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Anotace 

Tato práce se zabývá osobou luteránského kazatele a rektora latinské školy 

Johanna Mathesia, jenž byl blízkým přítelem Martina Luthera, a který 

v průběhu 16. století působil jako rektor a později kazatel v krušnohorském 

pohraničním horním městě českého království Jáchymově. 

Zabývá se též hospodářskými, politickými a kulturními vlivy, které formovaly 

nejen život tohoto města v době jeho největší slávy spojené s těžbou stříbrné 

rudy, ale i život samotného Johanna Mathesia, který byl s tímto městem a jeho 

děním velmi úzce spjat a velmi se zasadil o jeho kulturní a především církevní 

povznesení v duchu reformační víry. Tato práce se také zabývá i osobním a 

tvůrčím životem Johanna Mathesia a jeho dílem. 
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Summary 
This thesis deals with a Lutheran preacher and rector of a Latin School - 

Johannes Mathesius. He was a close friend of Martin Luther and also a rector 

and later on a preacher in Jachymov.  This was a border mining town in the 

Ore Mountains in the Czech Kingdom.  

The thesis also deals with the economic, political and cultural impacts which 

formed the life of this town during its greatest fame associated with the mining 

of silver ore. Johannes Mathesius was connected with this town and its events 

and he contributed to its cultural and religious rise in the spirit of a reformative 

belief.  

The thesis deals with the personal and creative life of Johannes Mathesius and 

his work.  
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Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 

 
Žalm 121, 1-2
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Úvod 
 

Cílem práce je alespoň částečné zmapování působení reformátora Johanna 

Mathesia v hornickém městě Jáchymově, které leží při západní hranici 

tehdejšího Českého království, jeho rektorské, kazatelské, farářské a 

spisovatelské činnosti a jeho vlivu na kulturní, politický a v neposlední řadě 

hlavně církevní život v tomto renesancí a reformací ovlivněném městě, a 

částečným úvodem do jeho rozsáhlého díla. 
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1. Johannes Mathesius – život 
 

1.1 Dětství a školní léta 

 

Johannes Mathesius se narodil 24. června 1504 v saském městě Rochlitz,1 

jako třetí ze čtyř synů Wolfganga Mathesia, váženého konšela a těžaře 

v Rochlitz. O svém otci píše Mathesius s úctou a láskou a popisuje ho jako 

milého a citlivého člověka.2 Rád vzpomíná na okamžiky, kdy ho otec sám 

vodil do školy a na chvíle, kdy mu dával k nahlédnutí Bibli, či jak mu každou 

neděli četl z německé postily3. Už v deseti letech s ním chodíval vybírat 

týdenní příspěvky těžařů na provoz dolů a dokonce mu otec dovolil i vést 

v jednom z dolů zápisy.4 O svém otci se zmiňuje i v jednom ze svých kázání 

z roku 1562. Mathesiovou matkou byla Kristýna Scheuerfussová. O té však 

není mnoho známo, neboť zemřela v době, kdy byl Mathesius ještě chlapec. 

Ve svém díle se o ní zmiňuje jen jednou. Po smrti matky ho vychovávala jeho 

babička Juliana Scheuerfussová, která se ho snažila vést k dobrému a učila ho 

základům křesťanství. Mathesius rád vzpomínal na chvíle, kdy mu darovala 

první růženec5 a četla mu z knihy legend. V jejím domě pobýval jako chlapec 

devět let. Od šesti let navštěvoval rochlitskou městskou školu a ve třinácti 

letech pak triviální školu v blízkém městě Mittweid6 Zde se učila mimo jiné 

gramatika, dialektika a rétorika. Zde se také naučil šest školních pravidel, 

která potom i on sám po celý život ve vyučování praktikoval. Časně vstát, 

                                                 
1 V roce, ve kterém v Sasku došlo k velkému zdražení a mnoha úmrtím, především kvůli 

suchému počasí in LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 
Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 6. 

2 LEDDERHOSE, Karl Friedrich: Das Leben des Johann Mathesius, des alten 
Bergpredigers im St. Joachimsthal, Heidelberg: Karl Winter 1849, str. 3. 

3 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 
Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 4. 

4 srv. MATTHESIUS, Johannes, Sarepta oder Bergpostil, vorrede. 
5 V Rochlizt se v té době běžně učily děti desatero, či zjednodušený katechismus, 

náboženství vyučovali učitelé jak ve škole, tak i domácnostech. 
6 Přibližně 20 km od Rochlitz 
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brzy se obléci, umýt ruce, pospíchat do školy a pilně se učit.7  Roku 1521, 

kdy umírá jeho otec, odchází sedmnáctiletý Mathesius na gymnázium 

do Norimberku. Zde zakusil i život žebravého studenta a žil tu hlavně 

z almužen, neboť jeho otec pár let před svou smrtí neúspěšně investoval 

do stříbrných dolů u Rochlitz a utrpěl tak ve svém podnikání velké ztráty.8 

V Norimberku studoval také Mathesiův mladší bratr Burckhard. Ten později 

zastával místo rektora na škole sv. Sebalda a na lipské univerzitě dosáhl titulu 

bakaláře.9 V Norimberku strávil Johannes dva roky.  

 

 

1.2 Dospívání a studia na univerzitách 

 

Z Norimberku odcestoval do Ingolstadtu, aby zde pokračoval v dalším 

studiu na univerzitě. O jeho pobytu v Ingolstadtu nevíme takřka nic, ale zřejmě 

byl velmi krátký. Snad proto, že se Mathesiovi nedostávalo prostředků ke 

studiu, odcestoval do Mnichova, kde získal místo knihovníka u pana Casimira. 

V jeho službách strávil celý rok. V Mnichově se také poprvé dozvěděl více 

o Lutherovi, na kterého ho upozornil zámecký šašek Löffler. Mathesius se zde 

také seznámil s Michaelem Cellariem, který od roku 1525 působil jako farář 

a reformátor v Augsburku.  

Po roce odešel z Mnichova a nastoupil místo u paní Sabiny Auerové, rozené 

Stettnerové, která žila na zámku Odelzhausen. Zde vychovával a učil její děti. 

V této době se Mathesius seznamuje s Lutherovým dílem „O dobrých 

                                                 
7 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 

Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 5. 
8 Jedna z možností také je, že Rochlitz postihlo zemětřesení, což zapříčinilo velké ztráty 

v honictví in LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 
Reformationszeit I. Gotha: 1895, str. 13. 

9 Bruckhard se později stal vikářem v Bamberku. Nejstarší Mathesiův bratr Lukáš studoval 
na univerzitě v Boloni, kde získal později hodnosti magistra. Nejmladší bratr Wolfgang pak žil 
v Rossweinu. 
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skutcích“, které na něho hluboce zapůsobilo.10 V nedalekém Augsburku se pak 

mimo jiné seznámil i s učením Zwingliho a také zde poznal doktora Petra 

Widmanna, který se později stal jeho dlouholetým přítelem.  

V Odelzhausen strávil Mathesius dva roky. Poté našel přístřeší u faráře 

Zachariáše Weixnera v Brucku u Fürstelfeldu a jelikož se stali dobrými přáteli, 

Mathesius zde mohl bydlet celý rok bezplatně. Během tohoto pobytu se 

Mathesius díky Weixnerovi seznámil s dalšími Lutherovými spisy, jak sám 

píše: „S velmi dobrými knihami“.11 Šlo především o spisy týkající se večeře 

páně, Das große Bekenntnis vom Abendmahl či Sermon von dem Sacrament des 

Leibs und Bluts Christi. Jeho přítel ho zásobil i dalším množstvím knih 

a spisů12. Lutherovy spisy Matheisa natolik zaujaly, že se rozhodl, že se s jeho 

učením seznámí přímo ve Wittemberku. A tak po ročním pobytu u Weixnera, 

v květnu 1529 odchází a dostává od Weixnera nezvyklý dárek na rozloučenou 

a to lžíci ze šnečí ulity. 

Cestou se zastavuje v rodném Rochlitz, až nakonec v pátek 21. května 

po svatodušních svátcích přichází do Wittenberku. Hned další den měl to štěstí, 

že se mu podařilo poprvé slyšet Luthera kázat. Hluboce na něj zapůsobilo již 

samotné téma kázání: O podstatě a moci křtu.13 Dne 30. května se nechal 

pod rektorátem Dr. jur. Caspara von Teutleben imatrikulovat na univerzitě. 

Studovat mohl hlavně díky stipendiu z rodného Rochlitz a díky podpoře svých 

přátel. Ubytování zde nalezl u svého krajana Wolfa Thana z Rochlitz, u kterého 

bydlel a stravoval se na tehdejší dobu velmi lacino – za 5 stříbrných grošů 

týdně, i když někteří zde bydleli ještě levněji.14 Dvacet let předtím stačilo 

na roční ubytování osm zlatých guldenů a mnoho studentů muselo vyjít s deseti 
                                                 
10 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 

Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 12. 
11  MATTHESIUS, Johannes: Historien von Mart. Luthers, anfang, lehr, leben und sterben 

Predigt VIII. 
12 LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 

Reformationszeit I. Gotha: 1895, str 37. 
13 Tento spis přeložil za svého rektorátu v Jáchymově do latiny. 
14 in MATTHESIUS, Johannes: Historien von Mart. Luthers, anfang, lehr, leben und 

sterben Predigt VII, srv., LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild 
aus der Reformationszeit I. Gotha: 1895, str 41. 
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nebo dvaceti zlatými guldeny ročně, avšak za Mathesia už studenti, kteří měli 

méně, než sto zlatých guldenů na rok přišlo často i na mizinu.15 Někdy 

po příchodu do Wittemberku prodělal Mathesius tzv. Anglickou potivou 

horečku16. Toho roku bylo neúrodné a suché léto, a tak se horečka dostala 

v červenci 1529 z Anglie nejprve do Hamburku, a pak už se rychle šířila 

po celém Německu.17 I sám Mathesius pravděpodobně správně považoval 

za příčinu nemoci klimatické a atmosférické podmínky. 

Univerzita ve Wittenberku byla tehdy velmi vyhlášená, jelikož zde působily 

přední osobnosti humanismu a reformace v Německu. Kromě Martina Luthera 

zde působil i Filip Melanchton, který zde přednášel nejen toho času o epištole 

Římanům, ale i Cicerovu dialektiku a rétoriku či Aristotelovu etiku. Byl tu také 

Johann Bugenhaven Pomeranus, Lutherův důvěrník, u kterého Mathesius 

během svého prvního pobytu ve Wittenberku navštěvoval nejprve soukromé 

a  později otevřené biblické přednášky, například o epištole Korintským. Dále 

zde působil Justus Jonas, profesor Práva a Teologie, který doprovázel Luthera 

do Wormsu. Řečtinu, latinu a hebrejštinu zde přednášel Matouš Aurogalla 

z Chomutova, autor hebrejsko-chaldejské gramatiky a spolupřekladatel 

Lutherova Starého Zákona.18 Vyučováním řečtiny se zabýval Franz Burkhard 

z Výmaru, žák Melanchtonův a pozdější kuřfi řtův a vévodův kancléř. 

K učitelskému sboru patřil i Baltazar Fabricius z Vach, profesor rétoriky 

a poetiky a pozdější Mathesiův blízký přítel Jakob Milichius, který zde 

                                                 
15 Jak se tehdy říkalo: přišli na buben. 
16 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 

Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 16. 
17 Nemoc známá též anglicky: Sweating sickness, latinsky: sudor anglicus řádila v 

Německu od července do října roku 1529. Jen v Hamburku bylo přes 1100 mrtvých, denně 
umíralo 40 – 60 lidí v období 22 dnů. Mezi příznaky nemoci patřily horečky, bolesti hlavy, 
blouznění ze spánku, zimnice či ne blíže specifikovatelné mravenčení v rukou a nohou a únava 
především horní části těla. Mezi původci této nemoci jsou nejčastěji zmiňovány různé 
formy hantavirů. Nemoc se přenášela pravděpodobně vzduchem, v suchém letním období a 
ustala, když přišla průtrž mračen nebo bouřka. Období anglické horečky probíhalo v letech 
1485 až 1551. in HECKER, J. F. C. : Der Englische Schweiss, Berlin: Verlag von Theod. 
Christ. 1834 str. 98 – 161. 

18 Compendium Hebreae Chaldeae quae grammatices, 1525. 
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vyučoval matematiku.19 Další Mathesiův pozdější přítel Kašpar Crucinger, 

kterého si Luther sám z Magdeburku vyžádal, byl v roce 1530 děkanem fakulty 

umění a vyučoval zde metodické přípravné kurzy pedagogiky a byl toho roku 

i profesorem teologie a kazatelem v zámeckém kostele. Později v roce 1539 

provedl reformaci v Lipsku.20 Mathesius se mimo jiné za svého studia 

ve Wittenberku seznámil i se základy fyziky, astronomie a během 40 týdnů 

navštívil 22 lekcí výkladu Izajáše u Luthera. 

Ve Wittenberku strávil Mathesius něco přes rok, protože mu finanční situace 

nedovolila setrvat zde déle. Díky svému nejlepšímu příteli Veitu Dietrichovi 

získal místo baccalaureuse v Altenburku, zde učil na škole pod vedením 

magistra Ondřeje Misana. Misenus zde také byl po deset let městským 

kazatelem díky Lutherovi, který ho doporučil jako nástupce George 

Spalatina.21 Mathesius byl placen z ředitelova platu, který v té době byl 50 – 60 

florinů. Misanus a Mathesius byli pak po dlouhá léta přáteli. Škola 

v Altenberku měla kolem 200 žáků. V Altenberku viděl také Mathesius poprvé 

kuřfi řta Jana Věrného, o kterém Luther mluvil ve svých kázáních.22  

V Altenburku strávil Mathesius dva roky. Poté mu bylo nabídnuto místo 

rektora v Jáchymově jeho starším přítelem Burkhartem Meidlichem.23 

Mathesius tehdy o Jáchymově celkem mladém městě nevěděl takřka nic. 

Požádal tedy svého zpovědníka o radu, zdali má místo přijmout a ten ho 

odkázal na Valentina Kolba, který byl notářem a písařem v Koburku, ten pak 

Mathesiovi poradil, aby se tohoto místa neobával a přijal ho.  

                                                 
19 Matematika byla Mathesiovým oblíbeným předmětem. Traduje se, že právě proto si 

změnil své příjmení, které snad bylo Mattes, či Mattias na Mathesius in BOEHM, Anton: 
Gedächtnis Beitrag über die k. freye Bergstadt Joachimstahl, 1. Teil 1525 – 1699,  Jahre 1532, 
51 

20 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 
Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 19. 

21 LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 
Reformationszeit I. Gotha: 1895, str 56. 

22 in MATTHESIUS, Johannes: Historien von Mart. Luthers, anfang, lehr, leben und 
sterben Predigt VIII.; Zvaný také Jan Vytrvalý, vládl v letech 1525 – 1532. 

23 MATTHESIUS, Johannes: Historien von Mart. Luthers, anfang, lehr, leben und sterben, 
vorrede. 
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A tak se tedy Mathesius stal rektorem latinské školy v Jáchymově a setrval zde 

až do roku 1540. O Mathesiově působení v Jáchymově bude později psáno 

v hlavní části práce. 

 

 

1.3 Druhý pobyt ve Wittenberku a Luther 

 

Po několika letech se Mathesius znovu vydal do Wittenberku a zde se díky 

doporučení svých přátel stal Lutherovým spolustolovníkem, přítelem 

a  důvěrníkem. S Lutherem a jeho dalšími přáteli a učenci strávil Mathesius 

spoustu hovorů u stolu. Z této doby se zachovalo také mnoho příběhů či přímo 

anekdot, točících se okolo Luthera a jeho spolustolovníků a Mathesius sám 

některé zaznamenal. Toto období bylo pro Mathesia důležité, neboť tím, 

že trávil mnoho času v „Doktorově“ společnosti, mohl sepsat Lutherův 

životopis.24 Mnohdy byla okolo Lutherova stolu opravu veselá společnost, 

zvláště když pozval na večeři své staré přátele či kolegy z univerzity, a to se 

pak probírala různá témata, či vyprávěly zajímavé historky. Jednou, když se 

Mathesius Luthera zeptal, co by poradil mladému kazateli, odpověděl mu: 

„Když vidíš, že lidé se zájmem a chutí poslouchají, skonči. Příště přijdou lidé 

určitě rádi zase“.25  V Lutherově životopise, který napsal Mathesius, se nachází 

vícero příhod z tohoto období. Zvláště pak i příhody se židy. Jednou Mathesius 

přivedl na večeři k Lutherovi žida z Poznaně, který chodil na kázání a chtěl 

požádat o křest. Filip Melanchton, doktor Creucizer a další se pak ptali na jeho 

vysvědčení. Žid se odvolával na Mathesia. Ten ho znal z Jáchymova, 

kde navštěvoval kázání a pamatoval si, i to že ho jakýsi hrabě shodil v hospodě 

                                                 
24 Mathesius je často označován jako první Lutherův životopisec, ale najdou se též ohlasy, 

které popírají toto Mathesiovo prvenství in SMITH, Preserved, Luther's Table Talk: A Critical 
Study The Columbia University Press, 1907 

25  MATTHESIUS, Johannes: Historien von Mart. Luthers, anfang, lehr, leben und sterben 
Predigt XII., srv. MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im 
Joachimsthal Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 110. 
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ze schodů. Po chvíli si žid začal stěžovat na svou chudobu. Společnost mu tedy 

dala peníze na cestu do Jáchymova, aby si opatřil vysvědčení. Dali mu také 

dopisy a knihy, aby měl cestou co číst. Žid snad ale do Jáchymova 

ani nedorazil a Mathesius o něm dokonce později slyšel, že byl lámán kolem. 

Když se po nějakém čase Luther zeptal: „Kde je váš žid?“. Mathesius mu 

odpověděl, že je menší škoda přijít o peníze než být podveden o křest. 26  

Mathesius byl Lutherovým spolustolovníkem pravděpodobně od května 

do prosince roku 1541. Z tohoto roku a roku následujícího pak pocházejí 

pravděpodobně příběhy a rozpravy obsažené v Lutherově životopise. Sám 

Luther v té době kázal a četl kázání jen zřídka kvůli závratím, bolestem hlavy 

a též přepracovanosti, takže hlavním zdrojem zpráv o jeho životě v těchto 

letech jsou právě tyto rozpravy.27  

Ještě v listopadu téhož roku přijela do Wittenberku sedmičlenná delegace 

od Jáchymovské rady, která přivezla Mathesiovi psaní od hornických mistrů 

a jiných pánů, která obsahovala výzvu (žádost), aby se ujal úřadu kazatele 

v Jáchymově.28 Všech sedm poslů uvedl k Lutherovu stolu. Luther od nich 

přijal medaile a nechal si od nich zazpívat hornické písně, připil jim 

křišťálovou sklenicí sv. Alžběty, kterou dostal jako dar po reformaci, 

a pak s nimi rozprávěl o hornictví a řemeslech s ním spojených. 

Po této delegaci přišlo 28. prosince Mathesiovi další psaní od městské 

Jáchymovské rady a hornického spolku. Jednání se však ještě prodloužilo, 

kvůli nepřítomnosti hraběte Jeronýma Šlika, který měl vládnout v Jáchymově. 

Nakonec však přeci jen bylo místo kazatele Mathesiovi potvrzeno a 29. března 

následujícího roku obdržel spolu s dalšími z Lutherových rukou ordinaci.29 
                                                 
26 MATTHESIUS, Johannes: Historien von Mart. Luthers, anfang, lehr, leben und sterben 

Predigt XIV. 
27 „Reportérů“, kteří zaznamenávali Lutherův život, bylo více, například Conrad Cordatus. 

1524-1537, Veit Dietrich 1529-1535, Johan Schlaginhaufen 1531-1532, Anton Lauterbach. 
153I-1539, Hieronymus Weller. 1527-1538, Antonius Corvinus. 1532, Johannes Mathesius 
1540, Kaspar Heydenreich 1541 -1543, Hieronymus Besold. 1541-1546, Magister Plato 1540-
1541, Johannes Stolz (Stolsius). 1542-1546, Johannes Aurifaber 1545-1546, in SMITH, 
Preserved, Luther's Table Talk: A Critical Study The Columbia University Press, 1907, str. 16. 

28 Konkrétně 2. Listopadu 
29 Zde dr. Lösche odkazuje na Wittenberskou knihu ordinací. 
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Dne 4. dubna obdržel od Jáchymovské rady průvodní dopis s potvrzením na 

vůz a koně a doklad o přidělení ubytování. 11. dubna byla v Creucigrově domě 

uspořádána hostina na rozloučenou, které se zúčastnili profesoři teologie 

a další osobnosti Wittenberské univerzity.30 Poté ještě 13. dubna obdržel 

Mathesius od Melanchtona ordinační listinu, která obsahovala doklady o tom, 

že Mathesius zbožně a učeně kázal veřejně v kostele, a že je oprávněn učit 

evangelium a udělovat svátosti.  

V Jáchymově byl ubytován nejprve ve skromném obydlí a kázal v novém 

farním kostele.31 Téhož roku se v prosinci oženil se Sibylou Richterovou, 

dcerou hutního úředníka Pavla Richtera. V Jáchymově byl nejprve pomocným 

kazatelem, ale později se stal v pravdě duchovní a částečně i politickou vůdčí 

osobností „Údolí“, jak se tehdy Jáchymovu říkalo.32 Mezi jeho přátele patřili 

Jáchymovské osobnosti jako Georgius Agricola či Nikl Hermann. On sám pak 

několikrát navštívil Wittenberk a též hostil v Jáchymově i návštěvu 

Melantchtonovu.33 Za jeho působení v „Údolí“ vznikla většina jeho psaného 

díla, včetně Sarepty a Lutherova životopisu. V Jáchymově žil až do své smrti 7. 

října 1565. 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 
30 FÖRSTEMANN, Karl Eduard: Luther, M. D. Martin Luther's Tischreden oder Colloquia: 

so er in vieien Hahren, Leipzig: 1846, Band IV, str 444. 
31 Kostel Sv. Jáchyma, první Luteránský kostel v Čechách. Stavitelem byl Hanuš Kopp.  
32 Tento název používá Mathesius často ve svých spisech a kázáních. 
33 Existují též dohady, že Jáchymov navštívil i sám Luther, ale nejsou historicky podloženy. 
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2. První působení v Jáchymově 1532 – 1540 
 

2.1 Jáchymov 
 

První zmínky o Jáchymovu jsou z roku 1516. Původně se osada, o pár 

domech a mlýnu jmenovala Konradsgrün. Údolí jako takové s rozsáhlým 

pohraničím Krušných hor, zastavil roku 1437 císař Zikmund svému kancléři 

hraběti Šlikovi z Holíče a Pasounu.  Roku 1512 začali horníci Kašpar Bach 

a Oeser razit v Konradsgrünu první Náleznou štolu, zvanou později štola Tří 

králů. Těm však o čtyři roky později došly peníze, a práce na štole se ujal 

Štěpán Šlik, hrabě z blízkého Ostrova. Hrabě Šlik si povolal do Údolí báňské 

odborníky ze Saska Kašpara Mergenthala a Jiljího Bauerleina, kteří potvrdili 

persperktivu těžby v údolí. V té době také hrabě přejmenovává Konradsgrün 

na Jáchymov.34 Na začátku roku zde žilo jen 105 obyvatel. Byl zde založen 

špitální kostelík Všech Svatých a prvním sluhou božím se zde stal Gregor 

Beck. Taktéž zde působil kantor Benedikt Kenuffler.35 Prvním rychtářem se 

stal Nickel Halthendorf a v Jáchymově bylo koncem roku kolem 400 domů. 

V tomto roce se také poprvé rozdělovaly výtěžky z dolů. Roku 1517 už zde 

fárá přes 200 havířů a dochází k prvním hornickým nepokojům. Havíři 

přicházejí hlavně ze Saska. Štěpán Šlik zakládá nad údolím hrad Freudeinstein, 

který však kvůli své poloze neměl přílišný obraný význam a byl vystavěl spíše 

jako obytný areál s věží, ze které se dala sledovat situace ve městě. Tento hrad 

byl postaven jako jeden z posledních v Čechách.  

Roku 1518 s přibývajícím množstvím obyvatel a horníků vydávají Šlikové 

Šlikovský horní řád. Řád jako takový byl víceméně opisem horního řádu 

z nedalekého saského Annaberku z roku 1509. Řád mimo jiné zohledňoval 

pracovní úrazy a předepisoval předkládání čtvrtletních výkazů o zisku 

                                                 
34 Nejbližší horní města na saské straně Krušných hor měli jména jako Annaberg, 

Mariaberg a Josefstadt. Možná proto hrabě Šlik pojmenoval město Jáchymov, protože Jáchym 
byl manžel Anny a otcem Marie, matky Ježíšovy. 

35 K počátkům Jáchymova též Mathesiova kronika města Jáchymova připojená k Sareptě. 
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a ztrátách dolů.36 Horníci po zprávě o horním řádu vyvolali nepokoje 

a na protest odešli s dalšími obyvateli Jáchymova do blízkého horního města 

Buchholz. Nakonec se ale s hrabětem Šlikem dohodli na tom, že se budou 

prozatímně Annaberským řádem řídit, s podmínkou brzkého vypracování 

nového.  

V tomto roce byla postavena i budova školy a kantorem se stal Jiří Gresel. 

Vyučovalo se čtení, psaní a počty. Koncem roku fárá v Jáchymově 468 havírů.  

V roce 1519 se ve sklepeních hradu Freudenstein razí první jáchymovské 

tolary tzv. Joachimstahler Guldengroschen.37 Pravděpodobně šlo jen 

o zkušební ražbu.38 Celkově bylo v Jáchymově už přes 200 dolů a kolem tisíce 

horníků, obyvatel bylo bezmála 5000. 6. ledna 1520 byl Jáchymov povýšen 

Ludvíkem Jagellonským na svobodné královské horní město a byla mu 

zajištěna samospráva a městský znak. Též byl jmenován kazatelem Magistr Jan 

Silvius Egranus.39 V únoru téhož roku zavítal do Údolí reformátor Andreas 

Bodenstein, známý též pod jménem Karlstadt, který zde setrval až do srpna. 

V Jáchymově byl velmi oblíben a kázal i v místním kostele. Jáchymovským 

věnoval i několik svých traktátů.40 Následující rok byl opět ve znamení rozvoje 

těžby. Jáchymov měl již čtyři čtvrtě, a každá z nich měla svého čtvrťmistra. 

Na každých dvacet obyvatel připadl jeden rotmistr, který nad nimi dozoroval. 

                                                 
36 in Statuta horního města Jáchymova z roku 1526: Statuten der Bergstadt sankt 

Joachimsthal aus dem Jahre 1526. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV 
ČR, 2012  

37 Ražbu si Šlikové chtěli nechat schválit jako královská privilegia. Svědčí o tom dopis 
z 31. ledna 1520. Jaká byla odpověď, není známé. 

38 Šlikové také uvažovali o prodeji stříbra do Norimberku, kde s místními měšťany uzavřeli 
smlouvu, ale nakonec začali razit mince sami. 

39 Narodil se roku 1485 v Chebu. Vystudoval v Lipsku. Byl zastáncem učení Erasma 
Roterdamského, avšak dopisoval si i s Lutherem, se kterým se ke konci života rozešel. Do 
Jáchymova přišel ze Zwickau, kde se kvůli kazatelskému místu dostal do sporu s Tomášem 
Müntzerem. Znal se s Kašparem Šlikem. Byl také dobrým kazatelem, ale svoje působení 
v Jáchymově pojal v humanistickém duchu Erasma Rotterdamského a nevybočil tedy 
z katolického učení. V Jáchymově zůstal až do roku 1524 a vrátil se sem nakrátko v roce 1533, 
pravděpodobně se zde v tomto roce setkal i s Matheisem. Zemřel v roce 1535 v České 
kamenici. 

40 Čeští autoři se zmiňují též o Tomáši Müntzerovi, který prý také kázal v 
Jáchymovském kostele. 
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Celkově ale morálka upadala a církev i světská moc zde bojovala proti 

cizoložství, kvůli kterému se v Jáchymově velmi rozšířily pohlavní choroby. 

Nepomohlo ani nařízení, které v období jarmarků a trhů vykazovalo lehké ženy 

z města.  

V Jáchymově tento rok vypukl i mor zanesený sem snad z blízkého Ostrova. 

Skoro celá šlikovská rodina umírá. Před morem utíká i kazatel Jan Egranus, 

který se vrací teprve až ke konci roku. Téhož roku se i někteří horníci 

z Jáchymova účastnili tažení v Uhrách proti Turkům. V roce 1522 byl novým 

kazatelem jmenován jáchymovskou radou Štěpán Schönbach, který předtím 

působil v Lipsku. Ten pojímá reformaci i kázání velmi radikálně. Například 

odňal hornické příspěvky „na Svaté“ a dal je špitálu. To se ale znelíbilo 

dominikánu Janu Bindmanovi41, který i kvůli dalším radikálním 

reformátorským počinům tohoto kazatele, žádal městskou radu, 

aby Schönbacha odvolala. A tak je Schönbach ještě téhož roku propuštěn. 

V následujících letech počet horníků i obyvatel v Jáchymově prudce stoupá 

a v roce 1525 má již „Údolí“ na 10 000 obyvatel. S narůstajícím počtem 

horníků, přícházejí také nepokoje, které vyvrcholily téhož roku, kdy se 

vzbouřilo na tři tisíce horníků, kteří zajali purkmistra Thinksena a kromě toho 

vyplenili radnici, hrad Freudenstein a zničili veškeré městské písemnosti. 

Vyjednávání s horníky skončilo kompromisem, ustanovením osmi smírčích 

soudců a Šlikové vydali dodatek k báňskému řádu. Tehdy byla také vydána 

Statuta města Jáchymova.42 Rok 1526 byl ve znamení nálezů bohatých 

stříbrných žil, můžeme zmínit žílu Schweizer, Stella, Ondřej či Küh. Na obranu 

Jáchymova, zatím zcela nechráněného, byly zbudovány dvě bašty na severu 

a jihu města napojené na svahy údolí. Z východu a západu bylo město 

chráněno strmými svahy. Tento rok byl nešťastný pro Šlikovskou rodinu, 

                                                 
41 Dominikánský mnich Jan Bindmann se zasloužil o založení Latinské knihovny 

v Jáchymově, jelikož odkázal své knihy kostelu, a ty se pak staly základem knihovny. O jeho 
smrti se zmiňuje Mathesius v kronice. 

42 detailně zpracováno in Statuta horního města Jáchymova z roku 1526: Statuten der 
Bergstadt sankt Joachimsthal aus dem Jahre 1526. 1. vyd. Praha: Odbor archivní správy a 
spisové služby MV ČR, 2012, 510 s. 
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neboť se hrabě Štěpán Šlik zúčastnil na žádost krále vojenské výpravy do Uher 

proti Turkům, kde sám král Ludvík II. Jagellonský 24. srpna zahynul v bitvě 

u Moháče a Štěpán Šlik byl od této bitvy nezvěstný. Buď zahynul spolu 

s králem nebo byl vzat Turky do otroctví.43 Jáchymov měl již na 15000 

obyvatel a po Labi z Brém je sem dovezeno na 1000 tun anglického olova pro 

hutě.44 

V roce 1527 přichází do Jáchymova Georgius Agricola a ujímá se funkce 

městského lékaře a lékárníka. Jáchymovští horníci si v té době vybudovali již 

tak velké renomé, že si jich několik desítek vyžádali dokonce pro těžbu 

drahých kovů v Americe. Za jejich získáním stála španělská vláda 

a ausburgský obchodní dům Weslerů. Horníci z Jáchymova se pak plavili 

z Hamburku do Sevilly a poté na Haiti.45  

O Jáchymov a především ražbu mincí se začal též intenzivně zajímat 

panovnický dvůr Ferdinanda I., což mělo za následek to, že dalšího roku 

Ferdinand zbavil Šliky práva razit v Jáchymovské mincovně tolary a zakázal 

jim prodávat stříbro. Do mincovny byli dosazeni královští úředníci, výběrčí 

desátku a hormistr. Ferdinand také městu potvrdil jeho práva udělená 

Ludvíkem II. Jagellonským. Po rodinných sporech se ujal šlikovského majetku 

Jeroným Šlik bratr nezvěstného Štěpána Šlika.  

V roce 1529 je v Jáchymově ustanoven kazatelem Kryštof Ering, který byl 

předtím oltářníkem v nedalekém Annaberku. Ering dal obnovit špitál a založil 

matriku oddaných. Následujícího roku odchází z Jáchymova Georgius Agricola 

a jeho nástupcem ve funkci městského lékaře se stává magistr Magnus Hundt. 

V témže roce se objevují první zmínky o dolu Svornost.46 V roce 1531 byla 

                                                 
43 Hrabě Štěpán Šlik sepsal cestou do Uher závěť. Poslední zprávy jsou o něm z 12. srpna 

z Prahy. Rodina poté pátrala po jeho osudu, dokonce vyslala Jiřího Schindela a Fabiána 
Schrolgena do Cařihradu, aby po něm pátrali. 

44 Stříbro, když se taví, nejlépe lne k olovu. Pak se dá tzv. „sháněním“ snadno odloučit od 
olova. Shánění je prosté okysličování roztaveného olova. 

45 KAŠPAR, Pavel, HORÁK, Vladimír, Šlikové a dobývání stříbra, Granit, Praha 2009, str. 
2, srv. SVITÁK, Ivan. First Bohemians In America. Prague 1993, str. 13 -16. Dům Weslerů 
obchodoval se Šliky. O příjezdu Jáchymovských do Sevilly se zmiňoval Hyerolimus Köller. 

46 Dodnes nejstarší uranový důl na světě a právě díky uranu s nechvalně známou pověstí. 
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v Jáchymově založena farní kniha s ohláškami a sňatky.47 Téhož roku byl Šliky 

vydán i veřejný mandát proti rouhačům a novokřtěncům, o což se zasloužil 

právě kazatel Kryštof Ering. Na jeho popud byl také vedle špitálu zřízen 

hřbitov. 

Následujícího roku 1532 byl prvním jáchymovským farářem jmenován Mořic 

Maier dosavadní diákon. Do tohoto roku sloužili v Jáchymově jen kazatelé. 

Stejného roku je povolán za rektora do latinské školy Johannes Mathesius. 

 
 

2.2 Mathesius a latinská škola 
 

Mathesius přijíždí do Jáchymova 15. května 153248, tedy době kdy 

Jáchymov prožívá léta svého největšího rozkvětu a samy Krušné hory se 

stávají pohořím s největší hustotou obyvatel na světě.49  Před Mathesiem 

působil jako rektor ve škole Petr Plateanus.50 Na bílou neděli 30. května 

přednesl Mathesius před svými žáky pod jedlemi u školy svůj rektorský projev, 

který začínal slovy: „Kristova láska je lepší než všechno vědění“. Ve škole 

Mathesius prosazoval nejenom šest pravidel, která si on sám osvojil za svého 

studia na gymnáziu v Mitweidě, ale také zavedl výuku katechismu na škole, 

což nebylo ve školách ve středověku obvyklé.51 Výuka katechismu nebyla 

zprvu po vůli některým obyvatelům Jáchymova, kteří byli katolického vyznání 

a tolik nesympatizovali s přicházející reformací. Z tohoto důvodu měla z výuky 

katechismu obavy i městská rada, ale z pozdějšího úspěšného vývoje latinské 

školy je vidět, že si tuto výuku Mathesius prosadil. Setkal se zde také se svým 

dlouholetým přítelem Niklem Hermanem, který v Jáchymově od roku 1518 
                                                 
47 Jáchymovská matrika oddaných je nejstarší v Čechách. 
48 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 

Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 42. 
49 Jáchymov směle konkuroval i jihoamerickým Andám, ve kterých téhož roku, kdy přišel 

Mathesius do Jáchymova, vyvrátil Inckou říši španělský conquistador Francisko Pizzaro a 
v Andách se ve velkém rozmohla těžba drahých kovů, které byly posílány do Evropy. 

50 Ten poté z Jáchymova odešel učit do Marburku. 
51 Tuto událost zmiňuje i v kronice města Jáchymova, která je připojena k Sareptě. 
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působil jako kantor a učitel ve škole. Mathesius zde jako rektor setrval nejdéle 

z dosavadních rektorů školy celých osm let. 

Mathesius sám vyučoval čtení. Rád zdůrazňoval, že Jáchymovská škola není 

jen školou světskou, ale i školou křesťanskou.52 Hlavní důraz se kladl na výuku 

latiny, kde se žáci učili latinsky číst, mluvit a skládat verše. Také si zde 

osvojují četbu latinských autorů. Starší žáci se pak věnovali řečtině a četbě 

řeckých autorů. Žák Jáchymovské latinské školy Kaspar Francke později 

na Mathesia s vděčností takto vzpomínal: „Jako první přicházel vždy do školy 

a učil svatý katechismus, etiku a četl nedělní evangelia. A často připomínal, 

že škola je křesťanská, a proto je třeba nejen si osvojovat znalost umění, 

gramatiky, řečí, či děl počestných básníků, ale jsem také odpovědný za vaše 

duše, za které Kristus prolil svojí drahou krev, abych vám dával jíst pravé 

nefalšované mléko53, abych vás poučil v čistém učení křesťanské víry.“54 

Každý den se zde také vyučovala hudba, a to jak vokální, tak instrumentální. 

Vliv na tak velký hudební rozsah mělo jistě i to, že na škole působil kantor 

Nikl Herman, který v tomto oboru opravdu vynikal a velice se zasloužil 

o rozvoj zpěvu na latinské škole.55 Hudební výuka zahrnovala hudební cvičení 

a přípravu skladeb pro bohoslužebné potřeby. Sama škola byla financována 

správou města a také hojně přispívali i bohatí měšťané. Městská rada se velmi 

zajímala o chod školy. Z městské rady byli i voleni každé dva roky inspektoři, 

kterým byli ku pomoci farář a diákon. Ve vedení školy byl rektor, poté tu byl 

kantor a většinou ještě dva další učitelé, ale s přibývajícím věhlasem se 

učitelský sbor dále rozrůstal. Jáchymovskou latinskou školu navštěvovali jak 

jáchymovské děti, tak také děti z okolních horních vesnic jako byly Abertamy, 

Pernink, Horní Blatná, Boží Dar, Vejprty a Příšečnice. Za Mathesiova působení 

                                                 
52 Mathesius též zdůrazňoval, že škola je též Boží chrám in MATHESIUS, Johannes: Historia 
Unsers lieben Herrn und Heilands Jesu Christi, Gottes und Marien Son, Gerlach und von Berg, 
1570, str. 137. 

53 Odkaz na Žd 5,12 
54 LEDDERHOSE, Karl Friedrich: Das Leben des Johann Mathesius, des alten 

Bergpredigers im St. Joachimsthal, Heidelberg: Karl Winter 1849, str. 23. 
55 Herman je i dodnes znám ve světě luteránské hudby a jeho hymny byly ve své době 

považovány za vzorové. 
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získala latinská škola veliký věhlas a byla chloubou Jáchymova. Mathesius z ní 

vytvořil školu humanistického typu, a o vysoké úrovni školy svědčilo 

i zavedení hraní latinských a řeckých komedií a dramat. První komedie byla 

pak hrána v roce 1533, jak se zmiňuje Mathesius v Jáchymovské kronice. 

Vedle latinské školy pro chlapce byla v Jáchymově zřízena od roku 1529 také 

škola pro dívky. Dívky však do školy nechodily tak často jako chlapci 

v latinské škole. Dívčí škola byla také plně pod patronátem městské rady 

a dívky se zde učili čtení a psaní v němčině a základům aritmetiky. Dále se pak 

učily zpěvu, avšak především německých písní a hymnů, neboť latinské hymny 

byly určeny především pro zpěv chlapců v latinské škole. Zpěv na dívčí škole 

vyučoval, i když okrajově i Nikl Herman kantor na latinské škole.56 

Spolu s latinskou školou se rozvíjela i školní knihovna, která obsahovala 

množství německých, latinských i řeckých spisů a map. Její základ tvořily 

knihy, které odkázal kostelu dominikánský mnich Jan Bindmann. Do knihovny 

latinské školy se dostávaly i knihy ze soukromých knihoven, které byly 

většinou darovány. Knihovna jako taková vznikla v roce 1540, kdy purkmistr 

Hacker věnoval knihovně 50 tolarů. Někdy je tato knihovna označována jako 

„nová knihovna“. 

Za Matheisova rektorátu byl také v roce 1535 zakoupen radou dům hraběte 

Vavřince Šlika a latinská škola se do něj přesunula a v pondělí po Letare se 

v něm začalo vyučovat.57 

Žáci latinské školy byli všestranně připraveni na studium na německých 

univerzitách a velký počet studentů z Jáchymova pak opravdu studoval 

na všech tehdejších významných univerzitách po celém Německu.  

V roce 1534, přesněji 29. června přijel do Jáchymova z Kadaně král Ferdinand 

I. a i on sám o knihovně latinské školy mluvil prý velmi uznale.58 Ferdinad I. 

sem přijel pravděpodobně kvůli stavbě nové královské mincovny, která byla 

                                                 
56 BROWN, Christopher Boyd. Singing the Gospel: Lutheran hymns and the success of the 

Reformation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005, str. 58. 
57 Mathesius kronika 
58 LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 

Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 84. 
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zahájena téhož roku. Mathesiovi se tedy povedlo už během dvou let od svého 

nástupu na místo rektora velice pozvednout úroveň Jáchymovské latinské 

školy. O rok později navštívil Jáchymov a latinskou školu básník Elius 

Eobanus Hessus.59 Ten si s Mathesiem i později dopisoval, jak napovídá 

dochovaný dopis Eobana Mathesiovi z roku 1536.60 I tato návštěva takto 

významné osoby hovoří o tom, jak vysoké renomé Latinská škola v Jáchymově 

ve své době měla. Eobanus byl též přítelem městského písaře Bartoloměje 

Bacha. O necelý rok později v roce 1536 se v Jáchymově zastavili také dva 

velcí učenci té doby, Justus Jonas a Jiří Spalatinus.61 I ti velmi pochvalně 

mluvili o latinské škole a knihovně. Jejich návštěva byla velkým přínosem 

i pro Mathesia, neboť se tito dva učenci k němu hlásili v době jeho pozdějšího 

studia ve Wittenberku a díky nim se dostal až do Lutherovy společnosti. 

 

 

2.3 Události během Mathesiova rektorátu v Jáchymově 

 

Během Mathesiova osmiletého působení na rektorském místě se také 

v Jáchymově událo mnoho zásadních události. Rok 1533 byl považován 

za vrcholový z pohledu důlní aktivity. V tomto roce bylo evidováno na 914 

dolů a 13 tavících hutí. V dolech v „Údolí“ pracovalo na 8000 horníků a kolem 

1000 dozorců a úředníků.62 Od tohoto roku však těžba a výnosy už jen klesaly. 

                                                 
59 Někdy je s příjezdem Eobana Hesse spojován i rok 1536, jak napovídá existence dopisu. 

Starší prameny ale také uvádějí i rok 1535.  
Helius Eobanus Hesse žil v letech 1488 až 1540. Proslul především jako básník a zastánce 

reformace. Významný je jeho překlad žalmů do latiny a Iliady do hexametrů. Byl také 
významným profesorem na univerzitě ve Wittenberku. Byl osobním přítelem Joachima 
Camerariuse a Filipa Melanchtona in LOSSIUS, Kaspar Friedrich,  Helius Eoban Hesse und 
seine Zeitgenossen: ein Beitrag zur erfurthischen Gelehrten- und Reformationsgeschichte, Gent 
1797. 

60 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 
Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 111 - 113. 

61 Mathesiova konika města Jáchymova, 1536. 
62 Je třeba podotknout, že ve většině dolů pracovalo 2 – 5 horníků, jen v několika málo 

dolech bylo více než 20 horníků. 
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Také se znovu obsadilo místo městského lékaře, které přijal doktor Jan Neff ze 

Saské Kamenice. Ten byl Mathesiovým blízkým přítelem a také jeho zásluhou 

vydržel Mathesius celých osm let na latinské škole. Mathesius chtěl několikráte 

odejít z Jáchymova na studia do Wittenberku, ale Neffovi se ho vždy podařilo 

přemluvit, aby zde ještě setrval. 

Následující rok byl zlomový ohledně populace v Jáchymově, která dosáhla 

svého vrcholu, a to 18200 obyvatel. Jáchymov se tak stal po Praze, která měla 

v té době 50000 obyvatel, druhým nejlidnatějším městem v českém království. 

V souvislosti s takto velkým počtem obyvatel měla latinská škola 

pro vzdělanost v Jáchymově velký význam a nelze se tedy divit městské radě, 

že byla na školu náležitě pyšná. Tohoto roku také dochází k úmluvě mezi 

králem Ferdinandem I. a stavy v sepsané dohodě o hory a kovy. Král takto 

získal definitivní kontrolu nad těžbou drahých kovů a bylo zakázáno volně 

obchodovat se stříbrem. Došlo tak k definitivnímu konci kontroly hrabat Šliků 

nad doly a byla také stanovena pevná cena stříbra dodávaného do královské 

mincovny.  

Jáchymov v té době navštěvuje Georgius Agricola, který byl povolán, aby dal 

do pořádku finanční záležitosti spojené s podnikáním v dolech. Zde se s ním 

setkal i Mathesius. Zprvu si prý nepadli moc do oka, ale později se z nich stali 

přátelé. Roku 1535 byla mimo již zmíněné nové budovy školy zakoupena 

i budova pro faru od Nicla Streubela. V tomto domě pak už jako farář žil 

i Mathesius se svou rodinou a tento dům se zachoval až do dnešních dnů. 

V roce 1536 se stal v Jáchymově kazatelem Wolf Calistus, který zde dosáhl 

takového vlivu, že se někteří občané po něm nazývali „calistisch“.63 

Následující rok 1537 Jáchymov navštívil vévoda Albrecht VII Meklenburský 

zvaný Krásný, který byl jednou z vůdčích osobností tzv. knížecí války, která se 

vedla o nástupnictví na Dánský trůn. Albrecht byl sice jedním z kandidátů, 

                                                 
63 BOEHM, Anton: Gedächtnis Beitrag über die k. freye Bergstadt Joachimstahl, 1. Teil 

1525 – 1699,  Jahre 1536, 52\b 
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ale v roce 1536 po obléhání Kodaně kapituloval. Zajímavou událostí toho roku 

byla také první kněžská svatba v Jáchymově kněze Erharda Ellinga.64   

Rok 1538 byl důležitým hlavně pro Mathesia samého, kterému těžař Mates Sax 

věnoval podíl na svých dolech, jako projev vděčnosti za vyučování svých dětí. 

Peníze z tohoto podílu na dolech dovolili Mathesiovi o dva roky později 

studovat ve Wittenberku. V tomto roce zachvátil požár královskou mincovnu, 

radnici a dalších 15 domů. Budovy latinské školy se ale tento požár 

pravděpodobně nedotkl, přestože stála nedaleko mincovny i radnice. 

Následujícího roku byl snad kvůli této události vydán požární řád, aby bylo 

zajištěno většího bezpečí ve městě. Městská rada v té době také bojovala proti 

alkoholismu a opilství. Podle neznámého návštěvníka se v Jáchymově pořádali 

i pijácké turnaje, kterých se účastnili také ženy.65 

V roce 1540 byla zahájena stavba nové radnice, která vyhořela před dvěma lety 

a Mathesius se v kronice také zmiňuje o dokončení nové budovy školy. Místo 

faráře v Jáchymově tento rok přijal magistr Šebestián Steude, který dříve 

v roce 1526 Jáchymov opustil proto, že chtěl setrvat ve svém manželství. 

Poměry se ale od té doby změnily, o čemž vypovídá svatba Erharda Ellinga, 

a Steude se tedy mohl vrátit. Mathesius v tomto roce odchází na studia 

do Wittenberku a na jeho místo rektora školy nastupuje Caspar Heidrich, 

který byl Mathesiovým přítelem. Setrval zde však jen necelý jeden rok 

a na jeho místo nastoupil magistr Johann Gigas, který se znal s Justem 

Jonasem. Rok 1541 byl pak pro horníky v Jáchymově ve znamení změn, 

neboť byl hrabaty Šliky vydán přepracovaný horní řád, známý pod názvem 

Třetí šlikovský horní řád.  Tento řád byl vytištěn ve Zwikau a oficiálně byl 

vydán 26. září. Nový horní řád se stal trnem v oku Ferdinandovi I., který ho 

využil, jako dobrou záminku pro vedení sporu se Šliky a který se později 

rozvinul v ostrý soudní spor. 

                                                 
64 Erhard Elling pobyl v Jáchymově šest let, poté odešel do nedalekého Annabergu. 
65 Městská rada vyhlásila tzv. policejní hodinu, po které neměli hostinští v krčmách nalévat 

lidem pivo. Hosté také nesměli do hospod před jednou hodinou odpolední a nesměli dostat více 
než pět hub piva.  
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Ve Wittenberku pobýval Mathesius na studiích od roku 1540 až do roku 1542, 

ale už v roce jeho odjezdu do Wittenberku mu psala městská rada 

z Jáchymova, zdali by nechtěl přijmout místo kazatele. Tato jednání se protáhla 

až do roku 1542 a v dopisech na Mathesia nálehali i samotní Šlikové. 

Do Wittenberku se za ním osobně vydalo dokonce i několik delegací 

z Jáchymova orodovat za splnění městské žádosti. V delegaci byli i přední 

Jáchymovští občané Jobst Zimmermann a Leonhard Müller. Mathesius tedy 

nakonec svolil a po své ordinaci z rukou Lutherových se navrátil do Jáchymova 

a od dubna roku 1542 zde začal kázat.66 Z tohoto velkého zájmu města i knížat 

Šliků lze vyvodit, jak dobře se Mathesius zapsal do podvědomí občanů 

Jáchymova a jak moc jim záleželo, aby ho opět získali pro Jáchymov, 

neboť Mathesius v té době dostával vážné nabídky i z jiných měst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Díky ordinaci byl oprávněn učit evangeliu a udělovat svátosti. 



 

21 

3. Mathesius kazatelem a farářem v Jáchymově 
 

3.1 Léta 1542 -1544 

 

Po svém příjezdu do Jáchymova by Mathesius ubytován v domě městského 

komorníka Leonharda Müllera, který byl mimo jiné i členem delegace, která se 

snažila získat Mathesia pro Jáchymov. Toto ubytování však bylo prozatímní. 

Jako kazatel byl Mathesius podřízen faráři Šebastiánu Steudovi, který byl také 

jedním z iniciátorů snahy o jeho získání pro Jáchymov a byl též jeho blízkým 

přítelem. Kolegou v kazatelském úřadě mu byl Wolf Calixt, který v Jáchymově 

už nějaký čas působil. Potřeba mít v Jáchymově tři duchovní, byla určitě 

oprávněná, vezmeme-li v úvahu tehdejší počet obyvatel „Údolí“. 

S Mathesiem přišlo do Jáchymova Lutherovo učení. Mathesius byl nejen 

Lutherovým žákem, ale i blízkým přítelem a Lutherovými spisy byl ovlivněn 

už od svého mládí. Z toho vyplýval i jeho neustálý zájem studovat přímo 

ve Wittenberku, o které usiloval za svého rektorátu v Jáchymově. Vedle 

Lutherova učení se Mathesius hlásí i k Augsburskému vyznání.67 

Po příjezdu do Jáchymova byla v kostele, již téměř hotovém, učiněna 

slavnostní ceremonie, kdy byl Mathesius uveden do funkce kazatele68 

a slavnostně přivítán. Ceremonie se zúčastnil i hrabě Jeroným Šlik, který mu 

sám poblahopřál k příjezdu. Též ho uvítal farář Steude a kazatel Calix, 

se kterými pak po ceremonii Mathesius rozmlouval. 

Ještě téhož roku, kdy přijel do Jáchymova, se Mathesius oženil. Uzavřel sňatek 

se Sibylou Richterovou, jejímž otcem byl Pavel Richter, hutní úředník 

a finanční dozorčí v Jáchymově. Sibyla byla vychovávána v domě rodičů, a dá 

li se to tak říci, byla již od mládí předurčena stát se manželkou faráře. První 

                                                 
67 Tuto skutečnost Mathesius zdůrazňuje ve více svých dílech. Jako příklad můžeme uvést 

např. úvod k Lutherovu životopisu in MATHESIUS, Johannes: Historia Unsers lieben Herrn 
und Heilands Jesu Christi, Gottes und Marien Son, Gerlach und von Berg, 1570.  

68 diakona 
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část svatby se konala 4. prosince 1542 za přítomnosti Jeronýma a Jáchyma 

Šlika a přítomen byl i horní hejtman Jindřich z Könritz. Mathesius se Sibylou 

si podali ruce, pronesli svatební slib a vyměnili si prsteny. Samotný církevní 

obřad se konal 11. prosince, s hojnými dary a božím požehnáním.69 Ke sňatku 

mu písemně poblahopřál i Melanchton. Od jáchymovského zlatníka dostal 

Mathesius prsten, na kterém byl zpodobněn Adam s Evou a ptáky. Okolo hlav 

Adama a Evy a okolo jabloně za nimi byl obtočen had. Hlavu hada zdobil 

rubín a smaragd. 70 

Mathesius a Sibylla se brali z lásky, a nejednalo se tak o předem promyšlený 

úmysl Sibylliiných rodičů. Manželství bylo velmi šťastné, nejen proto, že si 

byli povahově velmi blízcí. Dnes už se nedochoval žádný obraz či rytina 

Sibylly Richterové, takže se o ní dozvídáme především z Mathesiových spisů. 

Sibyla měla pěknou postavu a jejím nádherným božím darem byla moudrost. 

Měla prý krásné dlouhé vlasy, ozdobené bílou sponou se zlatem a perlami. 

Mathesius sám o ní píše: „Nejkrásnější poklad na zemi, je upřímná, rozumná 

a líbezná hospodyňka. Ona byla přátelské, půvabné, veselé, srdečné stvoření, 

nejlepší doktor, jakého může muž mít. Nikdy nezmeškala žádné kázání. Velmi 

ráda četla kázání a ráda o nich hovořila. Byla velice pozornou posluchačkou. 

Třikrát jsem jí přečetl celou bibli při sezeních u stolu. Také byla velmi výřečná, 

a věděla jak srdce člověka dojmout a zasáhnout“. Také se vzorně a s láskou 

starala o děti.71Mathesius jí často přirovnával k Lutherově ženě Kateřině von 

Bora. 

Mathesius a Sibylla spolu měli sedm dětí. První dítě v roce 1543 se buď 

narodilo mrtvé, nebo zemřelo krátce po porodu. Oba rodiče byli z této 

skutečnosti velmi nešťastní. Velkou oporou jim v této době byli nejen 

Sibylliini rodiče, ale také sám Melanchton napsal Sibylle dopis, ve kterém jí 

velmi povzbuzoval a krátkým dopisem se připojil i Luther. První vytoužený 

                                                 
69 Joachimstahl Copulationsbuch von Jahren 1531, Jahre 1542 
70 LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 

Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 115. 
71 tamtéž str. 118. 
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syn se narodil 23. srpna 1544 a dostal jméno po svém otci Johannes. Tento syn 

také později studoval ve Wittenberku pod rektorátem Pavla Ebera 

a v Norimberku ho vyškolil jeho strýc Johann Praetorius. Poté byl krátký čas 

lékař a pak profesor a rektor univerzity v Lipsku. Nakonec se usadil 

v Gdaňsku, kde působil jako městský fyzik. Jako druhé dítě se Mathesiovým 

roku 1546 narodila dcera pojmenovaná po své matce Sibylla, 

která se dospělosti provdala za učitele a diakona Felixe Zimmermanna.  

V roce 1548, 28. ledna se narodil syn Pavel a i ten stejně jako Johannes 

studoval ve Wittenberku. Poté se stal profesorem v Lipsku a později 

superintendentem v Oschatz72. Za ženu si vzal dceru drážďanského městského 

kazatele magistra George Lysthenia. Pavel jako šestatřicetiletý zemřel i se svou 

manželkou během epidemie.73  

Roku 1550 se Mathesiovým narodila další dcera Kristina, která se provdala 

za Jana Francka, syna faráře Kašpara Francka, který působil v Jáchymově jako 

Mathesiův nástupce. Mathesius se Sibyllou pak měli ještě poté dva syny 

a dceru. Eutichius narozený roku 1552, zemřel ještě jako malý chlapec během 

kázání před svým otcem, syn Kašpar narozený roku 1553 byl tělesně postižený 

a často byl nemocen. Jméno dostal po svém kmotrovi Magistru Kašparu 

Eberhardtovi, který ho měl i přes jeho postižení velmi rád a často ho chválil 

a povzbuzoval. Své dětství prožil Kašpar povětšinou u paní Anny von Ende, 

která si ho oblíbila a stala se takřka jeho druhou matkou. Kašpar zemřel 

v šestnácti letech. Nejmladší dcerka Markéta zemřela krátce po porodu.74 

S rodinou Richterovou vycházel Mathesius velmi dobře. Tchán Pavel Richter 

byl velmi milý a dobrý muž. Velice se přátelil se všemi třemi svými švagry 

Pavlem, Tomášem a Janem. Ti si své příjmení změnili z Richter na Praetorius. 

                                                 
72 Město východně od Lipska. 
73 Jeho potomky pokračuje Mathesiův rod dodnes. 
74 LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 

Reformationszeit I, Gotha: 1895 srv. STURM, Heribert in Lebensbilder zur Geschichte der 
böhmischen Länder: Band 2, str. 42 -43. srv. MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. 
Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf 
Zimmermann 1705, str. 127 - 129. 
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Všichni tři studovali ve Wittenberku. Z bratrů vynikal především Jan, který byl 

velice technicky nadaný. V Norimberku se stal mechanikem a ve své dílně 

vyráběl četné globy a astroláby. Proslul hlavně svým vynálezem měřičského 

stolu, známého jako mensula Praetoriana. V životě hodně cestoval a navštívil 

i Prahu či Vídeň. Dokonce se setkal s císařem Maximiliánem II. Zmíňky jsou 

i o jeho spisech, ze kterých se však mnoho nedochovalo. Například Tycho de 

Brahe se pochvalně zmiňoval o jeho studii o nově objevené hvězdě 

v souhvězdí Cassiopea. Jan též zastával Koperníkovu heliocentrickou teorii. 

Vyučoval matematiku na univerzitě ve Wittenberku, a mnohé z jeho 

matematických či astrologických nástrojů jsou dodnes uloženy v muzeu 

v Norimberku, kde po léta žil. Svými znalostmi přispěl dokonce při stavbě 

silnic do Altdorfu, kde pomohl při výstavbě městského vodovodu. Zemřel 

v Altdorfu  roku 1616.  

Léta Mathesiova působení jako kazatele byla ve znamení pozvolného klesání 

těžby stříbra v Jáchymově. Také se začala vyhrocovat situace kolem Šliků 

a krále Ferdinanda I. Přesto se Vavřinec i Jáchym Šlik vydali po jeho boku na 

čtvrté tažení proti Turkům. Tažení se zúčastnili i někteří Jáchymovští. 

Na Tureckém vrchu, na dohled Jáchymova byl postaven lazaret z důvodů 

častých epidemií, které město často sužovaly. 

Rok po své svatbě, na masopustní úterý, které považovali Jáchymovští 

za svátek horníků, Mathesius poprvé vystoupil s kázáním s hornickou 

tématikou.75 Roku 1544 zaznamenává Mathesius zajímavou událost 

do kroniky, že diakon vynechal manželské požehnání při oddavkách 

nad prastarou nevěstou. Pravděpodobně byl tímto diakonem Wolf Calistus. 

Tento rok také prolétly Jáchymovem hejna kobylek, přesněji sarančat.76 

Pravděpodobně zde nenapáchaly velké škody, které však způsobily, 

až v blízkém Sasku kam přelétly.77 
                                                 

75 Velká část těchto kázání je obsažena v Sareptě.  
76 Pravděpodobně se jednalo o září. 
77 MLČEK, Lukáš: Historické nálety sarančat ve střední Evropě jako indikátor klimatických 
podmínek [online]. 2010 [cit. 2014-06-04]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, 
Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Rudolf Brázdil., str. 29 
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3.2 Nepokojná léta 1545 -1547 

 

Rok 1545 byl zlomový, jak pro Jáchymov, tak i pro Mathesia, který se stává 

farářem. Na jaře tohoto roku se Mathesiovi podařilo navštívit Wittenberk, 

kde se naposledy setkal s Lutherem, se kterým si stále dopisoval. Lutherovi 

přivezl i písničku, kterou Jáchymovské děti vyháněly Antikrista.78  

Tento rok se vyhrotily spory mezi Šliky a Ferdinandem I., o horní řád, který 

Ferdinand označil jako škodlivý pro báňskou činnost. Situace se vyostřila 

i v Jáchymově, kde proti sobě stáli Šlikové a královští úředníci. Také z pohledu 

církevního se situace nevyvíjela dobře, jelikož Ferdinand podporoval katolíky, 

kdežto Šlikové se přikláněli k Lutherskému učení. Na straně Šliků bylo 

i Jáchymovské obyvatelstvo, především proto, že si uvědomovali, že za většinu 

svého bohatství vděčí právě jim.  Ferdinand nejdříve vyslal do Jáchymova 

reformační komisi, proti níž Šlikové ostře protestovali a nechali se 

vyprovokovat k nepatřičným řečem proti králi. To vedlo k tomu, že král 

nekompromisně zakročil a donutil Šliky k přistoupení k tzv. „narovnání“. 

To proběhlo 19. září, kdy byli Šlikové definitivně zbaveni všech dolů ve svém 

loketském panství, tedy včetně Jáchymova. Též přišli o všechna privilegia 

a výnosy z dolů. Dne 23.9 jim byl také zabaven hrad Freudenstein střežící 

Jáchymov. Město Jáchymov i veškeré doly propadly královské správě 

a novými dozorčími nad doly byli ustanoveni hejtmani Felix Bohuslav 

Lobkowicz z Hasištejna a Kryštof Gendorf z Gerdorfu. Ti měli v Jáchymově 

prosazovat reformy a královu vůli.79 Jelikož se Ferdinand I. přikláněl ke 

katolické víře, byla tu hrozba, že reformy budou vedeny i v rovině církevní, 

což by bylo pro proreformační Jáchymov nepřijatelné. Tento pro Šliky tvrdý 

zákrok byl vedený hlavně z jednoho důvodu – král neustále potřeboval finanční 

                                                 
78 Papeže srv. AMELUNG, Karl: M. Johannes Mathesius, ein lutherischer Pfarrherr des 16. 
Jahrhunderts sein Leben und Wirken, utner Benutzung des handschriftlichen Nachlasses des 
sel. Pfarrers Christian Müller zu Fürstenau i. Odenwald, Gütersloh 1894, str. 102 

79 Hrad Hasištejn se nachází východně od Jáchymova u města Kadaň. Ve vlastnictví 
Lobkowiců byl od roku 1418, kdy jim ho daroval Václav IV. 
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hotovost, a opanováním Jáchymova si královská pokladna přišla na nemalé 

peníze. Ferdinandovo tvrdé rozhodnutí bylo zmírněno 3. října, snad kvůli 

přímluvě královny Anny a arcivévody Maxmiliána, a Šlikům byl ponechán 

alespoň výnos dědičných podílů, tj. desátek.80  

Převzetí Jáchymova královskými úředníky mělo též dopad na církev. Farář 

Šebestián Steude nesouhlasil s královým zákrokem a na podzim toho roku 

opustil Jáchymov a odešel do Naumburku.81 Tak se stal Mathesius 25. 

listopadu na den svaté Kateřiny farářem v Jáchymově. Mathesius též plně 

podporoval Šliky v jejich nároku na Jáchymov.  

Začátkem příštího roku byl Jáchymov zatažen do tzv. Šmalkaldské války. V té 

proti sobě stáli Jan Fridrich Saský s Filipem Hessenským proti Karlu V., 

podporovaném jeho bratrem Ferdinandem I a saským vévodou Mořicem. 

Fridrich Saský a Filip Hessenský tvořili Šmalkaldský spolek, který měl za cíl 

chránit protestantskou víru, a nezávislost na Karlu V., či katolických stavech. 

Odmítli též účast na Tridentském koncilu, na kterém chtěl Karel V. definitivně 

ukončit náboženské spory. Jelikož uzavřel mír jak s Francií, tak s Turky, 

rozhodl se, že zlomí odpor Šmalkaldského spolku vojenskou silou. Ferdinand I. 

v Praze uzavřel tajně vojenskou smlouvu s Mořicem Saským. Mořic zprvu 

nechtěl bojovat proti Šmalkalskému spolku, neboť se sám hlásil k luteránství, 

ale nakonec přistoupil na smlouvu, pod podmínkou, že mu budou patřit 

všechna území, které dobude a dostane titul kurfiřta Saského.  

A tak v roce 1546 vtrhl Mořic na území Saského kurfiřta Jana Fridricha. 

Po úspěšném začátku tažení byl ale nakonec ze saského území vytlačen. Tehdy 

Ferdinand I. požádal české stavy o povolení k sestavení vojska a o peníze 

na podporu svého bratra Karla V. a Mořice Saského.82 Poté se Ferdinandovo 

                                                 
80 KAŠPAR, Pavel; HORÁK, Vladimír, Šlikové a dobývání stříbra, Granit, Praha 

2009,  str. 27. 
81 Město jihozápadně od Lipska 
82 Shromaždištěm byla určena Kadaň. Vojsko se tu mělo shromáždit 28. září, ale začalo se 

shromaždovat až začátkem října. O shromáždění vojska u Kadaně se dokonce tisky pobuřující 
pověsti a spisy. Jeden z nich vyšel i ve Wittenberku. Ferdinand v něm byl přirovnáván k šelmě. 
in TIEFTRUNK, Karel: Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I.: l. 1547. V Praze: České 
museum, 1872 str. 49. 
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vojsko utábořilo u Kadaně. Sami Jáchymovští i Šlikové se pokládali spíše 

za spojence saského kurfiřta Fridricha, a tak odmítli odvody do královského 

vojska a též neposlali žádné peníze na jeho podporu. Důvodem byla i obava, 

že kdyby se král vypořádal s protestanty v Německu, mohla by přijít řada 

i na ně.83 Vzbouřili se tedy proti královským hejtmanům Felixovi Bohuslavovi 

z Lobkowitz a Kryštofu Gendorfovi, kteří byli na poslední chvíli zachráněni 

před davem purkmistrem a třemi radními. Jedním z důvodů nepokojů 

Jáchymovských byly také vojenské výpravy Lobkowicze a Gendorfa 

proti Božímu Daru a Horní Blatné.84 Tato hraniční města spadala v té době 

pod Sasko, shromažďovaly se zde saské vojenské oddíly, a proto uznali 

Jáchymovští hejtmani za vhodné, vést protiúder a obsadit tato pro Jáchymov 

strategická místa. Boží Dar85 byl obsazen celkem snadno, neboť zde nebyl 

téměř nikdo, kdo by kladl odpor. Naopak výprava na Horní Blatnou86 skončila 

téměř nezdarem, jelikož zde narazili hejtmani na odpor, ale nakonec se jim 

podařilo Blatnou obsadit. Jáchymovští občané pak kategoricky odmítli 

jakoukoli výpravu mimo hranice města, načež jim Královští hejtmani začali 

i vyhrožovat, že město Jáchymov bude osazeno Španěly či jiným cizím 

obyvatelstvem.  

Mathesius se v té době otevřeně postavil proti odvedení branců králi i tažení 

na Saské území. Lobkowicz a Gendorf ho proto veřejně prohlásili za zrádce a 

28. září poslali králi stížnost na Mathesia.87 Podle té prý Mathesius v kostele 

prohlásil: „Milý lide, jsme nyní v úzkých jako dítě při porodu. Kdo to způsobil, 

                                                 
83 Je třeba také zmínit, že i mnoho českých stavů zastávající katolickou víru se stavělo ke 

královu požadavku sestavit vojsko velmi chladně a s nedůvěrou. 
84 17. září 1546 dokonce tito hejtmani vykonali přehlídku mužstva z Jáchymova, Abertam, 

a blízkého okolí. Účastnilo se jí na 2700 můžů. Jednalo se ale jen o muže především z okolí 
Jáchymova, Jáchymovských zde byla hrstka. O tři roky předtím bylo při přehlídce branné síly 
přítomno na 8000 mužů, což v té době představovalo nezanedbatelnou vojenskou sílu. Proto 
byl Jáchymov též strategickým místem pro obranu zemské hranice se Saskem. 

85 Gottesgab 
86 Platten 
87 Hejtmani žádali též o střelce, zbraně a střelivo. Někteří autoři uvádějí datum dopisu 28. 

září či 28. října. Dr. Urban, bývalý ředitel Městského Muzea v Jáchymově, v předmluvě 
k Sareptě udává datum 28. října. 
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může tomu také porozumět. A já stojím přitom i v takové nouzi. Kdybychom 

nyní byli přepadeni svými nepřáteli, není k tomu jiná příčina než kvůli slovu 

božímu. A jestliže rada v takové nouzi od Vás bude něco vyžadovat a něco 

přikazovat, máte ji jako svou vrchnost věrně následovat. A já chci s Vámi 

obětovat tělo a život. A má li k tomu dojít, ať se každý brání všemi deseti prsty 

a já chci vedle Vás bojovat, ne s oštěpem, nýbrž kázáním, jak dalece mně to 

bude dovoleno.“88 Král pak hejtmanům odpověděl, že v této věci zjedná 

pořádek, ale jelikož byl v té době zaneprázdněn diplomatickým jednáním, 

zanechal tuto událost otevřenou.89 Za hlavního podněcovatele a organizátora 

odporu proti královskému majestátu byl tedy označen Mathesius. Šlikové se 

v tomto sporu drželi poněkud stranou a Mathesius v těchto letech stanul 

na vrcholu svého vlivu v „Údolí“. Na jeho straně stála též většina městské rady 

a dalších měšťanů včetně obyvatelstva. I přesto, že v Jáchymově těžba pomalu 

klesala, stále byl Jáchymov co do počtu obyvatel stále po Praze jedním 

z nejlidnatějších měst v Českém království a tak stála za Mathesiem nemalá 

síla. Jáchymovští stále považovali kurfiřta Jana Fridricha za posledního 

velkého zastánce evangelické víry, o čemž vypovídá i velký počet přeběhlíků, 

kteří přes zemskou hranici přišli do kurfiřtova ležení a tak bylo mnoho 

z Jáchymovských domů opuštěno.  Mathesius sám bral situaci velice vážně, 

což dokazuje i to, že v říjnu roku 1546 sepsal svou závěť. Pro Mathesia byla 

situace vážná především z náboženského hlediska a byl pro víru ochoten 

i riskovat život, jak napsal svému důvěrnému příteli Kašparu Heidrichovi 

do Freiberku. Mathesiovi velice záleželo na reformačním směřování 

Jáchymovské církve, ve kterém započali již Mathesiovi předchůdci. 

 Měsíc po stížnosti královských hejtmanů 6. prosince byl Mathesius a spolu 

s ním dalších 30 nejpřednějších měšťanů vyzváni, aby se dostavili do Prahy 

                                                 
88 V překladu dr. Jana Urbana in MATHESIUS, Jan, Hornická postila, Národní technické 

muzeum v Praze 1981, str. 15 -16. srv. LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- 
und Siten-Bild aus der Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 151. 

89 Ferdinand v Praze očekával příjezd svého spojence Mořice. S tím pak vyjednal mimo jiné 
i postoupení Božího Daru a Blatné pod království české. 
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před krále a zodpovídali se ze svých činů.90 Hlavně šlo o neochotu poskytnout 

králi vojsko a zapojit se do bojů na zemské hranici. Zodpovídat se měl ale 

především Mathesius, který byl právem označován za vůdce odporu v Údolí. 

Když vezmeme v potaz pozdější události a účtování se vzpurnými českými 

stavy, uvědomíme si, že situace v Jáchymově byla vyřešena celkem brzy. 

Ferdinand k tomu měl své důvody. Z Jáchymovských dolů každé čtvrtletí 

plynulo do královské komory přes 80 000 tolarů, což vůbec nebyla malá částka 

a s přicházejícím vojenským konfliktem byly tyto peníze více než zapotřebí, 

nehledě k tomu, že u zemské hranice, v jejíž blízkosti se Jáchymov nalézal, se 

shromažďovaly oddíly Jana Fridricha a tak byl převelice důležitý přísun 

peněžních prostředků z Jáchymova bezprostředně ohrožen.  

Po jednání s Mořicem bylo tedy  jednou z Ferdinandových priorit normalizovat 

vyhrocenou situaci v Jáchymově, za kterou v očích královských hejtmanů 

a správců v Jáchymově mohl především Mathesius. Po zprávě k předvolání se 

tedy Mathesius a další předvolaní představitelé města vydali na cestu do Prahy. 

Mathesius musel opustit svou ženu Sibyllu, malého syna a několikaměsíční 

dcerku. Též již zmíněné sepsání závěti svědčí o tom, že počítal s tím, že jeho 

cesta do Prahy nemusí skončit dobře, a může být také cestou poslední. Sama 

cesta byla i zkouškou Mathesiovy odvahy a víry, protože mnozí Jáchymovští, 

kteří s ním měli předstoupit před krále, se od něho začali odvracet a považovali 

situaci za ztracenou. Podle Mathesiových slov mu byl jediným opravdovým 

přítelem na cestě konšel Jiří Rösslinger. Po příjezdu do Prahy, když museli 

čekat na audienci, sestavil Mathesius svojí obhajobu, v latině. V obhajobě 

podrobně rozebíral bod po bodu obžalobu, která byla proti němu vznesena. Do 

                                                 
90 Jmenovitě můžeme jmenovat mincmistra Ruprechta Pullachera, purkmistra Antonína 

Reise, perkmistra Mathesa Enderleina, rychtáře Jiřího Gresela, konšela Jakuba Geuse, či 
bohatého těžaře Jiřího Heidlera in MATHESIUS, Johannes. Hornická postila s krátkou 
jáchymovskou kronikou. Přeložil Jan Urban. Praha: Národní technické muzeum, 1981, str. 16. 
Též LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 
Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 156. 
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Prahy byli povoláni i stavové, kteří zcela odmítli účast na králově tažení.91 

Samotný soud začal 22. prosince, kdy byli na Pražský hrad povoláni i zástupci 

markrabství moravského a prostřednictvím královského prokurátora byla 

učiněna obžaloba proti odbojným stavům. Nejprve bylo vyslechnuto několik 

desítek obeslaných hrabat, rytířů či měšťanů. Všichni se králi omluvili, s tím, 

že neznali nepřítele, který by chtěl vtrhnout na území království českého. 

Též společně uvedli, že jestliže se provinili, přistoupí bez reptání na pokuty, 

které jim byly sněmem vyměřeny. S těmito stavy král jednal víceméně mírně. 

Přísněji však jednal s těmi, kteří nabádali lid, aby netáhl přes hranici. Mezi 

těmi byl i Mathesius. Jemu a předvolaným Jáchymovským byla audience 

povolena až 27. prosince. Mathesius se ve své obhajobě otevřeně přiznal 

k hlavní výtce, omluvil se se slibem, že se bude modlit za královský majestát 

a povede své farníky k poslušnosti.92 Ferdinand Mathesiovu omluvu přijal 

a jediné, co od něho žádal, bylo, aby se zdržel řečí a propagandy proti 

vrchnosti a královskému majestátu, čímž Mathesius a Ferdinand dospěli 

ke kompromisu.93 Ferdinand získal slib nejvlivnější osoby v Jáchymově, který 

zaručoval uklidnění situace v „Údolí“, a tedy i bezproblémový přísun tolarů 

z Jáchymovských dolů a Mathesiovi se podařilo udržet evangelickou víru 

v Jáchymově.94  Mathesiova obhajoba před Ferdinandem I. byla ve své době 

též přirovnávána k Lutherově obhajobě ve Wormsu před císařem Karlem V., 

které se podobala i svou formou, a dosáhla proslulosti nejen v Praze.95  

                                                 
91 Samo oficiální vojenské tažení Ferdinanda I. proti Janu Fridrichovi bylo započato během 

listopadu, neboť Ferdinand se s nadcházející zimou obával, že se mu svolané vojsko rozejde. A 
tak urychleně započal vojenské operace. 

92 Hlavní výtkou bylo, že Mathesius hovořil proti tažení do Saska a jáchymovskému lidu 
doporučoval, aby se tohoto tažení neúčastnili. 

93 Jan Urban, Sarepta str. 17. Část Mathesiovy obhajoby in LÖSCHE, Georg. Johannes 
Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 157 – 162. 
Podrobně in KLINKHARDT, Julius: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Oesterreich, Zum Audienz des Mathesius bei König Ferdinand, Wien und 
Leipzig, 1889 

94 Musíme také brát v potaz, že Ferdinandův spojenec Mořic byl také sám přívržencem 
luteranismu, a Ferdinand nemohl riskovat jakýkoli konflikt se svým spojencem. 

95 Mathesiova obhajoba v té době kolovala i v češtině. 
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Velmi nápomocen mu byl i přítel Melanchton, se kterým si už několik týdnů 

před cestou do Prahy dopisoval. Ten mu poskytl cenné rady jak postupovat 

v tomto konfliktu s královským majestátem. Jiní obžalovaní tak dobře 

nedopadli, například jeden hejtman z Táborského kraje byl na sv. Sylvestra 

stať. Mnoho dalších bylo uvrhnuto do vězení či pokutováno vysokými 

částkami. Měli být sťati i další dva hejtmané, ale díky přímluvě královny 

Anny, která velmi sympatizovala s českým národem, byly tyto tresty 

prominuty. Právě díky královně Anně bylo mnoho trestů zmírněno, a král svůj 

hněv trochu mírnil.96 Mathesiova řeč tedy musela na Ferdinanda a komisi 

velmi zapůsobit, neboť i když se nacházel v té druhé skupině obžalovaných, 

která měla být odsouzena velmi přísně a vyšel z tohoto sporu, na rozdíl 

od jiných, docela dobře. Přesto však měl on i jeho přátelé obavy z toho, 

aby král ve své mírnosti vůči Jáchymovským a prozatímně i vůči evangelické 

víře, vytrval. Jedním ze skeptiků byl i Melanchton.  

Touto události se Mathesius prakticky vzdal své politické činnosti 

a uvědomoval si, že tou proti králi nic nezmůže. Příkladem mu bylo třeba 

jednání Ferdinanda se šlikovskými hrabaty, kteří byli vůči královým 

pohnutkám takřka bezmocní, a to i přes to, že patřili k nejbohatším rodům 

v zemi. 

A jak Mathesius králi slíbil, to také učinil. Po návratu do Jáchymova Mathesius 

tři dny po sobě v kostele před bohoslužbou přečetl své odvolání a nabádal 

všechny přítomné k poslušnosti. Z této doby se zachovala i dvě kázání 

věnovaná Ferdinandovi I. Situace v Jáchymově se uklidnila a Mathesius se již 

poté zdržel protestů proti vrchnosti.  To bylo na začátku roku 1547, kdy Jan 

Fridrich zahájil úspěšné tažení do Duryňska, kde takřka bez problémů porazil 

Mořicovo vojsko, dobyl zpět své saské území a bez odporu táhl až k hranicím 

českého království. Mořic byl nucen požadovat pomoc od Ferdinanda, který 

v zápětí začal chystat tažení proti Janu Fridrichovi. Čeští stavové byli 

                                                 
96 TIEFTRUNK, Karel. Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I.: l. 1547. V Praze: 

České museum, 1872 str. 56 – 57. 
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zneklidněni, že král opět chystá válku a to bez porady s nimi, jak bylo 

v českém království zvykem. Obavy byly naplněny, když Ferdinand 12. ledna 

povolal mandátem české stavy do boje.  

 Dne 27 ledna po těžkém porodu zemřela královna Anna, ve které ztratil vůbec 

celý český lid velkou přímluvkyni u Ferdinanda.  

Znepokojeni  královým jednáním byli především Pražané. Král, aby je získal 

na svou stranu, je ujistil, že válka není vedena kvůli útisku evangelického 

náboženství. Pražští a též další čeští stavové si ale mysleli opak. Obavy se též 

ozývaly z Jednoty bratrské, která Ferdinanda kategoricky považovala za svého 

nepřítele, neboť s ním už měli neblahé zkušenosti.97 I čeští novoutrakvisté byli 

vývojem znepokojeni. Král vydal též glejt, podle kterého měli židé v českém 

království finančně podporovat toto tažení.  

Ferdinand však nakonec odjel z Prahy s nepořízenou a další ranou pro něj byla 

i nepovolnost Slezských a Moravských stavů vybírat daně. Další jednání 

Ferdinand zahájil v severních Čechách, konkrétně v Litoměřicích, 

kde po nemalých obtížích získal od tamějších stavů podporu.98 Poté odcestoval 

do Ústí nad Labem, kde se setkal s Mořicem, aby se domluvili na dalším 

postupu proti Janu Fridrichovi. 

Avšak 2. května porazil Jan Fridrich u Mathesiova rodného města Rochlitz 

Mořice, a nic mu tak nestálo v cestě na strategicky důležitý Jáchymov. Mezi 

Jáchymovskými opět začala stoupat proevangelická morálka a odpor proti 

králi, a tak královská komora předkládala králi žádosti, aby poslal 

do Jáchymova další vojáky na podporu Bohuslava z Hasištejna. Mathesius se 

však pravděpodobně do podněcování nepokojů proti králi neúčastnil a držel se 

v ústraní. 

                                                 
97 Ferdinand již v roce 1534 zakročil proti novokřtěncům, kteří neměli být v českém 

království nadále trpění, jestli budou trvat na svém přesvědčení.  Poté král obrátil svojí 
pozornost proti Jednotě a v některých českých městech byli její příslušníci stíhání. Mnoho jich 
z Čech utíkalo na Moravu, kde nacházeli útočiště. V této neklidné době byl Biskupem Jednoty 
bratrské Jan Augusta. 

98 Získal zde cca 12000 tolarů a menší vojenskou podporu. 
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 Dne 16. března byla Fridrichovými oddíly obsazena Blatná a poté 19. března 

i sám Jáchymov, který dobrovolně otevřel saským brány.99 Čeští stavové, kteří 

se v těch dnech sešli v Praze na Karlově univerzitě, neměli toto obsazení 

Jáchymova a blízkého okolí saským za zlé, a brali to jen jako preventivní 

opatření proti Ferdinandovi. Jáchymovští i radní z nedaleké Přísečnice psali do 

Prahy, že obsazení proběhlo v pokoji a bez násilí, a Saská posádka se chová 

k místnímu obyvatelstvu velmi mírně.100   

V těchto měsících se ale do boje plně zapojil Karel V. a 24. dubna došlo k bitvě 

u Mühlberku. V té Jan Fridrich podcenil situaci a byl zastihnut nepřipraven 

oddíly Karla V, který téměř celou armádu protestantů pobil a samotného 

Fridricha zajal. Za dané situace už nemohli pomoci ani saští vojáci, kteří krátce 

před bitvou u Mühlberku opustili Jáchymov, aby přispěchali svému kurfiřtovi 

na pomoc. 

Po této události byl Šmalkaldský spolek rozpuštěn a válka skončila. A tak se 

Ferdinand opět chystal, aby se mohl vypořádat s českými stavy a nejvíce se 

stavy Pražskými, které mu ve válce svým odporem škodily nejvíce. Ferdinand 

však předtím projevil nečekanou milost a vydal generální pardon, který se ale 

netýkal původců povstání. Mnoha českým šlechticům bylo poté opuštěno, 

když králi projevili loajalitu. Takto se zachovali i Jáchymovští, kteří 25. května 

složili hold Ferdinandovi. Stavovský odpor trval ještě do 8. července, kdy se 

Ferdinandovi poddala jako poslední Praha.  

Od 20 července pak započal soud s vyššími stavy, do nichž byli započítáni 

i Šlikové. Nejdříve předstoupili před krále 23. července Jindřich a Kašpar 

Šlikové z panství na Ostrově. Byli obviněni, že se spolčovali s nepřítelem 

                                                 
99 Obsazení Jáchymova poté Ferdinand využil jako důkaz proti Janu Fridrichovi, protože 

ten se osazením Jáchymova prohřešil proti koruně české, a tak to i Ferdinand podal českým 
stavům. 

100 TIEFTRUNK, Karel. Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I.: l. 1547. V Praze: 
České museum, 1872 str. 115. V této věci odkazuje Tieftrunk na zemský archiv. Kurfiřt 
ustanovil v Jáchymově hejtmanem Viléma Thumshirna, který tu měl k dispozici kolem 5000 
můžu ve zbrani. Ten se na začátku dubna odebral s částí mužstva a obsadil Karlovy Vary. 
 

 



 

34 

a nosili žlutou stužku – projev sympatizanství se Saskými. Poté byli oba 

Šlikové odvedeni do vězení. Před soud předstoupil i mladý Mořic Šlik, ale i ten 

upadl do nemilosti.101 Ferdinand poté ve dnech 23.8 až 23.9 svolal do Prahy 

tzv. Bartolomějský sněm. Na něm přednesl požadavky, které razantně 

omezovali, či přímo rušily stavovské spolky.102 Ferdinand požadoval 

i převedení cínových a stříbrných dolů do svých rukou. Během října tohoto 

roku bylo též dohodnuto se Šlikovskými hrabaty, že prakticky všechny své 

statky odevzdají králi a též se vzdají všech výnosů z Jáchymovských dolů, 

a tyto doly zcela propadnou králi. Jeroným Šlik nad to musel ještě přislíbit, 

že on i jeho potomci budou na svých statcích trpět jen víru pod jednou 

a podobojí a jiné že trpěti nebudou.103  

Ferdinand tedy dosáhl úplné kontroly nad Jáchymovskými doly a získal s nimi 

i nemalé Šlikovské panství. Mathesius tohoto roku ve sporech s králem 

nikterak nefiguroval a ani král nikterak nezasahoval do církevních otázek 

v Jáchymovské oblasti. Mathesius celé toto neklidné období přečkal 

v Jáchymově, i když ho Melanchton a další Mathesiův přítel Jáchym 

Camerarius, přemlouvali, aby odjel působit na univerzitu v Lipsku. Mathesius 

však cítil odpovědnost vůči Jáchymovským a v „Údolí“ setrval. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
101 Mořic Šlik u soudu připomínal služby svého otce Štěpána, který pravděpodobně padl 

s králem Ludvíkem u Moháče. Ferdinand se ale nedal obměkčit. 
102 Též mezi požadavky bylo i právo korunovat dědice království již za života krále bez 

souhlasu stavů. 
103 TIEFTRUNK, Karel. Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I.: l. 1547. V Praze: 

České museum, 1872 str. 294. 
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3.3. Léta 1548 - 1565 

 

Po Šmalkaldské válce zavládlo v Jáchymově období klidu. Zasloužil se o 

něj hlavně Mathesius, kterému se podařilo zachovat evangelickou víru 

v „Údolí“. Mathesius se v těchto letech věnoval především své farářské 

činnosti, rodině a hojně též literární činnosti. Sám Jáchymov upadl díky válce u 

cizích horníků v nedůvěru, důlní činnost i výtěžky výrazně klesaly a náklady 

na údržbu dolů začaly převyšovat výnosy. Jáchymov dále provázely 

nespokojenosti horníků či další jiné problémy ekonomického rázu, čímž se 

Jáchymov dostával i do dluhů. 

V roce 1551 byl Mathesius dokonce pozván na Tridentský koncil. Účast 

na něm však odmítl s poznámkou, že Češi se z koncilů nevracejí.104 V roce 

1553 Mathesius opět obdržel dopis od Melanchtona, který na něho opět 

naléhal, aby opustil Jáchymov a stal se profesorem v Lipsku. O rok později mu 

zase psal jeho přítel Kašpar Heidrich superintendent v Torgau, zdali by se 

nechtěl odebrat na univerzitu ve Wittenberku či v Lipsku a působil zde buď 

jako profesor nebo učitel v církvi. Mathesius se ale nedal zviklat, a zůstal 

i nadále věrný Jáchymovu. 

Farský dům, kde Mathesius s rodinou bydlel, se v těchto letech velmi podobal 

Lutherovu domu v době, kdy u něj Mathesius pobýval. Mathesiův dům byl 

málokdy prázdný, a často zde pobývaly návštěvy, ať už jeho přátel 

z Jáchymova, či sem také občas přijeli Mathesiovo přátelé z mládí, či ze studií. 

Mathesius a Sibylla byli velmi dobrými hostiteli.  

V těchto letech se Mathesius stále aktivně účastnil všedního života 

v Jáchymově. Nezapřel své hornické kořeny a stále se aktivně zajímal 

o hornictví v „Údolí“. Sepisoval výnosy z těžeb, sbíral horniny a navštěvoval 

horní díla. Svou kazatelskou činností se snažil ovlivňovat negativní jevy 

u svých farníků, jelikož i v Jáchymově, jako ve všech velkých městech té doby 

                                                 
104 Mathesius to myslel jako narážku na osud Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského. Tato 

věta je často zmiňována ve smyslu Mathesiova tíhnutí k češství. 
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lidé podléhali opilství, cizoložství, čí špatným mravům. Ve svých kázáních 

hojně vystupuje hlavně proti cizoložství a pro smilníky požadoval velmi tvrdé 

tresty. 

Roku 1550 se Mathesius setkal s Georgem Agricolou, bývalým Jáchymovským 

lékařem. Agricola sem nakrátko přijel, aby ošetřoval hraběte Jeronýma Šlika, 

kterému již předtím půjčil 5000 tolarů. Mathesius s Agricolou spolu zřejmě 

z počátku nikterak nevycházeli, ale později se z nich stali přátelé. Mathesius 

byl také s Jeronýmem Šlikem v jeho posledních chvílích, kdy podstoupil 

těžkou operaci, po které zemřel. 

Ani na latinskou školu Mathesius nezapomněl a v roce 1551 sepsal pro školu 

podrobný řád, jehož součástí byl též řád pro špitál a kostel. Tento řád měl 

dvanáct částí. Stále spolupracoval s kantorem školy Hermanem, který mimo 

jiné psal písně doprovázející Mathesiova kázání a i v literárním působení si 

velmi pomáhali. Hermann přeložil do němčiny Mathesiovu knihu Ekonomii 

a Mathesius zase napsal Hermanovi předmluvu k dílu Historie von der Sintflut. 

Stejně tak si pomáhali s korekturou textů či jejich vzájemným hodnocením.  

Na škole od roku 1545 působil Magistr Kašpar Eberhart, Mathesiův přítel 

ze studií ve Wittenberku, který se později stal v latinské škole rektorem, a pod 

jeho vedením se v Jáchymově hrála řecká dramata, např. od Sofokla či 

Aristophana. V Jáchymově se poté Eberhart oženil s Magdalénou 

Creucigerovou a oddávajícím byl jak jinak Mathesius. Eberhart se pak 

v polovině padesátých let stal farářem v nedalekém Božím Daru.  

S tím souvisí i další povinnost, která na Mathesia přešla po Šmalkaldské válce. 

K Jáchymovské farnosti byly připojeny i nově farnosti v Blatné a na Božím 

Daru. Obě tato města připadla české koruně podle dohod Mořice Saského 

a Ferdinanda I. a spadala pod Mathesiovu. K Jáchymovu též patřila i farnost 

v Abertamech, kterou ale Mathesius spravoval již před válkou. Všechny tyto 

farnosti měly vlastní kazatele, nad kterými Mathesius dohlížel.105 V těchto 

                                                 
105 O této skutečnosti se nám dochovaly Mathesiovy instalační kázání pro Abertamy a 

Blatnou. 
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letech si také Mathesius našel čas, aby navštívil své přátele ve Wittenberku, 

zejména pak Melanchtona. Od roku 1547 Mathesius Wittenberk navštívil 

celkem pětkrát. Také Melanchton navštívil Mathesia v Jáchymově a to 

v květnu 1552, a v červnu roku 1558. Při své první návštěvě navštívil 

Melanchton i farnost na Božím Daru.106 Osobností a Mathesiových přátel, kteří 

Jáchymov v této době navštívili, bylo bezpočet a to zejména proto, 

že Mathesius udržoval s většinou svých přátel písemný kontakt. 

Mathesius jako jáchymovský farář měl, stejně jako jeho předchůdce k dispozici 

dva kazatele. Tento počet byl v Jáchymově zapotřebí, neboť každý rok zde 

bylo pravidelně oddáno více než sto párů a pokřtěno bylo kolem čtyř set dětí, 

přičemž musíme připočítat i křty dětí z okolí Jáchymova, kterých bylo okolo 

jednoho sta ročně. Matheisus musel být též přítomen v městské radě při řešení 

manželských sporů obyvatel. A těchto sporů jistě nebylo málo, o čemž svědčí 

i to, že si Mathesius v kronice, do které zapisoval jen ty nejdůležitější události, 

roku 1551 zapsal, že se v tomto roce v „Údolí“ nevyskytl ani jeden manželský 

spor. Jáchymovská rada i fara též neodmítali večeři Páně, křest nebo sňatek 

cizím lidem, kteří o ně žádali. 

Rok 1555 byl pro Mathesia velmi nešťastný, neboť v únoru zemřela krátce 

po porodu jeho dcerka Markéta a poté, zřejmě na horečku omladnic i jeho 

milovaná manželka Sibylla.107 Mathesius byl její smrtní velmi zdrcen 

a v jednom svém dopise napsaném krátce po její smrti uvedl: „Jsem smuten až 

k smrti“. Památce své ženy věnoval Mathesius i jednu pohřební řeč108. Po její 

smrti se Mathesius sám staral o děti, se kterými často navštěvoval Sibyllin 

hrob. 

3. května roku 1558 byl Ferdinand I. po dvouletých odkladech korunován 

císařem Svaté říše římské. K této události napsal Mathesius kázání, ve kterém 

                                                 
106 S Melanchtonem Mathesius čile korespondoval. Zachovalo se více než 100 jejich 

dopisů. 
107 Sibylla zemřela 23. února. 
108 Leichenrede 
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vzdával Ferdinandovi hold a téma kázání bylo „Dejte co je císařovo císaři, a co 

je Boží Bohu.109 

V roce 1559 ještě Mathesius naposledy navštívil ve Wittenberku přítele 

Melanchtona. V roce 1561, 3. května, zemřel Mathesiův přítel a kolega Nikl 

Hermann, který již roku 1557 musel odstoupit ze svého místa kantora 

v latinské škole kvůli podlomenému zdraví.110  

 

 

3.4 Smrt 

 

Už od Sibylliny smrti se Mathesiovi začalo zhoršovat zdraví. Za hlavní 

příčinu můžeme považovat nevlídné podnebí Jáchymovského údolí, kde byly 

často kruté zimy a chladná léta. Již v této době zde byla zaznamenána tzv. 

Jáchymovská nemoc.111 Také zde zejména v letních měsících bývalo nevalné 

podnebí a nezdravý vzduch způsobený kouřem z mnohých hutí.  

Mathesius proto navštívil Karlovy Vary, aby se zde zotavil. Žel léčba 

ve Varech mu nepomohla. Často si stěžoval na celkovou slabost a trpěl otokem 

zápěstí, který pak zachvátil celou paži. O svém špatném zdravotním stavu se 

zmiňoval i v jednom z dopisů věnovaných Melanchtonovi.112 Po návštěvě Varů 

se pak nadále léčil v domácích podmínkách, často pobýval ve své zahradě 

a chodil na kratší procházky. I přes svůj nepříznivý zdravotní stav však stále 

kázal a věnoval se literární činnosti, především sepisování Lutherova 

životopisu v podobě kázání. V roce 1564, v čase kdy zemřel Ferdinand I. 

                                                 
109 Mt 22; Podle datace Mathesius kázal toto kázání na 23 neděli po Trojici in 

MATHESIUS, Johannes: Predigt uber der Spruch des Herrn Christi Matthei am zwey vnd 
zwentzigsten:Gebet dem Keyser was des Keisers ist vnd Gott was Gottes, ist Gepredigt in S. 
Jochims thal am XXIII. Sontag nach Trinitatis, Durch Johan. Mathesium, VomBerg, Johann 
und Neuber, Ulrich, Nürnberg, 1558. 

110 Herman zemřel pravděpodobně ve věku 75 let. 
111 Přítomnost uranové rudy se projevovala už v těchto letech, kdy radioaktivnímu záření 

byli vystavováni především horníci. 
112 Dopis z roku 1556. 
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napsal Mathesius na památku císaři na 23. neděli po trojici děkovné kázání 

na téma smrti krále Jošiáše.113 

Roku 1565 se Mathesiovi velmi přitížilo a téměř půl roku vzdoroval těžké 

nemoci, ze které se koncem června sice trochu zotavil, avšak stále se cítil velmi 

sláb. I přesto se vrátil na kazatelnu. Sám se však již připravoval na smrt. 

Ve čtvrtek 4. října dokonce sepsal svůj náhrobní nápis, a to v latině a němčině. 

V této době se také věnoval výkladu Janova evangelia a dokončoval Lutherův 

životopis, který dokončil dva dny přes svou smrtí. Sobotu 6. října strávil 

procházkou ve své zahradě a večer pobyl se svými kolegy v úřadě, kterým dal 

přečíst část svého kázání na neděli, které věnoval svým dětem. 

O Matheisiově smrti, která přišla následující den 7. října, se dochovala zpráva 

od Mathesiova nástupce Kašpara Francka.114 

V tu neděli přišel časně do kostela, opakoval si ještě kázání ze svých 

poznámek, jak měl ve zvyku vzhledem ke své špatné paměti, postižená paže 

mu nepůsobila tentokráte potíže, takže si sám oblékl rochetu. Zřetelně pronesl 

své kázání, a když žáci začali zpívat litanie, vyzval své farníky, aby opět přišli 

hojně na druhé kázání. To byla jeho poslední slova na kazatelně. Když chtěl 

sestoupit z kazatelny, upadla mu kniha. Pomoc dvou horníků, kteří k němu 

přispěchali, omítl se slovy, že není třeba. V sakristii však, kam ho horníci 

doprovodili, žádá, aby mu pro posílení rychle donesli akvavit. Nestěžuje si, jen 

podotýká, jaká to na něho přišla prudká závrať. „Chci domů“, a když se okolo 

stojící domnívají, že chce do svého příbytku a shánějí se po nosítkách, říká: 

„Ne zde domů, chci docela domů“. V jeho jizbě ho položili na lůžko, odstrojili 

ho a použili všech možných prostředků, aby mu pomohli. Také lékař, 

který k němu přispěchal již do sakristie, u něho setrval. Pak začal chroptět, 

                                                 
113 2 Pa 35, 24 – 25. in MATHESIUS, Johannes: Leichpredig unserm herren kaiser 

Ferdinando. 
114 LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 

Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 229 – 230. 
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a když odbila jedna hodina, tiše skonal.115 Den poté 8. října byl vypraven 

pohřeb. Pohřební kázání měl již výše zmíněný Kašpar Franck. 

Mathesiovou smrtí končí v Jáchymově jedna dlouhá éra rozkvětu a pozvolného 

úpadku Jáchymova. Evangelická víra, za kterou Mathesius během svého 

působení v „Údolí“ bojoval, pak bude za zhruba 50 let potlačena a Mathesiův 

odkaz na české půdě ustoupí do pozadí. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
115 V překladu dr. Jana Urbana in Urban, Jan, Sarepta str. 19. podle  LÖSCHE, Georg. 

Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der Reformationszeit I, Gotha: 1895, str 
230 – 231. 
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4. Mathesiovo dílo 
 

Johannes Mathesius po sobě zanechal rozsáhlé dílo hodné reformovaného 

humanisty a rozsáhlost dochovaného díla svědčí o Mathesiově významu již 

za jeho života. S příchodem rekatolizace bylo Mathesiovo dílo v Čechách 

výrazně potlačeno či přímo zakázáno.116 V protestantské oblasti však význam 

jeho literárního díla zůstal neporušen a dosáhl významného věhlasu.  

Hlavním rysem jeho díla ovlivněného prostředím Jáchymova je umně 

skloubená tématika hornictví a biblických textů, kterou Mathesius dovedl 

ve svých kázáních k vysoké jazykové úrovni. Tato kázání se nejen 

u hornického lidu těšila veliké oblibě a stala se charakteristickým rysem 

Mathesiova díla. Volba hornické tématiky byla zvolena více než vhodně 

a i dnes je vedle knih Agricolových jedním z důležitých pramenů o tehdejším 

hornictví v Jáchymovském prostředí. 

 

Jeho dílo můžeme rozdělit do několika okruhů. Nejpočetnější jsou jeho kázání, 

kterých se dochovalo kolem 1500. Jsou to kázání k různým událostem, jako 

svatební, pohřební „leichtenreden“, instalační, školní kázání „schulpredigten“, 

kázání věnovaná panovníkům, katechetická kázání, či postily. Do kázání 

můžeme zařadit i spisy, které jsou napsány formou kázání. Samostatnou 

kapitolu pak tvoří Mathesiovy postily. Mathesius též sám či společně s Niklem 

Hermanem skládal písně a psal básně. Za svého života napsal také kolem dvou 

desítek epitafů včetně svého vlastního. K Mathesiovým spisům můžeme určitě 

počítat i dochovanou korespondenci. 

 

Za jako první Mathesiovo vytištěné dílo můžeme pravděpodobně považovat 

dvě kázání pod názvem Zwo Predigten von Christlicher einigkeit, která napsal 

                                                 
116 Např. vydání Sarepty v češtině, které chystal Melantrich z Aventina v roce 1570 k tisku, 

bylo na popud pražského biskupa Antonína Bruse z Mohelnice označeno jako škodlivé a jeho 
tisk byl zakázán. 
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společně s rektorem latinské školy magistrem Johannem Gigasem. Tento spis 

se dochoval bez uvedení roku vydání, ale předpokládá se, že byl napsán kolem 

roku 1542, kdy Johannes Gigas působil v Jáchymově. 

 

 

4.1 Historie o životě Lutherově 

 

Za Mathesiovo nejvýznamnější dílo je již po staletí pokládán Lutherův 

životopis vydaný pod názvem Historien Von des Ehrwirdigen in Gott seligen 

theuren Manns Gottes, Doctoris Martini Luthers anfang, Lere, leben unnd 

sterben., který je pokládán za první biografii tohoto reformátora.117 Tento spis 

je pozdním Mathesiovým dílem, o čemž svědčí i to, že ho dopsal dva dny před 

svou smrtí.118 Sepisovat ho začal 10. listopadu 1562, tedy na výročí Lutherova 

narození a pokračoval v něm s většími přestávkami kvůli svému chatrnému 

zdraví až do své smrti.  Sama kniha je rozdělena do 17 kázání na zhruba 212 

stranách.119 V těchto sedmnácti kázáních shrnul Mathesius celý Lutherův život. 

První kázání popisuje jeho život od narození do věku 33 let tedy do roku 1516. 

Druhé kázání je zajímavé svým úvodem, který obsahuje citát, který je spojen 

s Jáchymovem dodnes – Ecce, florent valles cum Evangelio.120 Ve dvanáctém 

kázání pak Mathesius sepisuje události, kterých byl osobně ve Wittenberku 

účasten, tedy roky 1540 – 1542. 

                                                 
117 Rozbor tohoto spisu in LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-

Bild aus der Reformationszeit I, Gotha, 1895, str. 529 nn. 
118 in MATHESIUS, Johannes: Historia Unsers lieben Herrn und Heilands Jesu Christi, 

Gottes und Marien Son, Gerlach und von Berg, 1570. Předmluva k této knize je datována 5. 
října 1565. 

119 Ovšem dle verze a roku vydání. 
120 Tento citát se objevuje ve více Mathesiových spisech. Snad ho použil již Luther 

v jednom ze svých kázání v roce 1516. Že je tento citát spojován s Jáchymovem je patrné třeba 
již z kroniky města Annaberku z roku 1604. in IENISIO, Pavlo: Annaebergae Misniae urbis 
historia, Dresdae, 1604, Annales 16. Též je tento nápis často uveden v Mathesiově spisech na 
úvodních stranách. 

Tento citát je také obsahuje letopočet 1516, kdy byl založen Jáchymov, jedná se tedy o 
chronografii – eCCe fLorent VaLLes CVM eVangeLIo. in BOEHM, Anton: Gedächtnis 
Beitrag über die k. freye Bergstadt Joachimstahl, 1. Teil 1525 – 1699,  Jahre 1516, 24. 
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Historie o životě Lutherově se dočkaly 46 vydání v němčině. První je z roku 

1566 a až do roku 1608 byl tento spis vydáván v Norimberku. Poslední vydání 

je z roku 1883. V tomto roce byl vydán také poprvé na americké půdě a to v St. 

Louis ve státě Missouri. V roce 1846 byl vydán i ve švédštině.121 

 

 

4.2 Sarepta aneb hornická postila 

 

Druhým známým Mathesiovým dílem je Sarepta Oder Bergpostill Sampt 

der Jochimßthalischen kurtzen Chroniken. Sarepta obsahuje kázání s hornickou 

tématikou, která Mathesius kázal od roku 1544. Dohromady je však začal 

skládat až v roce 1552, kdy svá kázání dále rozvinul a obohatil o své další 

poznatky.122 Při kompletování Sarepty mu pomáhal jeho švagr Jan Praetorius. 

Ve dvaceti kázáních shrnul veškeré své poznatky o horninách, důlních dílech 

a těžbě a spojil je s biblickými texty. Sarepta byla určena především pro horský 

lid – horníky, u kterých se dočkala velké obliby i mimo krušnohorský region. 

Sarepta tak může být právem označována jako vzorová hornická postila 

a Mathesius jako nejčtenější hornický kazatel. Sareptu Mathesius doplnil 

o Jáchymovskou kroniku, která zahrnuje léta 1516 – 1563. Za věrohodné se 

pokládají zápisy od roku 1532. Do tohoto roku najdeme v Mathesiově kronice 

jisté nepřesnosti. Sama kronika je rozdělena do synoptických tabulek o čtyřech 

sloupcích a má také vlastní úvod, jehož součástí je i několikastránkové kázání 

na 133 žalm. 

Sarepta se dočkala 16 vydání v německém jazyce a jednoho vydání v češtině. 

Poslední německé vydání je z roku 1961 vydané v Bergbau Bücherei Essen. 

V Čechách vyšel v roce 1975 dvoudílný reprint Sarepty v němčině a v roku 

                                                 
121 in LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der 

Reformationszeit II, Gotha, 1895, str. 415. Jeden exemplář se nachází i v kazatelské stanici 
ČCE Jáchymov. 

122 Sarepta je název města v Libanonu na pobřeží Středozemního moře. Prý se zde poprvé 
tavilo sklo. V Bibli se vyskytuje dvakrát, v 1 Kr 17, 9-10 a v Lukášově evangeliu 4, 26.  
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1981 vyšla Sarepta i v češtině, avšak ve zkrácené verzi. Obě tato vydání vydalo 

Národní technické muzeum  Praha – Příbram, bohužel jen jako neprodejný tisk 

rozšířený pro vnitřní potřebu Technického muzea. Do češtiny přeložil Sareptu 

dr. Jan Urban někdejší ředitel Jáchymovské městského muzea, pro kterého bylo 

Mathesiovo dílo životní vášní. Český překlad zhodnotil též hojnými 

poznámkami ke kronice, která je součástí Sarepty. Úplný překlad Sarepty je 

k dispozici v Národním technickém muzeu obohacený Mathesiovou 

bibliografií zpracovanou dr. Urbanem.  

Ze soudobého hlediska je význam Sarepty zohledněn především jako sonda 

do hornických poměrů Jáchymovského horního revíru a je stavěna na roveň 

Agricolových spisů o hornictví. Rysem i zajímavostí Sarepty je bohaté 

množství biblicko-hornických metafor, díky kterým je lidu z hor a horníkům 

přiblížena evangelijní zvěst. Další zajímavostí je křesťanský horní řád v deseti 

přikázáních, který se nalézá v druhém kázání, a který Mathesius sám sepsal. 

Přínosem Sarepty je i dochovaná hornická terminologie 16. století. 

 

 

4.3 Ekonomie  

 

Dalším po staletí rozšířeným dílem je Mathesiova Ekonomie - Oeconomia, 

psaná formou kratšího veršovaného spisu. Mathesius jí roku 1560 daroval jako 

svatební dar diakonovi Basileovi Cammerhöferovi.123  Postupně byla vydávána 

pod různými podnázvy, například „aneb zpráva, jak se má chovat křesťanský 

hospodář“ či „aneb zpráva z křesťanské domácnosti“. Původně byla Mathesiem 

sepsána latinsky, ale již v únoru roku 1560 byla jeho přítelem Hermanem 

přeložena do němčiny.124 Ekonomie byla vydána několikrát a to v různém 

                                                 
123 MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii Pfarrers Im Joachimsthal 

Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, str. 185. 
124 Latinské tisky jsou dochované ve třech vydáních, dva z roku 1560 a jeden z roku 1565 

in LÖSCHE, Georg. Johannes Mathesius: Ein Lebens- und Siten-Bild aus der Reformationszeit 
II. Gotha: 1895, str. 389. 
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rozsahu. Původní spis obsahoval pouze několikastránkový veršovaný text, 

avšak od roku 1580 byla ekonomie vydávána jako kniha obsahující základní 

text navíc obohacený o dvacet čtyři domácích modliteb určených pro všechny 

členy křesťanské domácnosti. Ekonomie vyšla ve dvaceti třech německých 

vydáních a je obsažena i v jiných spisech.125 Dočkala se také dvou vydání 

v holandské němčině z roku 1691 a přeložena byla i do češtiny a to ve dvou 

vydáních z roku 1574 a 1615.126 

 

 

4.4 Život Ježíšův 

 

Život Ježíšův, celým názvem Leben Jesu - Historia Unsers lieben Herren 

und Heylands Jesu Christi, Gottes und Marien Son je kompilací Mathesiových 

kázání z let 1551 až 1558. Zajímavostí je, že se do dnešních dnů dochovaly 

ve dvou částech v původní psané podobě. V obou částech je název díla v latině, 

kázání pak celé v němčině. Jako kniha vyšla tato kázání až po Mathesiově 

smrti v roce 1568 a úvodní stať napsal Mathesiův nejstarší syn Jan roku 1567. 

Kniha se skládá ze dvou dílů, které obsahují celkem 32 kázání. Dočkala se pěti 

německých vydání, přičemž poslední je z roku 1622. Jelikož byl Život Ježíšův 

ve své době v Německu velmi oblíbeným spisem, byl poměrně brzy vydán 

i na území Čech. Dílo bylo dílo vydáno a přeloženo do českého jazyka v roce 

1597 a jejím překladatelem byl Benjamin Petřek z Polkovic, který tak odvedl 

veliký kus práce, neboť se jedná o celkem rozsáhlé dílo.127 Českého vydání se 

                                                 
125 Srv. v německém překladu in MATHESIUS, Johann Baltazar, Herrn M. Joh. Mathesii 

Pfarrers Im Joachimsthal Lebensbeschreibung, Dresden: Johann Christopf Zimmermann 1705, 
str. 191 - 202. v latinském tamtéž str. 186 – 191. 

126 K těmto vydáním ŘÍČAN, Rudolf in Erbe und Auftrag der Reformation in der 
böhmischen Ländren. Heidelberg: Johannes-Mathesius-Verlag, 1967-68 str. 15 – 33., česky in 
Křesťanská revue, Říčan: Spisy Johanna Mathesia v čechách, Praha 1967, str. 79 nn. 

127 ŘÍČAN, Rudolf: Schriften des Johannes Mathesius in tschechischer Übersetzung in Erbe 
und Auftrag der Reformation in der böhmischen Ländren. Heidelberg: Johannes-Mathesius-
Verlag, 1967-68 str. 15 – 18. 
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dochovalo více exemplářů převážně v Čechách a na Slovensku, ale též i ve 

Vídni. 

Život Ježíšův byl ve své době v Německu oblíbeným spisem, což vedlo 

i k poměrně brzkému českému vydání na území Čech. 

 

 

4.4 Fragepostille a Evangelienpostille 

 

Tyto dvě postily obsahují část Mathesiových kázání a byly vydány ještě za 

jeho života v letech 1558 a 1565.  

Evangelienpostille obsahují kázání na celý rok.  Toto dílo se dočkalo od roku 

1565 dvanácti německých vydání v celkem krátkém časovém odstupu, 

což svědčí o oblíbenosti této postily. Poslední vydání je z roku 1614. V roce 

1571 vyšla postila i v německé holandštině. 

Tzv. Fragepostille či Kurze Auslegung der Sonntags-Evangelien je zdařilou 

kombinací katechismu a kázání ke každé neděli církevního roku. Po předmluvě 

začíná spis Apoštolským vyznáním, tak jak jej následovala církev 

v Jáchymově.   Ve spisu vyniká výrazné christocentrické zaměření, kdy většina 

kapitol začíná slovy: „Ich glaube an Jesum“, kdy poté následuje výpověď 

rozebíraná v kázání např: „Gottes einigen Son“. Kázání jsou pak rozšířena 

o doplňující věroučné otázky, na které autor vzápětí odpovídá. Zajímavostí 

tohoto spisu jsou i poměrně bohaté ilustrace na začátku mnohých kapitol. 

Závěrečné kázání je pak věnováno pasáži ze Starého Zákona. Tato postila se 

dočkala celkem pěti vydání. První vydání je z roku 1558, poslední pak z roku 

1720. Rukopis je uložen v Germanisches National Museum v Norimberku. 
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4.5 Hochzeitspredigten 

 

Již za Mathesiova života byla oblíbeným dílem též jeho svatební kázání. 

Kniha obsahuje šestnáct kázání, z nichž poslední dvě jsou věnována organizaci 

a řádu při svatbě a vínu a jeho správném použití. První kázání se věnuje 

Adamově svatbě, druhé až deváté pak praotcům Izákovi a Jákobovi. Čtrnácté 

kázání je pak založeno na textu o svatbě v Káni Galilejské. 

Svatební kázání pak vyšla celkem devětkrát a to v letech 1563 až 1584. 

 

 

4.6 Sirach 

 

Sirach je třídílný spis obsahující tři sta osm návrhů kázání a výkladů 

na deuterokanonickou starozákonní knihu Sírachovec, která je svým rozsahem 

jednou z nejdelších ve Starém Zákoně, a z tohoto důvodu je i Mathesiův Sírach 

rozdělen do tří svazků. Mathesius na něm pracoval dva roky a to v letech 1558 

až 1560.128 Předmluvu k němu napsal Mathesiův přítel Magistr Georgius 

Lysthernius.129  Rukopis pochází z roku 1558, vydán byl však až 

po Mathesiově smrti v roce 1586. Mathesiův Sírachovec vyšel ve čtyřech 

vydáních, přičemž poslední je z roku 1605. 

 

 

4.7 Další spisy 

 

Mimo výše zmíněných spisů se dochovala celá řada dalších tisků 

obsahujících především kázání. Můžeme zde zmínit například pašijní kázání – 

Passionale vydané v roce 1587, Diluvium – kázání o dějinách potopy vydané 

                                                 
128 Latinský a německý rukopis se nachází v Ruské národní knihovně v Petrohradě. 
129 Od roku 1552 farář v Kraslicích, odkud ho Mathesius znal. 
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v témže roce, dále pak  Postillu prophetiku z roku 1559 a vydanou roku 1588, 

Postilu symboliku, která obsahuje kázání z roku 1563 a vydána byla v roce 

1588, sbírku kázání na první kapitolu Janova evangelia z let 1564 až 1565 

vydanou v roce 1589, dále kázání na první dvě kapitoly z listu Korintským 

vydané v roce 1590 a z lyrických textů pak několikastránkový veršovaný spis o 

svatém Kryštofovi vydaný v roce 1561. Mathesius též napsal dvě verze 

katechetických spisů, které byly vydány v roce 1574 (Katechismus) a 1586 

(Catechismus). Ve spolupráci s kantorem Hermanem složil Mathesius i několik 

písní, které však nevybočují z tehdejšího průměru.130 

Z Mathesiova díla se dochovalo celkem 57 spisů, z nichž takřka půlka byla 

vydána posmrtně.131 

V německy mluvících zemích žily Mathesiovy spisy stále v podvědomí 

reformovaných církví, avšak zájem o Mathesiovo dílo jako takové velmi 

vzrostl až ve druhé polovině 19 století, kdy byly též znovuobjeveny spisy 

z Jáchymovské latinské knihovny. V české kotlině následkem protireformace 

upadl Mathesius takřka na tři století v zapomnění a jeho odkaz přežíval jen 

v německy mluvícím sudetském pohraničí. V druhé polovině dvacátého století 

oživil zájem o Matheisa dr. Urban, který přeložil do českého jazyka Sareptu, 

která je jako dílo důležitá též i pro dějiny těžby a hornictví v Čechách. 

Zajímavým počinem v druhé polovině dvacátého století bylo založení 

německého nakladatelství Johannes-Mathesius-Verlag, které se sice 

nezaměřovalo přímo na Mathesia a jeho spisy, ale snažilo se svými 

publikacemi navázat na Mathesiův odkaz německých lutheránů v Čechách. 

 
 

 

                                                 
130 Část písní v českém překladu in TŘANOVSKÝ, Jiří. Cithara sanctorum: písně 

duchovní, kterýchž církev evanjelicko-luteránská při výročních slavnostech a památkách ... k 
obecnému církve Boží vzdělání. 4. vyd. Spojené státy americké: Slovenská evanjelicko-
luteránská cirkev, 1952, 876 s. 

131 Dr. Loesche uvádí 56 spisů, nezapočítává však spis Zwo Predigten von Christlicher 
einigkeit zmíněný výše.  
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5. Závěr 
 

Mathesius se svým vlivem i dílem nesmazatelně zapsal do dějin německého 

a částečně českého lutheránismu. Prakticky celý jeho život byl spojený 

s Jáchymovem, který se díky němu stal jakousi branou lutherova učení 

na české území. Tento jeho význam je často přehlížen vlivem následné 

rekatolizace českých zemí, která několik desítek let po Mathesiově smrti jeho 

odkaz takřka vymazala.132 

Charakteristickým Mathesiovým rysem je oboustranný vztah k Jáchymovu, 

kdy Mathesius hojně čerpal z prostředí „Údolí“ a zároveň zde předával své 

nejprve lektorské humanistické zkušenosti, a následně poté i zvěst své 

reformační víry. Mathesius svůj vztah k Jáchymovu dovedl takřka 

k dokonalosti, když spojil ve svých kázáních a dílech hornické prostředí 

s prostředím křesťanským. Jáchymov v té době Mathesiovi vděčil i za část své 

tehdejší slávy, kdy mimo velmi významnou důlní těžbu získal díky němu 

i pověst města humanismu a reformace. 

Rané působení Mathesia v Jáchymově je ve znamení silného osobního 

i politického vlivu na vývoj událostí ve městě. Pozdní pak ve znamení vědomé 

rezignace na politický vliv a soustředění se na reformační činnost a činnost 

literární.133 A tak díky stažení se z politického života Mathesius po sobě 

zanechal rozsáhlé a v tehdejší době již oblíbené literární dílo, tak bohaté jeho 

literární všestranností a bohatostí jeho jazyka. Jedinou oblastí, v které z tohoto 

pohledu nevynikal, byly básně a skladba duchovních písní, v nichž ho 

nesrovnatelně předčil jeho přítel a další ikona reformačního Jáchymova Nikl 

Herman.  
                                                 
132 O tom svědčí i rok 1628, kdy v Jáchymovském kostele byl odstraněn Mathesiův 

náhrobní kámen a snad i Mathesiovy ostatky měly být vykopány a potupně zahrabány u cesty 
před městem. 

133 V souvislosti s Mathesiovým politickým vlivem je třeba uvést i názor českého historika 
J. Janáčka, který líčí soud Mathesia v Praze jako Mathesiovo osobní selhání a naprostou 
rezignaci na politický vliv in JANÁČEK, Josef. České dějiny: doba předbělohorská. Kniha I, 
1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. str. 211. 
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Jak již bylo psáno výše, hlubší zájem o Mathesia a jeho dílo započal až v druhé 

polovině 19. století, kdy vzniklo vícero Mathesiových biografií a též bylo 

shromážděno jeho dochované dílo.  

Zájem o Mathesia pokračoval i ve 20. století, ale byl o poznání slabší intenzity 

a spíše ve znamení stagnace a opakování již napsaného. Výjimku tvoří snad jen 

práce dr. Urbana v Čechách. V současné době díky digitalizaci části 

Mathesiova díla jsou německy mluvícímu čtenáři částečně přiblíženy 

Mathesiovy spisy, avšak jen v původních tiscích. 

V Jáchymovských dějinách dneška stojí Mathesius, myslím, zcela 

nezaslouženě, ve stínu dalšího velikána dějin „Údolí“ – Georgia Agricoly a 

zůstává tak nedoceněn.  

Domnívám se též, že by bylo vhodné určitě i důstojné, alespoň prozatím 

z církevně-historického hlediska nazývat dobu krušnohorského 

Jáchymova  šestnáctého století – Jáchymovem v době Johanna Mathesia. 
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