmkoliv jménem kde koliv vyhledán a opsán 

býti mohl, rovným dílem bez všelijakých nesnází, aby se přátelsky podělili. Tak podobně i 

v nápadích, kdyby Pán Bůh kterou z nich bez dědicův, bez pořízení, prostředkem smrti časné  

z tohoto světa pojíti ráčil. Nápady z mrtvých na živé že připadati mají, to jest nařídil. Čehož 

by pak Dorotka a Anna mladší dcery své vychování míti měly buď ponechal-li by jich Pán 

Bůh tak dlouho, až do vdání jejich, a neb pokudžby u paní Alžběty mateře zůstávaly, to jest 

tak opatřil, aby též dcery spolu s Paní Alžbětou z těch dvou dílů svých též vychování měly. 

Kromě statku ty budou povinni páni přátelé a poručníci na ně z jejich spravedlnosti jednati, 

leč by Paní Alžběta co z lásky své na ně zjednati chtěla. K tomu Wáclaw Pinkowský 

s Lidmilou manželkou svou ode všech užitku což jich Pán Bůh z rolí, z zahrad, z chmelnice 

pominulého roku 1620 požehnati ráčil pro vychování týchž dvou sirotkův, paní Alžbětě vdově 

k užívání postoupili. 

Toto takové nadepsané oustní pořízení Pan Kryštof Mimoňský když jej nařídil, hned na nás 

všecky společně otcovskou dotazku učinil. Přestáváme-li každý z nás na tom oustním jeho 

kšaftu?  

A poněvadž ještě i jiné přátele své chudé má, jim i jiným že by také z téhož statku svého 

dobře učiniti, a co by se komu jemu líbilo, odkázati chtěl, abychom se upřímně přihlásili, a 

rukou podáním toho potvrdili. Na to jsme my s pláčem odpověděli: že přestáváme, a z toho 

jakéž to svému nejmilejšímu Panu Otci děkujeme. Nicméně že my nechceme jemu nic 



 

vyměřovati, aby on činil i svým vlastním sobě od Pána Boha propůjčeným, jak jemu dobře 

líbí, a že prosíme Pána Boha, líbilo-li by se jeho milosti, aby ráčil jeho nám ještě živého a 

zdravého zanechati, že bychom sobě toho raději vinšovali, nežli jakého statku jeho, na to jsme 

jemu každý z nás ruky podali a toho potvrdili. Tu jest k nám dáleji promluvil, poněvadž nemá 

tu žádného jiného přítomného než Pána Boha a nás, že sobě to nebem a jemu osvědčuje, 

jestliže tak učiníme, podle svých přípovědí se zachováme, vůli jeho poslední naplníme, že 

žádá nám od Hospodina Boha našeho hodného a štědrého požehnání podle duše i těla, pakli 

by kdo z nás aneb někdo jiný tuto poslední vůli dobrovolnou a kšaft rušiti chtěl, tehdy že žádá 

tomu, aby Hospodin na něj zlořečenství své vylíti, a jako někdy na onoho lakomého 

malomocenství vykydnouti ráčil. Načež s ním řekli jsme Amen.   

A tak tu poslední jeho vůli, kšaft oustní otcovské pořízení v důvěrnosti nám vyhlášené 

upřímně jsme přijali, napřed některé odkazy, co jest tomu tak buďto z přátel svých, i jiným 

z statků svého vydati důvěrně poručil, jsme vypravili, některé ještě vypraviti povinni jsme.  

A jiný pak statek mohovitý i nemohovitý, vedle jeho pořízení, takto jsme se přátelsky pokojně 

porovnali, a mezi sebou rozvésti:  

První díl a odkaz paní Alžbětě vdově jest jakž na před vejš odloženo.  

Druhý díl nebožce Lidmile Pinkowské takto vykázaný jest: 

Zahrada ležící za Nowým Městem vedle zahrady špitálu Kateřiny Militký z  jedné a zahrady 

Mníškovské ze strany druhé. Vinička ležící vedle vinice Jiříka Kobra. Roli ležící proti dvoru 

obecnímu však bez ty loučky, kteráž jest při též roli. Chmelnice ležící v Chlumě za vsí 

Jemníky.  

Ostatek táž Lidmila Pinkowská díl svůj na svršcích, klenotech, hotových penězích a jiném 

nábytku, hned při rozdělení v opatrování své přijala.  

Třetí díl Dorotě sirotku tento náleží: 

Zahrada za domem bratrským se stodolou při ní za Nowým Městem vedle zahrady Tobiáše 

Jičínského, však táž stodola propůjčuje se Anně mladšímu sirotku do vzrůstu jejího, 

s Dorotkou k společnému užívání.  

2 roli k Zalužanům ležící vedle roli Pana M. Jiříka Bydžovského.  

3 roli jedny hony toliko, proti kamennýmu dvoru, vedle roli Jiříka Adamovicz  z Bělí z jedné, 

a roli Anny sestry této Dorotky ze strany druhé.  



 

Na svršcích též Dorotky tento jest díl: Předně knihy všelijaké, kteréž v přítomnosti její do 

obzvláštní truhlice vloženy a zavřeny jsou. Šatstvo choděcí podle očitého spatření od pánův 

poručníkův na díly rozvržený, díl její do truhlice vložen jest. Zbraně ručnice 4, při těch 

cedulka jest. 

Cínového nádobí:  

Konvice šestižejdlíkové…3 

Konvice třížejdlíková vyřezávaná… 1  

Konvice vyrejvaná pinetní …1 

Konvice hranatá pinetní…1 

Konvice třížejdlíková vyrejvaná …1 

Konvice třížejdlíková hladká široká …1 

Konvice polopinetní…1 

Konvička malovaná…1 

Žejdlíky …2 

Konvičky …2 

Svícen cínový … 1 

Svícen s nohou vorličí …1 

Flaše cínová …1 

Mís větších …4 

mezi těma jedna rejhovaná 

Mís prostředních větších i menších …7 

Umyvadlo rejhovaný s nálevkou…1 

Měděnice prostá …1 

Talířův rozdílných…20 

Talíře čtyřhranatý …2 

Mřížka na mísu pro pečení…1 

Slánka hranatá …1  



 

Mističky malé …3 

Víceji cínového nádobí, což zanecháno jest vdově s sirotky k užívání. Čehož vdova časem 

nadepsanému sirotku pravá býti povinná jest.   

Konvice pinetní …1 

Konvice v půldruhého žejdlíku …1  

Mísa větší …1 

Mísy prostřední …3 

Misky pro křen …2 

Miska větší …1 

Talířův …6 

Maličký talířek …1 

Cedník pro hrách …1 

Kalíšky …3 

Mosaznýho  

Moždíř velký s palicí…1 

Moždíř menší s paličkou…1 

Žejdlík mosazný…1 

Svícny mosazný…3 

že to všechno do truhly vloženo a zavřeno jest.  

Měděnýho  

Kotlíky pro ryby prostřední …2 

Zahřívadlo…1 

Měděnice s přikrývadlem…1 

Lžíce pro ryby …1 

Lžíce železnýho plechu…1 

Že to též do truhlice vloženo jest. 

Plátna 

Tenkýho trauby …2 



 

Pačesnýho trauby…2 

Tloušťky kopa loket …1 

Všechno do truhly vloženo. 

Šatů vinutých 

Ubrusy cvilinkový…4 

Ručníkův …7 

Stužka cvilinků na ručníky načatá…1 

Servitů…13 

Cejšek malých …5 

Prostěradla…3 

Šatů perných 

Peřin …7 

Polštáře…2 

Podušky…4 

Peřina …1 

Ta zanechána k společnému užívání s mladší sestrou, kterouž sobě Dorotka budoucně na svůj 

díl užíti má, o jiné kusy což tak ze spolku k užívání jim zanecháno jest, budou se moci 

poděliti.  

Na klenotech toto též Dorotě na její díl odloženo jest.  

Koflík pozlacený, kterýž váží lotů 9 a jednu čtvrt  

Koflík, kterýž váží lotu …11 

Koflík velký s přikrývadlem, kterýž váží 16 lotu …7 

Pás stříbrný s jablkem 

Jiný pás stříbrný lotu … 20 ¼ 

Lžic stříbrných pozlacených …2 

Prstýnky zlatý …3 

Dukátův kusův …86 

Zlatý groš s ouškem váží dukátův 5 



 

Však z dílu tohoto sirotka, proti Orum Pantum, kteréž se Lidmile dostaly vzato dukátův kusův 

14 a ty dukáty Lidmila k svému dílu přijala. Protož nezůstává této Dorotě dukátův 98 tím 

zlatým grošem na její díl toliko kusův …77 

Zlatý řetízek, a přitom pro srovnání váhy proti dílu Anny sirotka přidány Dorotě dukáty 4, a 

tak učiní zlatý řetízek, a 4 dukáty na tento díl váhy lotu …8 ½ 

Na penězích hotových  

Starých grošův českých a některý jiný starý groše za 25 kop míšeňských 

Jiných dobrých peněz za …18 kop 37 grošů míšeňských 

Jiný groše široký …3 

Tolarův celých kusův …56 

Šedesátníků kusy …3 

Jiný šedesátník …1 

Čtvrtý díl Anně sirotku tento náleží 

Na gruntech:  

Dvorec po Nebožtíkovi Žlautkovi na Nowém Městě postavený vedle domu Nebožtíka 

Mikoláše Mníška Kosaře, s přikoupenou při něm zahradou.  

Roli dvoje hony proti kamennýmu dvoru ležící, při roli Jiříka Adamovci z Bělý 

Loučka za kamenným dvorem s okolními porostlinami 

Na svršcích  

Předně knihy všelijaké na její díl vykázané, v přítomnosti její do obzvláštní truhlice vloženy 

jsou  

Šaty choděcí podle očitého spatření rozdělený, a díl její tolikéž do truhlice vložen jest 

Zbraně ručnice, při nichž cedulka jest…4 

Tesak …1 

Cejnového nádobí toto: 

Konvice šestižejdlíková…1 

Pinetní s hubičkou …1 

Konvice jiné pinetní…2 



 

Tři žejdlíkový …3 

Polou pinetní …2 

Široká vyrejvaná…1 

Konvička malovaná barvami…1 

Půldruhého žejdlíku…1 

Žejdlíkův rozdílného díla …5 

Konvičky…2 

Pulka s hubičkou…1 

Flaška malá…1  

Koflíček cejnový…1 

Měděnice s nálevkami…2 

Mís velkých a prostředních …13 

Mísa po obouch stranách rejhovaná…1 

Mističky malé…4 

Talířův…15 

Talíře čtyry hranatý cejnoví …2 

Nádobka pro máslo cejnová…1 

Šatův rozdílného díla…6 

Svícen…1 

Talířek malý…1 

Mističky malé jiné…2  

Flaše...2 

To všechno do truhlice složeno a zavřeno.  

Víceji cejnového nádobí na díl téhož sirotka zanecháno, Paní vdově pro užívání, aby z toho 

budoucně témuž sirotku práva byla: 

Konvice s hubičkou pinetní…1 

Konvice polopinetní…1 

Žejdlík baňatý…1 



 

Mísa větší…1 

Mísy prostřední…3 

Misky pro křen…2 

Miska malo větší…1 

Talíř…1 

Mosazného a měděnýho: 

Kotlík mosazný…1 

Moždíř…1 

Měděnice…1 

Kotlík nový měděný…1 

Cedeník žlutý měděný…1 

Kotlík prostřední měděný…1 

Kotlíček malý měděný…1 

Škopek pocinovaný…1 

Zahřívadlo…1 

To jest všechno do truhlice vloženo. 

Plátna 

Tenkýho bílého loket kopa…1 

Pačesnýho trauba…1 

Tloušťky trauba…1 

Prostředního pačesnýho trauby…2 

Tenkýho plátna okolo loket…15 

Vše vybílenýho a do truhly vloženýho. 

Vinutých 

Ubrusy cinovatý…4 

Ručníkův…7 

Servitův cvilinkových…13 



 

Cejcha velká…1 

Prostěradla…4 

Cejšek malých…5 

Perných  

Peřiny po půl třetí půle…3 

Polštářův po dvou půlách…5 

Polštáře menší po půl druhé půle…2 

Podušek…5 

Více šatův perných zanecháno vdově i sirotky k užívání: 

Peřiny po třech půlích…2 

Peřiny po půl třetí půli…3 

Polštáře…2 

Podušky…4 

Z třech kusův paní vdova sirotkům Dorotě a Anně čase práva býti, a je o ně poděliti má. 

Na klenotech témuž sirotku na její díl toto se nachází: 

Koflík veliký pozlacený, kterýž váží lotu…31 

Koflík malý pozlacený lotu…8 ½ 

Koflík na způsob lodičky pozlacený lotu…28 ½ 

Pás stříbrný s jablkem…1 

Koflíček stříbrný lotu…8 

Koflíček pozlacený váží lotu…12 ¼ 

Lžic stříbrných nepozlacených…16 

Prstýnky zlatý…2 

Sekryt zlatý…1 

Dukátův kusův…91 

Však z toho dílu na zlatý řetízek proti Orum Pantum, kteréž se na díl Lidmily dostaly dukátův 

kusův 6. A tak zůstáváli-by mělo v tom dílu kusův …87. Ale že jest z těch z praveji svému 

dala dukáty …2 tak zůstává dukátův než …85 kusův.  



 

Zlatý řetízek, kterýž váží lotu…8 ½ 

Na hotových penězích:  

Starých grošův českých a některý jiný přimíšený dobrý groše za …25 kop míšeňských 

Jiných dobrých peněz za …18 kop 37 grošů míšeňských 

Tolarův celých kusův …56 

Tolar pozlacený s ouškem …1  

Šedesátníků kusy…3 

[…] tolarův kusův…5 

Tolar s ouškem …1 

Půl tolaru celého …1 

Až potud přátelské vejš psaného statku rozvržení.  

Coby pak mimo to, a více nadto na peněžitý summě po témž Panu Mimoňském, Panu Otci 

našem milém vyhledati a optati se mohlo. To poněvadž mezi lidmi na dluzích jest, a my také 

z toho dluhu jeho, i některých odkazův splatiti a vypraviti máme, a nyní k žádný takový 

summě přijíti, ji z připomenutí od lidí nemůžeme, protož na té částce žádného podělení mezi 

námi státi se nemohlo a nestalo, do budoucího dalšího té věci opatření toho sobě 

zanecháváme. Mezi tím však, poněvadž nadepsané rozvržení a podělení na gruntech, svršcích, 

i všelijakém jiném jmění a nábytku, vedle poslední vůle, a dobrého mínění, dobré paměti pana 

Kryštofa Mimoňského, jakž jsme mu slíbili, a se důvěrně zavázali, pokojně bez všelijakých 

nesnází, mezi námi se stalo, kteréž všichni ze spolka užíváme, jakož vdova, tak i páni 

poručníci na místě sirotkům nařízený, též k radě dožádaní, Pan Petr Červenka s  Panem 

Adamem Wrkoslawem, z prostředků Vašich Milostí rady, Wáclav Pinkowský, a Symeon 

Teoffil sousedi zdejší na tom jsme dobrovolně přestali, a přestáváme. Tyto vejš psané podíly 

ujímaje, Vašich Milostí za to s uctivostí žádáme, abyste toto přátelské naše dobrovolné 

porovnání ku právu tomuto přijíti, je knihami městskými, nám stvrditi, vejš psanou poslední 

vůli Pana Kryštofa Mimoňského, i tyto podíly kdež náleží pro budoucí paměť, bezpečnost a 

potřebu naši, grošovati laskavě povoliti ráčili. Učiníce to i pro někdejšího Kryštofa 

Mimoňského této obce mnohé platné prokázané služby, pro dokázání spravedlnosti Boží 

k vdovám a sirotkům, i pro naši Vašim Milostem uctivé šetrnosti a poslušnosti dokázaní. 

Nebo se v tom Vašim Milostem k laskavému opatření a ochraně poroučíme. Actum v pátek 

po památce svatých Petra a Pavla leta 1621. 



 

Alžběta, Dorotka, Anna, vdova a sirotci 

Wáclav Pinkowský, s poručníky od Pana Kryštofa Mimoňského dožádání a nařízeni. 

Actum in consilio uts. Cos. Václava Jacka.
190
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 Kniha pozůstalostních dělení mezi dědice, SOkA Mladá Boleslav IIBb12, fol. 62 –67. 
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Obrazová příloha č. 3.: Bývalý sbor českých bratří (velký bratrský sbor) – průčelí. Foto 

autora 



 

 

 

 

Obrazová příloha č. 4.: Bývalý sbor českých bratří (velký bratrský sbor) - pohled z jihu. 

Foto autora.  



 

 

 

 

Obrazová příloha č. 5.: Dům čp. 73 na Karmeli – bývalá bratrská škola. Foto autora.   



 

 

 

 

Obrazová příloha č. 6.: Dům čp. 77 na Karmeli – bývalá bratrská tiskárna. Foto autora.   



 

 

 

 

Obrazová příloha č. 7.: Někdejší konvent minoritů na Karmeli – bývalé sídlo biskupů 

jednoty bratrské. Foto autora.   

 

 

 

 

 

 


