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Anotace
Předkládaná diplomová práce se věnuje cechovní knize žateckých kožešníků, která
vznikala mezi lety 1474–1816. Jejím hlavním cílem je vytvořit edici této knihy a
zpřístupnit ji tak pro další bádání.
Práci lze rozdělit na dvě části, úvodní kapitoly a samotnou edici s rejstříkem.
V úvodní části jsou stručně představeny pražské kožešnické cechy, jejichž vývoj je
s žateckým cechem provázán. Dále je nastíněna historie kožešnického cechu v Žatci
vycházející zejména z editované knihy. Zaměřuje se především na cech v 16. a 17.
století, ze kterých se dochovalo nejvíce informací. Rozebírá organizaci cechu a
nejdůležitější ustanovení, kterými se kožešníci řídili.
Následující dvě kapitoly se už zabývají samotnou knihou. Jsou analyzovány jak její
vnější, tak vnitřní vlastnosti. Důraz je kladen především na popis knihy a rozbor její
vnitřní struktury. Ediční poznámka shrnuje pravidla, podle kterých byla vytvořena
edice.
Druhá a rozsáhlejší část diplomové práce obsahuje samotnou edici. Ta byla
připravena podle moderních edičních zásad a je opatřena textovými i věcnými
poznámkami a jmenným rejstříkem.
Klíčová slova: cech, cechovní kniha, rukopis, edice, kožešník, Žatec

Summary
This master thesis deals with the guild book of furriers from Žatec, which originated
from the period between 1474-1816. Its main objective is to create an edition of this
book and make it available for further research.
This thesis can be divided into two parts: introductory chapters and the actual edition
of the book. In the first part are briefly introduced Prague furriers guilds, whose
development are linked with guild from Žatec, further outlined is the history of the
furrier´s guild from Žatec. This chapter is largely based on the edited book and focuses
primarily on the guild in the 16th and 17th century. It analyses the organization and
most important regulation of the furriers.

The next two chapters deal with the book itself. They analyse both the external and
internal characteristics. Emphasis is placed on the description of the book and study of
its internal structure. Editorial note summarizes the rules under which the edition was
created.
The second and larger part contains the edition itself. It was written in compliance
with modern editorial principles and is completed with footnotes and an index of names.
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WINTER, Dějiny řemesel a obchodu – WINTER Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v
Čechách v XIV. a v XV. století, Praha 1906

1. Úvod
Cechovní organizace se v českých zemích objevuje již ve 13. století, plně se však
rozvíjí až ve století následujícím. Vliv na její vznik měl především rozkvět městské
soustavy, kde se koncentrovali řemeslníci z různých oborů, kteří svými produkty
zásobovali místní trh. Jak rostl počet řemeslníků ze stejného oboru, popřípadě z oborů
příbuzných, začali řemeslníci pociťovat potřebu sjednotit se, aby mohli lépe chránit
svoje zájmy.
Primární úkoly cechů byly především hospodářské a ekonomické. Řemeslníci tím
chtěli zamezit zvyšování počtu lidí ve městě, kteří pracovali ve stejném oboru a
vytvářeli tak nechtěnou konkurenci a zároveň se snažili omezit možné soupeření
s výrobky z jiných oblastí, jež byly do jejich města dováženy. Cech samozřejmě
snižoval i boje jednotlivých mistrů mezi sebou a určoval pevná pravidla výroby, prodeje
a často i nákupu surovin. Kromě toho fungoval i jako sociální, případně charitativní
sdružení, které své členy podporovalo v hmotné nouzi, poskytovalo jim půjčky a
postaralo se o pohřeb, když některý z členů nebo jeho rodina zemřeli.
Cechy se postupně stávaly nedílnou součástí života ve městě, ostatně velká část
měšťanů se živila nějakým řemeslem, a tudíž patřili do nějakého sdružení. Ty
ovlivňovaly nejen jejich profesní život, ale vstupovaly i do jejich soukromého života a
do života města. Fungovaly jako další část městské samosprávy, přispívaly městu nejen
finančně, ale staraly se i o jeho obranu a účastnily se různých průvodů nebo
náboženských slavností.
Kožešníci nebyli ve středověkém městě nijak výjimeční. Nejčastěji se zabývali šitím
oblečení, případně podšíváním a lemováním látkových oděvů nebo jejich doplňků a
samozřejmě přípravou kůže pro další zpracování. Jejich produkty byly předmětem
každodenní potřeby a není proto divu, že ve městech patřili k hojně zastoupenému
řemeslu a jejich organizace bylo možné nalézt v téměř každém královském nebo
vrchnostenském městě.
Žatec se v tomto ohledu příliš neodlišoval a kožešníci zde patřili mezi řemesla, která
měla dostatečné množství zástupců. Mohli si tak zřídit vlastní oborové společenství a
dařilo se jim ve městě úspěšně fungovat patrně až do zrušení cechů v roce 1859. Velmi
přínosná pro poznání dějin zdejšího cechu je především dochovaná žatecká cechovní
kniha, která patří mezi nejstarší u nás.
IX

Cechovní knihy jsou jedny z nejdůležitějších památek o životě řemeslníků a jejich
organizací. Zachycují jejich fungování v různých situacích, postihují větší část jejich
činností a tím mohou nabízet i zajímavou sondu do života středověkého města, která
dosud nebyla zcela využita.
Předkládaná práce si klade za cíl především vytvořit edici cechovní knihy žateckých
kožešníků z let 1474 - 1814 a zpřístupnit jí pro další vědecké bádání. I z tohoto důvodu
je text knihy podáván v plném rozsahu bez zásahů do struktury knihy. Edice je
připravena s ohledem na moderní ediční zásady.
Stěžejní částí práce je tedy samotný editovaný text, pozornost je ovšem věnována i
rozboru vnitřních a vnějších znaků knihy, především popisu vazby knihy, analýze její
struktury a analýze jednotlivých zápisů, stejně jako rozboru jejího využití v různých
obdobích. Práce sleduje i písařské ruce, jejich časové zařazení a přináší i celkový
paleografický rozbor.
Dále je stručně vylíčena historie žateckého cechu. Tato část se opírá nejvíce o
editovanou knihu, která představuje zásadní zdroj informací o cechu, a také o artikule
vydané purkmistrem a městskou radou pro kožešníky v roce 1578. Zřetel byl brán i na
mladší dochovanou knihu cechu a konečně i na materiály z fondu pražských kožešníků,
kteří vývoj v Žatci ovlivňovali.
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2. Stav dosavadního bádání
Problematika cechů v Čechách, jejich vývoje a činnosti je téma, kterým se zabývala
celá řada badatelů ať už v mimořádně rozsáhlých pracích nebo v dílčích studiích o
jednotlivých ceších či regionech. Protože postihnout všechny by bylo nemožné, budou
v této kapitole uvedena jen nejvýznamnější díla nebo taková, která svým zaměřením
odpovídají úžeji vymezenému tématu práce. Dále budou shrnuty monografie o historii
města Žatce.
Ačkoli první práce o ceších, především pražských, vznikaly už v 19. století, největší
rozkvět tohoto tématu probíhal od začátku 20. století, kdy vycházely i souborné práce
zaměřené na téma cechů obecně. Mezi první patřili František Melichar 1 a Zikmund
Winter. Posledně jmenovaný se řemeslům věnoval velmi intenzivně, sepsal o nich
několik statí publikovaných v různých periodikách, ale především dvě velké
syntetizující monografie, které shrnují vývoj řemeslné výroby a obchodu v českých
zemích 2. Na práci Zikmunda Wintera navázal Václav Ševčík 3 a nedlouho po něm i
Bedřich Mendl, z jehož publikační činnosti je důležitý především článek o vzniku
cechů 4 a později monografie o řemeslech a obchodu v Praze 5, která ovšem vyšla až po
jeho smrti. O počátcích cechů pojednává i nepublikovaná diplomová práce Marie
Kučerové 6.
Zdeňka Karlová se v polovině 20. století zajímala o problematiku zrušení cechů
Ferdinandem I. 7 V 60. letech publikoval hned několik prací Josef Janáček 8, který byl
také posledním historikem, který vydal komplexní dílo o ceších. Vývoj pražských

MELICHAR, František, Dějiny cechovnictví v Čechách, Praha 1902.
WINTER Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha 1906; týž,
Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909; týž, Český průmysl a obchod v
XVI. věku, Praha 1913.
3
ŠEVČÍK, Václav, Historie cechovního zřízení, řemesel a obchodu, Praha 1926.
4
MENDL, Bedřich, Počátky našich cechů, in: Český časopis historický 33, 1927, s. 1–13, 307–346.
5
MENDL, Bedřich, Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských, Praha 1947.
6
KUČEROVÁ, Marie, Příspěvky k dějinám cechů do roku 1419, dipl. práce, 1959, FF UK.
7
KARLOVÁ, Zdeňka, Změny v cechovním zřízení měst pražských po roce 1547, in: Sborník příspěvků
k dějinám hlavního města Prahy 8, Praha 1938, s. 57–78.
8
JANÁČEK, Josef, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955; týž, Řemeslná výroba v
českých městech v 16. století, Praha 1961; týž, Pohled na život řemeslnických tovaryšů, in: Kniha o Praze
1963, Praha 1963, s. 46–59; týž, Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu, Praha
1963.
1
2
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cechů, ale zároveň i širší souvislosti vývoje řemeslnických organizací, ve své diplomové
práci popsal Jiří Smrž 9.
Další bádání se už většinou týkalo látky, která byla úžeji vymezená. Hmotnými
památkami, které po sobě cechy zanechaly, se zabýval Josef Petráň 10, oblastí
náboženských bratrstev a kultovní činnosti cechů Hana Pátková 11, ta také publikovala
článek, který řeší téma cechovních knih 12. Vyšla i řada studií k problematice cechovní
heraldiky, tou se zabýval např. J. V. Sedlák 13. K tomuto tématu publikoval několik
článků i Jaroslav Jásek 14 a věnuje se mu i Jakub Hrdlička 15. Pro regionální výzkum
v oblasti západních Čech je třeba zmínit Martina Myšičku 16, pro Prahu vyšel katalog
pečetidel a razítek uložených v AHMP 17.
Pro dějiny města Žatce je důležitá především edice Urkundenbuch der Stadt Saaz bis
zum Jahre 1526 18, která obsahuje žatecké listiny a jejich regesty. V 60. letech vyšla
sbírka příspěvků k 700 výročí založení města 19. Patrně nejobsáhlejší monografií o Žatci
je kolektivní dílo několika autorů, které editovat Petr Holodňák a Ivana Ebelová 20.
SMRŽ, Jiří, Řemeslnická a živnostenská bratrstva a cechy v pražských městech od pozdního
středověku do konce cechovního zřízení, diplomová práce, 2016, FF UK.
10
PETRÁŇ, Josef, Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury, Archaeologia historica 8, 1983, s.
27–39.
11
PÁTKOVÁ, Hana, Bratrstvie ke cti Božie. Poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve
středověkých Čechách, Praha 2000.
12
PÁTKOVÁ, Hana, "Volumus eciam, quod liber in pergameno fiat". Úřední knihy středověkých
bratrstev a cechů v Čechách, in: Archivní časopis. 56, č. 3, (2006), s. 184-192.
13
SEDLÁK, Vladimír Jan, O počátcích erbů pražských cechů, Svaz přátel rodopisu, Praha 1945.
14
JÁSEK, Jaroslav, Cechovní symbolika před rokem 1400, in: Heraldická ročenka 1997, Heraldická
společnost v Praze, Praha 1998, s. 41–44; nebo Cechovní symbolika na sfragistickém materiálu, in:
Sborník příspěvků z I. setkání genealogů a heraldiků, Ostrava 18. a 19.10 1980, s. 53–54.
15
HRDLIČKA, Jakub, Pražská heraldika. Znaky pražských měst, cechů a měšťanů, Praha 1993.
16
MYŠIČKA, Martin, Statuta potravinářských řemesel královského města Mostu 16.-18. století.
(Příspěvek k dějinám cechů), in: Města severozápadních Čech v raném novověku/Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně 2000, s. 133-148; Řemeslná symbolika na pečetích, znacích a korouhvích na
příkladu cechů města Mostu, in: Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby
MV Roč. 58, č. 2 (2008), s. 320-402; Katalog pečetí žateckých cechů, in: Porta Bohemica: sborník
historických prací/Ústí nad Labem: Albis international pro Státní oblastní archiv v Litoměřicích Sv. 5,
(2009), s. 176-191; Pečetě chomutovských cechů, in: Comotovia 2009: sborník příspěvků z konference
věnované 200. výročí regionálních vojenských akcí napoleonských válek (1809-2009) / Chomutov: Albis
international, 2010, s. 126-145; Katalog pečetí lounských cechů, in: Poohří 1: sídla - správa - společnost.
Sborník z konference konané v Lounech 13.-14. května 2010 / Louny: Historie a současnost Poohří, 2011,
s. 114-129.
17
JÁSEK, Jaroslav, HRDLIČKA, Jakub, HRUBÝ, Vladimír, Pět století řemeslné symboliky ve sbírce
pečetidel a razítek Archivu hlavního města Prahy. Komentovaný katalog, Praha: Heraldická společnost v
Praze, 1999.
18
ed. SCHLESINGER, Ludwig, Urkundenbuch der Stadt Saaz bis zum Jahre 1526, Praha 1892.
19
kol. autorů, 700 let města Žatce, Žatec 1965.
20
ed. HOLODŇÁK, Petr, EBELOVÁ, Ivana, Žatec, Praha 2004.
9
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O Žatci dále vyšlo velké množství dílčích studií, zaměřující se na různá období jeho
vývoje či na různé aspekty života ve městě. O počátcích města psal např. Josef Bubeník
a Olga Uhlíková 21 nebo Jindřich Tomas 22, nejstarším dějinám se věnoval i Petr
Holodňák 23 a o vývoji Žatce v raném novověku publikuje Petr Čech 24. Ludwig
Schlesinger, který psal o Žatci na konci 19. století, věnoval jednu studii městu
v husitském období 25 nebo městské knize 26. Ke 13. a 14. století vyšly ještě články od
Ivana Hlaváčka 27 a Petra Hlaváčka 28, pro předbělohorskou a pobělohorskou dobu je
potřeba zmínit Františka Polánka 29 a diplomové práce Evy Petermanové 30 a Dagmar
Schindlerové 31. Soustavněji se Žatci věnoval i Wenzel Katzerowsky 32, Bohumír Roedl 33.

BUBENÍK Josef, UHLÍKOVÁ Olga, K počátkům města Žatce, Památky archeologické 68, 1977, s.
193 - 218.
22
TOMAS Jindřich, Počátky města Žatce, Historický sborník Ústecka, Ústí nad Labem 1967, s. 25 47.
23
např. HOLODŇÁK Petr, Pozdně haštalské nálezy ze Žatce, Archeologické rozhledy 35, 1983, s.
452 - 454; HOLODŇÁK Petr, Nástin vývoj archeologického bádání na Žatecku, Studie Regionálního
muzea v Žatci 3, 1997, s. 57 - 71.
24
např. ČECH Petr, Žatec im 10. Jahrhundert. In: Sommer, P. (ed.), Boleslav II. Der tschechische
Staat um das Jahr 1000. Colloquia mediaevalia Pragensia 2, Praha, 2001, s. 303-342; ČECH Petr,
LIKOVSKÝ J., URBANOVÁ M., HÁJEK M., ČERNÝ V., Two cases of leprosy from Žatec (Bohemia),
dated to the turn of the 12th century and confirmed by DNA analysis for Mycobacterium leprae, IN:
Journal of Archaelogical Science 33, 2006, s. 1276-1283.
25
SCHLESINGER Ludwig, Saaz in der Hussitenzeit bis zum Tode Zizkas, in: Mitteilungen des
Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen Bd. 27, 1888/9, S. 97-153.
26
SCHLESINGER Ludwig, Das Urkundenbuch von Saaz, in: Mitteilungen des Vereines für
Geschichte der Deutschen in Böhmen Bd. 11, 1873, s. 1-13.
27
HLAVÁČEK, Ivan, Žatecký landfríd Václava IV. z března r. 1415.. in: Sto let od narození profesora
Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků, Brno, 2000, s. 99-108.
28
HLAVÁČEK Petr, Curriculum vitae domini Wieczemili († 1411), plebani ecclesiae Beatae Mariae
Virginis in Zacz: poznámky k církevnímu životu v královském městě Žatci na přelomu 14. a 15. století.. in:
Sborník Okresního archivu v Lounech 10, 2001, s. 34-47.
29
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3. Dějiny cechu
3.1. Pražské cechy
Ještě před výkladem o samotném žateckém cechu kožešníků je nutné se chvíli
pozastavit nad vývojem a fungováním kožešnických cechů v Praze. Pražské cechy, a to
nejen kožešnické, hrály často významnou celozemskou roli a v mnoha případech
fungovaly jako vzory pro řemeslnická sdružení v jiných městech. Nejinak tomu bylo i u
cechu kožešníků.
První, kdo se podrobněji zabýval tématem pražských kožešníků, byl Jan Hücke 34,
který sepsal dějiny kožešnického řemesla v Praze od jeho počátků až do roku 1785.
Zajímavé informace lze najít i v Dějinách obchodu a řemesla od Zikmunda Wintera 35 a
v diplomové práci Jiřího Smrže 36.
Stejně jako u jiných cechovních organizací nelze ani u pražských kožešníků přesně
stanovit konkrétní datum, kdy byl jejich cech založen. Jiří Smrž klade jeho vznik na
začátek 14. století, kdy se objevují první cechy v Praze, a kdy lze předpokládat vznik i
organizace kožešníků, kteří tu již v té době působili. Ovšem první písemné doklady
pocházejí až z konce 14. století a týkají se novoměstských kožišníků. Konkrétně se
jedná o potvrzení jejich ustanovení městskou radou roku 1396, v roce 1404 byla tato
ustanovení ještě rozšířena. Obě písemnosti jsou dnes známé pouze z opisů. První
dochovaná statuta kožešníků pocházejí z roku 1486. 37
Staroměstští kožešníci se organizovali v samostatném cechu, a ačkoli vznikal dříve
jak cech novoměstský, jeho první písemný doklad pochází až z roku 1418. Jsou to
artikule staroměstského cechu potvrzené městskou radou a purkmistrem. Jen o rok
později byly tyto artikule rozšířeny a znovu potvrzeny. Mimo jiné se v nich uvádí, že
v cechu nesmí působit nikdo s vyznáním podobojí. Dalšího potvrzení a rozšíření o nová
nařízení se statuta dočkala v roce 1428. 38
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Pro oba cechy byl významný hlavně panovník Vladislav II. Roku 1473 od něj
staroměstský cech kožešníků obdržel dvě důležitá privilegia, prvním jim panovník
udělil erb a druhým jim potvrdil stávající artikule a ustanovil je zemským cechem 39.
V erbu mají kožešníci modrý štít s kosmým pruhem z hermelínu případně z bělizny a
s bílou holubicí, která drží v zobáku zlatou ratolest. Tím že se staroměstský kožešnický
cech stal organizací se zemskou působností, rozšířil se i její vliv. Především se na ni
měli obracet zástupci jiných kožešnických cechů z královských měst o radu, nebo při
tvorbě vlastních statut. Zároveň si mohl staroměstský cech zvolit tzv. litkupníka, který
dohlížel na nákup zboží dovezeného do Čech ze zahraničí.
Vladislav II. v roce 1486 40 potvrdil artikule pro novoměstský cech a současně ho
zbavil podřízenosti staroměstskému cechu, do které se novoměstští kožešníci dostali po
roce 1473 a zároveň jim umožnil zvolit si vlastního litkupníka. Stejně jako staroměstský
cech, měli novoměstští kožešníci svůj vlastní erb.
V 70. letech 16. století se v Praze objevuje ještě cech malostranský. V té době už
vystupují především staroměstský a novoměstský cech společně a velmi brzy se k nim
přidal také cech malostranský. 41 V jednotném spolku pak pražští kožešníci působili až
do zániku cechovních organizací v roce 1836.
Po celou dobu svého působení sváděly kožešnické cechy v Praze boj s krejčími, kteří
jim zasahovali do monopolu a často sami podšívali látkové oblečení kůžemi. Později
vedli kožešníci časté spory s židy především kvůli překupování a prodávání výrobků
z kůže.
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3.2. Žatecký cech
První zmínky o cechu kožešníků v Žatci můžeme nalézt až v poslední čtvrtině 15.
století, nicméně obdobně, jako tomu bylo u pražských kožešníků, lze jejich profesní
organizaci předpokládat už dříve. Nejstarší zápisy o ceších v Žatci pocházejí již z roku
1387, kdy vedli soukeníci spor o prodávání svého zboží na lokte, tedy jen v malém
množství. V listině, kterou roku 1387 vydali společně královský podkomoří a královský
hofrychtéř, jsou mimo jiné řemeslnické cechy a bratrstva obviněny z poškozování
města 42. Konkrétně kožešníky listina nezmiňuje, ale jasně z ní vyplývá, že se řemeslníci
v Žatci organizovali v ceších popřípadě v bratrstvech, kterým se město snažilo bránit.
Kožešnické řemeslo bylo ve větších městech zastoupeno téměř vždy větším počtem
řemeslníků a podle Zikmunda Wintera v Žatci působili nejpozději na začátku 14.
století 43. Lze tedy uvažovat, že i oni se v tuto dobu mohli začít sdružovat, aby lépe
ochránili své hospodářské zájmy.
Vznik kožešnického cechu z náboženského bratrstva, jak bývá někdy u cechů
uváděno, je v tomto případě velmi nepravděpodobný. Kožešníci sice ve svých
nařízeních pamatují i na duchovní zásady a sociální úlohu cechu, ovšem ani z počátku
nebyla tato funkce cechu nikterak upřednostňována. Naopak první dochovaná usnesení
z roku 1474 44 mají především hospodářský charakter. Zachovala se pouze v opise
v cechovní knize 45, která zachycuje roky 1474 - 1816 a představují tak nejstarší
písemný doklad o fungování cechovní organizace kožešníků v Žatci. Obsahují jedenáct
poměrně obecných pravidel upravujích především prodej a nakupování kůží, nebo
kožešnického zboží a chování kožešníků na trhu. Vzhledem ke stručné formě
ustanovení se s největší pravděpodobností jednalo o jedny z prvních pravidel, která si
cech sepsal a kterými se řídil. Tato ustanovení mimo jiné ukládají povinnost nekupovat
kůže dráž než stanoví cech, stavět při trhu stánky na určené místo, ale také nehanět cech
ani jeho členy, nebo předepisují nejmladšímu mistrovi povinnost nosit a rozžehat svíce.
Cech patrně už od počátku vedli cechovní starší. Ti se poprvé objevují už v roce
1474 46, neexistuje ovšem důvod se domnívat, že by funkce staršího neexistovala i dříve.
Cechovní starší bývali vždy čtyři kožešničtí mistři, kteří byli ustanovováni každý rok,
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ve většině případů však jeden nebo dva starší zůstali z předchozího období. Starší měli
na starosti péči o cech, měli možnost sami řešit a trestat drobné přestupky členů cechu a
dohlíželi na dodržování cechovních pravidel. Hlídali kvalitu kožešnické práce a
dohlíželi na to, aby ji nedělal nikdo jiný než člen cechu. Vedli cechovní účty a při nové
volbě starších museli předložit vyúčtování za uplynulý rok. V neposlední řadě se také
často zaručovali za učně, za které se nikdo jiný nemohl, anebo nechtěl zaručit a
přimlouvali se za členy cechu, kteří nebyli schopni splácet dluh, aby jim byla
prodloužena lhůta ke splacení. Starší také poskytovali prostory pro cechovní schůze,
protože cech neměl vlastní místnosti. Proto se v zápisech z některých cechovních
jednání můžeme také dočíst, u kterého člena cechu se jednání konalo.
Kromě starších se v knize objevují i kožešníci označovaní jako přivolení. Jsou
zmiňováni při schvalování důležitých ustanovení, půjčkách, nebo při jednání o
přečinech členů cechu. Bohužel není známá ani jejich přesná funkce v organizaci ani
jména těch, kteří funkci vykonávali. O nejdůležitějších záležitostech, např. o nových
ustanoveních a přijímání mistrů rozhodovali všichni mistři společně.
Na konci 15. a začátkem 16. století byla první ustanovení kožešníků doplňována a
rozšiřována o nová pravidla, zvláště taková, která se týkala vnitřního fungování
organizace. V roce 1497 byly sepsány podmínky přijímání cechovních mistrů, které
odkazují na starší zvyk, kdy každý, kdo chtěl být přijat do cechu, musel zhotovit tři
různé mistrovské kusy a to dámský kožich z ovčích kůží, kožich z jehněčích kůží a poté
ještě jeden kožich. Nařízení z roku 1497 ponechává povinnost prokázat svůj řemeslný
um mistrovským kusem, ale kožešník musel ušít dámský kožich z ovčích kůží, dále
zpracovat kůže ze sta králíků, které mu poskytl cech a nakonec ještě zhotovit jeden
kožich z ovčích kůží, které také obdržel od cechu. Pakliže splnil všechny tyto podmínky
ke spokojenosti mistrů, musel ještě do společné pokladny vložit třicet bílých grošů a
dvě libry vosku, poté mohl být teprve přijat. Toto usnesení zároveň nabádá kožešnické
mistry k pečlivé práci, kterou měli za úkol kontrolovat starší cechmistři, kteří na základě
zjištěných nedostatků udělovali tresty. 47 Ačkoli Žatec patřil mezi města s husitskou
tradicí a většina obyvatel patřila k vyznání podobojí, požadavky víry nebyly nikdy
uváděny a na vyznání mistrů nezáleželo. Od poloviny 16. století ale můžeme vidět
případy, kdy se kožešník mohl vykoupit z povinnosti ukazovat mistrovský kus, a to
většinou pěti nebo šesti kopami míšenských grošů. Tak tomu bylo např. v roce 1543 u
pana Jana Labounka, který zaplatil pět kop grošů, aby nemusel prokazovat své
47
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řemeslnické schopnosti 48, přesto byl o několik let později opakovaně zvolen jedním z
cechovních starších.
Výhodnější postavení a snadnější vstup do cechu měli potomci nebo dědicové
mistrů. Poplatky pro ně byly nižší a přijetí měli téměř jisté, to se týkalo i přijetí k učení.
Nejvíce dokladů o tom pochází z konce 17. a z 18. stol. 49
Postavení mladých mistrů, tedy kožešníků, kteří byli jako poslední přijati do cechu,
bylo značně nerovnocenné vůči ostatním členům organizace, ovšem s tímto jevem se
setkáváme u téměř všech cechů. V roce 1530 bylo například stanoveno, že každý mladý
mistr, který by prodával svoje zboží na radnici, musí zaplatit do cechu 15 míšenských
grošů, ostatní mistři nebo starší žádné peníze za prodej na radnici platit nemuseli 50.
Mladí mistři museli pravděpodobně pro cech vykonávat i jinou práci, z této povinnosti
měli možnost se vykoupit.
Ještě na konci 15. století se objevují i pravidla pro učedníky a tovaryše. Učedníků se
týká jen krátká úmluva mezi cechmistry, která zakazuje učňům pracovat u mistra, u
kterého nejsou v učení. Pro samotné zjednávání učedníků nebyla sepsána žádná pravidla
a velmi pravděpodobně záleželo pouze na domluvě mistra s učedníkem, popřípadě jeho
rodiči, na jak dlouho byl do učení přijat a kolik za učení zaplatil. Stanovený byl pouze
poplatek jedné libry vosku, kterou musel odevzdat za každého učedníka jeho mistr. 51
Tovaryši byli už v této době svázáni přísnějšími pravidly, nemohli například
pracovat u jiného mistra než u toho, u kterého byli případně zadluženi, podšívat
oblečení směli pouze se svolením a z rozhodnutí mistra, a jestliže by pracovali v neděli
nebo naopak nepracovali v jiný den jak v neděli, pak jim nebylo za jejich práci
zaplaceno, popřípadě jim hrozilo vězení. 52
Kožešnický cech, stejně jako ostatní řemeslnické organizace, se staral především o
to, aby udržel monopol svých členů ve městě a hájil jejich hospodářské zájmy. Žatecký
cech se neodlišoval ani v tom, že se, stejně jako řada jiných cechů, silně ohrazoval proti
působení židů v jejich profesi. Kožešníkům především vadilo, že židé kupovali
kožešnické zboží a poté je dále prodávali. Kvůli tomu si stěžovali purkmistru a městské
radě, kteří jejich stížnosti vyhověli a umožnili jim zabavit židům takové zboží a
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současně si ho ponechat. 53 Je zajímavé, že na rozdíl od pražských kožešníků, nemuseli
žatečtí svádět boje o výhradní právo podšívat oblečení s krejčími, kteří patřili v Žatci
také k početnému řemeslu. Pokud mezi nimi spory probíhaly, nedochovaly se o nich
žádné záznamy.
V 16. století už kožešníci vystupovali jako zcela rozvinutý cech, je to také doba, kdy
se o jejich působení zachovalo nejvíce zpráv, a to především díky dvěma cechovním
knihám, které byly v 16. století vedeny poměrně pečlivě. Velkou zásluhu na tom měli
písaři, které si cech platil, aby se o jeho písemnosti starali. První z nich se jmenoval Jan
Sopoušek a knihu vedl od roku 1504 až do roku 1529, kdy jeho práci převzal
nejmenovaný písař. Anonymních písařů se poté na knize vystřídala celá řada. Písaři
dostávali každoročně plat deset grošů, postupně se částka navyšovala až na 15 grošů
ročně. Kromě toho byli placeni za každou písemnost, kterou pro cech nebo jeho člena
sepsali.
Víme, že nejpozději v roce 1505 disponoval cech pečetí a ještě o dva roky dříve
vlastní korouhví. Jejich původní podoba není známá, ale zachovaly se otisky pečetí od
roku 1565 na výučních listech. Znak na pečeti [viz. příloha č. 3] je totožný se znakem
pražských kožešníků [viz. příloha č. 3] a používali ho kožešníci prakticky na celém
území českých zemí. Na pečeti se nacházel erb kožešníků s kosmo děleným štítem,
v horním poli byla holubice s ratolestí v zobáku, dolní pole bylo tvořeno hermelínem
nebo běliznovou kožešinou, na helmu se nacházel klenot také v podobě holubice
s ratolestí v zobáku. K pečetění používal žatecký cech červený vosk 54.
Z počátku 16. století pochází nařízení, které upravuje pozdní příchody do cechu.
Když by některý z mistrů přišel pozdě, měl zaplatit jeden míšenský groš, ovšem mohl se
ze závažných důvodů omluvit, ale pouze cechovním starším. 55
V první polovině 16. století se objevují nová ustanovení hospodářského charakteru,
v roce 1514 bylo všem členů cechu zakázáno nakupovat štych „nad deset peněz bílajch“
a každý si mohl koupit nejvýše tři. Zároveň nesměli kožešníci nakupovat jehnětiny
dražší jak osmnáct denárů. Pakliže by neuposlechli, museli by zaplatit jeden groš
pokuty a koupené kůže by propadly do cechu. 56
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V roce 1518 se v knize poprvé objevuje kodifikace pravidelných poplatků, které
musel na suché dny odvádět každý mistr. 57 Pravidelné placení do cechu bylo velmi
běžnou záležitost a představovalo jeden z důležitých příjmů financí pro cech. Záznamy
o placení se bohužel nezachovaly.
V roce 1523 se projevily boje s cizími kožešníky, kteří nepocházeli z Žatce, a to
nařízením, že žádný kožešnický výrobek, který by byl dovezený nebo zakoupený mimo
město, nesmí být prodáván na radnici nebo na žádném místě, které bylo k prodeji
určeno. Kožešníci si opět vymohli právo, aby mohli starší takové zboží na místě
zabavit. Starší také mohli prodávané zboží kontrolovat každé dva týdny. 58 Pro vlastní
potřebu měli kožešníci určená místa, která při trzích mohli používat k postavení stánků,
o tato místa se v cechu losovalo.
Kromě hospodářských úkolů plnil cech i sociální funkce, a to nejen pro svoje členy.
Jedna z nejdůležitějších služeb, kterou cech kožešníkům poskytoval, byly půjčky. Mistři
si od cechu půjčovali poměrně pravidelně, když se jim nedařilo dluh splácet, tak jim
cech obvykle umožnil alespoň rok odklad splacení. Půjčoval i mistrům, kteří byli
nemocní a nemohli tak vykonávat řemeslo, jako se stalo v roce 1564 Albrechtu
Moravci, cech tehdy dokonce zaplatil člověku, který se o něj staral. 59 Kromě toho cech
ještě posílal peníze lidem postiženým požárem, a to nejen v Žatci, ale i v Písku,
Litomyšli, Jičínu, Mělníku, Slaném, Roudnici, Berouně a v Ostrově, většina této pomoci
byla poskytnuta v polovině 16. století.
V neposlední řadě se kožešníci starali o pohřby členů. V roce 1514 jedno
z ustanovení nařizuje členům cechu zúčastnit se pohřbu jiného kožešníka. 60 Cech
zároveň poskytoval na pohřby půjčku. Vdovy a patrně i dcery pozůstalé po mistrech
mohly i nadále působit v cechu. Výskyt ženských jmen mezi mistry není v 16. století
nijak neobvyklý. Ženy v cechu měly stejná práva a povinnosti jako jejich mužští
protějšci.
Kromě jednotlivých kožešníků měl cech povinnosti i vůči městu. Pravidelně se v
jeho účtech objevují platby za žoldnéře, které najímal s největší pravděpodobností
k ochraně města. V jednom případě, v roce 1538, cech zaplatil „když jsou jeli na
lotry“ 61. Běžné byly i platby za nákup nebo čištění zbroje anebo platby člověku, který
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nosil zbroj. Z jedné zprávy také vyplývá, že kožešníci půjčovali peníze městu a dokonce
platili dělníkům, kteří pracovali na radnici. V roce 1541 se uskutečnila platba
žoldnéřům, kteří se účastnili pogromu na židy 62.
Významnější historické události jsou v cechovní knize zcela opomíjeny, zvláště
proto, že na přímé fungování cechu měly většinou jen minimální dopad. Výjimku
představuje Ferdinand I. Habsburský, který je v knize zmíněn hned ve dvou případech.
Poprvé je to zmínka o volbě českého krále, jedná se sice jen o zběžnou poznámku na
zadním přídeští, ale je zajímavé, že si jí písař vůbec zaznamenal. Důvod může být i ten,
že se Žatec v roce 1526 podílel na výborech ustavených k volbě nového krále. 63
Už o rok později se v zápisech o ustavení nových starších poprvé objevuje zmínka o
jejich volbě, ovšem až v roce 1531 je specifikováno, že volil purkmistr a městští radní.
Zdali se jednalo o dopad vlády Ferdinanda I. nebo pouze o změnu ve stylizaci zápisu
bohužel nelze bezpečně říci.
V roce 1530 bylo znovu schváleno ustanovení, které povoluje kožešníkům kupovat
nejvýše tři štychy od řezníků, pokuta za přestoupení tohoto nařízení se zvedla na dvě
kopy míšenských grošů. 64 Z toho lze usuzovat, že ne všechna cechovní pravidla byla
dodržována a zvláště ta s hospodářským charakterem byla pro fungování cechu natolik
zásadní, že bylo potřeba jejich platnost obnovit a např. i zvýšit možné tresty.
Z následujících let se dochoval druhý a zároveň poslední zápis, který přímo
upozorňuje na události, které se netýkaly pouze cechu. „Léta etc. 1534 příjezd krále
Ferdinanda do Žatce v úterý po svatý[m] Vítě, první jízdu.“ 65 Bohužel nevíme, jestli se
cech podílel na vítání krále, nebo jen událost zaujala písaře a ten si o ní udělal
poznámku.
Jen o pár let později byla přinejmenším podruhé změněna pravidla pro přijímání
mistrů. V roce 1539 byly jako mistrovský kus stanoveny vydělané kůže ze sta králíků a
kožich z ovčích kůží, které kožešníku stále poskytoval cech. Poplatek třiceti míšenských
grošů a dvou liber vosku zůstal stejný. 66
Poslední velká změna před rokem 1547 se týkala učedníků a prodávání kožešnických
výrobků pocházejících odjinud než ze Žatce. Obě ustanovení pocházejí z roku 1541,
první z nich upravuje poplatky učedníků za přijetí k mistrovi. Podle dohody by měli
SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2, f. 18v.
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učedníci místo vosku odvádět do truhlice deset míšenských grošů a to proto, že cech již
v tuto dobu vosk nepotřeboval. Platnost nařízení je stanovena „dokudžby toho zase
potřeba nebyla a vosku se nepotřebovalo“. Později tohoto roku byla také stanovena
povinnost pro učedníky platit písaři při zahájení učení, jestliže by měli být zapsáni do
register, a to jeden míšenský groš. Kromě toho museli také opatřit snídani, nebo svačinu
pro jednoho staršího a jednoho přivoleného, popřípadě pro dva starší. 67
Prodávání cizích kožešnických výrobků, které bylo v podstatě zakázáno v roce 1523,
i nadále zůstávalo velmi omezeno, ač byla poněkud přísná pravidla zmírněna. Bylo již
povoleno na radnici prodávat kůže a čepice zhotovené z ocasů zvířat, ovšem kožichy
vyrobené mimo cech bylo stále zakázané prodávat. Stejně jako ve starším ustanovení
měli starší možnost zboží kontrolovat a v případě zjištění provinění vůči cechu zboží
zabavit a vybrat pokutu jedné kopy českých grošů.
Asi nejzávažnější případ řešil cech v roce 1538, kdy byli přistiženi kožešníci
z Chebu, Šimon Majer a jeho syn Wolf, jak prodávají svoje zboží v Žatci, aniž by byli
členy místního cechu. Mistři jim prodávané kůže zabavili a nakonec oba provinilci
skončili před purkmistrem a městskou radou, která rozhodla, že mají ještě zaplatit cechu
pokutu. Zároveň se ale u cechu přimluvili a po zaplacení pokuty jim byl zabavený
majetek vrácen. Oba museli slíbit, že se takového jednání už nedopustí, protože napříště
jim zabavené zboží už vráceno nebude. 68
Rok 1547 byl pro cechy velice nepříznivý, král Ferdinand I. jako jeden z trestů za
stavovské povstání odebral cechům jejich artikule. Po právní stránce tak cechy přestaly
existovat, ale v praxi i nadále fungovaly. Místní cech kožešníků také vykonával svoje
funkce, cechovní kniha však události roku 1547 vůbec nezmiňuje a mistři pokračovali
ve svojí práci dál. Možným důsledkem uvedených opatření pouze bylo, že od roku 1548
se již při dosazování nových starších nemluví o volbě. Zdali před tím purkmistr starší
skutečně volil nebo pouze potvrzoval, není jisté. Purkmistr ztratil své výsadní postavení
a zároveň představitelé města nemohli zvolit nebo potvrdit cechovní starší, jejichž
funkce byla de jure zrušena. Starší se přesto pravidelně střídali každý rok,
pravděpodobně si nové vždy zvolil cech sám. Zdánlivě se tedy na životě řemeslníků ve
společenstvu nic výrazně nezměnilo.
Především z druhé poloviny 16. století máme doklady o tom, že se kožešníci
vypravovali celkem pravidelně do Prahy a to nejen pro radu, ale především nakupovat
67
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kůže. Wolf Freylich z Prahy zásoboval cech králíky, jejichž kůže byla pro šití oblečení
velmi oblíbená. V jednom případě si cech dokonce opatřil kůže z Gdaňsku.
Kromě Prahy měli žatečtí kožešníci i dobré vztahy s řemeslníky z jiných měst. Např.
z Litoměřic byli do Žatce vysláni kožešníci v roce 1548 69, opět se nezachovaly
podrobnosti o této návštěvě. Z Klatov přišel v roce 1582 list 70, v kterém si klatovští
kožešníci stěžují, že od nich odešel tovaryš způsobem, jaký tehdy cech považoval za
nenáležitý, vzhledem k tomu, že tovaryš se přemístil do Žatce, obrátili se Klatovští
právě na ně.
Zajímavé je, že žatečtí kožešníci neudržovali žádný kontakt s lounským cechem.
V knize o Lounech není žádná zmínka, ačkoli obě města spojovala nejen jejich
geografická blízkost, ale i příklon k utrakvismu. Jedním z možných důvodů, proč spolu
kožešnické cechy neudržovaly styky, mohl být konkurenční boj mezi nimi.
Oblastmi, z kterých pocházeli učedníci (záznamy o nich se dochovaly od druhé
poloviny 16. až do poloviny 17. století.) byly především okolí Žatce, severozápadní
Čechy a Slezsko. Nejčastěji se do Žatce jezdili učit chlapci z Kadaně, Chomutova,
Mostu, Jáchymova nebo Gryfówa Śląskiego, z kterého Žatečtí kupovali plátno a při
cestách tam navazovali kontakty s místními řemeslníky 71. Kompletní seznam lokalit a
počet učedníků z nich pocházejících se nachází v příloze č. 2, kde je také mapa
zmíněných lokalit, které jsou na ní rozlišeny podle počtu učedníků, kteří z nich
pocházeli. U velké části učedníků není určen jejich původ, v takových případech lze
spekulovat, že se jednalo o místní rodáky.
Pravidla přijímání učedníků se změnila v roce 1568, kdy byl stanoven poplatek při
přijetí k učení 15 míšenských grošů a libra vosku. 72 Samotná suma za učení se mohla u
mistrů velmi lišit, v období let 1532 - 1666 se pohybovala mezi 2 a 17 kopami grošů.
Výše, kterou měli učni zaplatit, se pravděpodobně odvíjela i od jejich finančních
možností a pakliže to mistr uznal za vhodné, nemusel mu učedník platit nic a někdy od
mistra dostával i podporu. 73 Nižší poplatky platili především členové mistrovy rodiny.
V roce 1572 musel cech řešit další velký spor, a to mezi dvěma kožešníky, Jakubem
Polákem a Martinem Kameníkem. Prvně jmenovaný měl totiž v opilství pomlouvat
Martina Kameníka. Celá záležitost nakonec skončila před cechovními staršími a
SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2, f. 19v.
SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2, f. 181v.
71
HOLODŇÁK, EBELOVÁ, Žatec, s. 205.
72
SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2, f.119v.
73
SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2, f. 155r.
69
70

XXIII

přivolenými, před kterými se Jakub Polák Martinovi Kameníkovi omluvil a slíbil, že už
žádné pomluvy šířit nebude. Pakliže by se dopustil znovu stejného prohřešku, musel by
zaplatit deset kop míšenských grošů a nesměl by nadále působit jako kožešník.
Ve stejném roce se objevuje žádost Jana Holuba, který chtěl od cechu zajistit
případný pohřeb pro svoji manželku, děti i čeleď, a za to, že mu v tom cech vyhověl a
přislíbil zajistit křesťanský pohřeb, zaplatil „na znamení vděčnosti“ tři kopy míšenských
grošů a libru vosku. 74
Následující léta byla pro cech velmi důležitá. V roce 1575 vybrali kožešníci od členů
cechu po 40 groších, do Prahy pak poslali 20 kop, za které měli pořídit majestát. Ten se
bohužel nedochoval a nejsou o něm žádné další zmínky. O tři roky později vydal
purkmistr a městská rada pro cech listinu s jejich artikulemi 75. Jedná se o nejstarší a
jedinou dochovanou listinu se statuty pro kožešnický cech v Žatci. Zdali se jednalo o
artikule přivezené z Prahy, není jisté. I po konfrontaci s pamětní knihou kožešnického
cechu Starého Města pražského 76, která obsahuje opisy schválených artikulí. Ty jsou
bohužel často zkrácené.
Statuta žateckých kožešníků obsahují 24 článků, které se zabývají různými aspekty
života v cechu a často pouze kodifikují již existující ustanovení.
První dva body statut hovoří o tom, že členové cechu musí být pobožní, chodit do
kostela a nesmí pracovat v neděli, také nesmí hovořit hrubě a tak, jak se na křesťana
nesluší.
Třetí článek přiznává starším cechu právo řešit drobnější přestupky kožešníků, ale při
složitějších záležitostech se již museli obracet na purkmistra a radu.
Následující část stanovuje požadavky pro přijetí kožešníka do cechu: musel ukázat
zachovací list a být měšťanem, případně musel předložit freibrief. Dále dokládal, kde se
vyučil, ukazoval mistrovský kus a nakonec musel zaplatit cechu jednu kopu míšenských
grošů a dvě libry vosku. Když by byli přijati kožešníci, kteří by mohli cechu uškodit,
měli být vyobcováni.
Šestý článek pojednává o zjednávání učedníků. Každý, kdo by se chtěl učit u
kožešnického mistra, musel doložit řádné zplození, zaplatit dvě libry vosku a obstarat si
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někoho, kdo by pod 10 kopami míšenských grošů ručil za jeho chování a řádné
dostudování.
Následně je stanoveno, že cechovní schůze se mohou konat jen po předchozím
schválení purkmistra a všichni členové se jich musí účastnit, jinak zaplatí pokutu dva
groše, starší by zaplatili 4 groše.
Další části statut se zabývají prací kožešníků, prodejem zboží a nakupováním kůže.
Kožešníci byli povinni pracovat poctivě, nesměli práci zbytečně prodlužovat ani
zdražovat, na dodržování těchto pravidel měli dbát cechovní starší. Při trzích nesměl
nikdo kupovat kůže, které byly prvotně určené pro kožešníky, rychtář jim je jinak mohl
zabavit a dát je kožešníkům a na příští trh by dotyčný již nesměl. Ostatní řemeslníci si
směli kupovat jen „holé kůže“. Kožešníci směli výrobky prodávat při trzích jen na
předem určených místech. Kožešnická díla, která nepocházela z žateckého cechu, směla
být prodávána pouze na jarmarku, ale žatečtí kožešníci směli hodnotit jejich kvalitu.
Stejně tak posuzovali starší kvalitu díla členů cechu, ke kontrole mělo docházet každé
čtyři týdny. Všem včetně kožešníků byl zakázaný podomní obchod, každý ale mohl
svobodně prodat omezené množství kůží.
V těchto artikulích se poprvé objevují zmínky o boji o práci mezi kožešníky a
krejčími. Je zde výslovně krejčím zakázáno podšívat kůžemi, mohou pouze opravovat
lehce poškozené zboží. Nakolik se v tomto případě jednalo o nařízení reflektující stav
v Žatci, nebo bylo pouze převzato z Prahy, kde byly spory o podšívání časté, bohužel
není jisté. Štolíři (pokoutní kožešníci) směli pracovat po domech pouze v případě, že
pracovali pro žateckého mistra. Mistři si mezi sebou nesměli odlákávat čeleď.
Články 17 - 19 upravují práci tovaryšů. Štukverk směli dělat pouze ženatí tovaryši,
v případě takové práce neženatého tovaryše by dotyčný musel zaplatit pokutu 10 grošů
a jeho mistr 20 grošů. V případě, že by tovaryš zahálel jeden den, neměla mu být
vyplacena mzda za půl týdne, za dva dny zahálky přišel o celotýdenní mzdu.
Poslední části se opět věnují prodávání a nakupování. Kožešníci např. směli své
zboží prodávat na radnici jen v hodinu, kterou určili starší. Sami si mohli kupovat
jehněčí kůže, jen když jich byl nedostatek, jinak je vždy obstarávali starší pro celý cech.
Nakonec byla ještě stanovena povinnost platit o suchých dnech dva groše do
pokladnice a účastnit se pohřbu člena cechu.
Jednotlivá nařízení ve statutech už nebyla v následujícím období příliš upravována, u
některých byly jen zvýšeny pokuty za nedodržování. Cech se ale těmito artikulemi
patrně řídil až do vydání generálního cechovního patentu v roce 1731. Nemůžeme však
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říci, do jaké míry jej cech přijal za vlastní, nebo zdali se dále neřídil svými
ustanoveními.
Na přelomu 16. a 17. století se objevují případy, kdy vzal cech pod ochranu tři muže.
Ti za to ale museli shodně zaplatit dvě kopy grošů a libru vosku. V zápisech nejsou
uvedeny žádné bližší podrobnosti.
Z konce 16. století se dochoval i zápis, kterým Valentin Mládek přenechává cechu
dluh 100 kop grošů míšenských, který u něj měl Valentin Kebl 77. Přenechání dluhu
mohlo souviset se žádostí Valentina Mládka roku 1589, kdy žádal cech o přislíbení
zajištění pohřbu pro svoji manželku, děti a čeleď, které cech vyhověl. Cechu se podařilo
vymoci přenechaný dluh v plné výši a nepochybně i díky těmto penězům mohli koupit
v roce 1600 část domu v Žatci za 150 kop grošů míšenských. 78 V následujících 14
letech došlo ještě ke dvěma koupím nemovitostí.
Někdy ve 30. letech 17. století se snížil počet starších pouze na dva. O fungování
cechu v 17. století už nevíme téměř nic. Zápisy, které jsou pro toto období k dispozici,
se týkají pouze vyučení učňů. Od roku 1675 jsou už všechny zápisy psané jen německy.
V 17. století se počet Němců žijících v Žatci zvyšoval a v poslední třetině 17. století se
Žatec již přiklání více k němčině. Od roku 1710 mizí čeština i z úředních knih. 79
Poslední podstatnou změnou v cechu můžeme zaznamenat v roce 1729, kdy se
v zápisech poprvé objevuje cechovní inspektor, který dohlížel mimo jiné na vyučení
kožešnických učňů, byl přítomen při schůzích, ale měl vliv i v jiných aspektech
cechovního života.
Doklady o dalších osudech cechu se bohužel nedochovaly.

SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 3, f. 22v.
SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 3, f. 23v.
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HOLODŇÁK, EBELOVÁ, Žatec, s. 232.
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4. Popis pramene
Rukopis je uložen v SOkA Louny, ve fondu Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2; papírový
rukopis, ff. 190; rozměry desek: 11 x 33,5 cm, hřbet: 4,5 x 32,5 cm, dřevěné potažené
usní, s kováním; rozměry papíru: 10,5 x 33 cm; čes., něm., lat.; novodobá foliace
Kniha je svázaná v dřevěných deskách, které jsou potažené světlou, žluto-hnědou
usní, na zadní i přední straně desek je useň založena dovnitř a tvoří chlopeň. Patrně ve
stejné době, kdy byla kniha svázána, byla opatřena i kováním, které je na přední i zadní
straně desek totožné. Na každé desce se nachází čtyři nárožnice a středové kování,
všechny kovové prvky jsou opatřeny puklou. Středová kování mají čtvercový tvar
orientovaný na kosmo, tedy rohy směřují k ořízkám a k hřbetu knihy. Plocha kování je
perforovaná s motivem květiny, v jejímž středu se nachází, již zmíněná pukla. Okraje
jsou částečně vykrajované. K desce jsou středová kování fixována čtyřmi hřebíčky
v rozích čtverce.
Všech osm nárožníků má tvar deltoidu s puklou v rohu s pravým úhlem. Stejně jako
středová kování je jejich plocha perforovaná s vykrajovanými okraji a s rostlinným
vzorem, nejvýraznějším motivem na ní je trojlist, pod ním se nacházejí dvě květiny
přiklánějící se k pukle. Jsou připevněny hřebíčkem umístěným ve vrcholu každé
nárožnice a na hranách desky, přes které jsou přehnuté okraje kování.
Kromě těchto kovových prvků je kniha opatřena i dvěma háčkovými sponami. Tělo
spony je připevněno hřebíčky na řemínek ze světlé usně, který vede ze zadní strany
desek k přední. Na přední straně se nachází štítek, do kterého zapadá háček na těle
spony. Štítek je k desce přichycen třemi hřebíčky. Štítek i tělo spony mají čtvercový
tvar s identickým motivem květiny orámované ze všech stran dvěma linkami.
Kování na deskách knihy lze podle diplomové práce Kariny Sojkové 80 datovat do
první poloviny 16. století.
Na hřbetu knihy je patrných sedm vystouplých vazů, které pojí jednotlivé složky
knihy k sobě. Jsou od sebe vzdálené asi 4,5 cm. Složky byly svázané nití a šití bylo
zpevněno na hřbetu složky a na středních dvoustranách proužky papíru. Jednalo se o
dříve popsaný papír, bohužel dnes z něj již nelze nic přečíst.

SOJKOVÁ Karina, Kovové prvky v knižní vazbě, jejich vývoj, výroba, restaurování a konzervace,
diplomová práce, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, 2011.
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Na vnitřní straně zadní i přední desky je vlepeno přídeští, na přední straně se jedná o
první list první složky knihy, přídeští na zadní desce je posledním listem poslední
složky. Na obou se nacházejí přípisky. Na předním přídeští jsou tři krátké zápisy, při
horní hraně je to rozmazaná poznámka, ze které lze přečíst pouze první slovo, dáti, pod
tím se objevuje krátká invokace, Božie otče z veliké Milosti učinils nás více nežli dosti,
seslals syna svého z výsosti. V dolní polovině papíru se nachází patrně nedokončená
poznámka, která začínala slovy It. léta. Všechny zápisy byly psány inkoustem, patrně
jednou písařskou rukou.
Zadní přídeští na sobě nese více různorodých zápisů. Při horním okraji je napsáno
červenou hrudkou u Jíry zuastává [...] u Kabáta [...] Lorencův syn, zápis je částečně
nečitelný a přeškrtaný, zároveň zakrývá starší zcela nečitelný záznam. Vedle se nachází
přípisek Chválu Bohu vzdej než Bohu našemu. Pod tím je zapsaná první věta z žalmu
113 Laudate, pueri, dominum, laudate nomen domini. Zápis pod ním je opět rozmazaný
a nečitelný. Následuje poznámka Ferdinand král volen j[es]t tu středu. Pod tím je
napsáno, zadost ve dne v noci [...], dále hrudkou nečitelné Mates [...] u Švamberka
vos[...]. Následuje další latinský zápis Egresus ei[us] a patre, egresus ei[us] a patre.
Pod ním se nachází další zápis vztahující se ke králi Ferdinandovi, Léta etc. 1534
příjezd krále Ferdinanda do Žatce v úterý po svatý[m] Vítě, první jízdu. Následující
poznámka byla zapsána červenou hrudkou Šteffl u Pavla Čapka dt. Další zápis je opět
latinsky Laudem dicite deo nostro, jedná se o citaci ze Zjevení 19 5-7. Z posledních
dvou poznámek je částečně čitelná pouze jedna, páně líta 1501 […]. Na obou dvou
přídeštích se jednalo o poznámky, které patrně sloužily jako zkouška pera případně
inkoustu.
Kniha sestává ze 16 složek, z nichž každá obsahuje 12 folií, výjimkou je první a
poslední složka, které mají pouze 11 listů. Jeden list z obou krajních složek byl použit
jako přídeští. S největší pravděpodobností nebylo z knihy odstraněno žádné folio, a
dochovala se v podobě, v jaké byla po svázání.
Jednotlivé listy v rukopise mají rozměry 10,5 x 33 cm, ovšem folia 1-43 a 126-158
mají seříznutý dolní pravý roh. V knize se objevují dva filigrány. Folia z 1. a 9. - 16.
složky na sobě nesou obraz koruny, ze které vychází klenutý oblouk zakončený
latinským křížem. Po obou stranách oblouku se nacházejí vždy tři perly, po pěti perlách
se objevuje na spodní části koruny. Tento filigrán nelze zcela ztotožnit s žádným
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filigránem v Briquetově 81 nebo Piccardově 82 sbírce, ale porovnáním s podobnými
filigrány lze tento umístit do oblasti mezi městy Frankfurt, Stuttgart a Norimberk, a do
období let 1499 – 1509.
V 2. - 8. složce lze najít filigrán v podobě kruhu, kterým prochází čára zakončená
hvězdou. Podle Briquetovy 83 sbírky by se mohlo jednat o papíry buď z Řezna datované
do roku 1498, nebo z Benátek z roku 1503. Každá složka obsahuje pouze tři filigrány,
folia tedy vznikla dvojím přeložení listu papíru.
Číslování listů knihy je mladší jak rukopis, čísla jednotlivých folií jsou tužkou
uvedena vždy vpravo nahoře a foliování průběžně čísluje všechny listy. Mladší paginace
je psána částečně tužkou a částečně propiskou. Objevuje se pouze na 4 stranách, stranu
120v označuje jako 239, 121v jako 241, 122v jako 243 a 123v jako 345. Na těchto
stranách se nacházejí cechovní ustanovení a je tedy patrné, že si je takto označil někdo,
kdo s nimi pracoval.
Mladšího data je i modré podtrhávání geografických názvů. V celém rukopise jsou
názvy měst poměrně důsledně podtrhaná a některá z nich jsou při kraji strany
odškrtnutá. Kromě názvů měst je podtrženo i slovo „přespolní“, které sice není vlastním
jménem, ale vyjadřuje příslušnost k nějakému místu.
Strany 1r, 2v, 5r, 44v - 47r a 96v - 190r mají narýsované linky při okrajích, které
ohraničovaly prostor pro psaní, mimo něj se nacházejí případné poznámky. U zápisů,
které zakládaly povinnost člena cechu zaplatit určitou částku, se v prostoru pro
marginální poznámky nachází obvykle „dedit“, které poznamenává, že dotyčný již
zaplatil. Na ostatních foliích jsou patrné vpichy, které sloužily jako pomůcka při
rýsování okrajů, které ovšem nebyly nikdy narýsovány. Jiné linkování se v knize
nenachází.
Texty byly všechny vesměs psány inkoustem, buď černým, nebo v různých odstínech
hnědé. V jednom případě, a to na poslední straně rukopisu, je zápis napsaný červenou
hrudkou. Zápis je jen stručnou poznámkou o cechovních výdajích a neměl tedy trvalejší
hodnotu. Červená hrudka se ovšem v rukopise hojně používala ke škrtání textů, které již
pozbyly platnosti, např. zápisy finančního charakteru.
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PICCARD, Gerhard, Die Wasserzeichenkartei, online – www.piccard-online.de/.
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Rukopis je psaný česky, německy a latinsky. Ze zmíněných jazyků se v knize
nejméně objevuje latina. Byla použita jen ve čtyřech případech a vždy se jednalo o
krátké citace z náboženských textů. Můžeme ji najít na první straně rukopisu, kde se
nachází krátký text dotovaný do roku 1569 a na zadním přídeští, kde si některý písař
zkoušel pero nebo inkoust než začal psát do knihy. Čeština byla v rukopise používána
od jeho vzniku až do roku 1675, kdy se zřejmě vlivem německých přistěhovalců, začalo
do knihy zapisovat německy. Po krátkém období, kdy nebyl rukopis vůbec využíván, se
psalo už výhradně německy.
První zápisy vznikly patrně až po svázání rukopisu. Tuto teorii potvrzuje skutečnost,
že některé texty přecházejí volně z jedné složky na druhou a musely být tedy zapsány až
ve chvíli, kdy byly složky svázané. Stejně tak rozsáhlejší tematicky provázané části
knihy, které na sebe navazují, neberou ohled na konce a začátky složek.
Za úplně první zápis lze označit záznam z roku 1504 na první straně rukopisu, který
pochází od písaře Jana Sopouška. Ten zachycuje smlouvu mezi ním a kožišnickým
cechem, která mimo jiné stanovuje, že Sopoušek bude vyhotovovat listy a listiny pro
potřeby cechu a jeho členů. Lze s velkou jistotou předpokládat, že se Jan Sopoušek
staral i o zápisy v cechovní knize. Podle paleografického rozboru byly nejstarší zápisy
psány jednou písařskou rukou, pravděpodobně byl Sopoušek také jediným, kdo zápisy
do knihy pořizoval až do roku 1529. Původně ji rozdělil do tří částí.
První část knihy byla věnována nástupu nových cechovních starších mistrů,
respektive skládáním účtu předchozích cechmistrů cechmistrům novým, které se mělo
konat každý rok. Kromě pokladnice přebírali nový cechmistři i truhlici s listinami a
pečetí. Po tomto zápisu většinou následoval výčet příjmů a výdajů za tentýž rok, někdy
byli zvlášť vypsáni dlužníci. Rozsah a podrobnost, s jakou byly finanční operace
zachyceny, závisela pouze na autorovi zápisů. Tento typ zápisů zachycuje období mezi
lety 1498 a 1578, nejsou zde ovšem zaznamenány všechny roky, v některých obdobích
byly zápisy činěny jen jednou za dva roky, ovšem s větším jak dvouletým odstupem se
zde nesetkáme. Zápisy jsou seřazeny chronologicky, až na drobné výjimky, které lze
připsat na vrub zpětnému zapisování do knihy, kdy zápis z jednoho roku mohl být
doplněn až za rok následující. Tato část knihy začíná na foliu 5 a končí foliem 42.
Druhá část knihy je sice svým rozsahem nejkratší, ale obsahově je velmi cenná.
Jedná se o cechovní ustanovení z období mezi lety 1474 – 1561. Většina svolení byla
zapsána až retrospektivně, alespoň svolení učiněná před rokem 1504. I z důvodu
pozdějšího zapisování do rukopisu nedodržují zápisy o cechovních ustanoveních
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původně zamýšlený chronologický pořádek a mladší zápisy byly umístěny před ty
nejstarší.
Nejrozsáhlejší je třetí celek zápisů, který obsahuje záznamy o přijímání učňů
k jednotlivým mistrům. Tato část tvoří většinu druhé poloviny rukopisu. Charakter
těchto zápisů se může velmi lišit, některé jsou jen prostým výčtem jmen učňů a mistrů,
u kterých se mají učit, jiné slovně rozvádějí přijetí učně, uvádějí poplatek, který musel
složit a kdo se za něj zaručil. Přesný rok začátku těchto zápisů není možné stanovit,
neboť nebyly nejprve datovány, jejich začátek jde ale určit do první poloviny 16. století,
nejmladší zápis pochází z roku 1666.
Tematicky provázané jsou ještě zápisy, které se týkají sporů mezi členy cechu.
Jednalo se především o dluhy, ale také o provinění proti cechovním ustanovením. Zdali
byla tato část také určena, jako samostatný celek už při vzniku knihy bohužel pro její
malý rozsah nelze určit.
Poslední souvislou řadu tvoří mladší německé zápisy, kromě pěti zápisů na foliích
157 - 160, jsou všechny německy psané texty na foliích 43 – 83 a pocházejí z let 1675 1816. Tento celek je uvozen jednotným nadpisem, který hlásá, že následující zápisy se
týkají učňů přijatých od roku 1675. Vzhledem k rozsahu těchto zápisů se nejednalo
patrně o všechny učně, zároveň mezi nimi můžeme najít i zápisy o vyučení. Mezi zápisy
na foliích 157 - 160 se nacházejí i záznamy o trestech pro mistry, kteří se nějakým
způsobem provinili proti cechu.
Je možné pozorovat velký rozdíl mezi zápisy o přijímání učňů psaných česky a
německy. Zatímco starší české záznamy jsou stručné a velmi zběžně upozorňují na
přijetí učně i nejkratší německé zápisy mají rozsah na celou stranu a podrobně zachycují
detaily přijetí.
Sopouškovo rozdělení knihy na tři, případně čtyři části, bylo dodržováno i jeho
následovníky a to po téměř celé 16. století. Především na prvních listech rukopisu a na
posledních stranách, ale písaři využili volné místo k zápisům nejrůznějšího charakteru,
např. na začátku knihy se nacházejí zápisy finančního charakteru, stručně zachycená
cechovní ustanovení, nebo seznam tovaryšů, kteří se blíže neurčeným způsobem
provinili proti svým mistrům. Volně vepsané poznámky, které s ostatními nesouvisí
tematicky ani časově se ovšem nacházejí v průběhu celé knihy. Pocházejí většinou ze
17. století, kdy byl rukopis veden nepříliš pečlivě a i záznamy z této doby tvoří jen
malou část obsahu.
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U jednotlivých typů zápisů sice nelze mluvit o jednotném formuláři, který by byl
dodržován, ovšem u některých je možné pozorovat podobnou stylizaci, kterou postupně
opakovalo několik písařů. Patrné je to hlavně u zápisů oznamujícím nastoupení nových
cechmistrů a přijímání učňů. Záznamy o nových cechmistrech byly většinou
formulované jako objektivní krátké zápisy, které jen poznamenaly jména nové
zvolených cechmistrů a konstatovaly „složení počtů“, ne vždy byly tyto zápisy
datované. Učni byli zaznamenáni buď do prostých jmenných seznamů, nebo bylo jejich
přijetí zapsáno v podrobnějším textu. V tomto případě se většinou jeden písař držel
svého stylu formulování zápisu a následující písař zase používal formulář svůj.
Jak už vyplývá z prvního zápisu, cech kožišníků si najal písaře, který knihu začal
psát a alespoň v prvních letech se o ni staral. Z paleografického rozboru i ze zápisů,
které zaznamenávají pravidelné platby písaři vždy o suchých dnech, vyplývá, že cech si
profesionální písaře najímal i v následujících letech a to nejen kvůli jednotlivým
zápisům, ale na vedení celé knihy a na pořizování i ostatních listinných dokumentů.
Tuto teorii ještě potvrzuje fakt, že písařské ruce na sebe navazují.
Na vzniku rukopisu se podílelo 36 písařských rukou, z toho 26 písařů se vystřídalo
v psaní české části textu a 10 na německé části. Vzhledem k rozsáhlému časovému
období, které kniha pojímá, není tento počet nikterak velký. Všechny písařské ruce
zachycené v knize jsou velmi dobře čitelné, ačkoli pečlivost zápisů se může lišit.
Opravy slov, chyby v textu a nadepsaná chybějící slova nejsou ničím výjimečným,
často byly i celé texty přeškrtané, obvykle po uplynutí své platnosti. Škrty byly
opakovaně prováděny červenou hrudkou. Tou je psaný i jeden zápis na konci knihy, ten
byl z paleografického rozboru vyňat, neboť hrudka jako psací nástroj se od pera velmi
liší a nelze tak porovnat, zdali se nejedná o jinou písařskou ruku. Takový zápis by pak
musel být brán zcela samostatně.
U všech písařských rukou můžeme předpokládat, že byly školené, písmena byla vždy
tvarově stabilizovaná a neobjevilo se ani žádné osobité písmo, které by se příliš
odchylovalo od písma typického pro danou dobu. Nejstarší záznamy byly psány českou
novogotickou polokurzivou s písmeny sice psanými jedním tahem, ale dosud
nespojenými ve slově. Postupně docházelo ke zrychlování psaní a projevovaly se
tendence ke spojování písmen a zaoblování ostrých hran v obloucích, ve druhé polovině
16. století se již plně uplatnilo kurzivní písmo. Velká změna nastala ve druhé polovině
17. století, ve které se změnil jazyk zápisů, kterému se přizpůsobilo i písmo a začala být
používána německá novogotická kurziva.
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Kromě knihy z let 1474 - 1816 se zachovala ještě jedna kniha kožišnického cechu,
která byla vedena v letech 1573 - 1815. Obě knihy vznikaly zároveň a z paleografického
rozboru vyplývá, že na vedení druhé cechovní knihy se podíleli stejní písaři. Písařské
ruce se ve většině případů shodují a odpovídají si i časovými obdobími, ve kterých se
v obou knihách vyskytují. Zcela se ovšem nepřekrývají, v druhé knize se vyskytují
někteří písaři, kteří do starší cechovní knihy nezapisovali. Je to způsobené především
tím, že zatímco v prvním rukopisu jsou zápisy ze 17. století nepříliš časté, ve druhé
knize tvoří většinu jejího obsahu.
Druhá kniha nebyla vedena stejně pečlivě jako starší rukopis a zápisy v ní mají občas
zběžnější charakter. Na začátku se nacházejí záznamy rozmanitého charakteru, mezi
nimi lze ale najít ojedinělá cechovní ustanovení. Následující část tvoří zápisy o
přijímání nových cechovních starších, které plynule navazují na stejné zápisy ve starší
knize a pokračují v nich rokem 1576. Jejich součástí jsou také finanční záznamy,
tentokrát je ovšem větší důraz kladen na půjčky členů cechu. Velmi cenná je část knihy,
která podchycuje přijímání nový mistrů mezi lety 1575 - 1675. Od konce 17. století je
kniha opět psaná pouze německy, jsou to zápisy o přijímání nových mistrů do cechu, ale
především se zde objevují finanční záznamy.
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5. Ediční poznámka
Tato edice si klade za cíl zpřístupnit v plném rozsahu cechovní knihu žateckých
kožešníků z let 1474 – 1814 a tím jí přiblížit širšímu okruhu badatelů. Její obsah je
proto podáván in extenso. Marginální poznámky, případně poznámky pod nebo nad
textem jsou organicky začleněny do zápisů, je na ně ovšem vždy upozorněno
v textových poznámkách. Pořadí zápisů bylo v edici zachováno stejné jako v rukopise,
aby byla dobře patrná jeho struktura a rozdílné způsoby, jakými byl využíván v různých
obdobích. Výjimkou tvoří zápisy, které písař odkázal na jiné místo v knize, v takovém
případě je zápis uveden na určeném místě, aby nebyla porušena provázanost textů.
Pro lepší orientaci v edici jsou jednotlivé strany označeny vždy číslem folia a
informací, zda se jedná o jeho recto či verso. K tomuto účelu byla využita již existující
foliace, která prochází celým rukopisem a která vznikla s největší pravděpodobností
později než zápisy v knize.
Číslovky se v textu objevují jak římské tak arabské a pro jejich nevelké množství
jsou ponechány v podobě, v jaké se vyskytují v textu. Jedinou výjimku tvoří letopočty,
které jsou v několika málo případech psány částečně arabskými a částečně římskými
číslicemi (tisíciletí a století je psáno římskými číslicemi, desetiletí a konkrétní rok je
psán číslicemi arabskými). V těchto případech je letopočet přepsán pro lepší orientaci
pouze arabskými číslicemi, na tuto skutečnost není upozorněno v poznámce.
Text rukopisu je psán z větší části česky, německy a pouze v několika málo
případech latinsky. Zápisy ve všech třech jazycích jsou transkribovány. Pro přepis
českých textů jsem používala ediční zásady J. Daňhelky 84 s přihlédnutím k pravidlům I.
Šťovíčka 85. Pro německé texty jsem se řídila pravidly od Johanna Schultzeho 86 a od I.
Šťovíčka 87 a pro texty latinské jsem zvolila pravidla od A. Vidmanové 88. Křestní jména
a příjmení jsou transkribována podle stejných pravidel, těch se nedržím pouze v případě,
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že jméno nebo příjmení nemá jednoznačné čtení a transkripce by mohla porušit jeho
zvuk nebo tvar, v takových situacích jsou jména transliterována. Vlastní jména jsou
sjednocena ve věcných poznámkách.. Místní jména, která nejčastěji určují původ osoby,
jsou také transkribována a ponechávána v té podobě, v jaké se nachází v textu, nejsou
převáděna do tvarů používaných dnes. Ve věcných poznámkách je uvedena dnešní
podoba místního názvu. Pakliže jsou místní jména uváděna v jiném jazyce, nejčastěji
v němčině, pak jsou tak také ponechána při transkripci, ale na jejich dnešní podobu je
upozorněno ve věcných poznámkách.
Většina zkratek v textu byla rozvedena a dána do hranatých závorek, stejně tak byly
slovně rozvedeny speciální znaky pro libry a kopy (£, β), na jejich rozvedení ovšem
není upozorněno. Běžné a často používané zkratky a zkratky měnových jednotek byly
sjednoceny a ponechány ve zkrácené formě. Jejich seznam je uveden na začátku práce.
V editovaném textu se objevují tři typy závorek podle edičních pravidel od F.
Roubíka 89. Kulaté závorky představují závorky, které byly použité v originálním textu a
špičaté závorky značí přeškrtnutý text. Hranaté závorky jsou použité pro poznámky
autora, mohou vyjadřovat nejisté čtení [?] nebo nečitelný text […] a upozorňují na
chyby v editovaném textu [sic] popřípadě [! opravené slovo]. Na konec strany uprostřed
zápisu je upozorněno svislou čarou za posledním slovem na straně a prvním slovem na
následující straně ( | ).
V edici se objevují dva druhy poznámek. Pod čarou jsou textové poznámky označené
majuskulními písmeny, které nejčastěji odkazují na zvláštnosti textu, na marginální
poznámky, nejisté čtení nebo přepisy textu. Na konci edice jsou věcné poznámky,
v kterých jsou uvedeny převody dat, názvy lokalit a určení jednotlivých osob.
Edice je opatřena jmenným rejstříkem.
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6. Závěr
Úkolem této práce bylo především vytvořit kritickou edici textu a zpřístupnit ho pro
případné další bádání. Za tímto účelem byla vytvořena transkripce celé knihy
s poznámkovým aparátem, který upozorňuje na zvláštnosti v textu a také na převod dat,
místní názvy a jednotlivé osoby. Vzhledem k množství osob, které se v textu vyskytují,
se věcné poznámky omezují pouze na členy cechy, k nimž poskytují základní
informace.
Kromě editovaného textu je důležitou součástí edice zejména analýza pramene, a to
jak jeho vnitřních, tak vnějších znaků. Z rozboru vnějších charakteristik, zvláště vazby a
použitého papíru vyplývá, že kniha vznikla na začátku 16. století a vazba rukopisu
předcházela jeho sepsání. První zápis lze datovat do roku 1504. Během 340 let, kdy byla
kniha používána, se na ní podílelo 36 písařských rukou, jednalo se většinou o školené
písaře, které si cech najímal, aby se starali o jeho písemnosti.
U vnitřní skladby knihy je dosud patrné její rozdělení do několika tematických částí,
které rozvrhl první písař, a které bylo později dodržováno, ačkoli v 17. století už ne
konsekventně. Od 17. století také dochází k posunu, zápisy byly psány nejen zběžnějším
písmem a s menší pečlivostí, ale jejich množství oproti zápisům z 16. století značně
ubylo. Zajímavé je sledovat i změnu jazyka. Až do roku 1675 byla v rukopise
používána zásadně čeština, ale od tohoto data jsou zápisy výhradně německé. Zásluhu
na tom má patrně příchod německy mluvících řemeslníků i postupné poněmčování
krušnohorských pohraničních oblastí. Je to také rok, kdy se změnil i charakter zápisů a
jejich obsah, který se vymykal dosavadnímu využívání knihy. Její využití se omezilo
pouze na zápisy o příjmu a vyučení učňů, výjimkou je pár zápisů o trestech pro
cechovní mistry. Mezi posledním českým a prvním německým zápisem byla devítiletá
pauza, kdy se rukopis vůbec nevyužíval.
Druhý dochovaný rukopis žateckých kožešníků vznikal jen o pár let později než
zpracovávaná kniha. Z jeho paleografického rozboru vyplývá, že na tvorbě obou knih se
podíleli titíž písaři, zároveň se některé zápisy doplňují, knihy byly tedy používány
paralelně. U mladší z nich není bohužel jasná struktura, její rozdělení na části je
chaotičtější a zápisy nejsou vedené s takovou pečlivostí. Zároveň je zřejmé, že druhá
cechovní kniha neměla přesné určení a objevují se v ní zápisy různého charakteru.
Stejně jako u starší knihy se v mladší objevuje němčina v roce 1675.
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Svým vývojem se kožešnický cech nevymykal dnešním představám o vzniku a
fungování řemeslnických organizací ve středověku. Vzhledem k omezenému množství
informací o cechu je kapitola o jeho historii stručná a znalosti o tomto tématu jsou
čerpány především z editovaného rukopisu. Bylo ovšem přihlédnuto i ke statutům
z roku 1578 a k druhé cechovní knize. Proběhla i konfrontace s dokumenty
dochovanými od pražských kožešnických cechů, z kterých vyplývá, že žatecký cech
s nimi udržoval kontakt a patrně od nich převzal mnohá statuta.
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8. Edice
f. 1v

<It. léta Božieho>
<Anno […] A>
Páni starší co ko[mu] z pušky puojčili
It. dali jsme Zubovi 1 za blány III kopy má rok do s. Bartoloměje zase vyplatiti.
It. dali jsme Štikovi 2 III kopy z pušky za tři kožichy, jeden zaječí a dva jeh[ně]čí, má
rok do lunského jarmarku vyplatiti.
<Anno etc. CX Placatovi páni starší puojčili jsú z pušky na troje blány VII kop a VI
gr., má rok vyplatiti konečně o středopostí.>
Léta t[isícého] patnáctistého čtvrtého v neděli před svatým Havlem 3 stala se jest
smlúva mezi pány staršími a řemeslem vším a Jane[m] Sopuškem 4 v takový zpuosob,
aby jim a řemeslu vše[mu] v jich potřebách posluhoval a co jim potřeby řídil a psal.
Najprve, aby což se listuov od ře[mes]la vyhoštěnie dotýče, kterýby chtěl míti na
pargameně [sic], aby témuž Janovi Sopuškovi 5 od téhož listu dal XV gr. míš, a pakliby
také který chtěl míti na papíru, aby také je[m]u za to dáno bylo X gr. míš. a přitom dále,
kdyby kterýž tovaryšuov potřeboval listu a při tom listu aby pečeť z cechu řemesla
všeho byla, ten aby od toho listu dal Sopuškovi 6 <bílý> gr. č, a což se cedulí kupeckých
od kteréžkoli koupě dotýče, když psáti bude, aby jemu dán byl gr. <bil> č. a což se
suchých dní dotýče, ty že jemu promíjejí, aby <jich> nedával, dokavadž jim v tom
slúžiti a řemeslu všemu bude a k tomu na každý rok při počtu obnovení ouřadu <o>, aby
jemu dáno bylo X gr. míš., za to Jan Sopoušek 7 přijal. To se jest dálo u pana Bertle 8 ta
smlúva v plné[m] cechu.

1569
Vivit redemptor meus et si non viveret unam horam nollem vivere.

f. 1r

O vosky
A

Datum nečitelné, rozmazané.

1

<Vostatek 9 za učedlníky III libry d.>
<Pavlovský 10 za uče[dní]ka I lib[ru] vosku>
<Saska 11 za uče[dní]ka I lib[ru]>
Kašpar 12 za učedlníky I lib[ru]
<Čmajral 13 za uče[dní]ka I lib[ru]>
<Hanzka 14 za uče[dní]ka I lib[ru]>
Sopoušek 15 za uče[dní]ka 1 lib[ru]
P[...]a B 1 libru
<Pavlovský 16 za druhého uče[dní]ka II libry>
Feleř 17 I It I It [sic]
Jiřík Liška 18 II lib[ry]
<Zub 19 s Pavlovským 20 spolu I lib[ru] gr., se v cechu haněli>
<Pavlovský 21 I lib[ru] >
<Zub 22 za učedlníka I lib[ru], pro ženu 6 lib[er] a Pav[lovs]ký 23>
Pertl 24 1 libru
Č[...]l 1 libru
<It. Kašparové 25 pújčili jsme 1 kopu na ten základ, který u nás jest.>
leta boz C
<It. pausu zuostává u pana Bertle 26 XVIII gr. V d.>
<It. prodali sme Jíro[v]i Ryšavé[m]u 27 blány a kožich franský, to obě <za III kopy>
za XXV gr., má dáti peníze na svaté[h]o Martina 28.>
<It. prodali sme Lorencovi 29 blány a kožich franský, to obě za 6 kop míš., má dáti
peníze na s[vatého] Martina 30. dt.>
<Léta Božího tisícého>
It. přijat jest za štukverníka Václav Hubka 31 léta 1617
f. 2v
Léta Božího patnáctistého čtrnáctého stalo se svolení tu neděli v Smrtedlnou 32 vo
štichy, aby žádnaj dráže štichu nekupoval nad X peněz bílajch, a ktožby koli dráž koupil

B
C

Jméno vybledlé, nečitelné.
Zápis nebyl dokončený.

2

a neb toto svolení pronesl, aby bez milosti propadl do chechu [sic] kopu, a to aby žádný
pře [sic] tři štichy víc nekupoval.
It. též svoleno kupovati do spolku po tři trhy, aby žádný dráž nebral jehnětiny přes
XVIII d. ani doma, a ktožby koli dráž doma koupil a neb domú kázal sobě nésti, též pod
prvním pausem bez milosti pod tou koupí a pod gr.
It. Svolení se stalo z plného cechu, co se tkne vo pochovávání, aby každý šel pod
pausem.
<It. dali páni starší za Vrbu 33 XXI kop.>
<It. dali páni starší jedny a púl kopy a za Kubu.>

f. 2r

O vosky
<Mašťovský 34 vosku púl libry pausu>
Švamberk 35 vosku púl libry pausu
Čajka 36 I za učedlníka
<Krčerk 37 libru za učedlníka>
<Kodele 38 libru za učedlníka z Mašťo[v]a>
<It. Kodele 39 libru vosku pausu>
<It. Mašťovský 40 púl libry pausu>
<It. Kabát 41 libru za učedlníka>
<It. Lorenc 42 libru za učedlníka z Mostu>
Čajka 43 libru pausu
<Kodele 44 libru pausu>
<Zub 45 púl libry pausu>
<Trnková 46 libru pausu>
<Kodele 47 dvě D libry za učedlníky a má dáti k Veliké noci.>
<Jíra Ryša[v]ý 48 za učedlníka>
<Švamberk 49 za učedlníka za Němce>
<Vít Černej 50 za učedlníka Slavětína>
<Kabát 51 za učedlníka z Mostu dt.>
<It. Pertl 52 za učedlníka za Kav[kov]a syna>
D

dvě - dopsáno nad textem.

3

<It. Pertl 53 za učedlníka za Vrbu 54 dt.>
<Zub 55 libru za učedlníka ze Hba 56 dt. E a z cha[...]o libru dt. F
<Švamberk 57 za učedlníka z No[véh]o Města dt.>
<Vobrázek mladý 58 libru za Korzárka 59>
<It. Beran 60 za učedlníka od Urbana sladov[ník]a dt.>
<It. <Drkuta 61> Jan Žižka 62 za učedlníka z Mostu libru vosku a má dáti o našem
jarmarce.>
<It. Kodele 63 libru vosku za Matějíčko[v]a syna do s[vatéh]o Václava rok anno
domini 1521 64>
<It. Bertl 65 libru vosku za učedlníka za lekci šlakeverdu [!šlakenverdu]>
<It. Bertl 66 libru vosku za Holýho 67>
<It. Linhart 68 libru vosku z Novýho Města>
<It. Švamberk 69 libru vosku z Třebenic>
<It. Linhart 70 za učedlníka z Tolu 71 libru>
<It. Linhart 72 za učedlníka z Teplý libru>
<It. Trnka 73 libru z Kadaně za učedlníka>
<Švamberk 74 libru šlakumverdu>
<Zub 75 za učedlníka s Tolu 76 libru>
f. 3v
Kteří tovaryši provinili proti pánom starším i všemu řemeslu
It. Vojtíšek 77
It. Holarek 78
It. Larka 79
It. Mrázek 80
It. Píseckaj 81
Švamberk 82 za učedlníka s Tolu 83 libru
Anno d[omi]ni 1551

E
F

dt. nadepsáno nad textem.
dt. - nadepsáno nad textem.
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V neděli p[ře]d Hromnicemi 84 v plnosti cechu u pa[n]a Matouše Trampešky 85 toho
času jednoho z starších stala se smlouva strany Havla Krtský[h]o 86 s jedné a Albrechta
Moravce 87 strany druhé a to taková, jakáž jest se času předešlýho nevole stala mezi nimi
u pana Jana Mašťovskýho 88, tu sou se v plnosti pořádku vo to smluvili a jede[n] každý
z nich druhýmu připověděl to na časy budoucí to[h]o ničím zlejm nepřipomínati.
f. 3r
Léta páně 1569
V neděli den svatých Filipa a Jakuba 89 vzato z pokladici [sic] XXXI gr., dáno od
nich XV gr. za p[rá]va, která sou do Prahy poslali a XX gr. na outratu.
It. též tolskej gr. vzat a formanu jest dán.
It. též Janovi Kameníkovi 90 tolar dán na fúru.
Léta 1635 v neděli Smrtedlnou 91 stalo se svobodné svolení pánú starších i všeho
poctivého cechu o koupení jehen [sic] těch kožek, aby žádný nekupoval, než páni starší
na chech [sic], že mají od pánú řezníkú koupiti a mezi všecky mistry rovné díly klásti.
Kdobykoli pako [sic] nařízení přestoupil, aby 2 kopy pokuty povin[n]ě byl složiti.
f. 4r

Léta páně 1565
v neděli po Třech králích 92 propadl jest Blažek Kotrbek 93 pánúm starším pokutu libru
vosku, má ji položiti k svátkúm velikonočním 94 najprve přístím.
f. 5v
<It. léta Božieho 1498 léta tohoto páni starší, Bertl 95, Hladič 96, Hanzka 97, Kašpar 98,
přijeli jsú peněz společných do pušky XVI kop a XVII gr., zlaté vzali bez jednoho po
padesáti gr.>
<It. léta Božieho 1499 léta toho páni starší, Bertl 99, Hladič 100, Mašťovský 101,
Kašpar 102, přijeli jsú peněz společných do pušky XVII kop a XX gr. a z toho vydali jsú
za králíky Saskovi 103 II kopy a II gr.>
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<It. léta etc. XV páni starší léta toho jsú: Hladič 104, Matěj 105, Mašťovský 106,
Kašpar 107, přijeli sú peněz společných do pušky XVIII kop a XVII gr. míš. a 2 d.
Z toho vydali sú starší z pušky za králíky II kopy a XV gr. míš. a za tři šerlinky XVI
gr. míš. Jiříkovi Liškovic 108, když měl řemeslo okázati.
It. opět týž starší dali jsú z pušky od sviec dělánie XIIII gr.
It. zámečníku Černé[m]u za plechy k těm sviecem, že jest je okoval, aby do nich
svíčky se stavěli IIII gr.>
<It. od sviec od Hromnic dělání od vanočních a velikonočních III gr. 9 d.>
<Léta patnáctistého prvnieho páni cechmistři jsú tito: Bertl 109, Voráček 110,
Čmajral 111, Vostatek 112, přijeli jsú počet od předešlých cechmistruov, kterýž jsú týž
úřad drželi toho roku před nimi, sumu peněz společných řemesla všeho XXI kop XI gr.
Tu ne[dě]li před s[vatým] Šimonem a Judu 113 apoštoluov Božích zlaté jsú přijali tři
každý v padesáti gr.
It. koupili sme III kopy míš. blány u Kašpara 114.>

f. 5r
<It. k okazovánie řemesla páni starší Linharthovi 115 dali sú za kralíky z pušky II
kopy XVIII gr.>
<It. za tři šerlinky XV gr. též tak Linhartovi 116 k též potřebě.>
<Léta páně patnáctistého druhého páni cechmistři jsú tito: Matěj Hádek 117, Jiřík
Mašťovský 118, Bartoš Vostatek 119, Jíra Čmajral 120.>
<Páni cechmistři tito přijeli jsú počet od předešlých cechmistruov, kteříž jsú týž úřad
drželi roku toho před nimi, sumu peněz společných řemesla všeho XXIII kop III gr., v
neděli na den svatého Havla 121 zlaté jsú přijeli tři po padesáti gr. a opět tři po padesáti
gr. bez jednoho gr.>
<It. za svačinu, jako jsme měli o masopustě 122 u pana Matěje 123, dali jsú starší
z pušky II kopy XX gr. III d.>
<Léta páně etc. G patnáctistého třetieho páni cechmistři jsú tito: Bertl 124, Hladič 125,
Pavel Štika 126, Čmajral 127. Páni cechmistři, kteří jsú roku tohoto, přijeli jsú počet od
předešlých cechmistruov, kteříž jsú týž úřad drželi roku toho před nimi, sumu peněz
společných řemesla všeho XX kop VII gr., v neděli po svatém Janu hlavy stětí 128 zlaté
G

etc. – nadepsáno nad textem.
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jsú přijali tři po padesáti gr. úplně a opět tři po padesáti gr. bez jednoho gr., tak těch 6
zlatých přijali k sobě a k okazovanie ǀ
f. 6v
ǀřemesla, týž páni starší Cristofovi 129 dali jsú za králíky z pušky, Sopouškovi 130 II
kopy a X gr. míš. a Váňovi za z [sic] šerlinky XII gr., Placatovi za troje blány dali jsú
starší z pušky VII kop.>
<It. Pitrovi dali jsú z pušky za VI kožichuov, které jsú u něho kupili páni starší, I
kopu XII gr.>
<It. Pavel Štika 131 prodal blány jedny od Placaty za IIII kopy č. X gr., ty peníze jsú
pozuostaly u něho.>
<It. Čmajral 132 prodal jest také druhé blány též od Placaty za H puol čtvrtý kopy a za
V gr., ty peníze jsú také pozuostaly u něho.>
<It. od těch obojích blán od diela vuobojek Pavlovi Štikovi 133 a Čmajralovi 134 XXVI
gr.>
<It. žoldnéřom, jako byli na rathuze a jarmarce, dali také VIII gr. míš.>
<It. páni starší dali jsú také za pivo z pušky puol kopy míš. o < za> svačinu, když jsú
o místa loso[va]li luni [sic] Žižkovi 135 IIII gr.>
<It. Bertlovi 136 dodali za jirchu X d.>
<It. prodali jsme Zubovi 137 blány za III kopy a za IIII gr.>
<It. žoldnéřom, jako byli na rathuze o jarmarce, dali jim snídani, na to naložili starší
VII gr. z pušky.>
<It. Krištofovi 138, jako v Mostě byli o korúhev, XII gr. č. II d.>
<It. Hladičovi 139 VI gr. III d.>
Léta páně etc. patnáctého čtvrtého páni cechmistři jsú tito: Bertl 140, Matěj 141, Pavel
Štika 142, Čmajral 143.
Páni cechmistři, kteří jsú roku tohoto, přijali jsú počet předešlých cechmistruov,
kterýž jsú týž úřad drželi roku tohoto před nimi, sumu peněz společných řemesla všeho
XXIIII kop, v neděli před svatým Havlem 144 zlaté jsú přijali VII k té sumě bez jednoho
po padesáti gr., tak jsú k sobě přijali.

H
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f. 6r

Vydánie panuov starších
It. vydali jsú páni starší na korúhev z pušky VIIII kop XXIIII gr.
It. Valentovi jako proti kupcov, kteří z Lipska jeli, za službu dali jsme také z pušky
V gr.
It. o jarmarce žoldnéřom VIII gr.
It. dělníkom jako v rathuze dě[la]li LII gr.
It. od sviec VIII d.
Léta páně tisícieho patnáctistého pátého páni cechmistři jsú tito: Bertl 145, Matěj 146,
Čmajral 147, Linhart 148.
It. páni cechmistři, kteří jsú roku tohoto, přijeli jsú počet od předešlých
cechmistruov, kterýž jsú týž úřad drželi roku tohoto před nimi, sumu peněz společných
řemesla všeho XV kop XV gr. v neděli po svatém Havle 149.
It. přijeli jsú od Švamberka 150 1 kopu.
It. přijeli jsme za kožich XXIIII gr.
Vydání panuov starších roku toho z příjmú
It. za králíky II kopy XII gr., za šerlinky panu Matějovi 151, XIIII gr. Švamberkovi 152,
když řemeslo ukazo[va]l.
It. za hedvábí k korouhvi k ocasu za V čtvrtí tafatu XXV gr.
It. jako Hřiba p[ro]vázeli, žoldnýřom za snídanie I i od sviec VIIII gr. II d.
Sumu všeho učiní III kopy VIII d.
It. přidali jsú páni starší z pušky žoldnéřom, jako Hřiba provázeli, XXXI gr.
f. 7v
It. o svačině dali jsme XXIII gr. z pušky, j[es]to se nedostalo při sbíránie.
It. dali jsme za jirchu Švamberkovi 153 k blánám VI gr.
It. dali jsme za králíky z pušky II kopy méně X gr. Kabátovi 154, když řemeslo
ukazoval.

I
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Léta páně tisícieho patnáctistého šestého páni cechmistři jsú tito: Bertl 155,
Mašťovský 156, Sopoušek 157, Kristof 158.
Přijem
It. páni cechmistři, kteří jsú roku tohoto, přijeli jsme počet od předešlych
cechmistruov, kterýž jsú týž úřad drželi roku tohoto před nimi, sumu peněz společných
řemesla všeho XIII kop XLII gr. v neděli po svatém Havle 159.
It. přijeli jsme za kožich za franský, Bertl 160 prodal, XXV gr.
It. přijeli jsme od Rabata 1 kopu, kterú měl dáti do cechu.
It. přijeli jsme od Pavla Štiky 161 za starú korúhev XVIII gr., Sopušk[ov]i 162 z to[h]o
dáno 1 gr. devatenáctý etc.
Vydánie pánuov starších roku tohoto z příjmú
It. za tři šerlinky k okazovánie řemesla Kabátovi 163 dáno za ně XV gr.
It. kdy jsme tovaryše vyrukovali s pány knapy, dali jsme za hus [sic] VII gr.
It. za jirchu k blánám Kabáto[v]i 164 VII gr.

f. 7r

<It. za hus [sic] dáno, jako jsme s knapy vyruko[va]li tovaryše VII gr.>
<It. za jirchu Kabátovi 165 k blánám k obšívánie VII gr.>
It. od sviec dělánie X d.
It. vydali jsme za purgmistřví pana Bartoše Skopce 166 XX gr., když jsú byli tovaryši
při tom.
It. dali jsme za X lib[er] vosku 1 kopu.
It. od opravovánie korúhve ocasu IIII gr., od sviec dělánie VIII d.
It. od pohřebu [sic] Feleřova 167 od zvoněnie žákóm, což k tomu potřeba kázala, dali
jsme XI gr. V d.
It. zbroj dvojí, kterú jsme koupili přednie a zadnie kusy, dali jsme za ni II kopy méně
IIII gr.
It. k tomu jsme přikoupili dvoje myšky, dali jsme za ně 1 kopu IIII gr. míš.
It. koupili jsme třetí zbroj u Kryštofa zadní a přední kus, k to[m]u myšky, dali jsme
za tu II kopy V gr. míš.
It. od vyčištěnie té zbroje dali jsme V gr.
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Příjem
Léta Božieho tisícieho pětistého sedmého starší roku toho: Bertl 168, Sopoušek 169,
Čmajral 170, Linhart 171.
Páni starší cechmistři svrchu psanie, kteří jsú roku tohoto, přijeli jsú počet od
předešlých cechmistruov, kterýž jsú týž úřad držali roku to[h]o před nimi, sumu peněz
společných řemesla všeho XI kop XXVIII gr. v neděli před Božiem narozeniem 172.
It. přijeli sme od Jíry Ryšavého 173 kopu míš., kterú dal do cechu.
f. 8v

Vydánie panuov starších
<It. Lorencovi 174 za králíky k okazová[ni]e řemesla dáno II kop VI gr. míš.>
It. za III šerlinky <k to[m]u> Linhartovi 175 dáno XVIII gr.
It. Linhartovi 176 za sud k zbroji chovánie dáno III gr. míš.
It. pan Bertl 177, které vzal čtyři kopy z pušky na jehnětiny, z toho zase vydal od svíc
dělánie VIIII d., od opravovánie zbroje III gr. II d., za stravu mezi knapy, za žoldnéře
XXVI gr. III d. Žoldnéřom sme přidali po 1 gr., to[h]o učinie XV gr., od pobíjenie sudu
III gr. III d., od čištěnie zbroje XX gr.
It. Lorencovi 178 za králíky, týž z těch čtyř kop pan Bertl 179 dal II kopy VI gr.
Toho vše[h]o vydánie z těch čtyř kop suma činie III kopy XV gr. III d., ostatek té
sumy dodal <L gr. míš. III d.> XLV gr. III d.
Léta Božieho tisícieho pětistého osmého starší roku to[h]o: Bertl 180, Čmajral 181,
Linhart 182, Pavlovský 183.
Příjem
It. páni starší svrchu psanie, kteří jsú roku tohoto, přijeli jsú počet od předešlých
starších cechmistruov, kteříž sú týž úřad drželi roku to[h]o před nimi, sumu peněz
společných řemesla všeho|
f. 8r
|XIII kop 1 gr. III d. tu neděli před svatým Václavem 184
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It. dali páni starší za králíky k ukazování řemesla Koníčkovi J185 II kopy míš. II gr.
It. dali páni starší k svačině II kopy X gr.
It. za šerlinky XIX gr.
It. za jirchu VII gr.
<It. Koníček 186 za blány a za kožich za to voby IIII kopy a VIII gr.>
It. vod sviec udělání III gr. I d.
K vokazování řemesla Černýmu 187 dali za šerlinky Zubo[v]i 188 XVIIII gr.
It. za králíky II kopy II gr. Lorenco[v]i 189
It. za jirchu VIIII gr.
<It. prodali blány a kožich franskaj Černý[m]u 190 za IIII kopy míš. X gr.>
It. vydali žoldnýřom LI gr.
It. dali jsou Chadymovi řemeslo všecko z pušky XX gr. míš.
<It. Koníček 191 a Černaj 192 mají dáti na s[vatého] Jakuba 193 za blány.>
It. dali za králíky II kopy a XII gr. k okazování řemesla Trnkovi 194.
It. za šerlinky XVIII gr.
Léta Božieho tisícého pětistého devátého starší roku toho: Bertl 195, Linhart 196,
Pavlovský 197, Zub 198.
Příjem
It. páni starší svrchu psanie, kteří jsou roku tohoto, přijeli jsou počet od předešlejch
starších cechmistrouv, kteří sou ten ouřad drželi roku toho před nimi, sumu peněz
společných řemesla všeho XIII kop hotových peněz a púl třetí kopy za králíky a za
šerlinky Trnkovi 199 k ukazování řemesla.
f. 9v
It. Trnka 200 za blány a za kožich IIII kopy a XX gr. rok do masopustu.
It. z vúle všeho řemesla dali sou Bártovi kožišníku do Královic I kopu a pučili týmuž
Bártovi II kopy a slíbil za to pan Jindřich Hladič 201. Anno domini 1510 a rok má od
svatého Václava 202 do roka <ny>.
It. pučili sou Kyrský[m]u do Královic II kopy a slíbil za to Linhart 203 a Durašek a rok
má do svatého <Václava> Bartoloměje 204 a z vúle všeho řemesla dali sou mu kopu.

J
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Léta Božieho tisícího pětistého desátého starší roku toho: Linhart 205, Pavlovský 206,
Jan Bertlú 207, Matouš Drkuta 208.
Příjem
It. páni starší svrchu psanie, kteří sou roku tohoto, přijeli jsou počet od předešlejch
starších cechmistruov, kteří sou ten ouřad drželi roku toho před ni[m]i, sumu peněz
společných řemesla všeho XIIII kop LV gr. s královickém dluhem.
It. dali sou páni starší za soudek kvásku IIII gr.
It. vod sviec IIII gr. I d.
It. vod Čajky 209 do pušky dal XXVIII gr.
It. žoldnýřom, jako s niem byli, X gr. I d. a za snídani III gr. <V d.>.
It. utratili sme, jako sme Židem měli činiti, XIIII gr.
It. za voprávk<l>u korahví [sic] VIII d.
It. žoldnýřom, jako Frinta provázeli, XI gr.
It. vod sviec III gr. a III d.

f. 9r
Léta Božíh [sic] 1511 starší tohoto roku: Bertl 210, Linhart 211, Pavlovský 212, Zub 213.
Příjem
It. páni starší svrchu psanie, kteří jsou roku tohoto, přijeli sou počet od předešlých
starších cechmistruov, kteří sou ten ouřad drželi roku toho před ni[m]i, sumu peněz
společných řemesla všeho XV kop bez VI gr. s královickajm dluhem.
Léta Božieho tisícího pětistého dvanáctého starší roku to[h]o: Bertl 214, Linhart 215,
Drkuta 216, Čajka 217.
Příjem
It. páni starší svrchu psanie, kteří jsou roku tohoto, přijeli sou počet od předešlých
starších cechmistruov, kteří sou ten ouřad drželi roku toho před ni[m]i, sumu peněz
společných řemesla všeho XIIII kop a XXII gr. II d.
Léta Božieho tisícího pětistého patnáctého starší roku tohoto: Bertl 218, Linhart 219,
Zub 220, Čajka 221.
Příjem
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It. páni starší svrchu psaní, kteří jsou roku tohoto, přijeli sou počet od předešlých
starších cechmistruov, kteří sou ten ouřad drželi roku toho před ni[m]i, sumu peněz
společných řemesla všeho XIIII kop a XIIII gr. I d. vo svátcích velkonočních 222.
It. páni starší dali od zbroje čistění XXV gr.
It. žoldnýřom vo jarmarce XII gr.
It. jako sme stáli s pány soukeníky na rathauze XI gr.
Vod korouhve IIII d.

f. 10v
It. k vokazování řemesla Koubovi 223 za králíky dali II kopy VII gr.
It. za šerlinky XX gr.
It. za jirchu VII gr.
It. koupil <v> Kouba 224 blány a kožich za IIII kopy a za X gr. a má rok peniezov do
svatého Václava 225, vod sviec VIIII d. k Vánocom 226.
Léta Božieho patnáctistého šestnáctistého [sic] starší roku tohoto: Bertl 227,
Linhart 228, Čajka 229, Kodele 230.
Příjem
It. páni starší svrchu psaní, kteří jsou roku tohoto, přijeli sou počet od předešlých
starších cechmistruov, kteří jsou ten ouřad drželi roku toho před ni[m]i, sumu peněz
společných řemesla všeho XV kop míš. a XVIII gr. ten pondělí po květní neděli 231 s
Koubove[m] 232 dluhem.
It. od sviec velkonočních a svatodušních XVI d.
It. za provázky korouhvi X d.
It. žoldnýřom vo jarmarce přidali z pušky XVI gr.
It. Kašpar 233 za blány III kopy a X gr., rok penězom až se starší budou měniti.
Léta Božieho patnáctistého sedmnáctého starší roku tohoto: Bertl 234, Linhart 235,
Kašpar 236, Zub 237.
Příjem
It. páni starší svrchu psaní, kteří jsou roku tohoto, přijeli sou počet od předešlých
starších cechmistruov, kteří jsou ten ouřad drželi roku toho před ni[m]i, sumu peněz
společných řemesla všeho.
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f. 10r
It. dali páni starší za králíky k ukazování řemesla II kopy a XV gr. za šerlinky a
koupil to Beran 238 zase za III kopy a za XXXX gr. a rok penězom do svatého
Václava 239.
It. k svačině při losování dal pan Linhart 240 XVIII gr.
It. Pertl 241 V gr. za vepřovou pečeni
It. vod zbroje čistění XXX <kop> gr.
Léta páně patnáctistého osmnácté[h]o stalo se svolení všeho řemesla ten outerý před
svatým duchem 242, aby bylo sbírano na každý suché dni do pušky po II d. b.
Léta Božího patnáctistého osmnáctého starší roku tohoto: Linhart 243, Jan Pertlú 244,
Švamberk 245, Lorenc 246.
Příjem
It. páni starší svrchu psanie, kteří jsou roku tohoto, přijeli jsou počet od předešlých
star[ší]ch cechmistruov, kteří jsou ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz společných
řemesla všeho XIII kop míš. tu neděli před svatý[m] Šimonišem 247.
f. 11v
It. vydali sou páni starší žoldnýřom vo jarmarce LIIII gr. a za snídani V gr. I d.
It. od zápisu, jako sme Židi stáli II gr.
It. od sviec II gr. II d.
It. od sviec svatodušních XII d.
Léta Božího 1520 starší roku tohoto: Bertl K248, Linhart 249, <Jan> Kabát 250, Trnka 251.
It. páni starší svrchu psanie, kteří jsou roku tohoto, přijeli jsou počet od předešlých
starších cechmistruov, kteří sou ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz společných
řemesla všeho XVI kop XX gr. II d. s luhem [!dluhem] Kašparovajm 252 i Žižkovajm 253.
It. Kašpar 254 dlužen III kopy a X gr.
K
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III kopy XXV gr. dt.
<It. Žizka 255 III kopy XXV gr.>
It. vydali jsou páni starší k svačině při losování z pušky L gr.
It. dali za králíky k ukazování řemesla Vidláčkovi 256 II kopy bez V gr.
It. Vidláček 257 dal I kopu do cechu a dali z nich VIII gr. od postavníku od díla a VIII
gr. za jirchu a Zubovi 258 za šerlinky XXII gr.
<It. Vidláček 259 koupil u pánú starších u všeho řemesla blány a kožich za IIII kopy a
za XV gr. a rok penězom do <sva> Hromnic 260 najprv příští. dt.>
Léta Božieho 1521 starší roku tohoto: Bertl 261, Linhart 262, Kabát 263, Švamberk 264.
It. páni starší svrchu psaní, kteří jsou roku tohoto, přijali jsou počet od předešlých
starších cechmistruv, kteří jsou ten ouřad ǀ
f. 11r
držli před nimi, sumu peněz společných řemesla všeho XV kop gr. míš. míně VIII gr.
a u Kašpara 265 <II> 6 kop X gr.
Léta Božieho 1522 starší tohoto roku: Bertl 266, Linhart 267, Čajka 268, Kabát 269.
It. páni starší roku tohoto přijali jsou počet od předešlých starších cechmistruov, kteří
jsou ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz společných řemesla všeho XIIII kop
XXXXIIII gr. a u Kašpara 270 XXXX gr.
It. Holubo[v]i od zbroje dali II gr. II d.
Zústáváme Linharto[v]i 271 za pečeť LXXIIII gr.
Léta Božího 1523 starší toho roku: Bertl 272, Linhart 273, Kabát 274, Lorenc 275.
It. páni starší roku tohoto přijali jsou počet od předešlých starších cechmistruov, kteří
jsou ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz společných řemesla všeho XI kop XXXX L
s Kašparovajm 276 dluhem a s Jírovajm Lišovic 277, Kašpar 278 XLII kop a Jíra 279 I kop.
Léta Boží[h]o patnáctisté[h]o dvadcáté[h]o čtvrtého
It. tu neděli po naroze[ni]e pan[n]y Marie 280 páni starší roku toho: Linhart 281,
Trnka 282, Švamberk 283, Kabát 284, <učinili sú> přijali sú počet od předešlých starších
L
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cechmistruov, kteří sú ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz X kop VIIII gr.
s Kašparovým 285 dluhem a s Jírovým Liškovic 286, Kašpar 287 XL gr. a Jíra 288 I kopu.

f. 12v

Vydánie
It. za vosk za červený ku pečeti dáno II gr.
<Švamberk 289 za učedlníka dal lib[ru] vosku.>
<Beran 290 za učedlníka dal lib[ru] vosku.>
<It. od sviec dělánie do kostela dáno XII gr.>
It. za zámek a za skoby, kde se svíce stavějí v kostele, dáno IIII gr.
It. Vrbovi 291 k blánám, za jirchu Švamberkovi 292 dáno VIII gr.
It. za šerlinky k okazovánie ře[mes]la Vrbovi 293 dáno XXV gr.
It. Vrba 294 dal do cechu 1 l[i]b[ru] vosku, když řemesla okazoval.
It. od Jíry Liškovic 295 přijali sme 1 kopu, kterú byl do cechu dlužen.
It. přidáno k svačině z pušky 1 kopa XX gr.
It. od sviec dělání to[h]o roku XVIII gr. II d.
It. od opravování zbroje XII gr.
Příjem
It. od Vrby 296, když j[es]t přijat do řemesla, přijali sme 1 kopu míš.
It. jako Vrba 297 řemeslo okazoval, ty blány a kožik [sic] prodali sú to Vrbovi 298 za
IIII kopy za X gr. míš., má ty peníze o s[va]tý Václav 299 [sic] příští dáti do cechu.
Léta Božie[h]o XV XXV starší roku toho
It. tu neděli po svaté Lucii 300 páni starší roku to[h]o: pan Jan Pertl 301, Linhart 302,
Trnka 303, Jan Švamberk 304, přijali sú počet od předešlých starších cechmistruov, kteří sú
ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz XII kop LII gr. I d.
f. 12r
Příjem
It. přijali sme od Laure[n]ce 305 za svačinu X gr. míš. kop.
Vydánie
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It. Sopouškovi 306 písaři dáno X gr. za jeho práci roku předešlé[h]o.
It. od sviec dělání do kostela k Vánocom dáno IIII gr.
It. <od> za klíček k pušce dá[n]o XII d.
It. králíka za sto, kdy Vrba 307 okazoval řemeslo, dáno II kopy XII gr.
f. 13v
It. od sviec dělání k Velcenoci [sic] IIII gr.
It. od cechu obchá[ze]nie Žizkovi 308 dáno II gr., j[es]to Holuba 309 doma nebylo.
It. když korúhev věšeli, utraceno II gr.
It. za zbroj, za přední a zadní kus, za peklhaubec dáno III kop XII gr.
Léta Božího etc. XV XXVI starší roku toho.
It. tu neděli po svaté[m] Vavřinci 310 páni starší roku to[h]o: Linhart 311, Matouš
Trnka 312, Jan Švamberk 313, Tomáš Kabát 314, přijeli sú počet od předešlých starších
cechmistruov, kteří sú ten ouřad drželi před nimi, sumu peněz VII kop XXII gr.
Příjem
f. 13r

Vydánie
It. Sopouškovi 315 písaři za jeho práci roku to[h]o dáno X gr.
<Drkutovi služebníku dáno suchých dní při svaté[m] Václa[vovi]e 316 VIII gr. a opět
při Vánocích dáno mu též suchých dní.>
It. od zbroje čištění dali sme X gr., žoldnéřo[m] o jarmarce dáno XVI gr.
Od sviec dělání k svaté[m]u Duchu dáno II gr.
It. od sviec k Vánoco[m] a k Velicenocí [sic] dali sme VI gr. III d.
It. puojčili sme na pancíř Mikšovi Hádkovi II kopy míš.
Léta Boží[h]o etc. XXVII starší roku toho volenie.
It. Bertl starý 317, Matúš Trnka 318, Tomáš Kabát 319, Jakub Zub 320, týž páni starší
přijeli počet od předešlých starších, kteří sú tajž ouřad před nimi drželi, sumu peněz
přijali V kop XVIII gr. V d.
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Příjem
It. za blány a za kožich šerlinkavý, na kterýchž Říha 321 řemeslo okazoval, přijali sme
IIII kopy XXV gr.
A do cechu od téhož Říhy 322 1 kopa.
Vydánie
It. žoldnéřo[m] o jarma[r]ce dáno XX gr., od sviec od dvojích VI gr.
It. za králíky Říhovi 323 k okazo[vá]nie řemesla II kopy IIII gr. a za šer- ǀ
f. 14v

|linky a za jirchu XXXVI gr. míš.
It. žoldnéřo[m], jako na dráby jezdili i od zbroje, XVIII gr.
Léta Božího etc. XXVIII starší roku to[h]o voleni, Linhart 324, Jan Švamberk 325,
Jakub Zub 326, Jan Beran 327, týž páni starší, přijeli sú počet od předešlých starších, přijali
sumu peněz společných VIII kop míš. IIII gr.
Vydaní
It. Sopouškovi 328 písaři těchto registr dáno X gr. od suchých dní.
Léta etc. XXVIIII starší roku toho voleni, Linhart 329, Trnka 330, Zub 331, Jíra
Ryšavý 332, týž páni starší přijali sú počet od předešlých starších, přijali sumu peněz
společných VIII kop tu ne[dě]li před svatú Kateřinú 333.
Vydání
Sopouškovi 334 písaři těchto registr dáno X <kop> gr. od suchých dní.
It. za vosk k pečeti 1 gr. dali sú.
f. 14r
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It. Součkovi 335 puojčili sme 1 kopu na zbroj na přední a zadní kus, peklhaubec,
vobojček má zase vyplatiti o Veliké noci, to se stalo v pon[dě]lí po s[vatém] Mikuláši
léta etc. XXVIIII 336.
It. od sviec dělání k Vánoco[m] IIII gr. dáno od 9 skoby kováři.
It. my starší prvotně i přivolení i také někteří tovaryši tito níže psaní vzali sme
z pušky obecní IIII kopy <kopy> od skoby kováři M VIIII gr. vše míš. kop, tito sme:
<Linhart 337, Trnka 338, Jíra Ryšavý 339, Švamberk 340, Beran 341, Farář 342, Balíř 343,
Říha 344>, máme ty peníze zase vložiti do pokladnice, jeden každý má zase
polo<vici>žiti N XXXI gr. míš. a to[h]o mají hojenství a rok do svaté[h]o Bartoloměje 345
najprv [pří]ští od datu to[ho]to zápisu. To se stalo v neděli po Hromnicech léta etc.
XXX 346, s[u]m[a] to[h]o vše[h]o VIII kop VIII gr.
It. dali sme z pušky Mikšovi Hádkovi, dodali sme za pancíř X gr.
It. od sviec dělání k Velcenoci [sic] III gr. IIII d., žoldnéřom dodali sme IIII gr.
It. dali páni starší za Vrbu 347 1 kopu XII gr.
It. dali za Koubu 348 také ½ kopy 1 gr., vše z pušky.
Léta Božího etc. XXX příjem
Starší roku to[h]o jsú volení, Matúš Trnka 349, Tomáš Kabát 350, Jan Beran 351, Vávra
Farář 352, týž páni starší přijali sú počet od předešlých starších sumu peněz společných
VIIII kop XX gr. i s Čapkový[m] 353 dluhem.
<It. koupil j[es]t Bačenka 354 od pánú starších blány, kožich, na kterýchž ukazo[va]l
řemeslo, koupil to za IIII kopy, ty peníze má dáti a [sic] s[va]tý Bartoloměj 355, slíbili
zaň Farář 356 a Říha 357.>
f. 15v
It. přijali sme od Bačenky 358 1 kopu.
Vydánie

M
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It. když Bačenka 359 řemesla ukazoval, vydali sme za králíky, za šerlinky, za jirchu a
za to za všecko dáno III kop méně XVI gr.
It. Kabátovi 360 od sviec dělání VII gr.
It. žoldnéřo[m] o jarmarce dáno XII gr.
It. puojčili sme Žižkovi 361 XIIII gr. cechovních peněz.
Léta Boží[h]o etc. XXXI páni starší roku to[h]o jsú volení tito skrze pana purgmistra
a pány jich milosti, Linhart 362, Matúš Trnka 363, Jan Švamberk 364, Tomáš Kabát 365, týž
páni starší přijali sú počet od předešlých starších sumu peněz XIII kop <VI gr.> tu
ne[dě]li před Božím narozením 366.
It. puojčili sme Petrovi Srbovi X gr.
It. Štěpánovi z Písku pohořalé[m]u dali sme z pušky XX gr.
It. vydali páni starší z pušky pro potřeby vše[h]o řemesla XI gr. č. I d.
f. 15r
Léta etc. XXXII páni starší roku to[h]o volení skrze pana purgmistra a pány jich
milost osoby tyto, Matúš Trnka 367, Jan Beran 368, Tomáš Kabát 369, Vavřinec Farář 370, tu
ne[dě]li před s[va]tý [sic] Havle[m] 371.
It. týž páni starší přijeli sú počet od předešlých starších sumu peněz do pušky XIII
kop.
Vydání z téhož příjmu
Za Kašpara 372 dáno V kop XII gr.
Maléři [sic] na svíce II kopy, slíbil za to Bače[n]ka 373.
Za káču 1 kopa dáno.
<Za Jíru Liškovic 374 dáno 1 kopa.>
Za Vrbu 375 také dáno XVII gr.
Na žoldnéře dáno X gr. IIII d.
Od zbroje dáno III gr.
Od sviec Kabátovi 376 V gr. III d.
Koníčkovi 377 za králíky Havlovi II kopy VII gr.
f. 16v
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Léta etc. páni starší roku to[h]o volení skrze pana purgmistra a pány osoby tito,
Linhart 378, Jan Beran 379, Tomáš Kabát 380, Pavel Čapek O381, to se stalo tu ne[dě]li po
svatém Jiljí léta XXXIII 382.
It. týž páni starší přijali sú počet od předešlých starších sumu peněz XVI kop míš.
Léta etc. páni starší roku to[h]o voleni tito, Linhart 383, Jan Beran 384, Tomáš Kabát 385,
Vávra Farář 386, přijali sú počet od předešlých starších sumu peněz cechovních XVII kop
míš. tu neděli po svaté Lucii 387.
It. na to sme vydali žoldnýřuom XX gr. míš. a za snídani V gr., vod svěc [sic] V gr.,
vod zbroje b. gr.
It. vydání z těch peněz od sviec V gr. míš.
f. 16r
Léta etc. páni starší roku tohoto voleni tito, Matouš Trnka 388, Jan Beran 389, Tomáš
Kabát 390, Jan Mašťovský 391, přijali jsú počet od předešlých starších sumu peněz
cechovních XVIII kop a p[eněz] míš., pujčili sme z nich pa[n]u purmistru [sic] a
pánuo[m] na rathaus X kop míš. z té sumy cechovní, stalo jse [sic] tu neděli před Božím
narozením léta etc. XXXV 392.
Léta etc. páni starší roku tohoto voleni tito, Jan Beran 393, Pavel Čapek 394, Tomáš
Kabát 395, Jan Mašťovský 396, přijali jsú počet od předešlých starších sumu peněz
cechovních VIII kop míně devíti gr. míš., stalo se jest tu neděli před svatým Havlem
léta MV XXXVI 397.

It. vod zbroje dáno 1 kopa XI gr.
It. dali sme žoldnýřuo[m] IIII gr. za peceny.
It. týž žoldnýřuo[m] na špik III gr.
It. když sme Židy obsílali, 1 gr. dáno.
It. za vosk červený dáno 1 gr.
O
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f. 17v
Léta etc. páni starší roku tohoto voleni tito, Jan Beran 398, Pavel Čapek 399, Tomáš
Kabát 400, Jan Mašťovský 401.
Léta páně tisícého pětistého třidcátého P osmého v neděli po svatým Vondřeji 402 páni
starší roku tohoto voleni sou tito, Jan mladý Mašťovský 403, Pavel Čapek 404, Tomáš
Kabát 405, Marek 406, přijali jsou počet od předešlých starších sumu peněz cechovních
XXVI kop míš.
A nad tu sumu svrchu psanú zústávají k níž <Jan I kopu a Linhartovi 407 ½ kopy míně
1 gr.> i s těmi gr. počteno, ač k to[m]u mají prodlení.
Z té sumy svrchu psaný vzali páni starší z pokladnice na příkrov III kopy za sukno.
It. dáno pa[n]u Tomášovi Horskovi, když s nimi stál, XX gr. za práce je[h]o.
It. když sme je[h]o žádali, utratili sme V gr. III d.
It. když sme futra pobrali, utratili sme V gr.
It. když sme z rathauzu sešli, dali sme za pečenie XII gr.
It. za pivo též dali od těch peněz XX gr. a poto[m] týž V gr., vše od těch peněz.
It. když měli do Prahy jíti, vzali pro cechovnie potřeby páni starší též od těch peněz
II kopy míš.
It. když podruhy [sic] Janovský do Prahy šel, dáno gr. jemu V kop míš.
It. když Horsak s námi stál nahoře, dáno za pečeni XVII gr. a za pivo.
Dáno do Prahy V kop míš. od pečeti.
Dáno od příkrovu ½ kopy míš.
Dáno žoldnýřuo[m] XX gr.
Dáno Bartovi od poselství z Prahy XXII gr.
Dáno od zbroje nošení VIII d.
Dáno, když jsou jeli na lotry, XII gr. dvima.
Dáno Janovské[m]u, což utratil v Praze, XVI gr.
Dáno písaři X gr.
f. 17r
P
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Léta páně tisícého pětistého třidcátého devátého v neděli po svatém Mikuláši 408 páni
starší voleni jsú roku tohoto, Pavel Čapek 409, Jan mladší Maštovský 410, Tomáš Kabát 411,
Vavřinec Farář 412, přijali jsú počet od předešlých starších sumu peněz cechovních XVI
a 1/2 kopy a XXII gr. vše míš. i s tou kopou, kterou Marek 413 zústává.
Léta páně 1542 v neděli po svatým Mikuláši 414 roku toho voleni jsú páni starší, Pavel
Čapek 415, Marek 416, Jan mladší Švamberk 417, Jan Kněz 418, přijali jsú počet od
předešlých starších sumu peněz cechovních <XXIIII kop> XXIIIII kop Q VIIII gr. IIII d.
míš.
It. na to j[es]t panuo[m] starším dlužen IIII kopy míš. Jan Vokun 419 a ty jim dáti jmá
o svátcích vánočních nejprve příští 420, za to jsú rukojmie Jan starší Švamberk 421, Vít
Fejtl, Jan Kněz 422.
It. přijali jsú páni starší od šrakuov vo jarmarce s[vatéh]o Augustina 423 XIIII gr. V d.
It. též jsú přijal od jednoho učedníka za vosk X gr.
f. 18v
Pavel Čapek 424, Jan mladší Mašťovský 425 dluženi II kopy 19 gr., kderé jsú za dluh
Kašpara 426 nebožtíka vzali, ti nejsú v počet uloženy.
It. Jan starší Švamberk 427 dlužen j[es]t starý[h]o dluhu do cechu II kopy míš. Ty
oboje peníze nejsou v počet položeny.
Vydání toho roku
It. dáno IIII gr. od vzdání domu Jana Berana 428.
It. dáno písaři za službu XX gr., protože j[es]t mu zadržano za dvě lítě.
It. dáno Kateřině 429 dceři Maštovské[h]o 430 za 1 králíkuov II kopy XXIIII gr.
It. dáno Horsákovi V gr.
<It. <mladší> starší R Švamberk 431 dlužen II kopy míš.>
It. dáno Janovi Klimšovi XXV gr.
It. dáno žoldnýřuo[m], když Žida pálili, VI gr.
Q
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It. o jarmarce žoldnéřuo[m] VII gr.
It. mistru Matesovi 432 dáno od díla šrakúv XII gr.

f. 18r
Léta páně tisícého pětistého čtyřidcátého třetího v neděli po svatým Lukáši
evangelistu 433 roku toho voleni jsú páni starší, pan Jan Pertl 434, Pavel Čapek 435, Jan
mladší Maštovský 436, Marek Bradka 437, přijali jsú počet od předešlých starších sumu
peněz cechovních XXII kop XLV gr. IIII d.
It. kdo j[es]t na to co <přij> dlužiln [sic] panuo[m] starším, neb jsú hotových peněz
k sobě nepřijali nic více nežli VIII kop XXXVII gr.
It. Janek Vokuo[n] 438 dlužen IIII kop.
<It. za králíky založeno IIII kopy VI gr.>
<It. Pavel Čapek 439 IIIII kop II gr.>
<It. Knězová 440 I kopu>
<It. Jakub Krameník I kopu.>
It. příjem tohoto roku
It. přijato suchéch [sic] dní vánočních VIII gr.
It. od Mikuláše Švejcara 441 dáno místo ukazování řemesla VI kop.
It. od Jana Labounka 442 dáno místo ukazování řemesla V kop.
It. od Švejcarových 443 učedníkúv dáno XX gr. ode dvou.
It. vzato od šrakúv o jarmarce XIIII gr.

f. 19v

Vydání tohoto roku
It. dáno písaři za službu X gr.
It. když pan Wolf a pan Hanuš 444 ze Hba 445 přijeli, dáno jim počty VI žejd[líkú] vína
po II gr.
It. o jarmarce při času s[vatého] Ducha 446, když jsú ctili pány Pražany, dáno za
svačinu II kopy.
It. léta 1544, když jsú hospodu obnovovali, přidáno svačině II kopy.
24

It. žoldnýřuo[m] za snídani dáno IIII gr.
Léta páně tisícého pětisté[h]o čtyřidcátého čtvrtého v neděli před s[vatý]m
Martinem 447 roku tohoto voleni jsú páni starší, pan Jan Pertl 448, Pavel Čapek 449, Jan
mladší Maštovský 450, Mikuláš Švejcar 451, přijali sú počet od předešlých starších sumu
peněz cechovních XXVIIII kop XLVIII gr. vše míš., anno ut sup[ra] i s těmi osobami,
kteří jsú dlužni.
<It. za popelice společně XX kop.>
<It. Jan Vokun 452 IIII kopy.>
<Katřina Knězová 453 I kopa.>
f. 19r
It. příjem tohoto roku přijato od šrakuov, což j[est] zústalo XVIII gr.
It. v neděli po sv. panně Dorotě 454 Matouš Trampeška 455 místo ukazování řemesla
položil j[es]t panuo[m] starším V kop míš.
It. v neděli po sv. Dorotě 456 Jan starší Švamberk 457 položil j[es]t panuo[m] starším za
Jana Vokuna 458 II kopy míš. a ještě zústává I kopu XX gr. a X gr. j[es]t je[m]u ode
vše[h]o cechu odpuštěno.
It. Pavel Čapek 459 dal za popelice cechovních peněz IIII kopy míš.
It. Matouš 460 za Zuba 461 dal za popelice cechovních peněz IIII kopy míš.
It. Farář 462 za popelice dal cechovních peněz IIII kopy míš.
It. Jan Mašťovský 463 dal za Marka 464 cechovních peněz za popelice IIII kopy, <k
to[m]u dáno zaň cechovních peněz za spratky dělání II kopy míš.>
<It. vydání tohoto roku.>
<It. dáno písaři za je[h]o službu X gr.>
It. od Jana mladší[h]o Mašťovské[h]o 465 dáno za popelice cechovních peněz IIII
kopy míš.
It. v neděli po sv. Kateřině 466 Jindřich 467 položil j[es]t místo ukazování řemesla VI
kop.
It. Havel Krtský 468 v neděli po sv. Kateřině 469 položil j[es]t místo ukazování řemesla
V kop míš.

f. 20v
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It. vydání tohoto roku.
It. dáno písaři za službu X gr.
It. dáno Jiříkovi Fichtlpergrovi za truhlici cechovní II kopy míš.
It. když sú do kláštera jezdili, po dvakrát utraceno II kopy CVIIII gr.
It. když sú páni starší na počtu seděli, dáno za ryby, za pivo XXII gr.
Dáno žoldnýřuo[m] VI gr.
It. kněžím, když šli na svěcení, z vúle cechu dáno I kopu.
Léta páně 1546 v neděli po svaté panně Kateřině 470 voleni jsú páni starší roku tohoto,
Jan mladší Mašťovský 471, Pavel Čapek 472, Mikuláš Švejcar 473, Jan starší Švamberk 474,
přijali počet od předešlých starších sum[m]u peněz cechovních XL kop XVII gr. míš. i
s těmi osobami, kteří jsou do cechu penieze dlužni etc., k tomu mouky j[es]t koupeno
VIIII kop, učiní za ní VI kop LV gr. vše míš., učiní vší sum[m]y i s penězi, s dluhy,
s mukou [sic] XLVII kop XIII gr. vše míš.

f. 20r
<Tyto osoby jsú dlužni: Jan Švamberk 475 za popelice zústal IIII kopy míš., k to[m]u
od Zuba 476 vzal norce za XXXVI gr.>
<It. Matěj Švamberk 477 XLIIII gr.>
<It. Mašťovský mladý 478, starý 479 VIIII kop XII gr. míš.>
<It. Jan Pertl 480 II kopy.>
<Mašťovský 481 II kopy.>
<Havel 482 II kopy, ty j[es]t Jan Švamberk 483 na se přijal.>
<Staněk 484 knap za Matouše Linharta 485 III kopy.>
<Zvláště Matouš 486 XXI gr.>
<It. Jan Pertl 487 za popelice I kopu zústal.>
<It. víc Jan starší Švamberk 488 XLV gr.>
<It. Jan starší Švamberk 489 za Matěje VII kop míš.>
<It. Pavel Čapek 490 za Součka 491 VI kop míš.>
<It. v neděli den svaté Kateřiny 492 Jan starší Švamberk 493 položil na těch VII kop I
kopu.>
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f. 21v
Vydání roku tohoto: dáno písaři za službu za dvě lítě XX gr.
It. pohořelým z Litomyšle dáno XXX gr.
It. víc pohořelým dáno XV. gr.
f. 21r
Léta páně 1548 v outerej před sv. Vavřincem 494 páni starší zejména tito, Jan mladý
Mašťovský 495, Pavel Čapek 496, Mikuláš Švejcar 497, Jan starší Švamberk 498, učinili jsú
počet pořádný přede vším řemeslem, tak to j[es]t učiněn, tak že sú všecky dluhy sečteny
a tak vší sum[m]y dluhuov se našlo XLIIII kop míš.
<It. Jan Malodík 499 za blány, kteréž od panuov starších koupil, dáti má IIII kopy,
však rozdílně o sv. Martině 500 polovici a druhú polovici o svátcích vánočních 501 anno
1548.>

f. 22v

Vydání tohoto roku
It. do Jičína pohořelému dáno I kopa.
It. když sú k ná[m] byli vysláni z Litoměřic kožišníci, dáno u Halamuov za ně za
jídla a pití I kopa XL gr. míš.
It. písaři dáno za službu za dvě lítě XX gr.
f. 22r
Léta páně 1550 v pondělí po družebné neděli 502 páni starší roku toho, Jan mladší
Mašťovský 503, Jan starší Švamberk 504, Matouš Trampeška 505, Jan Labounek 506, přijali
jsú počet od předešlých starších sum[m]u peněz cechovních s dluhy dole
poznamenanými XXXI kop III gr. míš.
<Tyto osoby jsú dlužni: Jan mladší Švamberk 507 VI kop VI gr.
It. Matěj Švamberk 508 XLIIII gr.
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It. Mašťovský mladý 509 a starý 510 VIIII kop XII gr.
It. Jan Pertl 511 III kopy.
Jan mladší Mašťovský 512 II kopy LII gr.
Jan starý Švamberk 513 IIII kopy.
Jakub Souček 514 III kopy.
Matouš Šmíd 515 I kopu.
Čapek 516 LVII gr. S <I kopu XIII gr.>
<Matouš Šmíd 517 a Souček 518 XII gr.>
f. 23v
Vydání roku tohoto budoucího po počtu
It. dáno písaři za je[h]o práci XXVI gr. za tři léta předešlá.
Léta páně 1552 v neděli před třemi králi 519 páni starší roku tohoto, Jan mladý
Mašťovský 520, Jan starší Švamberk 521, Matouš Trampeška 522, Jindřich 523, přijali jsú
počet od předešlých starších sum[m]u peněz cechovních XXVII kop VII gr.
Tato osoby jsou dlužni:
Jan mladší Švamberk 524 VI kop VI gr.
Matěj Švamberk 525 XLIIII gr.
It. Mašťovský mladý 526 a starší 527 VIIII kop XII gr.
pan Jan Pertl 528 III kopy
Jan starší Šva[m]berk 529 III kopy
Jakub Souček 530 III kopy
Matouš Šmíd 531 I kopu
Čapeková 532 LIII gr., Matouš Šmíd 533 a Souček 534 XII gr.
It. Jan Mašťovský 535 dlužen do cechu 53 gr. za kúže volový od Jáchyma Šachtmana
ze Gdansku <a 3> a 31 gr. od šraku.

f. 23r
<Od ukazování řemesla dáno prodlení Benešovi 536 totiž do středopostí 537 III kopy a
tolikož o s[vaté]m duše 538 nejprve příštím ostatek. Anno 1552.>
S

LVII gr. - připsáno na okraji stránky.
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<It. Beneš 539 dal na ten dluh I kopu 15 gr., má vod šraku 15 gr. míš.>
It. Jan Švamberk mladý 540 žádal pány starší, aby jemu prodlení učinili, co j[es]t
dlužen do cechu, že chce dáti polovici nejprv příští o svaté[m] J[a]kubu 541 a druhú
polovici vo sv. Martin 542 [sic] týž nejprv příští.
Týž pan Jan Pertl 543 žádal na takový roky, jakž svrchu menováno.
<It. přidáno j[es]t Benešo[v]i 544 roku je[h]o dluhu od pánúv starších do svaté[h]o
Martina 545 nejprv příští.>
<It. Martinovi Hronšovi 546 též přidáno roku do svaté[h]o Martina 547 a Součkovi 548
též do svaté[h]o Martina 549, že má dáti 3 kopy míš.

f. 24v
Léta páně 1553 vo svácích velkonočních 550 páni starší roku to[h]o, Jan Labounek 551,
Jan Švamberk starý 552, Matúš Trampeška 553, Jindřich 554, přijali sú počet od předešlých
starších sum[m]u peněz cechovniech 30 kop míš. i s dluhy.
Beneš 555 dal I kopu 15 gr.
Martin Hroneš 556 dal 1 kopu.
It. Léta 1553 tu neděli po adventu 557 j[es]t přijat Tomáš 558 do cechu od pánú starších
a do plné[h]o řemesla a má dáti 5 kop na ten zpúsob, <a p> polovici má dáti nejprv
příští na Hromnicích 559 a druhú polovici přes rok nejprv příští vo Vánocích 560.
Anno d[omi]ne 1554
It. v neděli masopustní 561 dal na te[n] dluh II kopy míš.
It. tajž Tomáš 562 položil II libře vosku u pana Matouše Trampešky 563 a ještě
pozústává III kopy míš. a ty má vyplniti při Vánocích 564 najprve příštiech. Rukojmoví
za něj Jan Labounek 565 a Matouš Trampeška 566 rukou nerozdílnou.
f. 24r

It. vydání to[h]o roku.
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It. od tabuly 24 gr. míš.
It. stavuňku dali 2 gr. 4 d.
It. tu neděli po rozeslání apoštolú 567 přidali sme k suchý dni 8 gr. míš.
<U pana Jana Lubounka 568 j[es]t kopa gr. anebo dvě kopě míš. cechovních peněz.>
<Anno d[omin]i 1554>
<It. v neděli tu po svátosti 569 pújčili páni starší Tauben Honsovi I kopu míš.>
<It. vydáno za III jirchy k vokazování řemesla tři orty skrze pana Jana
Švamberka 570.>

f. 25r

<Anno d[omin]i 1554
It. Jan Švamberk starší 571 dal králíkúv za púl třetí kopy míš. na te[n] dluh, totiž ty tři
kopy míš.>
<It. Jan Švamberk mladší 572 dal též na svúj dluh králíkúv za III kopy míš.>
<It. Václav 573 má ort vyplniti vod šraku.>
<It. Martin Dlouhej 574 též ort vod šraku.>
<It. Moravec 575 též má dáti ort vod šraku.>
<It. Tomáš 576 má dáti <v> vod šraku.>

<Vydání z pokladnice>
<It. na koláči vynaloženo, když j[es]t Matouš Emek byl poslán od Wolfa z Prahy
p[ro] peníze, pět gr. b.>
It. za ragistra dáno V gr. míš. I d.
It. Henrychovi 577 a Benešovi 578, když do Prahy šli volsky, vydáno j[es]t I kopa míš.

f. 26v
It. dáno žoldnýřúm, když mustrunk byl, X gr. b.
It. tejmž žoldnýřúm poto[m] přidáno k žádosti jejich na spropití III gr. b.
It. vydáno j[es]t útraty, když se oučet činil s kupce[m] Kozloche[m], IIII gr. b.
It. též vydáno j[es]t, když je oučet činil se pane[m] Jakube[m] Freyliche[m] z Prahy,
V gr. b.
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It. vydáno j[es]t, co se nedostavělo sumy z truhlice, p[anu] Jakubovi Freylichovi I
kopu XV gr. míš. a tu su[m]u mají tovaryši společně do truhlice složiti.
Anno d[omi]ni 1554
It. v neděli po s[vaté]m Františku 579 Václav 580 položil za králíky pánú[m] starším IIII
kopy míš.
It. tejž den Martin Dlouhej 581 položil pánúm starším za králíky IIII kopy míš.
It. tejž den pan Matouš Trampeška 582 položil za Tabni Honze I kopu míš., totiž tu[t]o
kopu jako mu ji k veselí pújčili.
It. tejž den Albrecht Moravec 583 položil pánú[m] starším III kopy míš. za blány a z tý
púl štvrtý kopy Janovi Švamberkovi mladšímu 584 dáno j[es]t od panúv starších za sto
králíkúv III kopy míš.

f. 26r

Anno d[omi]ni 1554
Vydání z pokladnice
It. v neděli p[ře]d svatou p[annou] Alžbětou 585 dáno z pokladnice VIII kop míš. a tu
sumu mají spolu tovaryši seberouc doložiti zas do truhlice, ta suma j[es]t doložena za
králíky Wolfovi Freylichovi do Prahy.
It. v neděli de[n] svaté Kateřiny 586 dáno j[es]t těch peněz, který se <braly> sbíraly v
suché dny, I kopu III gr.
It. tejž de[n] dáno z pokladnice I kopa míš. XV gr.
It. tejž de[n] dáno XX gr. míš. na dluh Wolfa Freylicha, který sou pozústali, když se
za vydry platilo Škubela na místě Honsa Leba.
Rukojmoví za dluh pozústalej:
za mladé[h]o Švamberka 587 otec je[h]o starší Švamberk 588 slibuje
za Václava 589 Ja[n] Malodík 590 a Beneš 591
za Tomáše 592 Labounek 593 a Trampeška 594
za Albrechta Moravce 595 Jan Švamberk mladší 596 a Havel Martin Roneš 597
za Martina Dlouhý[h]o 598 rukojmie Václav 599, Jan Malodík 600
It. Jan Labounek 601 j[es]t se za rukojmie postavil na místě matky, manželky svý, a za
IIII kopy XXXVI gr. a ta suma má vyplněna bejti při sv. Martině 602 nejprve příštím.
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f. 27v
Anno d[omi]ni 1554
Ve čtvrtek de[n] svatého Jana evangelisty 603 páni starší zejména tito, Jan Švamberk
starší 604, Henrych 605, Beneš Lemar 606, Jan Malodík 607, přijali sou počet pořádnej od
předešlejch panúv starších při přítomnosti všeho řemesla, a tak se našlo všecky sumy i
s dluhy bez jedný štyrydceti kop štyrydceti <groš> a sedum gr.
Tyto vosoby dole psaný sou pozústalý su[m]u peněžitou do truhlice cechovní:
It. Jan Švamberk mladší 608 IIII kopy VI gr.
It. Matěj Švamberk 609 XLIIII gr.
It. <Jan Pertl 610 III kopy>.
It. <Jan Švamberk starší 611 XXX gr.> dt.
It. Jan Mašťovskej 612 X ½ kopy XII gr.
It. Matouš Šmít 613 I kopu VI gr.
It. Jakub Souček 614 III kopy VI gr.
It. Čapková 615 LIII gr.
It. Tomáš 616 III kopy.
It. Václav 617 I kopu.
It. Moravec 618 IIII kopy XV gr.
It. Martin Dlouhej 619 I kopu.
It. vosoby, který sou koliv brali králíky vod Wolfa Freylicha z Prahy, sou povinné do
truhlice cechovní X kop X gr.

f. 27r

Anno 1554
Příjem toho roku
Příjem ungeltu vod Matouše Trampešky 620 III kopy míň VIIII gr. míš.
It. vod Jana Turka 621 III kopy míš.
It. příje[m] vod starý Mašťovský 622 II kopy míš.
Anno d[omi]ni 1554
Vydání toho roku
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It. dáno písaři za službu X gr. míš.
It. dáno na koláči X gr. míš.
It. dáno vod pěti sviec V gr. I d.
It. dáno za vosk a za papír VI d.
It. dáno poslu na spropití IIII gr. míš.
It. vo pět Henrych 623 Henrych [sic] dal vod sviec IIII gr. II d.
It. dáno soustružníkovi V gr. I d.
It. dáno Švamberkovi staršímu 624 vod králíkú za práci je[h]o, když je v P[ra]ze
koupil, XXX gr.
It. ungelt vejš psáný, kterej j[es]t přijat vod pana Matouše Trampešky 625, te[n] j[es]t
dán do Lipska Hozlochovi.
It. když se u rychtaře vo Kristě jednali, útraty IIII gr. IIII d.
It. dáno pohořalem [sic] do Mělníka ½ kopy míš.
f. 28r

<Pújčení toho roku z pokladnice za panúv starších vejš psaných:>
<It. Albrechtovi Moravcovi 626 pújčeno z truhlice za I sto spratkúv III kopy XIII gr.>
<Za> za vydru XXXV gr. VI d.>
<It. paní Markytě Trnkový 627 pújčeno z truhlice III kopy XVIII gr. VI d., rukojmoví
za paní Markytu Trnkovou 628 Martin Dlouhej 629 a Tomáš z Mostu.>
<A tu sumu j[es]t přijal od Moravce 630 vejš psanou Jan Švamberk starší 631, totiž IIII
kopy XIX gr. míš.>
<A z té sumy j[es]t Jan Švamberk 632 dal pánúm starším II kopy míš., potom vyplnil
II kopy XIX gr. míš.>
<It. Trnková 633 na svúj dluh dala II kopy XVI gr. a ty j[es]t II kopy XVI gr. Jan
Malodík 634 přijal.>
<It. za Matouše Šmita 635 za vocasy dal Jan Malodík 636 II kopy míš.>
<It. v neděli po sv. Matěji 637 položil LI gr. míš. z tý sumy pozústalý za Matouše
Šmita 638, kterou j[es]t Martin Činovskej složil a vostatek ji [sic] dáno do Lipska.>
f. 29v
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<Anno d[omi]ni 1555
It. v neděli po památce všech svatejch 639 j[es]t přijat do plnýho pořádku Jan 640, syn
Stiakúv, na ten zpúsob, aby do plnýho pořádku položil a dal VI kop míš., rozdílně vo
Vánocích 641 najprve příštích III kopy míš. a vo Hromnicích 642 nejprve příštích vostatek
té sumy, tytéž II kopy míš. a vosku II libry a vod šraku XV gr.>

<Anno d[omi]ni 1556>
<It. v neděli štvrtou v postě 643 dal na te[n] dluh Jan Turek 644 III kopy míš., ten dluh
má vyplněn bejti na de[n] sv. Bartoloměje 645 nejprve příštího.>
<It. Mašťovská 646 stará zústává II kopy XXX gr., ten dluh má vyplněn bejti na de[n]
sv. Martina 647, rukojmie za to Jan Labounek 648.>
<Za Turka 649 rukojmie za sumu vejš psanou Martin Roneš 650, Havel Krtskej 651.>

f. 29r

Anno d[omi]ni 1556
V neděli smrtedlnou 652 páni starší, zejména Matouš Trampeška 653, Henrych
Zeyfrid 654, Jan Malodík 655, Martin Dlouhej 656, přijali sou počet od předešlejch pánúv
staršstarších [sic].
It. sum[m]y hotový VIIII kop XXX gr. míš.
It. Jan Švamberkúv 657 IIII kopy VI gr. míš., rukojmie za to votec 658 jeho.
It. Matěj Švamberkúv 659 XLIIII gr.
It. Jan Mašťovský 660 VI kop VI gr.
It. stará Mašťovská 661 III kopy VI gr.
It. Matouš Šmit 662 I kopu VI gr.
It. Souček 663 III kopy VI gr.
It. Čapková 664 LIII gr.
It. Tomáš 665 III kopy míš.
It. Václav 666 I kopu míš.
It. Albrecht Moravec 667 IIII kopy XV gr., dal IIII kopy.
It. Martin Dlouhej 668 I kopu míš.
It. Trnková 669 pújčenejch peněz I kopu dala.
It. Jan Turek 670 III kopy XV gr., dal III kopy gr.
It. Dobruška 671 V kop XV gr.
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f. 30v

Anno d[omi]ni 1556
Příjem tohoto roku
It. pokutních peněz IIII kopy míš.
It. vod Jana Němcovic 672 V kop míš. místo ukazování řemesla a vod šraku XV gr.
míš.
It. vod France Šmita 673 VI kop.

f. 30r

Anno d[omi]ni 1556
It. vydání tohoto roku
It. pohořalýmu do Slanýho dána I kopa míš. jméne[m] Jakubovi kožišníkovi.
It. dáno písaři za službu X gr. míš.
It. dáno za knihy papíru IIII gr. dt.
It. dáno Matoušovi Trampeškovi 674 <...> a Janovi Malodíkovi 675, když do P[ra]hy vo
králíky chodili, I kopa míš.
It. dodáno k suchým dnú [sic], který se pánúm sbírají VII gr. II d. míš.
It. na svačinu přidáno IIII kopy II gr.
It. ženám na svačinu za povolení mistrúv všech XXIII gr.
Anno d[omi]ni 1556
Pújčeno z cechovní truhlice
It. Havlovi Krtskýmu 676 VIIII kop míš. dt.
It. rukojmie za to Matouš Trampeška 677 a Jan Labounek 678.
It. Janovi Malodíkovi 679 I kopu míš., dal I kopu.
It. Martinovi Dlouhýmu 680 I kopu míš., dal kopu.
It. Albrechtovi Moravci 681 I kopu míš.
It. Janovi Turkovi 682 I kopu míš.
Rukojmie ty vosoby vejš psaný nerozdílně jede[n] za druhý[m].
f. 31v
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<It. Jan Němcovic 683 dlužen místo ukazování řemesla V kop míš., vod šraku XV gr.
míš. a <vod> vosku II libry, rukojmie za to Jiřík Krikla, mají složeny bejti ty peníze na
de[n] sv. Václava 684 nejprve přištího.>
<It. Havel Krtskej 685 zústává I kopu míš., rukojmie za to Matouš Trampeška 686, Jan
Labounek 687 nerozdílně.>
It. Matouš Trampeška 688, Jan Labounek 689, Martin Dlouhej 690, Havel Krtskej 691 mají
složiti V kop XXIIII gr. nerozdílně, když se jim dá napřed dvě neděle věděti a ta suma
j[es]t jim z pokladnice pújčena, když měli dáti za králíky, za rukojmství nebožtí[k]a
Tomaše 692.
Jan Kukla 693 zústává dlužen II libry vosku do cechu.

f. 31r

<Anno d[omi]ni 1557>
<V neděli smrtnou 694 páni starší, zejména Matouš Trampeška 695, Jan Mašťovskej 696,
Jan Malodík 697, Jan Labounek 698, přijali sou počet od předešlých panúv starších.>
<Jan Švamberkúv 699 IIII kopy VI gr.>
<Jan Labounek 700 XIII kop míš.>
<Jan Mašťovskej 701 VI kop VI gr.>
<stará Mašťovská 702 III kopy VI gr.>
<Matouš Šmit 703 I kopu VI gr.>
<Souček 704 III kopy VI gr.>
<Čapková 705 LIII gr.>
<Tomáš 706 III kopy míš.>
<Martin Dlouhej 707 II kopy míš.>
<Franc Šmit 708 III kopy míš.>
<Jan Malodík 709 I kopa míš.>
<Albrecht Moravec 710 I kopa 16 gr. míš.>
<Jan Turek 711 I kopa míš.>
<Šimon z Dobrušky 712 V kop míš.>
<Jan Memcúv 713 [!Němcúv] V kop míš.>
<Dal na svúj dluh Kukla 714 3 kopy míš.>
<Dal na svúj dluh Jan Kukla 715 V kop míš.>
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<Franc Šmit 716 dal na svúj dluh III kopy míš.>
<Pan Matouš Trampeška 717 položil X.>
<It. ty III kopy míš. za futra, kteráž byla koupena vod France 718 za 4 kopy 20 gr. míš.
a tu voznámil, že těch 20 gr. za ně stržiti nemohl.>
<It. Havlovi Krtskýmu 719 pújčeno z truhlice cechovní IIII kopy míš., když se za
králíky platilo.>
<It. na dluh Jana Švamberkova 720 votec 721 je[h]o dal I kopu míš.>
<It. Jan Maštovskej 722 dal na svúj dluh též I kopu míš., v neděli křížovu 723 se to
stalo.>

f. 32v
Vydání to[h]o roku
It. pohořalému do Roudnice dáno XV gr. b.
It. za vosk VI d. malých.
It. v pátek po sv. Václavě 724 dáno písaři I kopu míš. za službu.
It. když se za králíky sbíralo Faytlo Židu do Brahy [sic] dáno gr.
Za kapr [sic] k svačině V gr. míš.
It. dáno za pivo bílý a starý tejž de[n] X gr. míš. I d.
It. u pana purgmistra, když páni starší byli, u France Šmita 725 utraceno V gr. míš.
It. dáno pohořalýmu do Berouna <XXX> I kopu míš. z těch peněz, který pan
Matouš 726 stržil za futra králíkový, kterýž sou byly koupeny vod France Šmita 727.
It. pan Matouš Trampeška 728 dal na koláči z těch peněz za futra I kopu míš.
It. Čapková 729 dala na svúj dluh X gr. č. a ty sou ji zase dány vod zastavníkúv
vop[ra]vování, kterýž j[es]t ještě p[ře]d morem vop[ra]vovala.
It. Jan Labaunek 730 dal na svúj dluh V kop míš.
It. Jan Labaunek 731 dal I kopu míš., když se peníze měnily je[ho] [milosti] královský.
It. Jan Labaunek 732 dal na svúj dluh I kopu míš. a ta j[es]t dána vod erbu malování.
It. Jan Malodík 733 dal na svúj dluh 2 kopy míš. a ty se Moravcovi 734 pújčily
k pohřebu [sic] Trnkovi 735.
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It. pa[n] Matouš 736 pújčil Moravci T737 z těch peněz, která sou za futra stržena XVI
gr., a ty j[es]t dal Chochonedovi.
It. slepýmu dáno na žádost panúv starších pražských ½ kopy míš.
It. te[n] Moravci 738 j[es]t pújčeno VIIII gr., když sbíralo vod mistra.
f. 32r

It. dána j[es]t Jesenizkým I kopa.

f. 33v

Anno d[omi]ni 1559
Ve čtvrtek den sv. Vavřince 739 páni starší, zejména Matouš Trampeška 740, Jan
Švamberk 741, Jan Turek 742, Václav Dvorskej 743, přiali sou počet od předešlých pánúv
starších.

It. dluhové do cechu naležití k vyupomínání vod vosob níž psaných:
It. Jan Švamberkúv 744 III kopy VI gr.
It. Jan Labounek 745 V kop míš.
It. Jan Mašťovskej 746 V kop VI gr.
It. Anna Mašťovská 747 III kopy VI gr.
It. Matouš Šmit 748 I kopa VI gr.
It. Jakub Souček 749 III kopy VI gr.
It. Anna Kabátka 750 V ½ kopy III gr.
It. Tomáš 751 III kopy.
It. Martin Dlouhej 752 II kopy.
It. Jan Malodík 753 III kopy.
It. Albrecht Moravec 754 IIII kopy XI gr. II d.
It. Jan Turek 755 I kopa.
It. Šimon z Dobrušky 756 V kop.
It. Havel Krtskej 757 IIII kopy.
It. Martin Králíček 758 III kopy.
It. Jiřík 759 celej dá[n] IIII kopy XV gr.
T

Moravci - nadepsáno a označeno křížkem.
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f. 33r

Vydání toho roku
Anno domini 1559
It. ve čtvrtek den svatýho Václava 760 dáno j[es]t Václavovi 761 III kopy za IC králíkúv
z těch peněz, kterýž j[es]t celej den položil za blány.
It. dáno j[es]t Václavovi 762 <dáno> za službu 1 kopu, z těch V kop jako Kabátka 763
položila.
It. dáno vod fúry spratkúv 7 gr. míš.
It. dáno j[es]t Janovi Turkovi 764 a Václavovi 765, když chodili do Prahy, vo koupi I
kopu míš.
It. v pondělí před sv. Václave[m] 766 dána j[es]t 1 kopa za službu Václavovi 767.
It. dána j[es]t I kopa míš. Janovi Turkovi 768, Janovi Švamberkovi 769, Václavovi
Dvorskýmu 770, kdy sou do Prahy U chodili, vo koupi.
It. Martinovi Králíčkovi 771 za zbroj III kopy míš.
Vo placení toho roku cechovních peněz
It. Jan Mašín 772 II kopy míš.
It. v neděli pod adventem 773 Anna Kabátka 774 dala na svúj dluh V kop míš.
It. Jan Mašín 775 dal na svúj dluh I kopu.
It. Jan Labounek 776 též I kopu a ty dvě kopy sou Beranovi pújčeny do Prahy.
It. Jiřík 777 celej den dal na svúj dluh III kopy míš. a ty sou dány za IC králíkúv
k vokazování řemesla.
It. v pondělí před sv. Václavem 778 Jan Malodík 779 dal na svúj dluh I kopu míš.
It. Vladyka 780 položil 1 kopu míš. v pondělí po sv. Vondřeji 781.
It. Malodík 782 1 kopa míš.
It. Švamberk mladší 783 1 kopu míš.
It. Havel z Krtův 784 II kopy míš.
It. Souček 785 dal na svúj dluh I kopu míš.
f. 34v

U

Prahy – nadepsáno nad textem.
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Pújčení toho roku z truhlice cechovní
It. Beranovi v Starým Městě pražským pújčeno II kopy.
It. Janovi Malodíkovi 786 pújčeno 2 kopy 43 gr.
f. 34r

<Anno d[omi]ni 1562
Páni starší, zejména pan Mašťovský 787, Ja[n] Švamberk starší 788, pan Malodík 789, Jan
Turek 790, přijali sou počet od předešlých starších.
Tyto vosoby níž psaný za sebou mají peníze cechovní zase k voplacení.
Jan Švamberkúv 791 II kopy VI gr. míš.
Jan Labounek 792 IIII kopy
Jan Mašín 793 II kopy VI gr. míš.
Anna Mašťovská 794 III kopy VI gr. míš.>
<1562
Vydání z truhlice cechovní toho roku
It. dáno vod zbroje vopravování platnýři a vod vyčištění XXVII gr. míš.
It. utraceno z peněz cechovních, když Václavovi 795 zapečeťovali, ½ gr. míš. II d.>
f. 35v
Anno d[omi]ni 1564
V pondělí po slavné památce křtění pana Krista 796 spasitele našeho páni starší,
zejména

Jan

Turek 797,

Jan

Švamberk

starší 798,

Henrych

Seyfryd 799,

Pavel

Horažďovský 800, přijali sou počet od předešlých panúv starších sumy hotový tři kopy
dvaceti gr. vše míš.
Dluhúv k vyupomínání na osobach níž psaných.
It. Jan Švamberkúv 801 I kopa míš.
It. Jan Labounek 802 IIII kopy
It. Jan Mašín 803 II kopy
It. Anna Mašťovská 804 III kopy
It. Matouš Šmit 805 I kopa VI gr. míš.
<It. Jakub Souček 806 I kopa VI gr. míš.>
It. Tomáš 807 III kopy
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It. Martin Dlouhej 808 II kopy
It. Jan Malodík 809 IIII kopy XIII gr.
It. Albrecht Moravec 810 III kopy XI gr.
It. Jan Turek 811 I kopa
It. Dobruška 812 V kop
It. Havel 813 II kopy
It. Jiřík 814 celej den I kopa XV gr.
f. 35r

Anno d[omi]ni 1564
Vydání toho roku
It. v pondělí po Třech králích 815 dáno za knihy papíru III gr. míš.
It. tejž den dáno j[es]t Janovi Zlatýmu, že Moravce 816 v nemoci hlídal, IIII gr. b.
It. v pondělí p[ře]d památkou sv. Pavla na víru obrácení 817 dáno Janovi Turkovi 818,
Pavlovi Horažďovskýmu 819, Janovi Malodíkovi 820 II kopy XIII gr. míš., když vo koupi
do Prahy měli jíti.
Jan Malodík 821 dal na svúj díl I kopu míš. na den svatého Řehoře léta 1564 822.
Diviš Švamberk 823 vod šraku dal XV gr. míš.
Jakub Souček 824 na svúj podíl dal kopu míš. vostatních peněz.
Léta páně 1565
V neděli po Třech králích 825 položil Jan Kameník 826 za blány i s tou kopou VI kop
V gr. I d.
Téhož léta MLV V vydáno j[es]t za králíky z pokladnice za králíky [sic], kderé sou
dány k ukazování řemesla Janovi Kameníkovy 827, IIII kopy VI gr.
Léta páně 1564 v neděli p[ře]d sv. Tomášem 828 vzali páni starší pokuty od vosob níž
postavených.
Od Jindřicha 829 I kopu
Od [...] W
Matin Dlouhej 830 XXX kop
Od [...] X XXX gr.
V
W

Pravděpodobně písařské chyba - MLXV, tedy 1565
Text vybledlý a nečitelný.
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f. 36v
Anno d[omi]ni 1564
Pújčení z pokladnice cechovní toho roku
It. v pondělí po Třech králích 831 pújčeno Albrechtovi Moravcovi 832, když v nemoci
ležal, XXX gr. míš.
It. v pondělí p[ře]d památkou sv. Pavla 833 na víru obrácení pújčeno Albrechtu 834 v
jeho nemoci XXX gr. míš.
It. dáno jest za postavníky dvě kopě míš.
It. páni starší vzali XVI <kop> gr. Y míš. strani pana Matouše, zbytku pro listy a
obsílk[u] a outraty.
It. léta etc. 64 vydáno jest z pokladnice vod svědkúv a za listy 26 gr. míš.
Léta 1565 v pondělí masopustní 835 dáno za papír štyři gr. míš.
Za vosk VII d.
It. dáno j[es]t z pokladnice, když do Prahy chodili, vo koupi Martinovi Ronšo[v]i 836
a Kabátovi Janovi 837 I kopa.
It. dáno žoldnýřúm na jarmarce XX gr. míš. míně II d.
It. dáno vod fúry Trkalovi Jiříkovi vod koupi, kdouž z Prahy vezl, I kopu míš.
Léta páně 1565 při anmarku [!jarmarku], kderý bay [!byl] <na> při sv. Augustynu 838
držán, vydáno j[es]t z pokladnice žoldnýřúm a žebráku XIIII gr. II d.
f. 36r
Léta páně 1561
Položil Jan Malodik 839 kopu míš. na svúj dluh a ta j[es]t dána pohořalým do
Vostrova, stalo se při sv. Václavu 840.
f. 37v

X
Y

Text vybledlý a nečitelný.
kop - rozmazáno a nadepsáno gr.
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Léta páně 1565 v neděli po sv. Mikuláši 841 položil Blažej Kotrbek 842 IIII kopy míš.
za koupi, kderáž byla od dobré paměti po Matoušo[v]i Zbytkovi, což j[es]t i zbajvalo
mimo dluh jemu povin[n]ý a ty sou vloženy do pokladnice, a tak zústává ještě XXXX
gr. míš.
Léta páně 1565 v neděli položil po sv. Mikuláši 843 Jan Labounek 844 II kopy míš. též,
kderé zbajvají za koupi po Zbytkovi, sou též peníze do popokladnice [sic] cechovní
uloženy.

f. 37r
Léta páně 1566 v nedě[li] po sv. Martinu 845 položil pan Jan Turek 846 cechovních
peněz, kderéž j[es]t sa p[ře]d ním starším to[h]o času přijal Z od mladý[h]o mistra Jana
Vodičky 847, totiž VI kop míš., kderéž j[es]t byl povinen místo ukazování řemesla, a sou
uloženy do pokladnice cechovní.
Léta páně 1566 v neděli masopustní 848 vzali páni starší z pokladnice na svačinu,
kderou sou měli na hospodě u pana Tabika, II kopy míš.
Léta páně 1566 v druhou neděli adventní 849 položil Jan Vodička 850 kopu míš. místo
té práce, kderáž každému mladému mistru náleží, aby byl služebníkem vše[h]o cechu a
dal dvě libry vosku.
Léta páně 1566 v neděli po sv. Martinu 851, jakýž j[es]t času předešlé[h]o Martě
Havlově bylo pújčeno IIII kopy, téhož dne voplatila II kopy. A tak připověděla druhý II
kopy dáti při Vánocích 852 najprv příštích.
Dáno.

f. 38v
Léta páně 1566 v outerý po Hromnicích 853 dáno za červený vosk II grejcary.
Léta páně 1566 v neděli Misericordia 854 dáno z pokladnice lidem přespolním
pohořalým <II> VIII gr. míš.
Z

přijal - nadepsán a označeno křížkem.
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Léta páně 1566 při mistrunku, kderý byl držen při sv. Jakubu 855, j[es]t dáno
z pokladnice cechovní od zbroje čištění XXX gr. míš.
Téhož léta j[es]t dáno žoldnýřúm při jarmarku, kdeří v branách hlídali, XX gr.
Léta páně 1566 na den sv. Kateřiny 856 dáno z pokladnice za knihy papíru III gr. míš.
Léta páně 1567 v neděli, kderá sluve Lethare 857, dáno jednomu pohořalýmu
kožišníku III č. gr.
f. 38r
Léta páně 1567 v neděli p[ře]d sv. duchem 858 dáno z pokdadnice [sic] za truhlici VII
gr. b.
Léta páně 1567 pújčeno Martinovi Dlouhý[m]u 859 z pokladnice dva tolary.
Léta páně 1567 pújčeno Jakubovi Součko[v]i 860 tolaru z pokladnice.
Léta páně 1567 dáno vod fúry, když z Prahy přivezena byla, II kopy X gr. a těm
tovaryšúm, kderýž pro tu koupi chodili, dána jedna kopa míš.
Léta páně 1567 dáno cechovních peněz AA kupeny [sic] do Prahy XXX gr.
Léta páně 1567 vzali páni starší pro cechovní potřeby z pokladnice I kopu.
f. 39v
Léta 1567 v neděli na den sv. Petra a Pavla 861 udělali sou počet páni starší <jej>
předešlí starším novým vosobám těmto, Janovi Malodíkovi 862, Janovi Švamberkovi 863,
Henrychovi Sayfryd[ov]i 864, Martinovi Dlouhý[m]u 865. A to takový, cožkoliv mají
peněz cechovních mají BB, ty sou za vosobami níž poznamenanými zajména těmito:
AA
BB

peněz – nadepsáno nad textem.
mají – nadepsáno nad textem.
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Jan mladší Švamberk 866 I kopu
Jan Labounek 867 IIII kopy
An[n]a Mašťovská 868 III CC
Matouš Šmid 869 I kopu VI gr. míš.
Tomáš 870 III kopy
Martin Dlouhý 871 II kopy
Jan Malodík DD872 III kopy XIII gr. míš.
Albrech[t] Moravec 873 IIII kopy
Jan Turek 874 I kopu
Dobruška 875 V kop
Havel 876 II kopy
Jiřík 877 celý den I kopu XV gr.
f. 39r
Léta páně 1568
<V středu po> dána j[es]t žoldnýřúm z pokadnice [sic] tolar, když provázeli Čebičara
do Slanýho na rozkázání pana purmistra a pánú a ta kopa byla dána při sv. Václavu 878
všemu cechu od Židú na spropití.

f. 40r
Léta páně tisícého pětistého sedmdesátého v neděli p[ře]d sv. Matouši 879 udělali sou
počet páni starší předešlí starším panuom nynijším vosobám těmto, Janovi
Vodičkovi 880,

Hendrychovi

Zigfrydovi 881,

Janovi

Malodíkovi 882

a

Janovi

Kameníkovi 883, cožkoli mají na jistý roky vyplniti mají zijména [sic] tito:
Jan Malodík 884 a Jan Labunek starej 885 dluh každej po dvou kopách, vo svatej
Václavě 886 po 1 kopě dáti mají.
It. Jindřich Zigfrid 887 a Jan Malodík 888 po 1 kopě dáti mají též k svatýmu Václavu 889,
dáti mají na Vánoce 890 vostatek.
It. Blažej <zvanice> Kotrba 891 XL gr. má dávati každé suché dny po X gr.
It. Hendrych Zigfryd 892 dal XXX gr. na dluh uts.
CC
DD

Pravděbodobně – III kopy.
Nad M jsou tečky, patrně púvodně měl být počet III a pak přepsáno.
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It. Jan Labunek 893 dal I kopu na dluh uts.

f. 41v
Od Martina Kameníka 894 přijata I kopa za služebnicství.
Léta páně tisícého pětistého sedmdesátého štvrtého na den svatýho Vavřince 895
udělali sou počet páni starší předešlí starším panuom nynějším vosobá[m] těmto,
<ninie> Petrovi Vladykovi 896, Janovi Vodičkovi 897, Janovi Kameníkovi 898, Martinovi
Ronšovi 899, cožkoli mají peněz cechovních hotovejch jedenácte kop míš. <XXXX> gr.
míš. A na dluzích pozústávají za tima vosobami, za pana Hendrycha 900, Diviš
Švamberk 901, Martin Kameník 902, sou rukojmie za kopu a dvaceti gr. EE za Jana
Vodičku 903, Jan Kameník 904, Martin Roneš 905 sou rukojmie za jednu kopu míš. a VIII
gr., Jan Labounek 906 kopu míš. vostává.
Jan Malodík 907 vostává IIII kopy míš. a XX gr. míš.
<Léha [sic] páně 1574 v neděli po svatým Lukáši evangelistu páně 908 Martinovi
Klizinskýmu pújčeno z pokladnice V kop míš., voplatiti má při těchto svátcích
vánočních 909 z ouplna všicky, za to rukojmie postavil <ma>, že se tomu všemu zadosti
stane, Jindřich Zigfryd 910 a Diviš Švamberk 911 dt.>
f. 41r
Martin Kameník 912 dal ode dvou učedlníkuo po XV gr., XXX gr. na prvnější počet.
Petr Vladykú 913 dal od jednoho učedlníka XV gr. na budoucí počet.
Léta páně 1575 v neděli po proměnění pána Krista 914 přijat jest Jan Probošt 915 za
mistra do společnosti, dáti má VIII kop míš. Přitom hned jest položil a dal IIII kopy míš.
a vostatek při svátcích <veliko> vánočních FF916 položiti a dáti má, za to sou se
rukoujmie vystavili Václav Kučera a Havel Škarnejka.
Přitom jest hned položil do cechu XV gr. a libru vosku.

EE
FF

a dvaceti gr. – napsáno pod řádkem a označeno.
vá - nadepsáno nad škrtnutým.
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Léta páně 1570 v neděli po svatým Matouši evangelistu 917 páně Jan Labounek 918
správu jest toho učinil, tak pokudž jest předešlého času Vít Doubrava 919 jináče Swenlyk
k němu zjednán, že jest tomu všemu zadosti učinil, jemu zaplatil a se řemesla vyučil a
také vosk do pokladnice a XV gr. míš. položil a dal.

f. 42v

It. léta 1575 vydání
It. dáno písaři XV gr. míš.
It. vzato XVI gr. míš., když se Bartlovi počet činil.
It. na přímluvu pana purmistra dáno jest jednomu mistru nemocnému z Lymburku 920
XV gr. míš.
It. vo svatej duch 921 [sic] dáno žoldnýřom XIII gr. míš.
It. vzato na papír XVIII gr. míš.
It. vzato XV gr. míš., když se s Peřinou soudí.
It. dáno Hruškovi z pokladnice XXX gr. míš.
It. vzato z pokladnice postání na svačinu XXXXVIII gr. míš.
It. vzato, když stoupení žádali, XII gr., podruhý XIIII gr. míš.
It. dáno, když do Prahy šli, <III> IIII kopy míš., nynie VIII krejcarú.
It. přijato jest vod spolumistrúv na majistát [sic] po XXXX gr. míš., dáno z nich do
Prahy XX kop míš., k tomu ještě víceji jest dáno, kdeří šli do Prahy, III kopy míš.
It. dáno jest, kdy sme stání měli, za kapra VIII gr. míš.
It. dáno Hruškovi XXX gr. míš.
It. vzato k stání XII gr. míš.

f. 42r
Léta 78 vzato z pokladnice čtyři kopy kopy [sic] GG XII gr., když Bartoloměj odsílali
peníze do Prahy.
Vícej dáno Honzovi deset č.
Léta 1636 Mates Hejzler dal pokuty 2 kopy.
Michal Pernar 922 dal od sviec 1 kopu 12 d.
GG

Jednou napsáno slovy a jednou značkou.
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Matěj Ulrych 923 dal od sviec 48 d.
Téhož letehož [sic] 16 HH

f. 43v

Léta 1636 dáno dvoum Martinúm <2> 1 kopa 45 gr.
Dáno poslu bertgeltu 2 kopy.
Dáno za 5 liber vosku 2 kopy 14 d.
Dáno za mušket 1 kopa.
Dáno od<od> fakul a dvouch svíc na postavníky 1 kopa 36 gr.
<Téhož léta 1636 den svaté troji[c]e 924 dáno od 6 fakul dělání 1 kopa 36 d.>
Po počtu koupeno 4 libry vosku za 2 kopy.
f. 43r

Wie werten die lehrjunen [!lehrjungen] nag einanter zu finten sein von anno 1675
jahr den 6 Janu[ar] 925.

f. 44v
Seint tatto dem 6 January a[nno] 1675 926.
Ist pei einen ersamen hantwerck und offenen latten ershinen meister Wentzel
Dittel 927 mit purger und kirsner alhir und habt seinen sohn Joanneß Dittel 928 vorstelig
gemagt von von [sic] seiner lehr freygesagt, aug daß zeignuß geben, daß er sig in seiner
werenter lehr vorhalten hat, waß einen lehrjungen und getrein kint wohl ansteht. Gott
wole in nien in seinen werenten geselenstant gelük und segen geben, wie er aug
vorsprogen hat sig in sein geselenstant wol zu vorhalten, waß ein erligen geselen wohl
anstet. Habt schreibgepihr geben 17 taler.

f. 44r
Seint datto dem 13 April anno 1677 929.
HH

Datum není dopsáno.
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Ist bei einen ersamen hantwerck erscheinen meister Wentzel Tittel 930, erschinen und
freintlig angelanet, daß er seinen sohn Jackob Dittel 931 wil aufnemen daß kirsner
hantwerck zuleren auf 2 jahr, gibt geleig in die latten 35 taler und I pfund wackß und
pey freysagung nag 2 jahren witer 35 taler und 1 pfund wackß, vorsprigt aug gemelter
lehrjung sig gegen seinen vater fleisig und getry [sic] zu sein und wil sig also vorhalten,
daß aug ein ersam hantwerck einen wohlgefalen, daran haben sole und ist sey perg
worten Joannß Pauliß Döllner 932 und Daniel Selenstein 933.
Gibet schreibgelten 17 taler.

f. 45v
Seint datto dem 9 April anno 1679 934
Erscheinet pei einen ersamen hantwerck und offenen latten der ehren und geagte
meister Joanneβ Pauliβ Döllner 935 zu dero zeit geschworner und elteβter vormeiβter deβ
lebligen hantwerckβ der kirsner und maget vorstelig dem Jackob Dittel 936, weligen nien
mehro sein in gott ruenter vater vor zwein jahren hat pei offenen latten aufgenomen daβ
kirsner hantwerck zulernen, weilen aler gott der alerbeste den ermelten Wenzl Tittel 937
durg den zeitligen tot von diser welt hat abgefartet und er nog pei seinen lebestzeit pei
guten vorstant den ermelte meister Joannes Pauluβ Döllner 938 erpetten daβ er seinen
sohn anstatt seiner bei ein ersamen hantwerck sole frey und loβspregen, also maget
ermelter Joannes Pauluβ Döllner 939 den ermelten Jackob Tittel 940 vorstelig und gibet ihn
daβ zeignüβ, daβ er sig pei seinen vorstorwenen vater sowol aug pey ihm|
f. 45r

|from, ehrlig und fleisig, getrey vorhalten hat als einen ehrlige lehrjungen wohl
ansteht und
vorsprigt aug oft getager Jackob Dittel 941 sig nien mere in seinen werenten
geselenstant also zu vorhalten, daβ ein gantzes ersamst hantwercks eingefalen an ihm
haben solen. Gibet in die meiserlatten [sic] I pfut [sic] wacks, 35 taler in gelt,
schreibgepihr 15 taler.

f. 46v
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Seint dato den 7 April anno 1681 942, ersheünet bey offener laten den ehrenvester herr
Matheus Jeshke rathsverwander und bürger in Postelberg 943, machet vorstellig seinen
sohn Matheus Jeschka 944 und bittet freündlich, daβ man ihn wollen mit willung auf und
annem[m]en wie einen ehrligen meistersohn gebühret wegen seiner zwey od[er] trey
jährligenlehr zubefreüen, weil man dan den meistersöhnen solwigen billig zulassen
müβ, aleso wird ihm solwigen auch willig vergeistiget, würd also ihm zugelassen, daβ
er ihm bey offener laten aufnimt daβ kirschner handwerck zulernen, auf zur geleich
wid[er] um freügesagt, versprist [!verspricht] auch solwiger ermelter gewessener
lehrung [sic] also zuverhalten, wie einen ehrliches gesellen wohl anstehet, daβ ein
ehrsammes handwerck wie auch sein h[err] vater einen wohlgefallen dran [sic] haben
solle. Gibt in die laten 1 schock 10 taler in gelt, zwey pfund watz [!wachs], 14 taler
schreibgelt etc.

f. 46r

Anno 1682
dem 4 January 945 erscheünet bei offener latten meister Attam Wagner 946, maget
vorstelig deβ Jan Maley seinen sohn Jan Maley 947 alhiβiges gepirtiges kint und meltet
daβ er daβ kirstner [sic] hantwerck peim lernen wolte, weilen er tan von ehrligen elten
gepohren, so hat ein ersam hantwerck solwigen Joan Maley 948 lasten pei ein ersamen
hantwerck auf und annemen dero gestalt, daβ meister Attam Wagner 949 des ermelten
Hans Malay 950 alhisiger mitpirger seinen sohn Jan Maley 951 aufneme das kirsner
hantwerck zulernen auf vihr jahr unt ermelter meister vorspricht solwigen lehrvater
werenterzeit der vihr jahr, daβ ein ersam hantwerck und sein h[err] perger unt vater ein
ehrsamβ genigen davon haben, werten herentgeben [!derentwegen] vorspricht der
lehrjüg [sic] dem meister|

f. 47v

|from, gehorsam, getrey zu sein, fleisig in die kergen zu gehen und alen ehrligen
h[err] und fraun ihren gepihrenten recpect [sic] zugeben unt seine h[err] pergen namens
Pilip Hanz und Morettz Vereneck vor solwiges ales gute spregen seint, aug derentwegen
in vorspregung 20 schock, die helt [sic] ihr wohl ettel gestreng den remisen keiserligen
meäestet herrn richter, die antere helft einen ehrsamen hantwerck, wo fern der lehrpub
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dette entlaüffen solte, aber der lehrmeister ein versager sein, sosolweige [sic] 20 schock
der lehrmeister zu erlegen schültig sein. Der almegtige gotte gebe peiter seit sein segen.
Hat schreibgelt geben 15 taler und hat in die latten geben 2 schock in gelt, 2 pfund
wack, daβ eine pfüt [sic] geleig pey dy 2 schock gelt, erlegt daβ antere pfüt [sic] bei
auslernug.

f. 47r

Anno 1982
Dem 29 Novembris 952 erscheinet bei einen ehrsamen hantwerck meister Attam
Wagner 953, maget vorstelig deβ h[err] Paul Felwer erliger erzeichte sohn, meltet das er
daβ ersame hantwerck der kirsner bei ihm lernen wolte, wolte ihm aufnemen auf 3 jahr,
wolte ihm lehrgelt geben 12 schock jehrligen mit I schock zu erlegen, in die latten bei
aufnemug [sic] zuge[ben] 2 schock, 1 pfund wacks, bei auβlernung in geleigen 2
schock, 1 pfund wacks, vorsprigt daβ er dise 3 jahr bei sein meister from, gehorsam
und getrey sig vorhalten wihl, daβ hantwerck fleisig zu lehren, wie aug in geleigen der
ermelte lehrmeister vorsprigt dem ermelten lehrpüben Attam Felwer 954 daβ hantwerck
also zulehren, waβ einen erligen meister mit sein gewisen zu stehet.
f. 48v

Maget aug der h[err] Paul Felwer vorstelig dem h[err] Elias Logman, h[err] Daniel
Kortück, alles vorbergen, so vern der lehrpüb als Attam Felwer 955 ohne versagen
entlauffen solte von sein lehrmeister, daβ sig sig [sic] vorpergen vor 20 schock so vern
aber der lehrmeister ein versagen were sole erschülig sein diese 20 schock zu erlegen
wilig, helf bei ihro gestreng dem herrn keiser rigter sole auβ gefertiget werten, die
antern helft [!halb] einen gesamen hantwerck, wie aug ermelter lehrmeister in
auβlehrnung deβ lehrpüben 4 jahr in erhalten sole weilt[...] voriger lehrpub Jan
Mayley 956 von in entlossen ist, um nag 3 1/2 jahr zulehrnen gehal<h>t hat. Hat
schreibgelt geben 15 taler.

f. 48r
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Seint datto dem 31 [Septem]bris anno 1683 957 erscheinet pey ofener latten der
Johann Paul Döllner 958 unt maget vorstelig dem Matteβ Jeseck 959 deβ ehren unt geagten
herrn Matteβ Jeseck ratesvorwanter unt pürger in Postelperg 960 ehleibligen sohn,
weliger daβ a[nno] 1677 jahr den den 7 april 961 schon von seinen h[err] vater ist
freygesprogen worten, weilen er sig aber durg un vorstant seiner junjahr hat vorfihren
laβen unt ein 1/4 jahr auf daβ miller hantwerck begeben, aber aine tzunt die witer rey
ankomet unt sig witer zu dem kirsner hantwerck begeben wihl, also wirt er witer auf
daβ rey von ober ermelten meister Johann Paul Döllner 962 auf ein jahr lang aufgenomen
unt vorsprigt. Ermelter Matteβ Jeseck 963 sig also zu vorhalten daβ sein ermelter
lehrmeister einen wohl gefahlen, daran haben sole gibet aug seine gebihr witer in die
latten samt 12 taler schreibgebihr. Herentgegen [!derentwegen] vorsprigt sein herr vater,
daβ er ein ehrsam hantwerck der kirsner von dem milern der Postelperger 964 alen
ansprig unt schelten, freyhalten wihl unt sein solen.

f. 49v
Anno 1685 dem 1 May 965 erscheinet pey offener latten meister Johann Paul
Döllner 966, maget vorstelig den Metes Jeske 967 von Postelpreg 968, weligen er auf ein jahr
hat aufgenomen daβ hantwerck zu leren, weinen [sic] er sig aber unter werenter zeit hat
also wohl verhalten, in alen anschaffen so sencket er ihme ale uberige zeit unt sprigt in
also von sein lehrjahren, weiter loβ unt freyvorsprigt aug Mateβ Jeseck 969 daβ er sig in
sein geselenstant also vorhalten wihl, er waβ ein ehrligen geselen wohl ansteht. Gibet
schreibgepihr 30 taler.

f. 49r
Anno 1685 erscheinet pey offener latten meister Attam Wagner 970 unt maget
vorstelig seine lehrjunen namen Attam Felwer 971, weligen er anno 1682 dem 29
[Novembris] 972 auf drey jahr lang auf daβ kirsner hantwerck hat aufgenomen daβ
hantwerck zulernen pek[...] II, daβ er sig unter werenten drey jahren also pey ihm
vorhalte hat, daβ er im nigst anterβ alβ libeβ unt guteβ nagzusagen weiβ, der entwegen
von seinen lehrjahren quitt unt freysaget, wie aug seine ermelte herrn pergen ihrer
pirgtschafft witer erletiget worten sein unt oben ermelter Attam Felwer 973 einen
II
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ehrsamen hantwerck vorsprigt, daβ er sig in seinen geselenstant also from unt ehlig
vorholten wil, daβ ein ehrsam hantwerck ein sattsames genigeten, daran haben solen
darzugebe im gott gelick. Hat schreibgepihr geben 15 taler, in die latten drey schock, 30
taler, 1 pfut [sic] wacks.

f. 50v
Anno 1685 dem 2 [Decem]bris 974 erscheinet pey offener latten meister Attan
Wager 975, maget vorstelig Wolf Steinmauher 976 aus dem lant ob der Enβ 977 gebirtig mit
meltig, daβ er daβ kirsner hantwerck bey im lernen wolt, weilen er tan seine ehrlige
gebürβbriff vorzeicht unt einlegt unt kein witersprig nigt ist, also wirt er auf drey jahr
aufgenomen, gibet 2 schock, 1 pfund wacks, maget aug vorstelig zwey h[errn] nagbern
aleβ h[err] Mattes Nagel, h[err] Simmon Kemler vor seine pirgen, welige sig in
cauitzion unt pirgschafft vor 20 schock einlasen, weligeβ witer vorhofft geschenen solt,
die helte [sic] der cautzion ihr gestregen dem h[err] keiser richter, die helte [sic] gebihrt,
die antere helft eine gesamen hantwerck, worbey ermelter lehrjug [sic] seinen
lehrmeister getrey, fleisig in alen zu vorhalten, daβ der h[err] pergen unt lehrmeister
keine klag uber ihm haben solen der zugebe. Gott sein segen hat. Schreibgebihr geben
15 schock.

f. 50r
Anno 1688 dem 11 January 978 erscheint bey offener latten meister Attam Wagner 979
mogtet vohrstelig seinem gewesenen lehrjungen namenβ Wohl[f] Steinmauer 980,
welichen er dem 2 [Decem]bris anno 1685 981 jahr hat auf [sic] daβ hantwerck hat
aufgenomen, weligen er diβeβ lob gibet, daβ er sig unter werener zeit seiner lehrjahr hat
from, getrey unt fleisig alle ziet befint hat, derentwegen im von seiner gewesen lehrjahr
frey unt lohβsprigt, wy aug seine herren pirgen von ihrer pirgschafft frey unt lohsgesagt
werten. Vorspricht aug oben ermelter Wohlf Steinemaur 982 sig in seinen nun mehro
getreten geselenstant sig also zu vorhalten, daβ ein ehrsame hantwerck ein satsamen
genigten daran haben, solen gibet in dy latten 1 schock, 1 pfund wacks, schreibgelt 15
taler.

f. 51v
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Anno 1688 dem 29 Augusty 983 erscheinet bey offener latten meister Hanβ Paul
Döllner 984, machet vohrstehlich dem Bauslaw Zlepitzka 985 mit vor meltuch, daβ er das
hantwerck peym lehrnen wolte, weilen dan kein wihterspruch dar beysein kan also wirt
solwicheβ bewihlichet unt wirt aufgenohmen auf drey jahr ohne lehrgelt, weilen er eine
meistersohn ist unt der lehrmeister ihm solwicheβ gitlihn erlasen duet, gebet in dy latten
1 pfund packs [!wachs], 2 schock in gelt, seint seine h[err] perchen [sic] h[err] Johann
Georg Herβman unt h[err] Carol, Wotitzka vohrspricht oben ermelten lehrjuch [sic]
seinen meister getrey unt fleisig zu sein allen gehorsam wölig zu vorbrihnen [sic], daβ
weter seinen h[errr] perchen noch sein lehrmeister keine klach wihre ihm höhen solten.
Gebet schreibgebihr 15 taler. Ist schreiber gewehsen Johann Paul Döllner 986.

f.51r
Anno 1689 dem 9 [Oktob]er 987 erscheinet bey offener latten meister Attam
Wachner 988, machet vohrstelich dem Martyn Neitte 989 alhiseβ gepohrniβ kint mit
meltichr, daβ er daβ erbahre kirβner hantwerck lehrnen wolte, weilen er daren sohn
ehrlichen und freien eltern gepohren wirt, solwicheβ bewilichet wirt also auf 3 jahr
aufgenohmen, gibet lehrgelt 12 schock, seint seine pirchen Filib Mraβ und Hanβ
Dittlbach, weliche sich vorperchen [sic] mit 20 schock so der lehrpöches [sic] entlauffen
solte, der lehrpüb under wehrender zeit wohrspicht [sic] gedrey, fleisich und gehorsam
zu sein, gibet in dy latten geleich bey aufnahm 2 schock und 1 pfund wackβ, bey
auβlehrung witer 3 schock, 1 pfund wackβ. Der almechtige gott gebe ihm darzu seinem
gottlihen sehen. Gibet schreibgelt 15 taler. Ist auβ dem lehrjahren ganez [sic] weihen
seiner ungedrey hat zu einner nachriht [sic].

f. 52v
Anno 1691 dem 12 Augusty 990 erscheinet bey offener latten meister Johann Paul
Döllner 991, machet vorstelich seinen gewehsenen lehrjuhnen Buslaf Slebitzka 992,
welichen er a[nno] 1688 den 29 Aug[usty] 993 hat auf daβ hantwerck auf 3 jahr hat [sic]
aufgenohmen, weilen einen mehro dy 3 jahr vohrflosten, so gebet er ihen solwiges
zeichnuβ und atestation, daβ er sich im seiner werenten lehrjahren gottβvertich, from
und getrey vorhalten hat, auch ihm niches anterβ alβ libeβ und gibteβ nachzusachen,
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weiβ auch ihm so vihlmelhtich aller master [sic] pester recomotizu bevohlen, sein lasen
herentgegen [!derentwegen] vorsprüht oben ermelter Bauzlaff Slepitzka 994, daβ er sich
im seinen werenten geselenstant also vorhalten wihl, daβ nicht alein ein ehrsam
hantwerck sonteren auch seine herren perchen und lehrmeister|

f. 52r
|ein satsameβ genichen und wohl gevalen, haben solen darzu gebeihne der
almechtiche gott sein goltlichen sehgen. Gibet in dy latten 2 schock, 1 pfund wackβ,
schreibgelt 15 taler.

f. 53v
Den 30 [Septem]ber anno 1691 995 erscheinet bey offener latten meister Attam
Wagner 996, maget vorstelich deβ Hanβ Gebert seinen sohn nahmen Hanβ Wilib
Gebert 997, welicher sich vorsbricht auf drey jahr lahr [sic] daβ kirsner hantwerck
zulehrnen, gibet lehrgelt 13 schock, dy erste helft bey aufnemuhn [sic], dy antere helft
bey vorsbreguhen [sic], vorssbricht unter werenter zeit sich fleisig und gedrey zu
vorhalten, seint seine h[err] bergen [sic] h[err] Georg Fischer und h[err] Daniel
Bleβener, wirt vorbirgt auf 20 schock jetog vorbleibet der vater ober berg [sic], gibet in
dy latten 1 schock, 1 pfund wackβ, schreibgelt 15 taler. Gott gebe beiter seit darzu
gelick.

f. 54v
Anno 1692 den 1 Juny 998 erscheinet bey offener latten und gantzen vorsamlich eines
ehrsamen hantwerckβ der kirsner verehren und geagte meister Johann Paul Döllner 999
als dero zeit elster [sic] geschwohrner vormeister deβ kirsner hantwerckβ und meget
vohrstelig seine zwey sohn, aβ den elsten mit nahmen Johann Fantziβkuβ Döllner 1000,
weliger 1689 den 28 January ist gebohren worden, den antern Clementz Döllner 1001,
weliger 1690 den 7 <[Septemb]er> 1002 ist gebohren worten, mit meltuhn daβ beyte seine
oben ermelten beyte zwey sohn daβ kirsner hantwerck bey ihm lehrnen solen und
wohlen, weil mihr ihm dan solwigeβ vigtig nigt abschlagen kenen, sondern alβ
meistersohn mit aller geregtick gern auf und annehmen düen, in geleigen weilen alle
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meister beregliget sein, wan sy pey offener latten ihre sohn auf daβ hantwerck
aufnehmen und bewiliget ist, wy aug ortentlig eingeschriben, wy dises geschehnis,

f. 54r
daβ der vater dy frey <heit> und geregtick hat witer aufzustehen und seine kinter als
meistersohn, weliger er aufgenohmen hat, von ihren lehrjahren witer frey und
lohβzuspregen, so düet ungeliegen aug oben ermelter meister Hanβ Paul Döllner 1003 und
stehet bey offener latten, witer auf und maget seine oben ermelten zwey sohn witer
vorstelig und sprigt dy selben von ihren lehrjahren, witer frey und loβ daβ sy hinhiro
vor ehrlige cirsner geselen kenen und solen gehalten werten und kömer lehrjahr rey
einen antern meyster hinhiro von netten und under werfen sein dörfen, wohr zu ihm ein
ehrsam hantwerck wintzet, den gelligen segen güte gesuntheit lohnβ leben der
almegtigte gott wole geben, daβ sy ihre eltern erzihnen megen im der vorzt gotteβ zu
ihren drost und freit und dem almegtigen gott zu seiner grosen ehr und wohl geschlen
daβ gebeihnen der almegtige gott. Amen.
f. 55v
Anno 1693 den 8 [Novem]ber 1004 erscheinet bey offener latten und gantzen
vorsamlichen eineβ ersamen hantwerckβ der cirsner der ehrenveste und geagte herr
Johnn Paul Döllner 1005 dero zeit elster [sic], geschwohrner vormeister deβ kirsner
hantwerckβ und gemein eltestern, maget vohrstelich dem Johanneβ Matüβ Krimβ 1006,
deβ in gott ruhenten Georg Krimβ bürgerβ und steinmetzer in Falkonau 1007 hinter
lasenen eheleibeicher sohn mit vohrbrihnen [sic], daβ oben ermelter Johann Matteiβ
Grihm 1008 daβ krisner hantwerck bey ihm JJ lehrnehnen [sic] wolte, weylen er ober nigt
bey mit dyβ geltβ auf drey jahr kahn aufgenohmen werten sonten und wecksel der jehr
auf führ jahr aufgenomen wirt alβ eineβ umb daβ antere so wirt er mit bewihlich un ihro
wohl ekl. gestren dero remisen ceiseligen [sic] mayestet herren ceiser richer [sic] auf
fihr jahr auf und angenohmen,|

f. 55r

JJ

bey ihm - připsáno nad textem.
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|so vorsbricht auch oft ermelter Johan Matteβ Krimβ 1009 unter wahrenten führ jahren
in seiner <wehrenten 7 jahren> lehr sich also zu vorhalten als gutes, frolich, from,
gehorsam und fleisich, daβ keine klag uber ihn kohme soll, hat auch darzu erbetten den
herren Johann Kristoff Kraitman herren birgen und vohrmuter sein, solen denen selbe
auch angelebet daβ er sich also wohl vorhalten wihl daβ sy dy wehnugse vergelegenheit
mit ihm haben solen, gibet in dy latten 11 schock, 1<pfund> wacks, 15 taler
schreibgebihr.

f. 56v
Anno 1694 den 3 [Octo]ber 1010 angehalten quartahl erscheinet bey einen ehrsamen
hantwerck Johann Paul Döllner 1011, maget vohrsteilich Johann Filib Gebert 1012 und
bekehnet daβ er seine drey lehrjahr von anno 1691 den 30 [Septem]ber 1013 seine
lehrjahr, velich hat auβgestanten, sich auch in seiner wehrenten lehr also vohrhalten,
daβ er ihen nichteβ anterβ alβ libeβ und güterβ nagzusagen, weyβ werten auch dy
h[errn] pergen [sic] von ihrer geleisten pirgschaft witer freygesprogen, vorspricht auch
oben ermelter Johann Filib Gebert 1014, daβ er sich in seinen geselenstand also vorhalten
wihl, daβ ein ersam hantwerck einen wohl gehalten daran hab, sol gibet in dy latten 1
schock in gelt, 1 pfund wackβ, 15 taler schreibgebihr. Der almegtige gott gebeihm
seinen heiligen segen und gnat zu allen guten.

f. 56r
Den 14 [Novem]ber anno 1694 1015 jahr erscheinet bey offener latten und gantzen
vohrsamlichen eineβ ehrsamen hantwerckβ der cihrsmer meister Attam Wagner 1016,
maget vohrstelich dem Johann Georg Richter 1017 gepirlich vohn Lutitz 1018 mit
vohrbrihnen, daβ er daβ cirsner hantwerck bey ihm lehrnen wolt, weil mahn ihm wegen
seineβ freiengebürtβprihf und ehrligen herkohmeβ ihne solwigeβ feigtigungt abschlagen
kenen, sowirt oben ermelten meister Attam Wagner 1019 vorgunstigen solwigen
lehrjuhner [sic] auf drey jahr aufzunehmen, vohrsprigt aug oben ermelter Hanβ Gorg
[sic] Richter 1020 und erwehrenten 3 jahren gutteβ, falig, getrey und fleisig zulehrnen,
seit seine h[errn] pergen [sic] h[errn] Eliaβ Ignatziis Logman, Johann Dittelbag, gibet in
dy latten 1 schock in gelt, 1 pfund wackβ, 15 taler schreibgelt. Der almagtige gott
gebeihm seinen gelligen sagen.
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f. 57v
Anno 1697 den 21 Apryl 1021 erscheint bey offener latten und gantz vohrsamlichn
eineβ ehrsamen kirβner handwerck, Johann Paul Döllner 1022 machet vohrstehlich dem
Johann Matteβ Kintz 1023 gebirtich von Falkanau 1024, wehlichen er den 8 [Novem]ber
anno 1693 1025 auf vihr jahr auf <v> daβ kirβchner handwerck auf und angenohmen,
dahero spricht oben ermelter Johann Paul Dellner 1026, oben ermelten Johann Matteβ
Kintz 1027 von seinen lehrjahren quittletich und freygibet ihm auch dyse zeichnuβ, daβ er
sich in seiner lehrjahren guteβ, fergtig, frohm, fleisich und gedrey gehalten hat, wohr
auf seine h[err] pergen [sic] alβ Johann Christoff Drauttman und Sam[m]uel Knatt, um
ihrer pergschaft [sic] frey und lohβgesprongen werden. Der allmegtige Got geb oben
ermelten Johann Matz Kintz 1028 seinen geltlichen segen. Gibet schreibgelt 12 taler.

f. 57r
Anno 1697 den 21 Apryl 1029 erscheinet bey offener latten und gantzen vohrsamlichn
eineβ ehrsamen hantwerckβ der kirsner, meister Attam Wagner 1030 maget vohrstehlich
dem Johann Richter 1031 gebehrtich vohn Lutitz 1032, welichen er dem 19 [Novem]ber
anno 1694 1033 jahr auff daβ kihrsner handwerck aufgenohmen, dahero spricht oben
ermelter meister Attam Wagner 1034, oben ermelten Johann Richter 1035 von seinen
lehrjahren quitt, frey und lohβgibet ihm auch dy zeichnuβ, daβ er sich in seinen
gewehsen lehrjahern guteβ, fertich, frohm, fleisich und getrei vohrhalten hat, wohrauf
seine h[err] bergen [sic] um ihrer bergschafft [sic] freygesprogen werden. Der almegtich
gott gebe ihm seinen gottlich segen. Gibet schreibgelt 12 taler.
Johann Paul Döllner 1036

f. 58v
Anno 1699 den 11 January 1037 erscheined der ehrenveste herr Johann Paul
Döllner 1038 gemein elteste und elteste geschwohrner vormeister deβ ehrsamen cisner
hantwerck und maget vorstelich seinen sohn Grögoriβ Joseffiβ Döllner 1039 mit
meltichen, daβ er dem selben auf daβ cirsmer hantwerck auf und annehmen wihl wölen,
mihr ihm in solwiches nicht abschlachen kehnen, weylen allhir alle meister ihn dyse
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gerechtikeit haben wirt, also mit allen wihllen aufgenohmen und in geleichen stehet,
herr Johann Paul Döllner 1040 wider auf und machet seinen oben ermelten sohn Georg
Joseff Dellner 1041 und spricht dem selben von seinen lehrjahren|

f. 58r
|witer frey und lohβ, daβ er hinhihro daβ cirsner handwerck nicht von netz zu lehren
habe, sondern vor einen ehrlichen cirsner gesehlen sohl gehalten werten, zu welichen
ihm ein ehrsam handwerck gelick wunschet, gott gebe ihm darzu seinen gottlichen
segen, dem eltern zu einen drost und ihm zu seiner sehlenheyt.
Anno 1699 den 16 Augusty 1042 erscheinet bey offener latten und gantzen
vorsamlichn eineβ ehrsamen hantwerckβ der kirβner meister Toffilis Pelikan 1043 und
maget vorstelich dem Johann Petter Gemach 1044, deβ in gott ruenter herren Johann
Gemag burger und rateβvorwanter in Pattersan 1045 hinter laβener sohn mit meltichn, daβ
er daβ kirsner hatwerck [sic] bey ihm lernen wyl, weilen mihr dan auβ absehen seiner
ehrlichen gebirt|

f. 59v
|im solwigeβ nicht abschlagen kenen, dahero wirt bewilichet solwichen ermelten
Johann Petter 1046 auf drey jahr lehn aufzunehmen, also vorschricht er seinen meister
getrey, fleich und gehorsam zu sein, herentgegen [!derentwegen] vorspricht sein oben
ermelter lehrmeister, daβ er den oben ermelten lehrknaben nicht zuhr hopffkarten arbeit
und peiffleren halten wil, sontern in seinen handwerck also fleich instruyren, daβ nag
auβlehren der drey jahr deβ knaben nützen der freidschaff eine ehr deβ meister lob sein
sohl giltet lehrgelt 20 schock, in dy latten 1 schock, 1 pfund wackβ, bey auβlehrunhn
witer 1 schock, 1 pfund wackβ gibet, schreibgelt 12 taler. Der almegtige gott gebeihn
gut gesundheit und seinen segen.

f. 59r
Anno 1702 den 1 January 1047 erscheinet bey offener latten und gantzen vorsamliche
eines ehrsamen hantwerckβ der kirβner der meister Deofflikus Pelikan 1048 und maget
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vohrstelich seinen lehrjuchnen [sic] nahmeβ Johann Petter Gemach 1049 gepirtich von
Pattersam 1050, welichen er auf 3 jahr lahn [sic] hat aufgenohmen, daβ kihrβ [sic]
hantwerck zu lehrnen, weihlen er aber seine <weihle> <er aber seine> jahr hat ehlich
auβgestaheten [sic] und sein lehrmeister ihn nichteβ anterβ weihβ nachzusagen alles
libes und guteβ, saget aug auβ, daβ er sich in seinen lehrjahren frohm, antegig [sic]
fleisich und getreu und wohl vorhalten, wohriber ein ehrsam hantwerck eine wohl
gefahlen draget, daher werden seine herren bergen von ihr bergschaff entletichet und
freugesprogen und ein ehrsam hantwerck wihset aug dem selben gelick zu seinen
gesehlenstand, der almegtiche gott wohle geben, daβ dero er selbe sich auf seinen
erlehrnenten hantwerck also wohl|

f. 60v
|ernehren megte piβ an sein ent damit <dy> dy kante freinedschaf eine grose freind
und wohl gefahlen dragen mecht, daβ gebe gott und dy heiliche dreyfaltikeit. Amen.
Gibet schreibgebihr 12 schock.
Anno 1702 den 1 January 1051 erscheinet bey offener latten meister Matteβ Jeseck 1052
von Postelperck 1053 und maget vohrstelich deβ meister Hanβ Jackop 1054 aug burger in
Postelperg 1055 seinen sohn nahmeβ Matteβ Gebhart 1056, daβ er ihm anstatt seineβ vaterβ
Johann Jackob Gebhardt 1057 alβ einen meistersohn sohle anmelten und aufnehmen,
welicheβ im auch geleich bewihliget wohrden ist, war auf er geleich wider nach
hantwerckβ gewohnheit aufstehet und saget den Matteβ Gebhardt 1058 um seinen
lehrjahren wihter frey und lohβ und wihrd hinhihre [sic] vor einen ehrsam kihrβner
gesehlen gehalten, der almegtiche gott gebeihm der gelick und segen. Gibet
schreibgebihr 24 taler.

f. 60r
Anno 1708 jahr den 30 Septemmer 1059 [sic] ehrsheinet bey offner latten bey eine
ehrsammen handwerck der khirsner der Wolf Sdeinmauere 1060, mochet vorstellich
seinen sohn Wentzl Sdeinmauere 1061, verspricht seinen vater, daβ ehr beim vater 3 jahr
lehrnen wiel, daβ ehrsamme hantwerck der khirsner seint werte so spricht auch der
vater, daβ ehr in under weisen, wiel wie einen vater oder lehrmeister zu stehen mechte
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und verspricht der sohn, daβ ehr fleisich und gedrey sein wich alβ seint sein herr piergn
<gewes> der herr Cordhard Wagner, Wentzl Slegl, also seint sie verpiechs vor 20
schock, also gebe gott und gluck und segen. Gieb 15 taler sreigelt [sic] und in di latten
20 schock und 1 pfund wachs.
Wie auch seine meistersohn Hans Josef 1062 auf daβ hantwerck auf und frey und ledig
von seinen lehrjahr alβ einen meistersohn auβgelernet und freygieb sreibgeld 15 taler.
f. 61v
Laus deo anno 1714 den 2 April 1063 ist bey offentlicher lehron [sic] der älltister herrn
meister eines ehrsamen chürshrer [sic] handwercks der Wentzel Stemmauer 1064 nach
auβgestandnen dryer lehrjahren bey seinen herr vater frey und loβgesproch und vor
einen gesellen des ehrsamben handwercks auf und angenohmen, wie auch erkennet
worden vor jädermaniglich der weg, solches pro memoria aterna herein solches
annotiret worden. Gott gebe ihm den goldlichen seeg. Saatz 1065 datu[m] ut supre.
Gabet gleich bey der loβsprechung 2 schock nebst ein pfund wacks, nach handwerck
gebrauch in die laden.

f. 61r

Anno 1722
den 11 January 1066 erscheinet bey der offenen laden und gantzen ehrsam[m] handwerck
der herr Theophil Pelikan 1067 und bringet vor, weillen derselbe eine zeit lang den jung
namens Frantz Vogl 1068, des herr Frantz Vogl 1069 alβ gewesen vater in seiner behausung
auf besolten, alβ aus lub [sic] des kirschner handwerckh zu erlehren ihme vergunstig
will, alβ bey sethanen offener laden auch nach des Thoephil Pelikan 1070 anbringen und
verlangen auch vorfinen lehrjungen auf und angenohmen worden, jedoch mit diesen
auster nurhlichen zustaten dez weillen er lehrmeister Theopil Pelikan 1071 ihme auf 4 jahr
zu erleren angewesen sole haltet sich derselbe diese gerechtigkeit vor, wann er sollte
unter diesen 4 jahren der lehrkeint [sic] mit tat abgehen solte KK, so sole er und kaum
fraygesprochen werden, wann es ihme gefallig ist, die bürg aber dessen seine gewesen
Camil Stiastney und Johann Georg Schimmer darbey, wird erleget in die lad[en] 1
schock wy dann 1 pfund wax. Gott gebe ihme die gnad auszusten.
KK
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f. 62v

Anno 1722
It. den 11 January 1072 erscheint gleichfalls bey ofenen laden Johann Georg Richter 1073
und bringet vor der LL sein sohnen nahmens Johann MM Clemens Richter 1074 zum
kirschner handwercks auf und anzunehmeden vergunst erhalten moge, welches ihme
auch nicht wiedersprochen, sondern aller guter und geneigten willen ihme Johann Georg
Richter 1075 erwieβen word[en], darauf er aler meister Johann Georg Richter 1076 der
andere mochen aufstehet und zunehmen seines sohnes Johann Clemens Richter 1077
gebetten, womit <sein sohn> er möchte von welchen seinen lehrjahren gleich anderer
meistersohnen gehabten, vorherigen gerechtigkeit frey und ledig gesprochen wurden,
welche seine bett ihme auch gewillfahret worden ist. Darauf aber er 1 pfund wax hierzu
gegeben.

f. 62r

Anno 1724
den 14 April 1078 bey gehaltenen quartal und zustam[m]enkunt des ehestamben
handwerkhs der kirschner stamt denen respective herr beysitzern herren Johann Leopold
Werner, herren des raths NN und herren Sobul Ant[onin] Mayer 1079 einem altisten OO
verscheinet Johann Richter 1080 mit vormelden, womit <tt> ein söhn nahmem Johann
Wentzl Richter 1081 zu dem benanten kirschner handwercks auf und angenohmen zuglich
auch freihgesprachen werden möge, welches ihme auch ahm wiederend diesfalls
vergünstigst werden, der beysein gebührliches contingent in natura das wax 1 pfund.
Eodem die etc. dato erscheinet ehrmahlen h[err] Mates Jeshka 1082 burgerlicher kirschner
meister aus Postelberg 1083 vorgebend bey offener laden und zu beyseyn oben erwähnter
respective herren assesor womit ihme seinen sohnen nahmen Matheus Francis 1084 und
Josephen Jeschka 1085 dergleichen vor er besagte lehrjahren freysprechen und vor einen
gesellen zu erkenn, vie dann auch das ehrsambe handwercks ihme willfährig gewesen
LL
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unt benanten seiner sohn Mates Frantz 1086, Joseps Jesska 1087 angenehm und
freygesprochen leben. Nein contingent aber erliget|

f. 63v

|mit 1 pfund wax, welches er in gelt bezahlt mit ... 42 taler.
Actum Saatz 1088 ut Supra.
Anno 1725 ales an tag des hey[lige]s weynachtzeit 1089 erscheinet der ehrbahre
junggesell Frantz Vogl 1090 bey ofener laden und in gegenwart der ältesten h[err] meister
des ehrsamen kirschner handwercks auch samt sein 2 h[errn] bürgen als h[erren] Georg
Schim[m]er und h[err] Johann Camil Stiastey vorgelende, wie daβ er alβ den 11
Jan[uary] 1722 1091 zum ehrsamen kirschner handwercks ehrlich solches zu erlehrene
und bey dem h[err] meister Teophil Pelikan 1092 auf 4 jahr lang auf und angenohem[en]
seie worden und weillen er Frantz Vogl 1093 solche 4 jahre ehrlich, fleisig und aufrichtig
lehr weiβ und ausgesanden, ihme sein h[err] lehrmeister Theophil Pelikan 1094 hin wieder
umb von stey seinen lehrjahren frey und loβgesproch und vor ein gesellen zu erkant
worden ist, sein geleiche zu solcher freysprochung ist, erlegt worden 1 schock, 10 taler,
wax 1 pfund.

f. 63r
Anno 1729 den 24 April 1095 bey gehaltenen quartal des ehrsamben handwerckhs der
kirshner erscheinet meister Johann Georg Richter 1096 anbringend, wie das derselbe
einem lehrjungen nahmens Wentzl Haubt 1097 zum ehrsamben kirschner handwercks auf
und anzunehmen gesame seye, welche sein begehren ihne auch in gegenwart denn
respective herrn inspectore (titulo sollen) gewillfahret worden, die bürgen aber und
gewesen Johann Georg Röhling und Bernardt Udalrikus darauf aber bey dieser
aufnahm, hat er meister Johann Richter 1098 erleget 1 schock 10 taler, dann 1 pfund wax,
oder am geld 37 taler wird darumber zur gedachtnus quittiret.

f. 64v
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A[nno] 1730 den 17 July 1099 ist bey offener laden in beyseyn der h[err] inspectorn
und des ehrsam[m]en handwerks erschein der h[err] mitmeister Johann Christops
Model 1100 anbringen, wie daβ derselbe einen lehrjungen nahmens Frantz Carl Seitter 1101
zum ehrsamen kirschner handwerks auf und angenohmen gesonnen seye, welches
begehre ihme auch gewilfahret worden, die bürgen aber seynd gewisen Mikael Stör und
Johann Georg Rauch, darauff hat er bey diese aufnahm erlegt, ist 10 taler in gelt und 1
pfund wax, wird hieruber quittiret.
Saatz 1102 ut supra

f. 64r
A[nno] 1732 den 27 April 1103 in beyseyn der herr inspectorn und bey offener laden
ist meister Johann Georg Richter 1104 erschienen unt anbringend, daβ er sein in den 1729
jahr den 24 April 1105 angenohme lehrjug [sic] mit nohme Wentzl Haubt 1106 freyzusprech
gesum[m]et, weilen obgedachten mitmeister auch ihme lehrgungen [sic] nicht als liebs
und guets ausgesaget, als ist derselbe von ein lobl[ich] handwerck freügesprochen
worden, auch die herrn bürgen von ihrer bürgschaft als da seynen geweste herr John
Georg Rödling und h[err] Udalrekus Bernerth quitt und freygesprach belaged, daβ
gebühe als da ist, 1 schock, 1 pfund wax ist bezahl worden, wird hier mit quitt.
Saatz 1107 der anno et die ut supra.

f. 65v
A[nno] 1732 den 8 Juny 1108 bey offener laaden in beysein des h[err] inspectors und
des ehrsamen handwerks erscheinet h[err] mitmeister Johann Richter 1109 anbringend,
wie des derselbe einen lehrjungen nahmens Frantz Malley 1110 auf und anzunehmen
gesamen seyn, welches begehren ihme auch gewillfahret worden. Die bürgen aber seind
herr Johann Fisher und Johann Czech beede hieβige burgern, darauf ist bey dieβer
aufnahm erleget werden in baaren geld 1 schock, 10 und 1 pfund wax, wie gebrauch[en]
und wird weeg des empfangs richtig quittiret. A[nn]o et mense ut supra.
[Další zápis je nečitelný kvůli vyblednutí, čitelná je jen číslice 1730, která byla
obtažena.]
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f. 65r
[Text je nečitelný kvůli vyblednutí.]
A[nno] 1735 den 11 Sept[ember] 1111 zu beysein des h[err] inspector bey offener laaden
haben die h[err] meister des ehrsahmen kirschner handwercks ihre zusam[m]enkunft
gehalten, erscheinet h[err] mitmeister Johann Richter 1112 anbringend, daβ er seine 1732
8 Juny 1113 angenohmenen lehrjung nahmens Frantz Malley 1114 freyzusprechen gesinnet
und weilen obgedechter mitmeister h[err] Richter 1115 von ihme Malley 1116 alles liebes
und gutes aussaget, alβ ist derselbe von dem ehrsamen handwerke freygesprochen, die
geweser bürgen auch mit hin ihrer geleisten bürgschaft entlassen und loβgesprochen,
belanget daβ gebühr ist mit|
f. 66v
|1 schock 10 taler und 1 pfund wachβ in natura zu seiner wichtigkeit kommen. Anno
et mense ut supra.

A[nno] 1737
den 15 [Septem]bris 1117 bey offener laaden in beysein des herrn inspectors sind des
ehrsamen handwerks erscheinet h[err] mitmeister Johann Christof Modl 1118 anbringend,
wie des dieselbe mehrmahlen einen lehrjungen nahmens Johann Wentzl Starks 1119
geburtig von Moschau 1120 auf und anzunehmen gesames seye, welches begehren ihme
auch nach producirung aller nöthigen documenten gewillfahret. Die bürgen gewöhnen
massen seind h[err] Johann Georg Modl und h[err] Johann Jacob Reiff beede burger auβ
dem stadt Moschau 1121, bey dieβer auffnahm ist, wie gebrauchen erlegt worden,
anbaaren geld 1 schock <10> und in natura 1 pfund wax. So geshehen a[nno] i mense ut
supra.

f. 66r
A[nno] 1738 den 20 April 1122 ist bey offenen laden in beysein des h[err] inspectors
erschienen meister Johann Georg Richter 1123 anbringend, wie daβ derselbe einen
lehrjung nahmens Joβeps Schultes 1124 von hier gebürtig zum handwerks auf 2 jahr
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anzunehmen PP zu lehrnen gesamen seye, welches begehren vorbillig erkant werden,
dessen bürgen seind gewöhnen massen Johann Georg Schulteβ und Valentin Janka bey
dieβer auffnahm, ist wie gebrauchen, erleget werden in die laaden baar geld schock 1,
10 taler und anstatt des pfund wachβ auch an baaren 42 taler. So geschehen a[nno] i
mense ut supra.

Item ist 1 schock, 10 taler weege, (titel) könig[liche] h[err] richter deposidet worden in
die laaden.
Anno 1741 den 3 Aprilis 1125 in beysein des h[err] inspectoris bey offener laaden haben
die h[err] meister des ehrsamen kirschner handwercks ihre zusamkenkuft [sic] gehalten,
erscheinet h[err] mitmeister Johann Georg Richter 1126 gebringend, daβ er seinen den 20
Aprilis 1738 1127 angenohmenen lehrjung nahmens Joseph Schuldes 1128 freyzuspreche
gesamet und weilen obgedachte mitmeister h[err] Richter 1129 von ihme schuldis alles
liebes und gutes auβgesuget [sic], alβ ist dehrselbe von dem ehrsamen handwerks
freygesprochen, die geweste bürgen auch ihre geleisten bürgschaft entlassen und
loβgesprochen belanget, das gebühr ist oben mit 1 schock 10 taler und auser des wax 39
pfund in ein ehrligkeit gebracht worden. Actum Saatz 1130 anno et die ut supra.

f. 67v

1743
Dennach h[err] Johann Christops Modl 1131 burger und kürschner meister der könig[lich]
kreyβstadt Saatz 1132 in versamlung des e[hrsamen] handwerks der kürschner in
anwessenheit deβ wohledlvesten und wohlweysen herrn Wentzl Frantz Schirl 1133, alβ
dermahlig verordneten inspectors gedachten ehrsamben handwerks vor und angebracht,
wie nach derselbe willens wäre einen lehrjung nahmens Anton Schindler 1134 auβ
Pomeyβl 1135 in die lehr auf und anzunehmen, des willens wäre gesteilen aber gedachten
pürg keinz genugsamben obrigkeit (gleich wie eβ die allergdigst [sic] ergangene general
handwerks articule leuthen und haben wollen) sonder nur einen amte confens
vorgezeiget, woraus aber (titul) herr inspector in potans aufnahmen, vor sich allein nicht
einwilligen wollen, sondern im solches den (titul) könig[lich] herrn richter hinterbracht
und hierauf das weiter zu resolvier, den bescheid von sich gegeben, wehrend zeit hat des
PP
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jungs vater h[err] QQ Frantz Schindler sich erkläret, wann an dieβen amte confens im
anstandt gemacht werden wolte, derselbe nicht allein nur schrieffs. Aution per 200
schock einlegen, sondern|

f. 67r

|auch in bedürftigen fäll mit allen seinen vermögen haffen will, auf welches (titul)
der könig[liche] herr richter und (tit[ul]) herr inspector eingewilliget daβ zwar diβer
lehrjung Anton Schindler 1136 in der lehr auf und angenohmen, auch ordent[lich]
eingeschrieben jedoch mit diesen vorbehalt, daβ solhane caution in die handwerks
laaden eingeleget und nach mahlen der lehrjung nicht ehender freygesprechen werden
solle, biβ derselbe seinen autentischen obrigkeit[en] confens produciren wird, alβ wird
in solches anhere vermerket. Deβ lehrjunge dieβfällige bürgen sind h[err] Wentzl
Tumpert und Johann Tho[mas] Wildner, beede burger alhier, seine dieβfällige gebühr in
die laaden zuerlegen 1 schock, 10 taler. Item 1 pfund wax wird über solhene richtigkeit
quittiret.
Geshehen Saaz 1137 15 [Decem]bris 1743 1138

f. 68v
Anno 1746 den 10 July 1139 in beyseyn des (tit[ul]) herrn inspectors bey offener laden
haben die h[errn] meistere des ehrsamen kürschner handwerks ihr quartal gehalten und
erscheind h[err] mitmeister Johann Christoph Modl 1140 anbringend, daβ er seine
lehrjung nahmens Anton Schindler 1141 auβ Pomeyβe 1142 freyzusprechen gesinnet und
weilen obgedachter mitmeister h[err] Johann Christops Modl 1143 alles liebes und gutes
von ihme auβgesaget, alβ ist derselbe von dem ehrsambe handwerks freygesprochen
und die geweste bürgen von ihrer geleisten bürgschafft entlassen und loβgesprochen
worden. Die gebühr ist erlegt worden mit ... 1 schock, 10 taler und 1 pfund wax in
natura und hierüber quittiret.

f. 68r
A[nno] 1750 den 5 April 1144 bey gehaltenen quartal in beyseyn des wohledlvesten und
wohlweyβen herrn Johann Wilhelm Köpls 1145 alβ den zeit verordneten inspectors und
QQ
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eines gantzen ehrsamen handwerks hat meister Johann Christops Modl 1146 seinen
lehrjung Johann Koβetzin 1147 gebürtig auβ der könig[liche] kreyβstadt Sastz 1148 [!Saatz]
des ehrsambe handwerk zuerlehren, auf 3 jahr lang zulehrnen auf und angenohmen,
dessen bürg[en] seind h[err] Frantz Kettler und h[err] Leopold Seidl, obebey [sic] aber
ist des lehrjungs strift vater h[err] Frantz Antoni Vouziczka mit versicherung deβ
derselbe an lehrgeld, 25 S[epte]mber nach den Stöme dieses 1750 1149 jahr die helfte, die
andere helfte aber bey der freysprechung bezahlen willen, vor weliches ebenfalls
obgedachte h[errn] bürgen die bürgschafft leisten tun, in die laden ist also gleich erlegt
worden 3 taler, dem vor 1 wax ... 48 taler, wird über alles quittiret.

f. 69v
A[nn]o 1759 den 27 Jennern 1150 bey gehaltenen quartal in beysein des wohledlvesten
und wohlweyβen herrn Frantz Carl Schiketantz 1151 als der zeit verordneten inspectors
und eines gantzen ehrsamen handwerks hat meister Antoni Schindtler 1152 seinen
lehrjung Andreas Grössler 1153 gebürting aus dem first[liche] stadte Krigern 1154, des
ehrsame handwerk zu lehrnte auf 3 jahrlang auf und angenohmen, desser bürger seind
Antoni Schindtler 1155 und Fertinandt Helbhelber, beede burgere aus Krügeren 1156, ist
also in die handwerks laten dieses lehrjungs sein geburthsbrief samt dem fürst[lich] amt
consens bey geleget beeden und auch seine gebührende schultigkeit erleget mit ... 3
schock, 35 taler, dann vor 1 pfund wachβ ... 45 taler.
f. 69r
Anno 1761 den 24 Marti 1157 in beysein des (titul) herr inspectors bey offener laaden
haben die herrn meistere eines ehrsomen handwercks deren kirschnern ihr quartal
gehalten und erscheinet, der mitmeister Anton Schindtler 1158 anbringent, das er seiner
lehrjung mahmer

[!nahmens] Andres Grössler 1159 aus Krzigern 1160 freyzusprechen

gezinnet und bei der obgedachter mitmeister Anti [!Anton] Schindtler 1161 alles liebes
und gutes von ihme ausgesagt, also ist dieselbe von den ehrsamer handwerck
freygesprochen und die gedeste bürgschaft von ihrer geleisten diester entlassen und
losgesprochen worden, die gebühr ist erleget wor[den] in die laad[en] bahr .... 3 schock,
1pfund wax vor ... 45 taler.

f. 70v
Anno 1763
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den 13 Novemb[er] 1162 bey gehaltenen quartal, in beysein des herrn inspectors und des
gantzen ehrsamen handwercks erscheinet h[err] mitmeister Joseps Schultes 1163
anbringent, wie des derselbe seine 2 söhne nahmens Johann Wentzl Schultes 1164 und
Leonhart Schultes 1165 auf und anzunehmen gesinnet seye, welches begehren ihme auch
gewill fertiget worden, burgschaft leistet der vater und hat selbter bey dieser aufnahm,
wie gebrauchlich nur die helfte in die zunftlaaden, vor beede lehrjung an baarn gelt
erleget 3 schock und 1 pfund wax in natura, über welcher empfang wird hiemit quittire
so geschehen. A[nno] sia ut supra.

A[nno] 1763
den 25 September 1166 in beysein des herrn inspectors bey offene laaden erscheinet h[err]
Wolf Modle anbringent bei des derselbe einen lehrjung nahmens Carl Ferich 1167
gebürten von hier, zum handwerck auf 3 jahre lang anzunehmen, einzulehrnen gesonnen
seye, welches begehren vor bilig erkant worden, dessen bürgschaft leister des lehrjung
vater nahmens fällig, bey dieser aufnahm ist bei gebrauchlich erleget worden in die
laaden baar gelt veste 1 pfund wax in natura, über welchen empfang hierüber quittiren
so geschehen. A[nno] sia ut supra.

f. 70r
Anno 1766 den 24 Juni 1168 in beysein des (titul) herrn inspector Norvert Eypert 1169 bey
offene laaden und zwar bey geseltener haub<t>quartal <bey offene> eines ehrsame
handwerks deren kürschner erscheinet h[err] mitmeister Josep Schultes 1170 anbringent
der sein 2 söhne nahmens Johann Wentzel 1171 und Leonhart Schultes 1172 freyzusprechen
gesinnet, also seind beede vor einen ehrsamben frey und losgesprochen burg[erschaft],
die gebühr ist in die laaden erlegt werd[en] ... 3 schock, 3 pfund wax ... 45 taler.
A[nno] 1766 den 24 Juni 1173 ist aberfalls der ehrsambe mitmeister Joseps
Hubwattewen 1174 geseltenen haubtquartal bey offnen laad[en] erschienen, anbringent
bei des derselbe seine lehrjung nahmens Carl Frinch 1175 gesinnet, seye frey und
loszusprechen, in welches begehren ihme gebilliget born, seit also in die laad[en] ... 3
schock, item 1 pfund wax ... 45 taler.

f. 71v
Anno 1769 den 15 Octobris 1176 bey gehaltenen quartal hat meister Joseps Schuldes 1177
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mit vorwisten der (titul) gestrengen herrn königl[ich] richters Johann Formanek 1178 und
in beyseyn und bewilligung der (titul) h[err] inspectoris Johann Michael Carl 1179 seinen
sohn Frantz Joseps Schuldes 1180 auf 3 jahr die profesion zu erlehrnen, bey öffentlicher
laaden aufgenohmen hat, auch sein gebühr zur laaden erleget mit ... 45 taler, dann 1/2
pfund wax wird hierüber quittiret.
Anno 1772 den 28 [Decem]bris 1181 bey gehaltenen quartal einer ehrbahren kirschner
zunft hat mit bewilligung und vorwissen der gestrengen h[err] königl[iche] h[err]
Richter, Johann Formanek 1182 und in beyseyn des auch (titul) gestrengen herrn
inspectoris Peter Rebitzer de Lavro 1183, meister Joseps Schuldes 1184 seinen sohn Frantz
Joseps Schuldes 1185 bey offener laaden mit ablassung der burgschaft von seinen
lehrszeit quitt, frey und losgesprochen hat, auch seine gebühr zur laad[en] entwichtet,
als ... 45 taler, dann 1/2 pfund wachs wird überalles quittiret.

f. 71r
Anno 1783 den 17 [Decem]bris 1186 bey gehaltenen hauptquartal eines ehrsam[m]en
handwerks in der königl[iche] kreisstadt Saatz 1187 hat meister Jackob Hubatta 1188 seinen
lehrjung Johannes Honk 1189 des profesion zu lehrnen in beysein des (tit[u]l) gestrengen
herrn zunftinspectores Ferdinand Pellas 1190 auf 4 jahr lang zu lehrnen ausgenohmen,
dessen bürgen sind meister Joseps Schuldes 1191 und Karl Fürch 1192, hat auch die gebühr
erlegt, wird hiemit quittirt. Dessen lehrzeit stangen an von Ostern [1]783 1193.

f. 72v
<Anno 1784 den 13 April 1194 bey einer extra zusamenkuft eines ehrsamen handwercks
hat meister Karl Fürch 1195 seinen lehrjung Frantz Joseps Rediger 1196 bey offendlicher
laade auf 4 jahr lang die profeβion zu lehrnen in beysein des (tit[ul]) gestrengen herrn
zunfteinspectoris Mathias Gobelherig RR1197 aufgenohmen, dessen bürgen sind meister
Joseps Münkes 1198 und meister Franz Schuldes 1199, hat die gebühr erlegt, wird hiemit
quittirt.>

Anno 1786
untern 10[Septem]bris 1200 bey einer extra zusamenktunft eines ehrsamen handwercks
hat meister Franz Schuldes 1201 mit vorbewust als (tit[ul]) herrn zunftinspectoris Mathias
RR
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Göblherig 1202 seinen lehrjung Anton Siegl 1203 auf 4 jahrlang die profession zu erlehrnen
bey ofener laade aufgenohmen, <wird> dessen bürgen sind meister Leonhart
Schuldes 1204 und meister Karl Fürch 1205. Hat auch die gebühr zur laade erlegt, wird
anmit quittirt. Dessen lehrszeit fanget an den 17 [Decem]bris 1785 1206.

f. 72r

Anno 1787
den 26 [Decem]bris 1207 bey gehaltenen quartal hat meister Jackob Hubatta 1208 seinen
lehrjung Kutr Egerer 1209 die professioin zu lehrnen in beysein der (tit[u]l) gestrengen
h[err] zunftinspectoris Mathias Goblherig 1210 auf vier jahre zu lehrnen aufgenohmen,
dessen bürger sind meister Karl Fürch 1211 und meister Franz Schuldes 1212 hat auch das
normal attest producirt und die gebühr zur laade entrichtet. Wird anmit quittirt. Dessen
lehrzeit fangt an den 19 [Septem]bris [1]787 1213.

An[n]o 1796
den 3 Janer 1214 bey gehaltren [sic] quardal hat meister Leonhart Schuldes 1215 sein sohn
als Jackob Schuldes 1216 zur kirschner brofesion aufgenohmen in gegenwart des titul
h[err] zunftinspectoris Joseph Hauner 1217 auf 4 jahr zu erlernen, desen lehrzeit fangt an
vermag der normall attest von 3 Jäner 1795. 1218
Josephs Hauner 1219 maatsrath zunftisp[ectoris]
Franz Carl Fürf 1220 als oberelster [sic]
Franz Schuldes 1221 miteltester

f. 73v
A[nn]o 1799 den 3 Jenner 1222 bey gehaltenen quartal hat meister Leonhart
Schuldes 1223 sein sohn Jackob Schuldes 1224 noch über standner 4 jahrigen lehrzeit der
kirschner brofession bey ofner laten in beysein des titul hern zunftinspectores Joseps
Hauner 1225 in gehörigen normall atest freygesprochen worden, eben disen datum hat
meister Carl Fürch 1226 seinen sohn <Leon> Johan Fürch 1227 bey geschehner vorheriger 4
jähriger anmärdung an heint bey ofener laten aufgenohmen und freygesprochen.
Joseph Hauner 1228 marat zunftinsp[ectoris]
Frantz Carl Fürch 1229 als oberelster [sic]
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[sic]Franz Schuldes 1230 miteltester

f. 73r
An[n]o 1803 den 11 Decemb[ris] 1231 hat meister Lenhart Schuldes 1232 bey gehaltenen
quartal nach geschener vor 4 jahriger anmeltung seinen sohn Karl Schuldes 1233 <b>
nach über standener lehrzeit bey ofener laten aufgenohmen und freygesprochen worden.
Joseph Hauner 1234 maatsrat zunftinspector
Frantz Carl Furch 1235 als vormeister
Franz Schuldes 1236 miteltester
An[n]o 1804 den 30 July 1237 hat meister Franz Schuldes 1238 seinen lehrjungen nach
algelegter 6 wogendlichen bro[be]Johanes Erbes 1239 auf 4 jahr zur kirschner profesion
bey ofener latten in beysein des ditul hern zunftinspectors und gehöriger einbringung
des schullatest als einen lehrjungen unter bürgschaft des meister Carl Fürch 1240 sind
meister Josef Munkes 1241 aufgenohmen worden.

f. 74v
Joseph Haunerss 1242 maatsrat zunftinspector
Carl Firch 1243 als vormeister
Leohnard Schuldes 1244 als mitelstester
An[n]o 1808 den 30 Juny 1245 hat meister Franz Schuldes 1246 seinen lehrjungen Andon
Erbes 1247 nach volbrachter lehrzeit und und [sic] bey gelegten attest bey ofener laden
mit bewilligung des h[err] zunftinspectoris und ehrsam[m]en handwerck fraygesprochen
und als ein gesellen an und aufgenohmen worden.
Joseps Hauners 1248 Maatsrat zunftsinspector
Leohnart Schuldes 1249 als vormeister
Franz Carl Furch 1250 als vormeister

f. 74r
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An[n]o 1810 den 26 [Decem]ber 1251 hat meister Joseph Minckes 1252 sein sohn
Johan 1253 bey gehaltnen quardal und ofner laden nach vorheriger anmeltung vor 4 jahren
nebst bey gelegten normall atesten unter heindigen dato aufgenohmen und zu gleich
freygesprochen worden.
Joseph Hauners 1254 maatsrat zunftsinspector
Franz Schuldes 1255 eltester
Joseph Minkes 1256 miteltester
An[n]o 1814 den 8 Jener 1257 hat meister Johan Fürg 1258 seinen lehrjungen nach
abgelegter brobe und guter beygelegten schullattesten Andon Wenda 1259 aus
Wilkonitz 1260 gebirdig auf 4 jahr zur kirschner profesion bey ofener laten unter der
vorsitz aus ditul herr zunftinspectores und des ehrsamen|

f. 75v
|handwerg, welches ihme zum bürgen den meister Leonhart Schuldes 1261 und Joseph
Minekes 1262 bestimt haben aufgenohmen.
Joseph Hauner 1263 maatsrat zunftsinspctor
Franz Schuldes 1264 obereldester
Joseph Minses 1265 miteltester
Bey einer estra [sic] zusamenkunft den 1 Dezemper 1816 1266 hat meister Johan
Hinrich 1267 seinen lehrjunge Anton Wenta 1268 nach volbrachter 4 jährigen lehrzeit und
und [sic] beygelegten atest bey offenr laaden mit beiwilligung des herrn zunftinspektor
und ersamen handwerk freygesprochen und als einen gesellen an und aufgenommen
worden.
Josephs Hauner 1269 Maatsrat zunftsinspector
Franz Schuldes 1270 als obereltester
Joseph Minkes 1271 der zeit miteltester

f. 82r
Anno 1778 d[en] 8 [Novem]bris 1272 den gehaltenen quartal eines ehrsam[m]en
kirschner handwerks hat meister Joseps Schuldes 1273 seinen sohn Karl Schuldes 1274 und
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meister Joseps Munkes 1275 seinen sohn Joseps Munkes 1276 mit vorbewist den (tit[ul])
gestreng herrn königl[ich] Richter, Johann Formanek 1277 und in beyseyn des auch
(tit[ul]) gestrengen h[err] zunftsinspectoris Johann Ferdinandt Pelles 1278 die profesion
auf 4 jahr lang zu erlehrnen bey ofener laade aufgenohmen, dessen bringen sind als
beym Karl Schuldes 1279 sind bürg meister Joseps Münkes 1280 und meister Karl
Fürch 1281, beyn Joseps Münke 1282 Leonhart Schuldes 1283 und Karl Fürch 1284, dessen
lehrzeit fanget an in anno 1776 jahr und zwar aus ursache weiller sich wehrende jahren
zu beiner quartals zusamenkunft die zeit verlasset haben, auch beide ihre gebühr zur
laaden entrichtete mit 75 taler in [...] 1 schock 30, dann 1/3 pfund wax werden hiemit
quittirt.

f. 83v

Anno 1780
Da gehaltenen quartal eines ehrsam[m]en kirschner hantwerks hat meister Joseps
Schuldes 1285 seinen sohn Karl Schuldes 1286 und meister Joseps Müneke 1287, seinen sohn
Joseps Müneke 1288 mit vorbewust des (tit[ul]) gestrengen h[err] könig[lich] Richter,
Johann Formanek 1289 und in beysein des auf (tit[ul]) gestrengen h[err] zunftsinspectoris
Ferdinand Pellas 1290 nach vollständig ausgestantene lehrszeit bey ofener laade mit
ablassung der bürgschaft von ihrer lehrszeit quitt frey und losgesprochen haben, auch
beede h[errn] meistere vor ihre sohne die gebühr erleget, worüber quittiret wird.

Anno 1787
den 10 April 1291 hat meister Jackob Hubatta 1292 mit bewilligung und beysein des (tit[ul])
herrn zunftsinspectoris Mathias Gobelherig 1293 seinen lehrjung Johannes Hänt 1294 nach
ausgestantener lehrszeit mit vorgezeigten vormal attestas frey und losgesprochen hat,
auch die gebühr zur laade erlegt, wird anmit quittirt.

f. 83r
Anno 1789 den 27 [Decem]bris 1295 hat meister Franz Schulds 1296 mit bewilligung
und in beysein des (tit[ul]) herrn zunftinspectoris Joseps Hauner 1297 seinen lehrjung
Anton Siegt 1298 nach ausgespantener lehrszeit und beygebrachten normal attestat mit
ablassung der bürgschaft von seiner lehrjahren frey und losgesprochen hat, auch die
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gebühr erlegt, wird anmit quittirt.
Hauner 1299 zunftinsp[ector]

f. 96v
<It. vydali jsú páni starší z pušky za králíky sto gr. a III gr. Toho času, když jest měl
Buoh 1300 řemeslo okazáti, vydány jsú je[m]u sto krá[lík]ov.>
<It. vydali jsú páni starší z pušky za blány III kopy a XXV gr. míš., kteréž jsú koupili
od pana Jana Chmelíka.>
<It. vydali jsú páni starší z pušky za tři šerlinky XII gr., když Buoh 1301 řemeslo
okazoval.>

f. 117v
Léta páně 1561 v neděli, kderáž slove Smrtadlná 1302, stalo se j[es]t svolení páni starší
[sic] se pány přivolenymi i se vším řemeslem, kdyžbykoliv páni starší svrchu služebníka
poslali a znáti dali k jisté hodině menovitě chvíle, což se dotýče pochovávání, a kdožby
nepřišel, ten aby dal pokuty I b. gr. a starší II gr., a pakli by svívolně [sic] nepřišel,
to[h]o aby podle uvážení páni starší budou míti moc ztrestati.

f. 117r
Léta páně 1552 v neděli před třmi [sic] králi 1303 předkem páni starší a přivolení a se
vším řemeslem na to[m] sou se v plné[m] cechu dobrovolně snesli, kdyžbykoli páni
starší se společně obeslali a hodinu jistú položili, kderéžby se koli v též jistú hodinu
nenašel, buď starší neb kderý jiný mistr, tedy aby hned beze vší vejmluvy II gr. míš.
panuo[m] starším položil, jestližeby pak, když koli koupě se jaká dělala, a buď starší
neb kderý jiný mistr bez ohrady panuov starších odešel, tedy aby tolikéž touž pokutu
položil, též jestli že by se kupci peníze sbírali v túž hodinu od pánuov starších uloženú,
kdožby se nenalezl, jakž je[m]u služebník oznámí, aby tolikéž pokuty položil etc.

f. 118v
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<Léta páně 1561 stalo se j[es]t svolení p[ře]dkem páni staší [sic] se pány přivolenými
i se vším řemeslem v domu Jana Malodíka 1304 a to takové, což se dotýče pochovávání,
kdyžbykoli páni starší svého služebníka poslali a znáti dali, aby v tu hodinu, kderáž
bude menována od pánú starších skrz služebníka, hned šel, tehdy ten beze vší výmluvy,
aby dal pokuty panúm starším II gr. míš. a z starších IIII gr. míš. To se stalo v neděli,
kderá slove Lethare 1305.>

f. 118r
Stalo se svolení léta tisícého pětistého čtyřidcátého prvního v neděli po svaté
Scolastice 1306 s volí všeho řemesla, což se dotejče vosku od učedníkuov, kterejž dávají
všickni, aby každý učedník do cechu dal místo vosku X gr. míš. dotud, dokudžby
<sobě> toho zase potřeba nebyla a vosku se nepotřebovalo etc.
Stalo se svolení léta tisícého pětistého čtyřidcátého prvního v neděli po svaté
Scolastice 1307 s volí všeho řemesla, kdyžbykoli učedník u kterého mistra zjednán byl a
měl zapsán bejti do register, tedy aby písaři dal I gr. míš., a též učedník kdyžby jednán
byl, tedy má jednoho starších, druhého přivoleného, nemáliby dvou starších k tomu
míti, povolati a těm osobá[m] snídani nebo svači[n]u dáti, a jináč žádný nemá učedníka
jednati, pakliby kdo jináč učedníka zjednal, tedy má pokuty panú[m] starší[m] dáti X gr.
míš.

f. 119v
Stalo se jest svolení léta tisícé[h]o pětistého třidcátého deváté[h]o, stalo se j[es]t v
neděli p[o] svaté[m] Mikuláši 1308 s volí všeho řemesla tak, jakž jsou prve zachovali
předkové naši, což se dotejče okazování řemesla, ktožby měl a chtěl do cechu našeho
pořádkem náležiti přestúpiti, kterak přito[m] se má jeden každý tovaryš vandrování se
měl zachovati, najprve blány má udělati a páni starší mají je[m]u k tomu jirchu přidati a
on za práci podbříšky sobě vzíti má a k to[m]u kožich franský ze tří šerlinkuov má
udělati, aby jemu starší s cechu tři šerlinky dali a k to[m]u též sto králíkuov též z
cechu SS, kterýžby to dobře ukázal tak, aby toho číst měl přede vším řemeslem a ná[m]

SS

a k to[m]u... cechu - připsáno pod textem a ozančeno křížkem.

76

taky i vše[m]u řemeslu bylo k užitku přijato a když bude přijato, aby do cechu také dal
tři třetí gr. č. vedle prvních řáduom řemesla a dvě libře vosku a tak bude přijato.
Léta páně tisícého pětistého šedesátého vosmého stalo se svolení v pondělí vo
svatcích velikonočních 1309 s volí všeho řemesla, kdyžby koli učedlník u kterého mistra
zjednán byl a měl zapsán bejti, tedy hned při jednání má a povinnej jest dáti a položiti
(anebo ti, kteříž ho jednají) patnácte gr. míš. do pokladnice│
f. 119r
│a libru vosku k tomu beze vší vejmluvy. Stalo se uts.
f. 120v
O řády v řemesle
Léta páně tisícieho čtyřistého sedmdesáté[h]o čtvrtého my cechmistři a řemesla
kožišnického řemeslo všechno v moci své srovnavše a sjednavše se v jedné mysli mezi
sebú svolenie, které mezi sebú máme držeti právě a docela, pakli by kto nechtěl držeti a
proti svolenie našemu učinil, by tehdy my cechmistři a řemeslo všechno a vedle jeho
vinny, kteráž jest uložena byla, má dáti bez výmluvy.
It. také tu kterúž čáru, kterúž máme a nebo kdéž máme při kupovánie, ktožby ji
přestúpil, buď muž nebo žena, ten bez milosti aby gr. b. dal a kúpi tu položil.
It. také ktož by se haněl, buď muž nebo žena, aby libru vosku položil vedle prvnieho
svolenie.
It. také o to vynášenie vedle hodiny ustanovené, a ktožby se prve vynesl, než hodina
uložená byla by, ať ten míš. gr. dá.
It. také aby laynholcze byly stavěny na miesta svá, kdež kto má miesto své dříve té
hodiny.
It. také ktožby vynesl do domu dříve té hodiny, v túž pokutu nalezenú má dáti gr.
míš.
It. také laynholcze po trhu, aby byla stavěna na miesta čtyři v hromadu.
It. také při kupovánie na trhu nebo buď mezi kožichy, aby nevolal k sobě, leč přijde
před tvuoj laynholecz, pausu na to II gr. míš.
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It. také o sviece k hodině té obeslané bude rozžena, pakli by kto zmeškal, aby míš.
gr. dal.
It. také starší nerozžehli by tu hodinu svíčky, aby míš. gr. dal.
It. také na potkání kuoži má kúpiti, ale aby se s ní zase nenavraco[va]l.
It. také o sviec nošení, ktožby najposlez přijat byl, ten má sviece nositi a rozžéhati,
pakli by zmeškal, aby gr. míš. dal a pakli by nemohl sám nésti pro svú pilnú potřebu,
aby zjednal z své[h]o řemesla, aby nižádného jiného nezjednával.
f. 120r
Léta Božího tisícího pětisté[h]o páté[h]o páni starší prvotně pan Jan Pertl 1310,
Linhart 1311, Trnka 1312, Jan Švamberk 1313, toho času učinili svolenie sobě mezi sebú v
plném cechu tu neděli po svaté Lucii 1314 všecko řemeslo všickni dobrovolně,
ktožbykolik přišel do cechu, kdyby svíčka shořela, aby dal gr. míš. páno[m] starším,
však jestliže by které[m]u to[h]o času jaká potřeba byla pilná, že by nepřišel, aby se
páno[m] starším ohradil a žádné[m]u jiné[m]u než páno[m] starším.

f. 121v
O Řemesla okazování
It. Léta páně tisiecého čtyřstého devadesáté[h]o sedmého stalo se jest svolenie na den
svaté panny Margrety 1315 napřed páni starší se vším řemeslem společně v plném cechu,
zuostali sú v plném cechu o řemesla okazovánie, kterak jsú prve okazovali prvnie kroj
kožich šerlinkový s prostými faldy ženský z puol šestý kuože a druhý jehenčí [!jehněčí]
franský z devieti jehnětin a třetí šerlinkový franský ze tří šerlinkuov. I zdálo se jest
užitečnějí [sic] napřed pánom starším i všemu řemeslu, že sú tento prvnie kroj složili a
tento sú sobě společně zvolili, aby byly okazovány blány králíkové ze sta králíkuov, a to
mají dáti starší z cechu a jirchu k tomu ti, aby to na miesto udělal a sobě za práci
podbříšky aby vzal, kterýžby dobře řemeslo okázal a k tomu také franský ze tří koží
šerlinkových a aby jemu také starší z cechu dali tři šerlinky a kterýžby to dobře okázal,
tak aby toho čest měl, přede vším řemeslem a nám také i všemu řemeslu bylo k užitku
přijato a když to bude přijato, aby do cechu také dal třidceti gr. b. vedle prvniech řáduov
řemesla a dvě libře vosku a tak přijat bude a také, aby věděl, aby dielo dobře mazané
dělal nebo se tak každému přikazuje, nebo starší časem svým chtě ohledati, pakli by ten
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tak nalezen byl, že by neslušně dílo dělal, že takový má trestán býti, jakož řemeslo
nalezne.

f. 121r
Učedlníky zjednávání
Léta po narozenie Krista pána MV 1316 přivedli sú sobě také ku paměti páni starší
cechmistři i se vším řemeslem řády prvních předkuov našich, že jest ten řád býval prve,
což se dotýče učedlníkuov zjednávání, že jest za slušný řád to, aby byli zjednáváni
učedlníci u téhož mistra řemesla našeho, u kteréhož by týž učedlník měl býti anebo se
řemeslu učiti, a pakli by kde jinde byl zjednáván než u téhož mistra svrchu
jmenovaného, lečby některaká příčina toho byla hodna, aby u některého z cechmistruov
byl zjednáván. A to kto by toho nedržal a to přestúpil, ten aby dal pausu čtyři gr. míš.
etc.

f. 122v

O Židy
It. Léta Božieho tisiecého čtyřistého devadesátého osmého etc. stalo se jest zřiezenie
napřed skrze cechmistry starší z vuole řemesla všeho společně v cechu našem, což se
pak dotýče Židuov, kterak jsú nám k znamenité škodě a k záhubě byli a jsú a překážku
činili v řemesle našem buďto chudým anebožto bohatým i znamenavše již takové své od
nich veliké škody i překážky i žádali jsú a p[ro]sili napřed páni starší se vším řemeslem
pana purgmistra a panuov svých, aby ji[m] v tom bylo překáženo, aby oni na nás
nepřekupovali ani hostinského ani domatcieho, což příslušie k řemeslu našemu, diela
nového, buďto blán a nebožto kožichuov kterýchžtokolivěk, než jestližeby který chtěl
sobě k své[m]u chozenie, aby jemu bylo prodáno a on, aby chtěl-li by prodati, aby toho
neprodával za nové zase, než aby to bylo dobře pochozeno, a tak všech těch věcí mají
prázni [sic] býti, což příslušie k řemeslu naše[m]u, a tak pan purgmistr a páni ráčili jsú
nám přiřčenie učiniti v plné radě, že jim chtí přikázati a je obeslati, aby jim to stavěno
bylo, aby oni nám v to[m] neškodili a nepřekáželi a těch věcí nechali a nic nového
neprodávali, a pakliby se který toho dopustil z těch Židuov a nebožto i Židovek a byli v
tom postiženi, aby jim to bráno bylo, buďto jestližeby který z mistruov našich kterého
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přistihl Žida a nebo Židovku, an nové p[ro]dává, aby jim vzal svobodně, a že má v tom
opatřen býti skrze pány starší své a řemesla všeho beze všie škody i hanby.
f. 122r
O zřízení a řáduov v řemesle
It. téhož také léta 1498 z svolenie a z dobrovolné vuole řemesla všeho i tovaryšuov,
mistruov všech, že jsú na tom zuostali v cechu svém, jestližeby který tovaryš u kterého
mistra udlužil se v peníze a nechtěl u něho dělati a dal se k jinému posaditi, tehdy ten
mistr, u kteréhož jest prve dělal a u něho se udlužil, má dáti znáti tomu mistru,
které[m]u se dal posaditi, aby jeho nechoval, a pakli by on přisto vždy jeho choval, ten
aby pausu dal kopu gr. míš. do cechu tak vedle toho dobrovolného svolenie a zuostanie.

Anno domi[ni] 1499
It. Stala se jest i vuole vše[h]o řemesla napřed skrze pány starší zřízenie v řemesle
našem a to se j[es]t zřídilo a srovnalo <nad> tu neděli po Božiem křtěnie 1317 a to
zřízenie takové: najprve štukoverku, aby za dny nedával a tovaryš také, žádný aby
štukoverku nešil, než aby dělali na tajden.
It. odpuštěnie tovaryši, aby brali v neděli, jakož jest toho řád v řemesle, pakliby který
vstal krom neděle, aby mu nebylo placeno až v neděli, a také aby dělati nedali až do
neděle, a také na den aby žádný nedělal, a pakli by který vstal jiný den krom neděle a
chtěl zaháleti až do neděle, aby mu toho trpěno nebylo, ale aby byl trestán vězeniem.
It. podšívek také aby toho prázni byli, leč by mu který mistr kázal, totiž to tovaryši a
miesto jiného diela aby to udělal na tajden, a také který by tovaryš chodě po hospodách
vyptával podšívky a do verštatu k sobě kdežby dělal, nosil, že takového chceme prázni
býti a také toho mistra, který by k tomu přivolo[va]l|
f. 123v
|chcme [sic] trestati, a také aby žádný nad ty viece nedával mimo to, než po čem
diela na tajden.
It. také aby sobě nehájili, ktoby měl tovaryše a potřeboval mizdřenie, aby toho sobě
nehájili a to s povoleniem toho mistra a to po b. gr. ode sta.
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It. od drženie králíkuov ode sta VIII gr. a na to nade všecko svolenie a zřízenie
uložili mezi sebú <sebu> takový paus, ktožby to koli přestoupil, aby položil anebo dal
do cechu kopu míš.
It. také který by tovaryš svévoleně zahálky posobil mezi námi a zahálel a nedělal, že
je[m]u toho trpěti nechcme [sic]. A jestliže by který z mistruov tovaryše měl a ten
kdyby nedělal jeden den a druhý den kdyby zahálel a nedělal svévolně, ten mistr,
u kteréhož by ten tovaryš dělal, ten aby znesl na pány starší, že nedělá druhý den a páni
starší mají to opatřiti a pakli by toho ten mistr neznesl, aby dal do cechu libru vosku.
f. 123r

O prodávání hostinské[h]o díla <dan>
Léta Boží[h]o etc. XX III v pondělí před svatým Jiljím 1318 pan starší s přivolenými
svými i se vším řemeslem jsúce společně v cechu u Linharta 1319 to[h]o času jedno[h]o
z starších, tu sú se svolili a dobrovolně na to[m] všickni zuostali, aby žádný <kozike>
kožichychuov [sic] díla kteréhožkoli neb kterýchkoli rubu buď malých ani velikých
nevynášel a neprodával u nás v kotcích, v rathauze neb kdežkoli místo k prodávánie
ná[m] ukázáno bude, a to hostinské[h]o díla ktožby jinde koupil, aby s tím dílem mezi
námi nestával ani ho prodával než doma u sebe, ktožby k ně[m]u přišel, má svobodu mu
prodati, pakliby vynesl na trh mezi naše dílo domácí, že mu bude vzato skrze pány
starší, <kteříž> kterýž bude ohledávati dílo každé dvě neděle.
Léta páně tisícé[h]o pětistého čtyřidcátého prvního v neděli křižo[v]ú 1320 páni starší
s přivolenými se vší[m] řemeslem jsúce společně v cechu u Pavla Čapka 1321 toho času
jedno[h]o starších, tu sú se svolili dobrovolně tak, jakž o hostinské dílo prve svoleno
j[es]t, aby mezi námi v rathauce prodáváno nebylo, než na to jsú se všickni snesli, aby
pro pohodlí všech obyvateluov města tohoto i jiných lidí, aby jedno[m]u každé[m]u ta
svoboda byla v řemesle našem futra všelijaká, čepice vocasový v rathauze svobodně
prodávání byly, však TT než kožichy šerlinkový, jehenčí [sic], blány, to všecko podle
předešlého svolení aby zachováno bylo pod pokutou I kopy gr. č., propadení, též dílo
páni starší ohledávati mají podle předešlé[h]o svolení. Však ty futra aby v rathauze
prodávání byly i čepice toliko vocasové, kteréž páni starší na cech koupí, to aby v

TT

však - nadepsáno nad textem, ještě jednou napsáno pod textem a označeno křížem.

81

rathauze prodáváno bylo, a žádný postranie, cožby koupil, v rathauze prodávati nemá.
Actum ut supra. UU

f. 124v
It. kto ruku nedovede řemesla a berně neplatí, aby nekupoval ani svobody měl v
řemesle ani dělal.
It. ktožby dary dával tovaryšuo[m] a nebožto kterému tovaryši, aby čtyři neděle
prázden byl řemesla a nedělal ani kupoval ani p[ro]dával.
It. kterýž tovaryš diela na týden ten nemá státi <na týden> prostřed tého dne než v
neděli a žádnýho nemá posaditi, a ktožby ho posadil bez toho mistra vuole, ten mistr
aby nedělal čtyři neděle a prázden byl řemesla.
It. páni starší s přivolenými i se vším řemeslem svolili sú se dobrovolně a na to[m]
zuostali, aby žádný více v krámích od řezníkuov nezamlouvá VV, nekoupil <od
řezníkuov>, než každý dva štichy, na tom sú se v plném cechu svolili a na to mezi sebú
paus uložili, ktožby to přestoupil a tak se nezachoval, ten aby pausu propadl a do cechu
dal dvě kopě míš. To se stalo svolenie tu neděli, jenž slove Smrtedlná 1322 u Linharta léta
etc. XV XXX.

f. 124r
It. páni starší prvotnie i s přivolenými i se všemi spolumistři na tom sú se svolili,
který by mistr z mladých, kdyby přijat bylo do řemesla, kdyby místo vzal v rathauze
k prodávánie, aby dal za šrak XV gr. míš. a od místa zvláště, aby dal vedle jiných. To se
stalo tu ne[dě]li po sv. Bartolo[mě]ji 1323 léta Božího etc. XV XXX
f. 125v
Učadlníci vosky

Však ty futra … Actem ut supra - napsáno na vedlejším foliu, ale odkázáno křížkem jako
pokračování zápisu.
VV
nezamlouvá - připsáno na okraji a označeno křížkem.
UU
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<u Faráře 1324 Lore[n]c z Nové[h]o Města 1325 dt.>
<u Vidláčka 1326 dva, Bárta 1327, Jakuba kožišníka z Chomutova syn, druhý a
Mikuláš 1328, Mikulášú syn odsud od Jakubo[v]a syna dt.>
u Trnky 1329 dva, Jíra 1330, Štefanú syn z Chomutova, <druhý Hanzl 1331 z Lipska>
<u Zuba 1332 Hanzl z Uostrova 1333, dt. lib[ru] vosku>
<u Vávry Faráře 1334 Hanuše syn z Mosta, Johannes 1335>
<Zub 1336 zjednal učedlníka Petra z Uostro[v]a 1337>
<Linhart 1338 zjednal učedlníka Tomáše z Nového Města 1339>
<u Švamberka 1340 učedlník Martinů 1341 syn z Nového Města.>
<Říha 1342 II lib[ry] dal>
<Zub 1343 za Petra z Uostro[v]a 1344 dal I libru vosku>
<u Jíry Ryšavé[h]o 1345 učedlník Matúš z Kadaně 1346>
<u Blatenské[h]o 1347 učedlník Mates z Uostro[v]a 1348>
<u Linharta 1349 Václav 1350, Lorence syn>
<u Farze 1351 [!Faráře] Haygarú syn, Jakub 1352 z Chom[u]to[v]a>
<u Mašťovské[h]o 1353 učedlník z Litomyšle Jan 1354, Marštaléřú syn>
<u Faráře 1355 Urban z P[ra]hy 1356, Litave[h]o syn, zjednán v oučení léta XXXII, stalo
se tu ne[dě]li před sv. Havlem 1357>
<u Trnky 1358 Valenta z Kadaně 1359 učedlník>
<u Čapka 1360 Venturis z Kadaně 1361 učedlník>
<u Bačenky 1362 Pavel 1363 bratr učedlník>
<u Matúše Zuba 1364 dva>
<u Kabáta 1365 Urban 1366 XXXIII WW>
<u Faráře 1367 Krispiá[n]a syn, Hanzl z Roztyl 1368>
<u Berana 1369 Kašp[ar] 1370, Ludlú syn z Kada[n]ě>
<u Trnky 1371 Kříž 1372, Braycha sladovník má zaň dáti libru vosku>
<u Kodele 1373 Břečťana syn>
<u Čapka 1374 učedník, má dáti zaň libru vosku>
f. 125r
<u Trnky 1375 Hasman z Kadaně 1376>
WW

XXXIII - připsáno na okraji a s textem spojeno čárou.
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<u Čapka 1377 Wolf 1378 též z Kadaně, Tomášú koželuha syn>
<u Maštovskýho madýho 1379 Vencl z Kadaně 1380, Foltinú syn soukeníkú>
<u Bačenky 1381 Beneš 1382 též z Kadaně>
<u pana Linharta 1383 z Borku Loure[n]c 1384>
<z Chomutova Jiřík 1385, Francový syn, u Faráře 1386>
u pana Linharta 1387 Mathouš z Mostu 1388 a Pátečníkuov syn,
druhý u pana Linharta 1389 z Cvikova Hasman 1390
<u Faráře 1391 Bartoš z Kadaně 1392, Undresú syn šmejdířuov. dt.>
u mladýho Zuba 1393 s Černovci 1394 Pavlú syn, Martin 1395 dt.
<u Čapka 1396 Lourencový syn, Jan 1397 dt.>
u Tomáše Kabáta 1398 Lourencový vdovy syn, Jan 1399 dt.
<u Švamberka mladého 1400 Gregor z Kadaně 1401, Jiříka syn řezníkuov dt.
Jan Štotknechtú z Chomutova syn jeho, Pavel 1402, u Kněze Jana 1403 dt.>
u Matúše 1404, Linhartova 1405 syna, Francpormanú syn z Mostu, Václav 1406 dt.
u Pavla Čapka 1407 Jana Kerný syn z Horaždějovic, Matěj 1408
u Pavla Čapka 1409 s Taulu 1410 Štefan 1411 dt.
u Vavřince Faráře 1412 Wolf 1413, Rychterú syn z Kadaně Adrian 1414 dt.
u Švamberka staré[h]o 1415 Matouš 1416, Jakuba mečíře syn s Taulu 1417 dt.
f. 126v
u Pavla Čapka 1418 Václava Fejstle syn z Staulu 1419, Jan 1420 dt.
u Vavřince Faráře 1421 Šebestiána z Kadaně syn, Gabriel 1422 dt.
u Jana mladé[h]o Švamberka 1423 z Staulu 1424 Mates 1425 dt.
Tomáš 1426, Vavřince <faráře> kováře XX syn z Mostu, u Vavřince Faráře 1427 dt.
Zacharyáš 1428, Pavla Hrabě syn z Kadaně, u Pavla Čapka 1429 dt.
Jan 1430, Jana Kolínský[h]o syn s Taulu, u Mikuláše Švejcara 1431 dt.
Kašpar 1432, Kročiov syn z Chomutova, u Mikuláše Švej[ca]ra 1433 dt.
Jan Šifr 1434 z Mitweydu, Jana Šifre syn, u Matěje Švamberka 1435 dt.
u Jana starší[h]o Švamberka 1436, Jana Weysa syn, z Kadaně Jan 1437 týž dt.
u Pavla Čapka 1438, Václava Feystle syn, týž Václav 1439 s Taulu dt.
Petr 1440 z Maryeperku 1441 u Jana Švamberka mladšího 1442 dt.
Jiřík 1443, Kernú syn z Horažďo[vi]c, u Jana Lanbounka 1444 dt.
XX

kováře - nadepsáno nad škrtnutým.
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Jan 1445, Tomáše Kabáta 1446 syn, u Jana staré[h]o Švamberka 1447 dt.
<Jakub 1448 s Taulu, kovářin syn, u Matěje Švamberka 1449>
Jan 1450, Stouhalú syn, u Jakuba Zuba starého 1451 dt.

f. 126r
Šimon z Oustí 1452, který strejce má v Taule 1453, Wolf Peka dt.
Zigmund Knoblach 1454 z Joachymdolu 1455, syn Franc Šneweys dt.
Linhart z Varú 1456, kterýmu zjednal Jiřík Hamršmíd dt.
všickni tři u Švejcara 1457
u Jana Labounka 1458 Wolf Leb 1459 z Joachymdolu 1460, Asman syn Lebú dt.
u Jana Labounka 1461 Jan Krmis 1462, Slavkova Erharta syn
u Jana Labounka 1463 Laurenz Erbl 1464 z Jachymdolu 1465, Ambrože Erble syn dt.
u Jana Labounka 1466 Jakub 1467 s Taulu, kovářčin syn dt.
u Jana staršího Švamberka 1468 Jakub 1469, Jakubú Přineknara syn z Joachymdolu 1470
dt.
u Mikuláše Švejcara 1471 Abel Tepfr 1472 z Neyburku 1473, syn Krystofa Tepfr dt.
u Matouše Trampešky 1474 Blažek z Krtú 1475, Šimona Kotrbky syn dt.
u Matouše Trampešky 1476 Blažek z Chomutova 1477 dt.
u Vavřince Faráře 1478 Jan Sopoušek 1479, syn Jana Sopoušky 1480 z Prahy dt.
f. 127v
u Hendrycha 1481 Kašpar městě z Kadaně 1482 dt.
u Hendrycha 1483 Krystof syn 1484 z Joachymdolu 1485 dt.
u Havla Krtský[h]o 1486 Jan 1487, Turkú syn dt.
u Jana Malodíka 1488 Jiřík Tanlar z Kadaně 1489 dt.
u Vavřince Faráře 1490 Jakub 1491, Matěje pivovarníka syn dt.
u Mikuláše Švejcara 1492 Henzl Štonkrynar 1493 z Jaochymdolu 1494 dt.
u Mikuláše Švejcara 1495 Kašpar z Varú 1496 dt.
u Jana Labounka 1497 Gregr 1498 z Framfurtu 1499 [sic] dt.
u Hendrycha 1500 Beneš 1501 z Freysu 1502, Samitú syn dt.
u Hendrycha 1503 Abrahám Štamejzl 1504 z Taulu 1505 dt.
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u Matouše Trampešky 1506 Jiřik 1507, Šverclú syn z Kadaně dt.
u Havla Krtskýho 1508 Matěj 1509, Pavlú syn nádeníka Žatce
u Mikuláše Švejcara 1510 Thomáš Meflajš z Mostu 1511

f. 127r
u Beneše 1512 Jan 1513, Kuklú syn Žatce dt.
Jan 1514, Kolářuov syn z Vostrova, u Jana Malodíka 1515 dt.
u Hendrycha 1516 Lukeš 1517, Kašpara Konice syn z Žatce dt.
u Hendrycha 1518 Jiřík 1519, Hauswejsú syn z Kadaně dt.
u Havla Krtský[h]o 1520 Urban 1521, Šimkú syn z Krtú dt.
u Martina Ronše 1522 Jan 1523, Švubrú syn z Žatce dt.
u Matouše Tra[m]pešky 1524 Jan Antonín 1525, syn z Mostu dt.
u Matouše Tra[m]pešky 1526 Jiřík 1527, Zelikú Martinú syn z Chomutova dt.
u Matuše Tra[m]pešky 1528 Jan 1529, <Jan> Krouzkú syn <1 kopu> Žatce
u Havla 1530 Klymú strýc, Michal 1531YY v Žaci [!Žatci] ze Mlynář 1532 dt. jméno ZZ
u Matuše Tra[m]pešky 1533 Blasig 1534 prykař z Alstrberdu 1535 dt.
u Martina Hronše 1536 Jan 1537, Krejčířú syn z vinice dt.
u Beneše 1538 Jiřík 1539, <riss> Kryštofa <syn> kožišníka syn <vf> z Kadaně dt.
f. 128v
u Beneše 1540 Matěj 1541, voci [sic] je[h]o neboštíka jméno Jakub Nedl, řemesla byl
konvář dt.
<u i Havla 1542 Tobiáš 1543, syn Jakuba Pitopasa>
<u Jana Malodíka 1544 Snoblú syn <s> z Vostrova řemesla šivcovské[h]o [sic]
<u Jana Malodíka 1545 Wolfovi 1546 Konvářščin [sic] syn z Vostrova>

Anno d[omi]ni 1554
U Martina Hronše 1547 Jan 1548, syn Adama Sušila spolusouseda naše[h]o z Žatce.
datum AAA

Michal – připsáno na okraji až později.
jméno - připsáno na okraji, aby bylo dopněno jméno strýce.
AAA
datum - připsáno na okraji, mělo být pravděpodobně dedit.
YY
ZZ
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Anno d[omi]ni 1554
U Matúše Trampešky 1549 Jan 1550, syn Jakuba Kameníka, kterýž j[es]t vobydlím
u svatého Jakuba dt. BBB
Anno d[omi]ni 1554
U Jana Malodíka 1551 Jakub 1552, syn Vondřeje vinaře, přítel Vondřeje Syrúčka, má se
učiti čtyři líta a má dáti V kop míš. Rukojmie zaň tejž Vondřej Syrúček.
dt. CCC dt. dt. DDD

Anno d[omi]ni 1554
V neděli po sv. Václavě 1553 přistoupil k učení ku panu Janovi Labounkovi 1554 Jan1555,
syn nebožtíka Václava Lukšovic, kterémuž se řemeslu učiti má dvě lítě pořád zběhlý,
vod kteréhožto učení má dáno bejti panu Janovi Labounkovi 1556 VI kop míš.
Rukojmie za téhož mládence Petr střelec, otčím je[h]o.
f. 128r

Anno d[omi]ni 1554
U Albrechta Moravce 1557 Kašpar 1558, syn Tomáše kožišníka z Mostu, a má se učiti tři
líta pořád zběhlá počnouc na de[n] památnej mistra Jana z Husince 1559 a vod téhož učení
Albrechtovi Moravcovi 1560 má dáti VI kop míš., polovici peněz v púldruhým lítě a
druhou polovici, když se dovyučí. A vosku libru tu j[es]t Albrecht Moravec 1561 položil
na místě téhož Kašpara 1562, rukojmie za téhož Kašpara 1563 pa[n] Ja[n] Kotlář.
dt. EEE

Anno d[omi]ni 1554
De[n] sv. Havla 1564
U Václava 1565 Pavel 1566, syn Jiříka Krčila, má se učiti III léta pořád zběhlá. Rukojmie
za něj Matouš Tučka a Šafář Tučavic a má dáti V kop míš., polovici peněz při jednání a
druhou polovici, když se doučí.

dt. - připsáno na okraji.
dt. - připsáno na okraji.
DDD
dt. - připsáno pod textem.
EEE
dt. - připsáno na okraji.
BBB
CCC
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Anno d[omi]ni 1554
U Matouše Trampešky 1567 Jiřík 1568, syn Krystle pláteníka z Bochova, má se učiti dvě
lítě pořád zběhlý počnouc od svatý Kateřiny 1569 nejprve příští, sumy má vod téhož učení
dáti II kopy míš., rukojmie za téhož Jiříka 1570 Pavel Hotovskej.
f. 129v

Anno d[omi]ni 1554
U Tomáše 1571 Jan 1572, <Pavlúv syn> Pavla Hanka syn, a má se učiti III líta pořád
zběhlá počnouc od těchto Vánoc 1573, nynějších rukojmoví za zbytí téhož mládence pod
p[ro]padení IIII kopy míš. Jan Čimberk, Jan Tumovic.
U Jana <Labounka 1574> Malodíka 1575 Václav 1576, syn Václava Hlízy, souseda
z Žatce.
dt. FFF

Anno d[omi]ni 1555
U Beneše Leimara 1577 vod svatý Anny Hory 1578 Jan 1579, sy[n] Martina Rogle havíře.
dt. GGG

Anno D[omi]ni 1555
U Henrycha 1580 Jan 1581, syn Hermana Pichara z Šveisu 1582.
dt. HHH

Anno d[omi]ni 1555
U Václava 1583 Jan 1584, syn pana Havla 1585 téhož řemesla kožišnické[h]o.
Anno d[omi]ni 1555
U Václava 1586 Michal 1587, syn pana Bohuslava rychtáře je[h]o milosti královské.

dt. - připsáno na okraji.
dt. - připsáno na okraji.
HHH
dt. - připsáno na okraji.
FFF

GGG
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U Mikuláše Švajcara 1588, syn Hanuše Ule z Slavkova, Jiřík Uhl 1589, syn téhož Honsa
Uhle. dt. III

f. 129r
U Havla 1590 Ja[n] 1591, Jana Sochúrka Hambrka syn, v Žatci. dt.

Anno d[omi]ni 1556
U Matouše Trampešky 1592 Jan 1593, syn Jiříka krčmáře z Velký Vsi, učiti se má dvě
lítě pořád zběhlá počnouc od Velký noci 1594. Má dáti 8 kop. Rukojmie za téhož Jana 1595
Matouš Sedlon a Vavřinec zámečník.
dt. JJJ
It. U Martina Dlouhý[h]o 1596 Jan z Bochova 1597, přítel Pavla Hotovskýho. dt.
Anno d[omi]ni 1556
U Jana Labounka 1598 Václav 1599, syn Kozí[h]o bradky. dt. KKK

Anno d[omi]ni 1556
U Hendrycha Zayfryda 1600 Jiřík 1601, syn Jiříka Vidmona z Taulu 1602. Rukojmie za
něho Pavel Stajskal a Holej koželuh. dt.
Anno d[omi]ni 1556
U Havla Krtskýho 1603 Jiřík 1604, syn Štěpána Khezmolie z Kadaně. Dal libru vosku.
dt. LLL

Anno d[omi]ni 1556
U Martina Dlouhý[h]o 1605 Václav 1606, nebožtíka Linharta 1607 syn téhož řemesla
kožišnického.

f. 130v
dt. - připsáno na okraji.
dt. - připsáno na okraji.
KKK
dt. - připsáno na okraji.
LLL
dt. - připsáno na okraji.
III

JJJ
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Anno d[omi]ni 1556
U Henrycha Zayfryda 1608 Jan 1609, syn Pavlíčka Hořetickýho, má se učiti púl pátá líta.
Rukojmie za něho Pavlíček kroupnař.
dt. MMM

Anno d[omi]ni 1557
U Martina Ronše 1610 Vondráka z Vrbic synové dva, Václav 1611 se má učiti IIII líta
rok za rok a <Mikuláš> Matěj NNN1612, druhej syn, ten se má učiti II lítě, vod něhož mají
Martinovi 1613 dáti III kopy míš. Rukojmoví za ty pacholata Matouš Tučka a Jakub
Zhorosedl.
dt. OOO

Anno d[omi]ni 1557
U Matouše Trampešky 1614 Jana Tučky jináč šafáře, Jan 1615 syn jeho, má se učiti II
lítě, má dáti V kop 30 gr. Rukojmové Matouš Tučka a Jan Tichej.
U pana Jana Švamberka starší 1616 Wolf 1617.

f. 130r
U Jana Švamberka staršího 1618 Jan Zima 1619, Jiříka sladovní[k]a syn.
dt.
U Jana Švamberka staršího 1620 Václav 1621, syn <Jana> Jiříka Zemana sladovníka.
Anno d[omi]ni 1557
U France Šmita 1622 Jan 1623, syn Hanuše Vidmana kožišní[k]a ze Žlutic.
dt.

<Anno d[omi]ni 1557

dt. - připsáno na okraji.
Matěj - připsáno nad škrtnutým.
OOO
dt. - připsáno na okraji.
MMM
NNN
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U Albrechta Moravce 1624 Bartoš 1625, Jana Vokuna syn téhož řemesla kožišnické[h]o,
má se učiti IIII líta pořád zběhlá rok za rok PPP počnouc vod Vánoc 1626 nejprve příštiech.
Rukojmie za zbytí a za věrnost je[h]o pod II kopy gr. č. Jan Švamberk starší 1627, Lukáš
Daba řemesla <kožišnického> ševcovského, nerozdílně slibují.>
Anno d[omi]ni 1556
U Havla Krtskýho 1628 Pavel 1629, syn Jana Kounovskýho, má se učiti 2 lítě pořád
zběhlá a má 3 kopy dáti míš. při jednánie. A když se doučí vopět 3 kopy míš.
f. 131v
<U Jana Malodíka 1630 Beneš 1631, syn Šimona tesaře.>
U Jana Malodíka 1632 Jiřík 1633, syn Hanuše Fasle kožišníka z Kadaně.
dt.
U Jana Turka 1634 Lorenc 1635, syn Vencle Kholie z Krešumburku 1636.
dt.
U Matouše Trampešky 1637 Jan 1638, syn Kymle Vodičky.
dt.
U Henrycha Zeifryda 1639 <Henrycha> Henzl 1640, syn Jiříka Vencle z Vilímova.
dt.
U Henrycha Zeifryda 1641 Jakub 1642, syn Jiříka Šustra z Březnice.
dt.
U Jana Kukly 1643 Wolf 1644, syn Tomáše kožišníka z Mostu.
dt.
U Matouše Trampešky 1645 Henzl 1646 z Mostu, syn Kašpara <dynšvoma> Dyršvoma
měšťana v Mostě.
PPP

rok za rok - připsáno nad textem.
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dt.
U Matouše Trampešky 1647 Pavel 1648, syn Jakuba Hoška.
dt.
U Jana Turka 1649 Havel 1650, Jana Bílka syn ze Mlynář 1651.
dt.
U Matouše Trampešky 1652 Martin 1653, syn Jakub Kameníka, kterýž j[es]t vobydlím v
vosadě u svaté[h]o Jakuba.
dt.
U Matouše Trampešky 1654 Melichar 1655, syn Mešlejšúv z Mostu.
dt.

f. 131r
U Jana Labounka 1656 David 1657, Vencle bečváře syn z Kadaně.
Anno d[omi]ni 1560
V středu p[ře]d sv. Vondřejem 1658 zjednán j[es]t u Petra Vladyky 1659 Zacharyáš 1660,
syn Wolfa Koppa z Taulu 1661, a má se učiti IIII líta pořád zběhlá, strany rukojemství
zastavil list zachovací a te[n] j[es]t schován do cechovní truhlice.

Anno d[omi]ni 1561
V pondělí po památce sv. Pavla na víru obrácení 1662 zjednal se j[es]t k učení
Kryštof 1663 z Mostu, syn Tomáše Činevona, k Hav[lovi] 1664.
dt.

Anno d[omi]ni 1561
U Jana Švamberka staršího 1665 David 1666, syn Jiříka Koláčníka jménem David, má se
učiti dvě lítě pořád zběhlá.
Anno d[omi]ni 1561
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U Jana Malodíka 1667 Tomáš 1668, syn Vondráčka řezníka měštěnína v Žatci.
dt.

<Anno d[omi]ni 1561
V neděli Smrtnou 1669 zjednán j[es]t u vdovy An[n]y Kabátky 1670 Václav 1671, syn
Martina Herynka, má se učiti IIII líta pořád zběhlá, rukojmie za zbytí Roubal
z předměstí Mynářskýho [sic].>
<Anno d[omi]ni 1561
U Jana Turka 1672 Jan 1673, syn Mikuláše Holýho, tu rodič domácí.>
f. 132v
U Henrycha 1674 Zacharyáš 1675, syn Markusa Neimoda z Kadaně, má se učiti III líta
pořád zběhlá rok za rok.
dt.

1561
U Jana Švamberka staršího 1676 Jan 1677, syn Šimona přímí Mandalonský řemesla
ševcovského.

Anno d[omi]ni 1561
V neděli po svátosti 1678 stalo se vysvědčení o Martinovi 1679, synu Jiříka Pešala,
kterýž se j[es]t učil u Jana Švamberka staršího 1680, kterak j[es]t od rodičúv řádně podle
církve svaté sešlých zplozen, kteréž to vysvědčení stalo se j[es]t od Bartoloměje Jíši
řemesla řeznického a Jana Mlajnický[h]o, lidí též dobře zachovalých.
dt.

Anno 1561
U Petra Vladyky 1681 Jiřík 1682, syn QQQ Mikuláše Leypolta z Chomutova, má se učiti
III líta pořád zběhlá a v rukojemství j[es]t zanechá[n] list zachovací téhož Jiříka 1683
Petrovi Vladykovi 1684.

QQQ

syn - nadepsáno nad textem.
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Anno d[omi]ni 1561
U Petra Vladyky 1685 Osvald 1686, syn Tomáš Drehera měšťana z Kadaně, má se učiti
dvě lítě pořád zběhlá, rukojmoví <za koupi> za zbytí Martin Vraštil, Jan provazník.
Václav 1687, syn Jana Jakši, zjednán jest k učení k Janovi Vodičkovi 1688 do dvou let
pořád zběhlých, má dáti, když se vyučí, XI kop. Rukojmoví zaň Blažej Zvoníček. Stalo
se léta M LXV.
Vo[sk] dt.

f. 132r

Anno D[omi]ni 1562
U Havla Krtskýho 1689 Michal 1690, Andrlúv syn z Chomutova.
U Jana Kabáta 1691 Jan 1692, syn Vondřeje Polívky <řemesla> řemesla řeznického tu
měsťana v Žatci.
dt.
U Jana Malodíka 1693 Martin 1694, syn Viktorína mlynáře, vosk dt.
Dal vosku libru.

1562
Vo svátcích svatodušních 1695 zjednán j[es]t k učení ku panu Henrychchovi 1696 [sic]
Henzl 1697, syn Jana pasíře z Kadaně, má se učiti dvě lítě pořád zběhlá počnouc od
svátkúv vejš psaných, rukojmoví za zbytí a za věrnost toho pacholete Tomáš Plichnar,
Lukáš uzdář.
Vosk dal.

Anno d[omi]ni 1563
Vo svátcích svatodušních 1698 zjednán jest k učení k Henrychovi 1699 Henzl 1700, syn
Macza Tetle z Falkenau 1701, má se učiti dvě lítě pořád zběhlý a od téhož učení má VIII
kop míš. dáti, rukojmie za téhož pacholíka Kašpar bečvář a Wolf Forman, vosk dal.
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Anno d[omi]ni 1563
Ve čtvrtek den svatého Jana Křtitele 1702 zjednán j[es]t k učení ku Pavlovi
Horažďovskému 1703 Andrle 1704, syn Paule Duma z Chomutova, má se učiti dvě lítě
pořád zběhlá a od téhož učení má dáti VI kop míš., rukojmie za téhož pacholete otec
je[h]o, vosk dal týž Andrle 1705.
U Henrycha 1706 Vondra 1707, syn Andresa Tošneva Kadaně.
dt.
Hanz Krešl 1708, Hanz Grešla z Chomutova syn RRR, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1709 do tří let pořád zběhlých, má dáti vod učení IIIIII
kop. Již jest dal, stalo se v pondělí vo svatým Jiří 1710 léta M <LXXI> 64.
Rukojmové za něho Hendrych Zeifrid 1711 a vočim [sic] jeho <Wolf dal a> XV gr.
též.

f. 133v
Léta tisícého pětistého třidcáté[h]o osmého v pondělí před Božím narozením 1712
Šimon Majer s Wolfe[m], synem svý[m] ze Hba 1713, kožišníci souce postiženi mimo
pořádek řemesla naše[h]o s koupí s blánami i futrami, ty jsou jemu od nás pobrány a
poto[m] přede pane[m] purgmistrem a pány našemi o to stojíce, nemohli sou nás v
to[m] jináče srovnati, ráčili sou jim oznámiti, aby oni přijdouce do cechu naše[h]o
s námi se o to srovnali, a my na žádost pa[n]a purgmistra i panuom SSS a pokutu z lásky
od nás jim učině[n]ú od nich sme přijali, však na takový spuosob, j[es]t jim to dílo
vráceno <stan pokutu>, aby on i syn jeho takový věci se nedopouštěli. Na čase věčný i
budoucí pakliby se toho dopustili a v tom byli postiženi, tehdy v to[m] žádný lásky aniž
milosti jim se státi nemá, než cožby jim koli pobráno bylo a z cechu našeho aby TTT nic
ji[m] nebylo navráceno, a v to[m] aniž žádný vejmluvy ani od žádnýho přímluvy užíti
nemají, a v tom sou se dobrovolně přede vším řemeslem uvolili oba dva zavázajíce se i
hrdlem svý[m], cožby je[m]u pobráno bylo od nás z jeho dobrovolnýho uvolení, aby
je[m]u nic navráceno nebylo. Stala se j[es]t ta smlúva za ouřadu pana Bartoše

RRR

syn - nadepsáno nad textem.
na žádost pa[n]a purgmistra i panuom - připsáno na straně a označeno křížkem.
TTT
aby - nadepsáno nad textem.
SSS
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Chlupaté[h]o v radě při přítomnosti primátora pana Jiříka Fialy, Jiříka Stryala, Jiříka
Hoštalka, Klimenta kramáře, Václava Příbrama, Tomáše Pískoře, Tomáše Vodičky,
Jiříka Řehořovic.
f. 133r

Anno dominy 1563
V neděli den svatého Jakuba 1714 zjednán j[es]t k učení k Petrovi Vladykovi 1715
Andres 1716, syn Maca Frydrycha z Kadaně, má se učiti II lítě pořád zběhlý a od téhož
učení má dáti témuž Petrovi Vladykovi 1717 VIII kop míš. Rukojmie Hons Terolt
kožišník a Linc zámečník, vosk položil u pana Jana Turka 1718.
Anno domini 1563
U Jana Malodíka 1719 zjednán j[es]t k učení Kašpar 1720, syn Matouše Vlacha z Mostu.
Anno d[omi]ni 1563
Ve čtvrtek den sv. Jana 1721 zjednán j[es]t k učení k Pavlovi Horažďovskýmu UUU1722
Zigmund 1723, syn Melichara Durmšvoma z Mostu, má se učiti II lítě pořád zběhlý a od
téhož učení má dati VII kop míš. Rukoj[m]ie témuž Pavlovi 1724 Václav Vodička,
měštěnín z Mostu.
Anno d[omi]ni 1563
U Jana Labounka 1725 zjednán j[es]t k učení Michal 1726, syn Hanuše Štechera
měštěnína z Mostu. Rukojmie za téhož pacholíka otčím jeho.
Léta páně 1564
V neděli den svaté Alžběty 1727 zjednán j[es]t k učení u Petra Vladyky 1728 Jan1729,
Dobiáše řezníka syn, v Žatci.
Vosk j[es]t dal VVV.

Léta 1564

UUU
VVV

k Pavlovi Horažďovskýmu - připsáno nad textem.
dal - připsáno později.
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V touž neděli 1730 zjedná[n] j[es]t u téhož Petra Vladyky 1731 Andres

1732

, Frydrycha

pekaře syn, z Kadaně. Dal libru vosku.
Léta 1564
It. v touž neděli 1733 též zjedná[n] jest u Stanislava Nohy 1734 Zacharyáš 1735, Petra
Vojnara syn, z Jechumstalu WWW1736, a má se učiti do IIII let.
It. Zeyfred 1737 z Mostu zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Labounkovi 1738 do dvou let pořád zběhlých a má dáti vod učení XII kop, polovici dal,
druhou, když se vyučí. Stalo se v pondělí po druhé neděli postní 1739.
Léta M <LXI> LVIII
Rukojmie zaň Jeroným Keslar z Mostu, vosk dal.
f. 134v
Léta páně 1564
V outerý po svaté pan[n]ě Barboře 1740 zjednán j[es]t k Janovi Malodíkovi 1741
Urban 1742, syn Honsa Matyáše z Kadaně, libru vosku dt.
Léta páně 1565
V neděli po Hromnicíchích [sic] 1743 tak, jakž jest byl zjednán k učení Blažejovi
Kotrbo[v]i 1744 Vondřej 1745, syn Vlka pivova[r]níka ze Mlynář 1746 tu při městě Žaci
[!Žatci], dal jest mu za vyučení před pány staršími vosk dt.
Léta páně 1565
Vo svátcích velikonočních Jan 1747, syn Havla nádeníka, má se učiti u Jana Kabáta 1748
dvě lítě, od učení má dáti vosum kop, za věrnost a zbytí postavili sou su rukojmie
Martin bakalář a Němec švec, zaň vozu [sic] vosk dal.
Léta páně 1565
Vo svátcích velikonočních 1749 zjednán j[es]t k učení k Hendrichovi Saifridovi 1750
z Kadaně syn Jan 1751 Kašpara Kervičara, má se učiti dvě lítě, za zbytí a věrnost postavili
WWW

z Jechumstalu - připsáno pod textem.
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sou se rukojmie Vondřej Tobolář a Pavel Knelitský, sousedé a měšťané téhož města
Kadaně, vosk dal.
f. 134r
Léta páně 1565
Vo svátcích velikonočních 1752 zjednán j[es]t k učení k Hendrychovi Sayfrydovi 1753
Vít 1754, syn Melichara vod s[va]tý[h]o Jakuba, má se učiti dvě lítě. Rukojmie votec
je[h]o Melichar.
Léta páně 1565
Zjednán j[es]t k učení k Petro[v]i Vladykovi 1755 Jakub 1756 z Mostu, syn Prakše
sladovníka přijmím Kvida. Rukojmie za věrnost a zbytí za toho Jakuba 1757 sou se
postavili sousedé z téhož města Mostu vosoby tyto, Petr kožišník a Hanse Zinova, pod
deset kop míš., vosk, kderý do cechu povinen byl, j[es]t vypinil [sic] při zápisu, má se
učiti III líta p[o]řád zběhlý.
Léta páně 1565
V neděli po sv. Kříži 1758 zednán [sic] j[es]t k učení k Janovi Vodičkovi 1759
<Vodičkovi> syn Haška Hošana, Martin 1760, má se učiti II lítě, od toho učení má dáti
VII. Rukojmie sou se za zbytí a věrnost postavili za toho Martina 1761 sousedé
z D[…]ssy XXX, Jakub Flut a Kašpar Koviez.
dt.
Václav jakož uts. YYY

f. 135v
Léta páně 1565
Tu neděli p[ře]d s[va]tým Martine[m] 1762 zjednán k učení k Petrovi Vladyko[vi] 1763
Tomáš 1764, syn Moř Hergota z Chomutova, má se učiti II lítě. Od téhož učení má dáti
XII kop míš. Rukojmie se postavili za věrnost a za zbytí Kašpar koníř a votec téhož
Tomáše 1765.
XXX
YYY

Text je vybledlý a nečitelný.
Poslední dva řádky připsány později.
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Vosk dt.
Léta páně 1565
Tu neděli p[ře]d s[va]tým Vavřincem 1766 zjednán j[es]t k učení k Janovi
Kameníkovi 1767 nebožtíka apatykáře Jana syn <Zacha> ménem Zacharyáš 1768, má se
učiti II lítě. Od téhož učení má dáti XII kop. Rukojmie za téhož Zachary[á]še 1769 Tomáš
Lukeš, Havel Matějovic.
Léta páně 1565
Tu neděli p[ře]d sv. Vavřincem 1770 zjednán j[es]t k učení k Janovi Kameníkovi 1771
Jan 1772, syn Martina pivovarníka téhož města Žace [!Žatce], má se učiti IIII léta pořád
zběhlá. Rukojmie se postavili za téhož Jana 1773 za věrnost i za zbytí ty: Pavel Chřistel,
Martin Mikovic.

f. 135r
Léta páně 1566
Při sv. Duchu 1774 zjednán j[es]t k učení k Jano[v]i Kabátovi 1775 <syn> Vondřej 1776,
<Čekaj> syn Gregora Čekaj z Mitvajdu 1777, má se učiti dvě lítě, však ho k sobě z lásky
křesťanský přijal a vyučil řemeslu darmo.
Léta páně 1566
Na den sv. Petra a Pavla 1778 zjednán j[es]t k učení k Petro[v]i Vladykovi 1779 Tobiáš
z Frayberku 1780, syn Martina Herferter, má se učiti II lítě. Od to[h]o učení má dáti IX
kop, rukojmie Tomáš pryčnár, Vondřej Dub, vosk dal.
Léta páně 1567
Při s[vá]tcích velikonočních 1781 zjednán j[es]t k Petrovi Vladykovi 1782 k učení
řemesla Martin 1783 z Chomutova, syn Jana přijmím Linharta, má se II lítě pořád zběhlý,
za věrnost a za zbytí rukojmie postavili sou se sousedy z Chomutova Jeroným Krešl a
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Wolf Ledl, VI kop míš. má dáno bajti od toho učení i j[es]t dáno při jednání III kopy
míš, vosk ZZZ.

f. 136v
Léta páně 1567
Zjednán j[es]t k učení ku panu Hendrychovi 1784 Bernarta Šepsa 1785 z Kadaně, <syn>
má se učiti II lítě. Od toho učení má dáno bajti IX kop, rukojmie se postavili za něho za
věrnost i za zbytí Petr Vladyka 1786, Cikán, Gregr z Kadaně.
dt. AAAA
Léta páně 1566
Zjednán j[es]t k učení k Petrovi Vladykovi 1787 Jan 1788 z Kadaně, Strajčka syn, má se
učiti dvě lítě pořád zběhlý, stalo se, jak nahoře stojí při posvícení našem. Od to[h]o
učení má dáno bajti VI kop, hned při jednání dá III kopy. Rukojmie se postavili za zbytí
a věrnost votec pacholete a Hans Hanafuk, vosk dal.
dt. BBBB

Léta 1567
Zjednán j[es]t k učení k Martino[v]i Ronšovi 1789 Václav 1790, syn Jakuba Sajouška
rodič domácí, má se učiti dvě lítě. Od učení má dáno bajti VII kop, při jednání dáno III
kopy, <má se učiti> stala při Veliký noci 1791. Rukojmie za zbytí a věrnost postavili se
Jan Vrba a Jan Oudlický, vosk dal.
dt. CCCC

f. 136r
Léta páně 1568 na ten den památný zjednán j[es]t k učení k Janovi Malodíkovi 1792
Simon 1793 Jiříka Melcara z Mostu, má se učiti IIII líta pořád zběhlý. Rukojmie se
postavili Jan Katlář a Jiřík Šmuozlar za zbytí i za věrnost, vosk dt.

vosk - připsáno později.
dt. - připsáno později.
BBBB
dt. - připsáno na okraji.
CCCC
dt. - připsáno na okraji.
ZZZ

AAAA
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Léta páně 1568
Při Hromnicích 1794 zjednán j[es]t k učení k Divišovi Švamberkovi 1795 Václav 1796, syn
Matouše Středy rodič domácí, má se učiti dvě lítě pořád zběhlý, od to[h]o učení má
dáno bajti VIIII kop, při jednání má dáno býti V kop, vostatní sumy, když se vyučí.
Rukojmie se postavili za věrnost a za zbytí Matěj Vrtal a Jan Kanclíř.
Léta páně 1568
Na de[n] ten památný zjednán j[es]t k učení k Janovi Kabátovi 1797 Jakub 1798, syn
Jana Lorence z Rakovníka, má se učiti dvě lítě pořád zběhlý rok za rok. Rukojmí se
postavili Mikuláš Jirchový, Jan Beran z Rakovníka.

f. 137v
Léta páně 1567
Při seslání ducha s[va]týho 1799 zjednán j[es]t k učení k Janovi Turkovi 1800 Adam 1801
z Kraifmberku 1802, má se učiti dvě lítě. Rukojmie za zbytí, za věrnost se postavili
Tomáš Pličnář, Jakub Dub, vosk dal.
dt.
Léta páně 1566
Na den matky buoží 1803 zjednán j[es]t u Jana Vodičky 1804 Jan 1805, syn Blešky
mlynáře, rukoumé sou Jiřík, syn Křížový, Kurka druhý.
dt.
Léta páně 1567
Zjednán syn Kabelíkú, Václav 1806 k učenie k panovi Vodičkovi 1807 o Vánocích 1808 za
tři <III> líta, rukoumé za zbytí Jan Turek 1809, Václav Petřina.
Vosk dal a XV gr. do pok[ladnice] DDDD.
Léta páně 1569 Moř Michal EEEE Herget z Chomutova dal k Vladykovi 1810 syna
svého, Michala Hergeta 1811, v učení od těchto Vánoc 1812 již jminulých líta MLXVIII do
dvou lít pořád zběhlých a téhož učiní, má dáti VII kop míš., polovici dal, druhou
pok[ladnice] - připsáno později.
Michal - nadepsáno nad textem.

DDDD
EEEE
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polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho votec jeho Asmas Mila, přitom dáno vosk
v neděle [sic] po svatým Vítě 1813.
f. 137r
Václav 1814, syn nebožtíka Vítka Jesenické[h]o, zjednán jest k učení k Janovi
Vodičkovi 1815 od této neděle jminulé do dvou let pořád zběhlých a má dáti VII kop míš.,
nyní dáti má polovici, drahou [sic], když se vyučí. Rukojmie za něho Matěj Brada, Jan
Jesenický, stalo se v neděli po svatým Vítě 1816 léta MLXVIIII.
Jan 1817, syn <nebožtíka> Tomáše Pličnáře, zjednán jest k učení k Petrovi
Vladykovi 1818 od svatého Petra a Pavla 1819 do dvou let pořád zběhlých a má dáti VIII
kop, polovici jest dal, druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Martin Brada a
Vondra řezník Polívka. Stalo se na den svatého Petra a Pavla 1820 lé[t]a LXVIIII, vosk
dal.
It. XV gr. dal do cechu.

f. 138v
Motl 1821 z Chomutova zjednán jest k učení řemesla k Petrovi Vladykovi 1822 od těchto
vánočních svátkú 1823 do dvou let pořád zběhlých a má VIIII kop, má dáti všecky, když
se vyučí. Rukojmové za něho Jahoda kloboučník a Moř Kolner postřihač z Chomutova,
stalo se na svátky vánoční 1824 léta MLXVIII <vosk dal>.
Vosk dal.
XV gr. dal do cechu.
Jiřík Hersak 1825 sirotek zjednán jest k učení řemeslu k Divišovi Švamberkovi 1826 do
dvou let pořád zběhlých, má dáti VIIII kop, V kop dal, vostatek, když se vyučí.
Rukojmie za něj Jan Blšanský a Václav Roubal mladší, stalo se <v> vo svátcích
vánočních 1827 léta LXVIIII.
Jakub 1828, syn z Mostu, zjednán jest k učení k Janovi Malodíkovi 1829 do dvou let
pořád zběhlých a má dáti VII kop, polovici dal, druhou při vyučení. Rukojmie za něho
Jiřík syn, strajc jeho z Mostu léta MLXVIIII.
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XV gr. dal.
Melichar Herfurth 1830 z Greifenburku 1831 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Handrychovi Zigfridovi 1832 do dvou let pořád zběhlých, od učení mistru svému do
pokladnice XV gr. a libru vosku, což naležitýho jest, vypravil. Stalo se v neděli po
svatý[m] Martinu líta 1833 <LXXXIIII> LXIIII.

f. 138r
Hans 1834, Bartle Štampocha syn, z Chomutova zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1835 do dvou let pořád zběhlých a má dáti X kop míš.,
polovici hned, druhou polovic, když se vyučil, rukojmové zaň Jakub Šluk a Paul Elb
z Chomutova. Stalo se v pondělí po svatým Petru a Pavlu 1836 léta s. LXX. Vosk dal a
XV gr. do pokladnice též.
Paul 1837, Enderse z Chomutova syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Petrovi Vladykovi 1838 do dvou let pořád zběhlých a má dáti XV kop vod učení,
polovici hned, druhou polovici, když se vyučí. Rukojmové zaň Martin Behem sladovník
a Lorenc Part sladovník z Chomutova. Stalo se v pondělí po svatý[m] Jakubu
apoštolu 1839 páně léta MLXX. Vosk dal, XV gr. do pokladnic též dal.
Jan 1840, Jakuba Cihlíře syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnické[h]o k Janovi
Kronzlovi 1841 do dvou let pořád zběhlých a má dáti IIII kopy míš., když se vyučí,
rukojmie zaň Václav Jelínek, Jan Kotlář, Jan Bartovic. Stalo v neděli po svatým Marku
evangelistu 1842 páně léta M LXX. Vosk dán má, XV gr. dal do pokladnice.
Vosk da[l].

f. 139v
Martin 1843, Jana Šmejdíře syn, zjedná[n] jest k učení řemeslu kožišnickému <k
Petrovi Vlad> k Janovi Kronzlovi

1844

do dvou let pořád zběhlých a <p> má dáti

polovici v rok a druhou polovici, když se vyučí, VI kop má dáti od učení. Rukojmové
zaň Václav Kučera, Stanislav Kúrka. Stalo se v neděli po svatým Marku evangelistu 1845
páně léta MLXX. Vosk dáti má, XV gr. dal do pokladnice.
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dt. FFFF
Bohuslav 1846, Václava Kalouse syn, z Bíliny zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Martinovi Ronšovi 1847 do dvou let pořád zběhlých a má dáti VII kop
míš., polovici má dáti vo sv. Václava 1848, druhou, když se vyučí. Rukojmové zaň Jan
Rensa a Vondřej Bílinský a to od svatého Jana 1849 jminulého, stalo se v neděli po sv.
Kříži 1850 léta M LXX.
Vosk dal a XV gr. do cechu GGGG.
Jan 1851, Pavla Hošana syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Stanislavovi
Nohovi 1852 do dvou let pořád zběhlých a má dáti, když se vyučí, VI kop. Rukojmové
zaň Pavel Kuras a Urban Hruška. Stalo vo Středopostí 1853 léta M LXVIII.
Vosk není dáno.
XV gr. tolikož není dáno.

f. 139r
Matěj 1854, Reiny slouhy syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Stanislavovi Nohovi 1855 do dvou lít pořád zběhlých. Rukojmové zaň Jan Stříbrský a
Martin bakalář, má dáti VI kop, když se vyučí. Stalo se v pondělí po svatým Duše 1856
létě M LXVIII
XV gr. nedal.
Vosk nedal.
Jozef Fabricius 1857, Honza Fabriciusa syn, z Jochumstalu 1858 zjednán jest k učení
řemeslu kožišnické[m]u k Matějovi Konvářovi 1859 do pěti let pořád zběhlých.
Rukojmové za něho Jiřík Šmucler a Jiřík uzdář. Stalo se v sobotu den svatého
Martina 1860 léta LXX.
Dal XV gr.
Vosk nedal.

FFFF

dt. - připsáno naokraji strany.
do cechu - připsáno později.

GGGG
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Kašpar 1861, Kašpara Ludla syn, z Kadaně zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Petrovi Vladykovi 1862 do dvou let pořád zběhlých. Rukojmie za něho Pavel Hošek a
Kašpar, votec jeho, má dáti od učení VIIII kop míš., již polovic dal a druhou, když se
vyučí. Vosk dal a XV gr. míš. též do pokladnice. Stalo se v pondělí po svatým
Bartoloměji 1863 léta LXXI.
Matouš 1864, Andersa Švercendeli syn, z Chumtova [sic], zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1865 do dvou let pořád zběhlých od datum zápisu, má
dáti XI kop míš., polovic již dal a druhou polovic, když se vyučí, rukojmie za něho
Martin Kejzlík a Andres, votec jeho, vosk dal a XV gr. též do pokladnice, stalo se v
pondělí vo posvícení let LXXI.
f. 140v
Matouš 1866, Jiříka Pehma z Chomutova syn, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnické[m]u k Petrovi Vladykovi 1867 od těchto Vánoc 1868 již jminulejch do dvou let
pořád zběhlých, má dáti XI kop, však nyní při jednání jest dal polovici a druhou
polovici, když se vyučí. Rukojmové zaň Tomáš Pehm a Tomáš Šolner, XV gr. a vosk
dal do pokladnice. Stalo se v neděli den památky, jenž slove Judica letu M LXXIII 1869.
Andrle Tomáš 1870, Šolnara sladovníka z Chomutova syn, zjednán jest k učení
řemeslu kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1871 od těchto Vánoc 1872 již jminulých do
dvou let pořád zběhlejch, má dáti XI kop míš., však nyní při jednání jest dal polovici a
druhou polovici, když se vyučí. Rukojmové zaň Tomáš Behm a votec jeho, XV gr. a
vosk dal do pokladnice. Stalo se v neděli jenž slove Judica let M LXXIII 1873.
Šimona Kurše z Chomutova syn jménem Michal 1874 zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1875 od svatého Jana Křtitele 1876 jminulého do dvou
let pořád zběhlejch, má dáti XI kop míš., však nyní polovici při sv. Vavřinci 1877 nejprve
příštím dáti má a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmové zaň Tomáš Pličnář a
Jakub Svatoš uzdář z Chomutova, XV gr. dáno do pokladnice a vosk dáti má Petr
Vladyka 1878. Stalo se v neděli po sv. mistru Janovi Husovi 1879 léta M LXXIIII.
Vosk dt.

105

Wolf 1880 z Vostrova, Fencle kožišníka syn, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Martinovi Kameníkovi 1881 od svatého Jana Křtitele 1882 jminulého do
dvou let pořád zběhlejch, má dáti VIII kop. Rukojmové zaň Jan Souček a Tomáš
Pličnář. Stalo se v neděli po svatým Lukáši evangelistu páně 1883, dal XV gr. do
pokladnice.
Měl sem přivrhnouti jeden list, přivrhl sem dva.
f. 140r
Andres 1884, Lorence tesaře syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Stanislavovi Nohovi 1885 jmenovitě rok za rok. Rukojmové zaň Pavel Duras a Vondřej
Polívka. Stalo se v pondělí po svatý[m] Jakubu apoštolu 1886 páně léta M LXXIII.
Jan Truhlářovic 1887 zjednán jest k učení řemesla kožišnickému k Stanislavovi
Nohovi 1888 jmenovitě rok za rok. Rukojmové zaň Jan Mentvička a Anton zlatník. Stalo
se v outerej po svaté[m] Václavu 1889 léta M LXXIII.
Vosk dal a do pokladnice XV gr. dt. HHHH
Šimon 1890 <z Kadaně> z Kadaně, Sirúčkú syn, zjednán jest k učení řemesla
kožišnického k Divišovi Švamberkovi 1891 do dvou let pořád zběhlejch na VII kop míš.,
polovici dal při jednání a druhou, když se vyučí. Stalo se v pondělí po sv. Vavřinci
léta 1892 M LXXIII. Dáno vosk i peníze XV gr. míš.
Jarolím 1893 z Kadaně, <mlynářú> malířú syn, zjednán jest k učení řemesla
kožešnického k Stanislavovi Nohovi 1894, má dáti VIII kop do dvou let pořád zběhlejch,
dal polovici a druhou, když se vyučí. Rukojmové zaň p[an] Matyáš Straneč a Adam
Syrúček, otec jeho. Stalo se v outerej po sv. Jiří 1895 léta LXXII.
Jan 1896, Vánclava Vodičky syn, zjednán jest k učení k řemeslu kožišnickému
k Janovi Vodičkovi 1897, strejci jeho, rok za rok. Rukojmie zaň Václav Vodička, strýc
jeho. Stalo se v neděli po svatým Jiří [sic] léta M LXXIII 1898.
Vosk dáti má a XV gr. majíc dáti do pokladnici [sic] jest mu prominuto

f. 141v
HHHH

dt. - připsáno později.
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Jiřík z Kadaně 1899 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Martinovi
Kameníkovi 1900 jmenovitě do púldruhého léta. Rukojmie za něho pod X kop míš. Jiřík,
pak jináče Čejmer a Hanuš Freynknar z Kadaně. Stalo se v podělí svatodušní léta M
LXXV 1901.
XV gr. dal a libru vosku do pokladnice.
Adam Spenkl z Varú 1902 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Martinovi
Kameníkovi 1903 jmenovitě do púldruhého léta. Rukojmovie za něho Hans Vagner pod X
kop míš. Stalo se v pondělí svatodušní léta M LXXV 1904.
XV gr. dal a libru vosku do pokladnice.
Léta páně 1572 zjednán jest k učení řemeslu kožišnický[m]u k Martinovi
Kameníkovi 1905 Simon Bernát 1906 do dvou let pořád zběhlých. Rukojmie Urban kněží,
Enedres malíř, vosk dal, peníze dal.
f. 141r
[zápis označený křížkem]
Matouš 1907 z Lokte, Mikuláše Sekyráče syn, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Martinovi Kameníku 1908 <c> do dvou let pořád zběhlých od toho
svatého Václava jminulého 1909. A rukojmie za něho Tomáš Plična a Anděl z Vostrova,
strejc jeho, má dáti od učení XIII kop, polovic dal při jednání a druhou, když se vyučí.
Vosk dal a XV gr. do pokladnici [sic]. Stalo se v neděli po sv. Lukáši léta M
LXXIIII 1910.
Matyáš 1911 z Greifenberku 1912 z Slyzska [sic], Balčarú syn, zjednán jest k učení
řemeslu kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1913 od tohoto posvícení jminulého do dvou
let pořád zběhlých, má dáti XV kop míš. Polovici dal při jednání a druhou polovici,
když se vyučí. Rukojmie za něho Tomáš Pličnár a Pavel Štika. Stalo se v neděli po sv.
Lukáši evangelistu páně léta M LXXIIII 1914.
XV gr. dal do pokladnice a vosk dán má.
dt.
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Petr Seksner 1915 z Greifenberku 1916 z Slyska zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Petrovi Vladykovi 1917 od svatýho Václava minulýho 1918 až do dvou let
pořád zběhlých. Má dáti XVI kop míš., polovici má dáti nyničky a druhou polovici,
když se vyučí. Rukojmie sou za něho Tomáš Pličnár a Vondřej Dub pod X kop míš.
Stalo se v neděli <po svatý> Devítník léta LXXVI 1919.
XV gr. dal do pokladnice a vosk dáti má. Má dáti Petr Vladyka 1920 vosk sám.
Jan Rauchhund 1921 z Lipska zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Petrovi
Vladykovi 1922 od toho posvícení nynějšího v púldruhým létě pořád zběhlém, má dáti od
učení VIIII kop míš. Polovici dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho
Jan Polívka 1923 a Hendrych Zejfryd 1924. Stalo se ve čtvrtek den obětování Matky Boží
léta LXXVI 1925.
Gr. dáno, též vosk.

f. 142v
Joachym Šloc 1926 z Kreifenberku 1927 zjednán jest k učení řemesla kožišnického
k Petrovi Vladykovi 1928 do IIII let rok za rok. Rukojmové za něho Tomáš Pličnár a
Vondřej Dub, vosk dal, tolikéž XV gr. do pokladnice. Stalo se v neděli masopustní léta
M LXXVII 1929 nebo jest přistoupil vo velikonočních svátcích jminulejch léta M
LXXVI 1930.
Šimon Lein 1931, poddanej urozeného pana Mikuláše Štampacha z Štampechu a
v Lukách, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi Proboštovi 1932 jmenovitě
do dvouch let pořád zběhlejch od těchto Hromnic jminulejch 1933, má dáti od učení IX
kop, polovici dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Matouš Tichej,
švec, a druhý podle jeho dobrého zachování a vysvědčení dotčeného pana Štampacha.
Stalo se v neděli masopustní léta M LXXVII 1934.
Jan 1935, nebožtíka Matouše Třtinovic syn a sirotek, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi Polívkovi 1936 od těchto Vánoc nejprve příštích 1937 do dvou let
pořád zběhlých, má dáti od učení VIII kop, polovici při Velikonocí 1938 a vostatek, když
se vyučí. Rukojmové za něho jsou Jan Moutvička, Matouš Doubek a Kříž Janata. Stalo
se ve čtvrtek den Obětování Matky Boží léta M LXXVII 1939.
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XV gr. dáno do pokladnice.

f. 142r
Jan 1940, Jana Holuba syn, zjednán jest k řemeslu kožišnickému k Petrovi
Vladykovi 1941 do dvou let pořád zběhlých od tohoto sv. Martina 1942 jminulého a má dáti
od učení VI kop míš., polovici dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho
Jan Holub, otec jeho, a Jan Anton řemesla sladovnického. Stalo se v neděli po svatým
Martinu léta M LXXVII 1943.
Vosk dal do pokladnice a XV gr. též.
Jan Kasynk 1944 z Erfurthu 1945 zjednán jest k řemeslu kožišnickému k učení Janovi
Labounkovi 1946 do dvou let pořád zběhlejch, má dáti od učení V kop míš., polovici dal a
druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Tomáš Pličnár a Krystof Zuppa, vosk
do pokladnice dal a XV gr. též. Stalo se v neděli po sv. Martinu let M LXXVII 1947.
Markus Uhl 1948 z Šlakenwerdu 1949 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Labounkovi 1950 do dvou let pořád zběhlých, má dáti od učení XIIII kop míš.,
jakož jest již dal. Za něho sou rukojmie Jiřík uzdář a Khejse konvář. Vosk dal do
pokladnice, též také XV gr. míš. Stalo se v pondělí po svatým Václavu léta M
LXXVI 1951.
Andres Fischer 1952 z Šlakenverdu 1953 zjednán jest k učení řemesla kožišnického
k Janovi Labounkovi 1954 do dvou let pořád zběhlých, má dáti XIII kop, jakož již jest dal,
za něho se rukojmie postavili Krystof Zuppa a matka jeho, vosk dal do pokladnice, též
také XV gr. míš. Stalo se v pondělí po sv. Václavu léta M LXXVI 1955.
f. 143v
Krystof Šodt 1956 z Kynsperku 1957 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Labounkovi 1958 do dvou let pořád zběhlých, má dáti XIIII kop, polovici dal a druhou
polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Daniel a Anděl z Varú a otec jeho, vosk má
dáti a XV gr. též do pokladnice. Stalo se v pondělí po svátcích velikonočních léta M
XXVIII 1959.
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David 1960, Krystofa Wolfa syn, z Chomutova zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému Janovi Polívkovi 1961 do dvou let pořád zběhlých<p>, má dáti od učení
VIII kop míš., polovici vo svatej Jakub 1962 [sic] a druhou polovici, když se vyučí.
Rukojmie za něho Jan Tesák a Jan Mydlář. Stalo se v pondělí svátek velikonoční léta M
LXXXIX 1963. Vosk dal a XV gr. tolikéž.
Šimon 1964, sirotek po Václavovi Vočiehanrovi, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi Polívkovi 1965 do dvou let pořád zběhlých, má dáti od učení VII
kop XLV gr., polovici vo svatej Jakub 1966 [sic] a druhou polovici, když se vyučí.
Rukojmie za něho <Jan Tesák> pan Adam Helm a pan Cipryán starší Hašťalek
z Javonyřú. Stalo se v neděli po sv. Trojici léta M LXXIX 1967. Vosk dal a XV gr.
tolikéž.
Zacharyáš 1968, syn Markuse Janú od svaté Anny Hory 1969, zjednán jest k učení
řemeslu kožišnickém[u] k Janovi Kostelecký[m]u 1970IIII <Jezdíkovi> do dvou let pořád
zběhlejch, má dáti od učení X kop, dal polovici a druhou polovici má dáti, když se
vyučí. Rukojmie za něho list zachovací má za sebou. Stalo se v ponděli po sv. Janu
Křtiteli Páně 1971, vosk dal a XV gr. též do pokladnice. Léta M LXXIX.
f. 143r
Jan 1972, Matěje Šuraka z Tatiného 1973 syn, zjednán jest k učení řemesla kožišnickému
k Janovi <Jezdíkovi> Kostelecký[m]u JJJJ1974 do dvou let pořád zběhlejch, má dáti IV
kopy a dva strychy žita, polovici již dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za
něho Šimon Švacha a Douša Čralounovic. Vosk dal do pokladnice a XV gr. též. Stalo se
v pondělí po sv. Janu Křtiteli léta M LXXIX 1975.
Václav 1976, syn Václava Vodičky, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Vodičkovi 1977, strejci jeho, do tří let pořád zběhlých a to rok za rok. Rukojmie
za něho Václav Vodička otec jeho. Stalo se v pondělí svátek svatodušní léta M
LXXIX 1978. Do pokladnice vodpuštěno.
IIII
JJJJ

Kostelecký - připsáno na okraji a označeno křížkem.
Kostelecký[m]u - připsáno před textem.
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Jiřík 1979, Jiříka Frydrycha syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Proboštovi 1980 do čtyř let pořád zběhlých rok za rok. Rukojmie za něho Lukáš Daba a
Vavřinec Špička. Vosk dal a XV gr. míš. též do pokladnice. Stalo se v neděli
masopustní léta M LXXIX 1981.
Jiříka Ila syn, Jan z Varú 1982, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Labounkovi 1983 do tří let pořád zběhlejch, má dáti VI kop, polovici dal a druhou
polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Tomáši Pličnář a matka jeho. Vosk má dáti,
XV gr. dal. Stalo se vo posvícení ten pondělí léta M LXXIX.
f. 144v
Jan <Škorně> 1984, Holenkú syn KKKK na puštiadlých, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi Vodičkovi 1985 do dvou let pořád zběhlejch, má dáti VIII kop,
polovici již dal a druhou polovici, když se vyučí <vosk>. Rukojmie za něho Havel
Kohout a Jahoda kloboučník. Stalo se v pondělí po svatým Martinu léta M LXXIX 1986.
Vosk dal a XV gr. míš. též do pokladnice.
Zacharyáš 1987, Weybrú syn z Kadaně, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Vodičkovi 1988 do dvou let pořád zběhlých, od učení vypravena a dána. Vosk
dáti se má, též také peníze do pokladnice. Stalo se v pondělí velikonoční léta
LXXIX 1989.
Mikuláš 1990, syn Hendrycha Zigfrida 1991, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k <Janovi> Martinovi Kameníkovi 1992 do tří let pořád zběhlejch, má dáti VI kop od
učení, polovici dal, druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Jan Labounek 1993
a Diviš Švamberk 1994.
Vosk není dáno [sic], ale XV gr. do pokladnice ty sou dány. Stalo se v pondělí svátek
velikonoční léta LXXX 1995.

KKKK

Holenkú syn - připsáno nad textem.
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Wolf 1996, Weybrú syn z Kadaně, zjednán jest k učení řemesla kožišnického k Janovi
Vodičkovi 1997 do čtyř let pořád zběhlejch, za něho se jest rukojmie postavil p[an] Řehoř
Cikán z Kadaně. Stalo se v pondělí svátek velikonoční léta M LXXX 1998.
Melicher Šteigener 1999 z Greifenburku 2000 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Petrovi Vladykovi 2001 do dvou let pořád zběhlých. Rukojmie zaň Vondřej Dub a Jan
Pichovic, dáno od učení, též vypraveno do pokladnice. Stalo se v pondělí po sv. Trojici
léta M LXXVIII 2002.

f. 144r
Jiřík 2003, syn Jana Čeradskýho, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Petrovi
Vladykovi 2004 do dvou let pořád zběhlých, má dáti od učení V kop, polovici již dal a
druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho <Mikuláš Čemický>, Martin
Nelk LLLL a Jan Vyduna. Stalo se vo mužským masopustu léta LXXIX 2005.
Což náleží do pokladnice dal.
Jan Popelář 2006 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Petrovi Vladykovi 2007
do pěti let pořád zběhlejch. Rukojmie za něho Lukáš Daba a Mikuláš Černický. Stalo se
na den sv. Václava léta M LXXIX 2008.
Což náleží do pokladnice dal.
Jan 2009, Pavla Volka syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Polívkovi 2010 do dvou let pořád zběhlých, má dáti X kop míš. od učení, polovici dal a
druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Jiřík Jedlička a Tomáš Pličnár. Stalo
se při svatým Václavě léta M LXXX 2011.
XV gr. do pokladnice dal, vosk dt.
Vosk dt.
Jan 2012, syn Václava Štiraka z Rakovníka, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Rakovnickému 2013 do tří let rok za rok. Rukojmie za něho Diviš Švamberk 2014
a Jan Kostelecký 2015. Stalo se v středu po svatým duše léta M LXXX 2016.
Vosk dal a XV gr.
LLLL

Martin Nelk - napsáno pod škrtnutým slovem.
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Krystl 2017, syn Prokopa Jakubovic z Chomutova, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi Rakovnickému 2018 do dvou let pořád zběhlých, má dáti VII kop,
polovici již dal a druhou polovici, když se vyučí. Stalo se v pondělí po sv. Trojici léta M
LXXX 2019.
Vosk dal a XV gr. též do pokladnice.

f. 145v
Jan 2020, syn Petra Dynú z Toužima 2021, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Martinovi Klčinskému 2022 do III let rok za rok. Rukojmie za něho Diviš Švamberk 2023
a Jan Šrámek. Stalo se v pondělí svatodušní léta LXX 2024.
Vosk dána a XV gr. též do pokladnice.
Benedikt 2025, Jana Vlacha z Borku syn, zjednán k učení řemeslu kožišnické[m]u
k p[anu] Janovi <Vlachovi> Polívkovi MMMM2026 do dvou let pořád zběhlejch, má dáti od
učení X kop, polovici má dáti vo masopustě nejprve příští 2027, druhou polovici, když se
vyučí. Rukojmie za něho Pavel Krystel a Tomáš Pličnár. Stalo se v pondělí po Třech
králích léta M LXXIX 2028.
Vosk dáno a XV gr. též do pokladnice.
Martin 2029, syn Jakuba Fluka kloboučníka, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi <rukavnič>kovu NNNN Vodičkovi OOOO2030 do dvou let pořád
zběhlých, má dáti od učení VIII kop PPPP polovici dal, druhou polovici, když se vyučí.
Rukojmie za něho Jan Rakovnický 2031 a Dorota Čachravská. Stalo v pondělí
velikonoční léta M LXXIIII 2032.
Vosk dáno a XV gr. též do pokladnice.
Petr Doktor 2033 z Svaté Anny Hory 2034 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Rakovnickému 2035 do III let pořád zběhlejch rok za rok. Rukojmie za něho
Mates apatykář. Stalo se v neděli po svatým Vaclavu léta M LXXIIII 2036.
MMMM

Polívkovi - nadepsáno nad škrtnutým slovem.
Mělo být také přeškrtnuto.
OOOO
Vodičkovi - nadepsáno nad textem.
PPPP
kop - nadepsáno nad textem.
NNNN
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Vosk dal a XV gr. též do pokladnice.
Jan 2037, Tregla syn z Annaperku 2038, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Martinovi Klčinskému 2039 rok za rok. Rukojmie za něho Jiřík jirchář z Annaperku 2040,
strejc jeho, a podle toho list zachovací. Stalo se vo svátcích vánočních léta M
LXXIII 2041. Bratr Petra Doktora 2042 vosk dal a XV gr. též.

f. 145r
Jan 2043, Jiříka z Varú syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Labounkovi 2044 do dvou let pořád zběhlejch má dáti od učení VII kop, polovici dal a
druhou, když se vyučí. Rukojmie za něho Tomáš Pličnár a Jan zlatník. Stalo se
v pondělí po sv. Václavu léta M LXXIX 2045.
Vosk dal a XV gr. též.
<Matěj> Mateus 2046, Jiříka Kempše z Varú syn, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi Labounkovi 2047 do dvou let pořád zběhlejch, má dati VIII kop.
Rukojmie za něho Tomáš Pličnar a Jan zlatník. Stalo se v outerej po sv. Martinu léta M
LXXIX 2048.
Vosk má dáti a XV gr. též.
Jiřík Benú 2049 z Chomutova zjedná[n] jest k učení řemeslu kožišnickému
k Zacharyášovi Jochumstálskému 2050 do dvou let pořád zběhlejch, má dáti X kop míš.,
polovici dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Jiřík Frič z Chomutova
a Řehoř Hofman. Stalo se v pondělí svátek velikonoční léta M LXXXI 2051.
Vosk dal a XV gr. do pokladnice též.

Jan

Hank 2052

z Chomutova

k Zacharyášovi Jochumstálskému

zjednán
2053

jest

k učení

řemeslu

kožišnickému

do dvou let pořád zběhlejch, má dáti VII kop a

věrtel žita, polovici dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmové za něho Jan
Vořehavský a Simeon Toužimskej. Stalo se v outerej po sv. Jakubu apoštoluo [sic] páně
léta LXXXI 2054.
Vosk dáno a XV gr. též do pokladnice.
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f. 146v
Jiřík 2055, Petra Dyny z Toužima 2056 syn, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Krčilovi 2057 do tří let pořád zběhlejch rok za rok. Rukojmie za něho Albrecht
Moravec 2058 a Martin Klčinský 2059. Stalo se v pondělí po sv. Jakubu léta M <LXXXII>
LXXIX 2060.
Vosk dal a též také XV gr., do pokladnice což naleží, to vypravil.
Jiřík 2061, Honz Rychtera syn z Kadaně, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Janovi Vodičkovi 2062 do čtyř let pořád zběhlejch. Rukojmie za něho p[an] Řehoř
Cikán z Kadaně, přítel jeho. Stalo se v pondělí S[va]todušní let MLXXXI 2063.
Jiřík Hum 2064 z Greifenberku 2065 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Vondřejovi Jškovi [sic] jinače Drtinovi 2066 do čtyř let pořád zběhlejch, to jest rok za
rok. Rukojmie za něho Jiřík Konat a Jiřík provazník. Stalo se v pondělí po Provodní
neděli léta M LXXXIII 2067.
Dal do pokladnice XV gr.
Vosk vypraven od Jiříka léta 1601.
Adam Jakubovic 2068 z Teplice zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Polívkovi 2069 do tří let pořád zběhlých. Rukojmie za něho Zacharyáše 2070
Jechumstalský 2071 a Vondřej Drtina 2072. Stalo se v pondělí po s[vátcí]ch vánočních léta
M LXXXIII 2073.
dt. do pokladnici [sic] XV gr.
Vavřinec 2074, Matouše Švehli syn ze Žlutic, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Martinovi Kameníkovi 2075 do dvou let pořád zběhlých, má dáti od učení
VI kop, když se vyučí. Rukojmie za něho Václav Long pekař a Martin Šich. Stalo se v
středu po s[vátcí]ch svatodušních léta M LXXXIII 2076.
XV gr. dal do pokladnici a vosk též.

f. 146r
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Václav 2077, Jana Kotnoura 2078 bratr <z Bechyně> z Deštnýho QQQQ, zjednán jest
k učení řemeslu kožišnickému k Janovi Kotnourovi 2079, bratra jeho, do dvou let pořád
zběhlejch. Rukojmie za něho Martin Kameník 2080 a Zacharyáš 2081 Jachumstelský2082.
Stalo se v pondělí po sv. Václavě léta M LXXXIII 2083.
Do pokladnice dal XV gr.
Lorenc Tnesarge 2084 z Greifenberku 2085 zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému
k Vondřejovi Drtinovi 2086 do dvou let pořád zběhlejch, má dáti od učení VIII kop XXX
gr., polovici dal a druhou polovici, když se vyučí. Rukojmie za něho Jiřík Šmíd
provazník a Dobiáš z Greifenberku 2087. Stalo se v středu po s[vátcí]ch vánočních léta M
LXXXIII 2088.
Do pokladnice dal XV gr.
Jiřík 2089, syn Jana Hupoufa z Chumtova [!Chomutov], zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickýmu k Janovi Kutnourovi 2090 do púldruhýho líta pořád zběhlý, má dáti od
učení XV kop míš., polovici dal při jednání, druhou pak polovici má dáti, kdy se doučí.
Rukojmie sou za něho Pavel Syber, truhlář, druhej Mates, uzdář pod brankou. Stalo se
na den svatý Trojice léta 1586 2091.
Do pokladnice dáno XV gr., vosk taky vypravil.

f. 147v
Jan 2092, syn Jakuba Vrbánka, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickýmu k Janovi
Kronzlovi 2093 do tří let pořád zběhlých rok za rok. Rukojmie za něho Jan Kičda, Jan
Chleb kovář. Což náleží do pokladnice 15 gr. i také vosk dal. Stalo se v středu po
Novým lítě léta 1584 2094.
Jan 2095, syn Jana Hudče, zjednán jest k učení řemeslu kožišnickýmu k Janovi
Kronzlovi 2096 do tří let pořád zběhlých, má dáti každýho roku po I kopě míš. Rukojmie
za něho Jan Šmejdíř, Nikl mečíř. Což náleží do pokladnice 15 gr. míš. dal. Stalo se na
den svatýho Jakuba léta 1587 2097.

QQQQ

Deštnýho - připsáno na okraji strany.
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Jan 2098, syn Kelerú z Borku, zjednán j[es]t k učení panu Janovi Polívkovi 2099 řemeslu
kožišnickýmu do dvou let pořád zběhlých počnouce od novýho léta až do toho času
vyčití [sic], těch dvou let má dát 15 kop míš., polovici při jednání, druhou polovici, kdy
se vyučí. Což náleží do pokladnice 15 gr. dal i taky vosk. Rukojmie za něho sou osoby
Pavel koželouh, Jiřík Kardynál, týhož řemesla, spolusousedé a obyvatelé města. Stalo se
den Nového léta 1588 2100.

f. 147r
Jiřík 2101, syn Jakuba Herlta RRRR barvíře z Chumotova, kderý sukna barví, zjednán jest
k učení řemeslu kožišnickýmu k Janovi Kutnourovi 2102 do tří let pořád zběhlých, má
dáti 5 kop míš., 2 kopy při jednání dal, vosk a tak, kdy se doučí. Rukojmie za něho sou
Martin Čipryský, Adam Tučka, oba sousedé spolu. Stalo se den svatýho Martina léta
1587 2103.
Do pokladnice dal 15 gr., libru vosku.
Dobiáš 2104, syn Blažeje z Chumtova [!Chomutova] řemesla sladovnickýho, zjednán
jest k učení řemeslu kožišnický[m]u k Jakubovi Horažďovskýmu 2105 do dvou let pořád
zběhlých, má dáti XV kop míš., polovici dal při jednání, druhou polovici má dáti, kdy
se doučí. Rukojmie za něho Mikuláš Vrtal, Matěj Vrtal spolubratři. Stalo se den Nového
léta 1588 2106.
Do pokladnice dal 15 gr., libru vosku.
Jan 2107, syn Portle Nečera s Chomutova řemesla sladovnického, zjednán jest k učení
k řemeslu kožišnickému k Janovi Polívkovi 2108 do dvou let pořád zběhlých od Nového
léta 2109 do Nového léta, má dáti VIII kop, polovici při jednání a druhou polovici, když
se doučí. Rukojmí Mikuláš Vrtal, Pavel Syber. Stalo se den Novýho léta 1586 2110.
Do pokladnice dal 15 gr., libru vosku.

f. 148v
Jiřík 2111, syn Oldřicha krejčího s Chomutova, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému k Janovi Kotnourovi 2112 do dvou let pořád zběhlých, má dáti od učení
RRRR

Herlta - nadepsáno nad textem.
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VIII kop, polovici při jednání a druhou polovici, když se doučí. Rukojmie za něho
Krystof Bochovský, Vít Kopřiva z Chomutova. Stalo se v pondělí po Veliké noci léta
LXXXVIII 2113.
Do pokladnice dáno 15 gr., libru vosku.
Jan 2114, syn Pavla tesaře, zejednán [sic] jest k učení řemeslu kožišnickému k Janovi
Proboštovi 2115 do tří let pořád zběhlých rok za rok. Rukojmie za něho Jakub Slavík,
Krystof Řezáč. Stalo se v pondělí po Veliké noci léta 1589 2116.
Dáno do pokladnice 15 gr., libru vosku.
Jiřík 2117, syn Kašpara Kroupnaře z Kadaně, zjednán jest k učení řemeslu
kožišnickému Simionovi Syrúčkovi 2118 do dvou let pořád zběhlých, má dáti od učení při
jednání polovici a druhou polovici, když se doučí SSSS, IX kop XXX gr. Stalo se ten
pondělí po Hromnicech léta 1589 2119.
Dáno do pokladnice 15 gr., vosk dán.

f. 148r
Jošt 2120, bratr Jana Kleinjohana z Kadaně, zjednán k učení Zacharyášovi 2121
Jachumstálskýho 2122 do tří let rok za rok. Stalo se vo svátcích svatodušních léta
LXXXIX 2123. TTTT Rukojmie za něho Pavel Šlegfer, pak-li lista zachovacího. Dáno XV
gr., vosk tolikéž dán.
Jiřík 2124, syn Petra rychtáře z Kadaně, zjedná[n] jest k učení k Martinovi
Klčinskýmu 2125 do tří let pořád zběhlých, stalo se vo svátcích velikonočních léta
LXXXVIIII 2126. Rukojmie za něho pan Havel Škarnička, Tomáš Keliks.
Dáno XV gr., libra vosku.
Blažej 2127, syn Václava Senematskýho, zjednán jest k učení k Martinovi
Klčínskýmu 2128 IIII líta rok za rok. Stalo se vo svatým Martině léta LXXXVII 2129.
Rukojmie za něho Jiřík Drážďanský, Jan Šrámek. Dáno XV gr., vos[k] taky.

SSSS
TTTT

při jednání polovici a druhou polovici když se doučí - připsáno pod textem a označeno křížkem.
Jošt, bratr … léta LXXXIX. - připsáno na okraji a označeno křížkem.
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Kašpar 2130, syn Michala syn z Kreifenberku 2131, zjednán jest k učení k Martinovi
Kameníkovi 2132 do tří let rok za rok. Rukojmie za něho Hendrych Zegfríd 2133, Matěj
Dub tkadlec. Stalo se <léta> vo stvátcích [sic] velikonočních léta LXXX 2134.
Dáno XV gr., vosk též dán.
1591 zjednán Valentin Kröstman z Borku 2135 k učení řemeslu košižnickému [sic] k
Jakubovi Horažďovskýmu 2136 do dvou let. Stalo se téhož léta před Vanocích [sic] 2137.
XV gr. dal a vosk také.

f. 149v
Havel 2138, syn Jozefa Beneše, zjednán jest k učení k Janovi mladšímu Vodičkovi 2139
do tří let pořád zběhlých rok za rok. Rukojmie za něho zaň Kutnour 2140, Jan Křik. Stalo
se na den Nového léta LXXXV 2141, dáno XV gr.
Jan 2142, syn Honse Širika z Kadaně syn, zjednán jest k učení k Janovi Kotnourovi 2143
do dvou let pořád zběhlých, má dáti X kop, po<d>lovici dáno při jednání a druhou
polovici, když se doučí, stalo se léta 1589 na den svaté pany Kateřiny 2144. Rukojmie za
něho Jan Širokej, Jan Šryf. Dáno XV gr., vosk též dán.
Mikuláš 2145, sy<...>n Mikuláše Leče ze Hba 2146, zjednán jest k učení k Janovi
Kutnourovi 2147 do dvou let pořád zběhlých, má dáti X kop, polovici dáno při jednání a
druhou polovici, když se doučí. Rukojmie za něho Václav Nemačal, Aleksandr
Falkanovský, stalo se léta 1509 UUUU na den svatého Havla 2148, dáno XV gr.
Dáno vosk taky. VVVV
Lazar 2149, syn Martina Bajkara z Kreifenberku 2150, zjednán jest k učení k Martinovi
Kameníkovi 2151 do dvou let pořád zběhlých, má dáti XII kop, polovici dáno při jednání
a druhou polovici, když se doučí. Rukojmie za něho Jiřík Šmíd, Matěj Heřtenský, stalo
se na de[n] svatého Havla léta 1509 WWWW2152.
Dáno XV gr.

Číslice 8 napsaná jen z poloviny.
Dáno vosk taky. - připsáno později.
WWWW
Číslice 8 napsaná jen z poloviny.
UUUU
VVVV
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f. 149r
1591

téhož

léta

přijat

jest

Mikuláš 2153

z

Hba 2154

k

Zacharyášovi 2155

Jochumstálskýmu 2156 do těch let po smrti Kutnoura 2157, púl peněz má dána bejti
Zacharyášovi 2158 Jochumstálským 2159.
Jan Sokolář 2160 zjednán jest k Janovi Proboštovi 2161 k učení řemeslu košišnickému
[sic] do dvou let, jakožto k sterejci bez pěněz, rukojmové Jan Cilíř 2162, Vondřej Detina,
dáno XVII gr. a vosk.
1592 na Nové léto 2163 zjednán jest Jan 2164, syn Gregora Hofmana, k <Janovi>
Simonovi Sirúčkovi 2165 do dvou let z lásky rok za rok, jakažto švagr připověděl na
žádost dobrých přátel, dáno XV gr.
1592 na Nové léto 2166 zjednán jest k učení Valtin Trostman z Borku 2167 do dvou let
rok za rok z lásky k Jakubovi Horažďovskýmu 2168, dal XV gr., vosk má dáti.
Rukojmové se postavili Alexandr Nepomucký a Jan Borecký.
1592 zjednán jest Jiřík Löcher s Chomutova 2169 do tří let, pět kop dáti má, polovici
při zjednání a druhou polovici, ktyž se doučí. Rukojmové sou Jan Cilíř 2170, Pavel
Šleifer, dáno XV gr. a vosk také.
Zjenán Joachym Hakperl 2171 k učení řemeslu kožišnickému k Martinovi
Kameníkovi 2172 do tří let rok za rok, vosk dal a XVII gr. dal také.
f. 150v
1593 vo svatým Duše 2173
Zjednán jest Lorenc Šreiber z Varú 2174, Tomáše Šreibera syn, <do dvou let> k
Zacharyášovi 2175 Jochumstalskýmu 2176 do dvou let, má dáti X kop míš., při jednání
dáno V kop, vostatek, ktyž se vyučí. Rukojmové sou Tomáš Sedlář a Petr Fleisner z
nového domu hospodárš [sic], XV gr. dal a vosk dáti má.
Vosk také dal.
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1593 o svatý Duch XXXX2177
Zjednán jest Matěj Černickej 2178 k Vondřeovi Drtinovi 2179 do dvou let, má dáti XVI
kop míš., dáno polovici při jednání a druhou polovici, ktyž se vyučí. Rukojmové Jan
Kouřimský a Martin Klzinský, dal XV. gr., <vosk má dáti> dal také vosk YYYY.
1594 o svatý Duch 2180
Zjednán jest Jan 2181, syn Petra von Hauser z Kadaně, k Janovi Cilíři 2182 do dvou let k
učení témuž řemeslu košišnickému [sic], má dáti X kop, polovici dal při jednání a druhu
polovici při vyučení. Rukomové [sic] Jan Flešman a Jakub Horašťofský 2183, XVII gr.
míš. a vosk vypravili.

1594
Zjednán jest <Adam> Pardl ZZZZ Elsner 2184, <Partle> Adama AAAAA Elsnera syn
z Kadaně, k Martinovi Klčinskýmu 2185 do štyr let. Rukojmové Matěj sladovník a <Ve>
Adam Elsner z Kadaně, dáno XVII gr. a vosk také dali.
f. 150r

<1594
Zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému Paul Kraus 2186, Eliáše Krausa syn, k
Zacharyášovi 2187 Jochumstal[s]kýmu 2188 do štyr let rok za rok. Rukojmové Andreas
apatykarš [sic] a Andreas malíš [sic].
Dáno XV a vosk také dal.>

1592
It. Jan Capel 2189 položil vosk za vyučení.
Léta páně 1596

svatý Duch - připsáno později.
dal také vosk - připsáno pod škrtnutým textem.
ZZZZ
Pardl - připsáno nad škrtnutým textem.
AAAAA
Adama - připsáno nad škrtnutým textem.
XXXX
YYYY
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Zjednán jest k učení řemeslu kožišnickýmu k Janovi Proboštovi 2190 Jana Sokoláře
syn, Jiřík 2191, do tří let pořád zběhlých. Rukojmie Simion Syrúček 2192, Jan Vodička 2193,
vosk dal, peníze taky dal.
Léta páně 1596 vo svatý Jan BBBBB2194
Zjednán jest k učení řemeslu kožišnickému k Zacharyášovi 2195 Jachymstálskýmu 2196
do štyř let rok za rok Vondřej Neder 2197. Rukojmové Petr Závora a Václav Cilíř, XV gr.
dal.
Vosk také dal. CCCCC

f. 151v
Léta páně 97 přistoupil jest k učení k Simieonovi Sirúčkovi 2198 Andres Reimolt 2199 z
Kynšperku 2200 do dvou let vo svatým Jakobě 2201, má dáti XIIII kop, polovici dal při
jednání a druhou polovici má dáti, když se vyučí. Rukojmové sou Kašpar Tyrolt,
Alexander Klugl. <X> XV gr. dal, vosk také dal.
Léta páně 97 přistoupil k učení k Janovi Cilířovi 2202 do dvou let vo svatým Duše 2203,
má dáti XII kop, Filip Frank 2204 polovici dal při jednání a druhou polovici, ktyž se
vyučí. Rukojmové Pertl jirchárš, Kašpar provazník. XV gr. dal, vosk také dal.
Léta páně 98 přistoupil k učení řemeslu košižnickému [sic] k Janovi Teřinovi 2205 do
tří let, a ktyž tři léta vystojí podle smlouvy oce [sic] téhož pacholete, má dáti lermistru
štyry kopy míš., oci [sic] řikají Jiřík Hejduk a synu Václav Hejduk 2206 podle listu
zachovacího, jest rukojmie Václav Tichej. XV gr. dal, vosk také dal.

f. 151r
Léta páně 1604 přistoupil k učení řemeslu kožišnickému k Janovici Hlíršovi 2207 do 4
let rok za rok Michal Sleinnen, Perchler 2208, zejména XVI dal, 2 libry vosku dáti má,
rukojmové Jan Chleb, Valentin Číšek.

BBBBB
CCCCC

vo svatý Jan - dopsáno později.
Vosk také dal. - připsáno později.
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Léta páně 1606
Přistoupil k učení Mikuláš 2209, syn Tomáše podruha, k Janovi <Krčilovi>
Trorskýmu DDDDD 2210 do 4 let rok za rok. Rukojmové Mikuláš Horáček, Řehoř Slavík.
XVI gr. vypravil, vosk také vypravil.
Léta páně 1606
Přistoupil k učení Michal Šrer 2211, Jakub Šrera syn z Chomutova, k Janovi
Kronslovi 2212 do dvou let od svátkú vánočních 2213, od učení dáti má 14 kop míš., 7 kop
dali při jednání, druhu polovici, ktyž se vyučí, rukojmové Jiřík Šolgenach, Daniel
Trahobylský.
7 EEEEE gr. dal, 2 libry vosku dal také.

f. 152v
Léta páně 1600 léta přistoupil k učení řemeslu košišnickému [sic] Jakub Jieška 2214,
Jana Jieška syn, učetník jest z Mostu rodič FFFFF, k Václavovi Zelenkovi 2215 do 4 let rok
za rok, rukojmové Jiřík Škošar, kloboučník, Jarolím Šluk. XV<X> gr. míš. dal, vosk
da<l>d GGGGG <m...>.
Léta páně 1601
přistoupil k učení řemeslu kožišnickému k Martinovi Kameníkovi 2216 Matěj
Šekupskýho 2217 do dvou let rok za rok z lásky, že jest mu kmotrem, rukojmové Valentin
provazník, Douša Besděkovský.
XV gr. dal, vosk má dáti. Vypravil všeckno.
Léta páně 1606
na víru obrácení sv. Pavla 2218 sjednán jest k učení k Janovi Kronslovi 2219 Jan
Zivotný 2220 do 3 let rok za rok <rok za rok>, rukojmové Jan Šifr a Jan Probošt 2221, XVI
dal.
Vosk také dal.

DDDDD

Trorskýmu - nadepsáno nad škrtnutým textem.
Nejisté čtení kvůli odtrženému rohu folia.
FFFFF
Jieška syn, učetník jest z Mostu rodič - připsáno pod textem a označeno křížkem.
GGGGG
d - škrtnuto a později přepsáno jiným inkoustem.
EEEEE
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f. 152r
Štefan 2222 z Marieperku 2223 přistoupil k řemeslu kožišnickému a to jmenovitě 4 let k
panu Václavovi Zelenkovi 2224 a to léta tisícího šestitiestejstýho [sic] devátého, dáno od
zápisu panúm starším sedmnáct krošú malejch, rukojmové Jarolím Fluk, Blažej Kolář.
Má dáti 2 libry vosku, dal vosk HHHHH.
<Matěj Rac 2225 léta páně 16009 [sic] přistoupil k řemeslu kožišnickému k Janovi
Dvorskýmu 2226, byl u něho púldruhýho léta, potom se dostal k Janovi Čapkovi 2227.
Rukojmové Řehoř Koch, druhej Tomáš Řezáč, <dva> vod zápisu sedmnácte krošú a
dvě libry vosku.
Potom se doučil p.
Kryštof Laba 2228 z Postlperku 2229
Léta páně 1610 přistoupil k řemeslu kožišnickému k Janovi Kronzlovi 2230 do tří let
jmenovitě, dána při actum zápisu štyry kopy míš. druhou neděli v postě 2231, vostatní
sumy, když se vyučí též štyry kopy, dány od zápisu panúm starším sedmnácte malejch|
f. 153v
|krošú. Rukojmové Jan Pedal, Jan Čapek 2232.
Vosku dal 2 libry IIIII.
It. léta páně 16011 [sic] přistoupil jest k řemeslu kožišnickému Matěj Rak 2233 k panu
Šimonovi Syrúčkovi 2234. Rukojmové Řehoř Rak, druhej Tomáš Řezáč, vod zápisu dal
sedmnácte krošú a dvě libry vosku, dal jest mu týž svrchu psaný Šimon Syrúček 2235 za
vyučení pořádně a to vo něm vysvědčejíc, že jest pořádně u něho vyučil a doučil.
It. léta páně 1613 přistoupil jest k řemeslu kožišnickému pastorek Jiřík Voknora 2236 k
Janovi Dvorskýmu 2237. Rukojmové Baltazar Venort, Matouš Štylm, sousedé zdejší, a to
na zpúsob takovej, jmenovitě do dvou let na sumě hotové sedmnácte kop míš. a to

dal vosk - připsáno jinou rukou.
Vosku dal 2 libry - připsáno později.

HHHHH
IIIII
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nyničky při actum zápisu při svátcích velikonočních 2238 polovici a druhou polovici,
když se vyučí, a k tomu dvě libry vosku vod zápisu. Sedmnácte krošú to vypravil.
Vosk dal JJJJJ.

f. 153r

Léta 16<...>17
<It. přijat jest k učení Gabriel 2239, syn Michala <...>batru hlaz<...> KKKKK, Janovi
Dvorskýmu 2240 <...> štyr let rok za rok, rukojmové Aukustin Vacman, Laurent
Kardynál, při svatým Duše 2241.>
Léta 1615 zednán [sic] jest k učení Jan 2242, syn Matesa zlatníka, k Šimonovi
Syrúčkovi 2243 do štyr let rok za rok, rukojmové Fridrich Vynopal, druhý Jakub Tegnler.
Dáno do pokladnice patnácte krošú, jedna libře vosku.
Dal druhú libru vosku LLLLL.

f. 154v
<1619 MMMMM
It. přijat jest k učení k Michalovi Pernárovi 2244 Kašpar Plejsnar 2245 z Maryjeperku 2246
na štyry líta rok za rok, rukojmové Donat Frank, Jiřík Nenšík. Dáno do pokladnice
patnácte krošú.>

1620
It. přijat jest Jiřík 2247, <syn> pastorek Jiříka Kegle, k učení řemeslu našemu k Petrovi
Zelenkovi 2248 do třích let, má dáti štyry kopy. Rukoumové [sic] Frydrych Bečvář,
Michal Aprle. Dal vosk a sedmnác [sic] krošú
<eriass> Ezaiáš Penar 2249 léta 1625 přistoupil k učení k Michalovi Pernartovi 2250 do
dvú let, rukojmové Mikuláš Pagr, Dobiáš. Již dal <libru vosku> sedmnáste krošú.

Vosk dal - připsáno později.
Text je přes škrtnutí nečitelný.
LLLLL
Dal druhú libru vosku - připsáno později.
MMMMM
1619 - připsáno později.
JJJJJ

KKKKK
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Dvě libry vosku unáleží, vyučil se, jak na dobrýho náleží, list svúj vyzvihl
[sic] NNNNN.
Adam 2251, syn Jana Dvorskýho 2252, Petrovi Zelenkovi 2253 do dvú let, má dáti šetnáte
[sic] kop, polovici při jednáti [sic], rukojmové Diviš Šmika, Pavel Kočka. Vypravil
vosk a sedmnácte krošú.

f. 154r
Jana Vosm OOOOO
Léta páně 1626 zednán [sic] jest k učení Jan 2254, syn Jana Vosunáctýho, k Pertrovi
Zelenkovi 2255 rok za rok do třích let. Rukojmové Daniel Komes a Jan Petraželka.
Vypravil všecko, co náleží.

1627
Adam 2256, syn Jana Klysynšekl, zednán [sic] jest k učení řemeslu našemu
kožišnickému k panu Petrovi Zelenkovi 2257 do dvú let, má dáti vod učení <30> 35 PPPPP
kop míš., rukojmové Jan mladej Škupský, nyní pan rychtář měský, Jan Jelínek.
Vypraveno vok [sic] i co náleží do pokladnice, v neděli po narození panny Mariji 2258.
Michala Pernartovi 2259 zednán [sic] Jan Pernar 2260 z Maryjeperka 2261 do třích let.
Pavel Král, Mikuláš Pagr rukojmové QQQQQ. Vypravil, co náleží i vosk, při Veliké
noci 2262.

f. 155v
Václav Tytl 2263 zedná[n] jest k panu Petrovi Zelenkovi 2264 k učení řemeslu
kožižnikému [sic] do <u> dvú let. Rukojmové Daniel Komes, Jakb [!Jakub]
Klime<...> RRRRR
list svúj vyzvihl - připsáno na kraji.
Jana Vosm - připsáno později.
PPPPP
35 - připsáno na okraji a označeno křížkem.
QQQQQ
rukojmové - připsáno na okraji strany.
RRRRR
Rozmazáno, patrně Klimeš.
NNNNN
OOOOO
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1629 v neděli Kejchavnou 2265, vypravil všechkno.
Léta 1630
zednán jest k učení Mikuláš Šmejkar 2266 k voci [sic] Martinovi 2267 Šme<...>jkarovi i
se vyučil.
Léta 1636
druhý tejden postní 2268 zjednán k učení Jan Markard 2269 k panu Janovi Holenovi 2270
do 4 let. Rukojmové za něho Jan Červenka, Jan Příhoda. Vypravil dvě libry vosku, i co
náleží do pokladnice.
Léta 1646 v neděli družebnou 2271 přijal Jakub Lytych 2272 učedlníka Tomáše
Kundráta 2273, syna vlastního Adama Kundráta, na 4 léta, za něj rukojmové Bartoloměj
Herman a Kašpar Hor. Odved vosku, co naň náleželo, do pokladnice 2 libry.
f. 155r
Léta 1651 Jan Řezek 2274 z městys Postoloprt SSSSS, jsoucí pod ochranou poctivého
řádu pořádku našeho, opověděl syna svého jménem Matěj 2275, jehož i poctivému
řemeslu kožešnickému, jemuž i za vyučení z povolením panúv starších téhož léta svrchu
psaného volených, totiž p[ana] Jana Syrúčka 2276 a p[ana] Jakuba Lytycha 2277, dal do i
také vejpravu, jak náleží na učedlníka, <nakezy> se zakázal dvě neděle před vánočními
svátky 2278, totiž 2 libry vosku a 1 kopu míš.
Ten čtvrtek před svatým Duchem TTTTT2279.
Léta 1652 v neděli květnou 2280 Jan Řezek 2281 z městys Postoloprt na místě syna
svého tak, co náleželo do pokladnice 1 libru vosku a 1 kopu míš., druhou pak libru
vosku dáti připověděl <dáti> při svatým Duše 2282.
Přitom na ten den svrchu psaný Jan Řezek 2283 má témuž synu svému s ohradou
panúm starších, p[ana] Jana Syrúčka 2284, p[ana] Jakuba Lytycha 2285, přivolených v
plném cechu se ohlásil a za to žádal, že synu svému za vyučení dává, poněvadž se, jak
SSSSS
TTTTT

z městys Postoloprt - připsáno nad řádkem.
Ten čtvrtek před svatým Duchem - připsáno na okraji starny.
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na poctivého mládence a učedlníka náleží svém učení vždykony [sic] ctně a chvalitebně
choval tak, že naň není než všeckno dobré a chvalitebné.
Léta páně 1655 v neděli smrtedlnou 2286 přijal učedlníka Jakub Lytych 2287 do 3 let,
aby se učil bez peněz, Jiříka Šíma 2288 z města Austí 2289 na ten a takový zpúsob, že mu
šaty starý dáti připověděl, co naň náležely, při přistoupení od vosku i od peněz do
pokladnice odvedl.

f. 156v
Léta páně 1653
V přítomnosti pánú starších všeho všeho [sic] poctivého cechu řemesla kožešnického
pan Jakub Lytych 2290 za vyučení dával učedlníku svému Tomášovi Kondlátovi 2291
[…] UUUUU svědectví vydal, že jest se u něho řemeslu kožešniczkému učil a pak
[…] VVVVV se vyučil a po všeckelen čas se u něho […] WWWWW se choval, takže o něm
všecko dobré vyznal k tomu se přiznává.
Léta páně 1657 dne 16. decembris 2292 Jakub Litych 2293 přijal s vědomím J[eho]
M[ilosti] K[rálovského] pana rychtáře k učení Matesa Kucha 2294 na 3 léta, vypravil do
pokladnice, co naň náleželo i libru vosku, jednu libru zústává až v rok.
Léta páně 1659 dne 15. january 2295 Jakub Litych 2296 dal za vyučení Jiříkovi
Šrámovi 2297, kterého přijal v létu 1655, pročež jemu vysvědčení jemu [sic] dává, že jest
se u něho řádně a poctivě vyučil a všeckno do pokladnice, jak od vosku, tak od peněz co
náleží, odvedl, pročež kdykolivě by pořádného listu od takového svého vyučení od nás
cechmistra poctivého řemela kožešnického vyhledával, proti slušné p[ánúm] starším
odměně má toho užíti.
f. 156r

Text je vybledlý a nečitelný.
Text je vybledlý a nečitelný.
WWWWW
Text je vybledlý a nečitelný.
UUUUU
VVVVV
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Léta páně 1662 dne 15 aprilis 2298 Jakub Litych 2299 s vědomím J[eho] M[ilosti]
C[ísařské] pana rychtáře přijal k učení Erharta Paulusa 2300 rodilého z Rokycan do třích
let rok za rok žádných peněz od něho nežádajíc, kromě co do pokladnice náleží, při
přijetí jeho k učení dal 1 kopu 10 gr. a libru vosku, po vyučení jeho má dáti též 11 kop
10 gr., však Jakub Litych 2301 lermistru na místě téhož učedlníka, jakožto přední
rukojmie zakázal se to všickno [sic] vypraviti, vedle toho Krystyán Šimr a Jan Šubrt v
tom rukojme jsou pod 10 kopami míš.
Léta páně 1666 tu neděli po Novým létě 2302 Mates, Jozef 2303 přijal svýho pastorka na
učení na dvě léta, jeho jméno Honš Jakub Sebart 2304, jeho rukojmvé zústávají Jakub
Litych 2305 a Daniel Zelenka.

f. 157v
Léta 166 XXXXX v dne 26. december 2306 Mates Ježek 2307 dal svýmu pastorku za
vyučenou a co náleželo do poklanici, odvedl, 2 libry vosku a púl kopy peněz na to se
kvitýruje.
Léta páně dne 27. decempris 2308 Václav Tytel přijal svýho syna za učeseníka
[!učedníka] na jeden rok a jeho rukamie [sic] Jiří Tichý a Daniel Zelenka na to
<odveltl> odvedl kop 10 tolarů.
1676 Václav Tytl 2309, syna svého, Jana Tytla 2310 při poctivém pořádku představil a za
vyutčenou jemu dáti žádal, protčež potctivej [sic] pořádek na tom je se snes, že takovej
mládenec jestě rok z votce svého vytrvati má, na to, co jesti povinnen byl, zapravil
všechno.

f. 157r
<Sint datto dem 6 Juny anno 1675 2311 seit meiser [sic] Wentzel Dittel 2312 pey sinen
ersamen hantwerck und ofener latten erschinen und seinen son Joannes Dittel 2313
forgestelet und freygesaget, daß er sich daß jar pey in erlig und aufrigtig gehalten, daß
er in nigtes dan alle er und retlikeit [sic] nagzusagen weiß, wirt derentwegen von einen
XXXXX

Má být patrně 1666.
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ersamen hantwerck freygesaget, vorsprigt aug ein gantzen ersamen hantwerck, daß er
sich in seinen werenten geselenstant vorhalten wil, daß kein klag ver in keme sole. Gott
gebien dar zu seine genaten.>

f. 158v
<Seint tatto [sic] dem 13 April anno 1677 2314 ist pei einen ersamen hantwerck
ersheinen meister Wentzel Dittel 2315 pey einen ersamen hantwererck [sic] freintlig
angepragt, daß er seinen son Jackop Dittel 2316 wil aufnemen auf daß kirsner hantwerck
zulerlen [sic] auf 2 jahr, gibtet in aufnam 35 taler und 1 pfund wackß, pey außlernen
witer 35 taler und 1 pfund wackß, vorsprigt alß gemelter lerjung seine vater fleisig und
getrey zu sein und sig aug gern ein ersamen hantwerck also verhalten, daß ein ersam
hantwerck ein gefelen daran sehr und haben sole. Gott gebe in dar zu gelick. Hat
schreibgepihr geben ... 12 schock, seine pirgen seit James Pauluß Döllner 2317 und damit
gelerte.

f. 159v
Wie menen [?] YYYYY werten sig die stroffen der meistr pefinten.
Anno 1679 dem 9 Ap[ri]l 2318 ist meister Attam Wagner 2319 gestraffet worten wegen
un gepirliger retten so er witer meister <Joannes> Joannes Pauluß Döllner 2320 und
Daniel Selencke 2321 gestraffet worten umb ein halwest pefint, waß erleget dar sehr ...
15.>
Rest
<Der jun<...> <...> ZZZZZ Attam Wager 2322 gestrafft worten wegen seines losen
mauhlß halber umb ein ½ pfund wackß, weligeß er in 4 wogen erlegen wihl, rest ist
bezehlt worden.>

f. 159r

YYYYY
ZZZZZ

Nejasný význam slova.
Kvůli škrtnutí není čitelné.
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Ig enteß unterschribener pekent da sig mit den h[err] vormeister Hans Pauluß
Dellner 2323 und Geog [sic] Tigii und damit Selenke 2324 pin in einen streit komen wegen
meines meiser [sic] esen und schreibgelt veilen aber soliges alles ist vorgeligen worten,
pezeichet meine eigene hantunterschrifft, dasig hin fihre auf dise oben ermelte meister
nigest antest weis alles alles [sic] libes und gutes geselen in jahr 1679 den 31
Sep[tember] 2325.
Bodan Wohr
Kirschner in
Saatz 2326

f. 160v
Anno 1694 jahr ist, der Deofili Pelikan 2327 hat sie underfangen, daß ehrsam weil vor
eine jungmaistr umb gesieckt hat und ein bitt laß dar vor ist ehr gestrof worten umb
schock hals, pfunt wacks.
In 1702 ist bei dem h[err] Paul Dölner 2328 die laden ohr brogen worten und ist
verlohren worten die obligacion der meister von den schulten und wan es eineß gefinten
wiert so solles es nicht kieltig sein und ist in diele wieter gebrocht die obgesriebe ort die
kl. und wieter von dem sreitten, die obsrieft darauf hawen mir die laden uber geminen
als nemblig Adam Wagner 2329 und Adam Felwer 2330 in oben gemelten jahren, das dieser
streit gescheiten.

f. 160r
Anno 1730 den 16 April 2331 ist bey ofenen laden Johann Dichter 2332 als ein
mitmeister des ehrsamben handwerckhs den kirschner erscheinen, wie auch an und
vorgebracht damit sein sohn Johann Georg Dichter 2333 zum ehrstamben handner as der
kirschner aufgenohmen und zugkein alß eines meistersohn freygebrachen werden
möchte, welches ihme meister Johann Dichter 2334 auch gewilfahret worden mit hin sein
gebühr mit 1 pfund wax erleget hat. Actum Saatz 2335 anno etc. die ut supra.

f. 166v
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Léta páně 1561 v neděli p[ř]ed s[va]tým Duchem 2336 přijat do ce[ch]u Martin
Klčinský 2337 tak, pokudž j[es]t ukázal řemeslo, blány sou mu prodány zase za štyři
kopy, má tu sumu vyplniti i s tou kopou, kderáž mladýmu mistru náleží, postavili sou se
rukojmí Hendrych Saifryd 2338, Petr Vladyka 2339, při narození panny Marie 2340 IIII,
vostatek, totiž II, při s[va]tým Václavu najprv příštím 2341.
f. 180v
It. Toto svolenie a ty cedule, aby se oznamovaly skrze pány starší v cechu za úřadu
jich a nebožto kterýchkoli staršiech zřízenie na každé anebo při každých suchých dnech
příští.
<It. Léta páně etc. devadesátého šesté[h]o toho léta my starší Hladič 2342, Bertl 2343,
Matěj 2344, Čmajral 2345 přijali sú peněz XII kop a XX gr.>
f. 181v
Léta páně etc. LXXXII v outerý po narození panny Marie 2346, tak jakož jest psaní se
stalo od panuov starších a cechu řemesla kožišického z města Klatov do našeho pořádku
a cechu našeho, Václav Sejkora 2347a tovaryš řemesla našeho kožišnického nepořádně z
verštatu od mistra svého a pořádku jejich vyvstati a odvandruvati měl, v tom žádajíc za
voputčení [sic], i takové psaní jesti dotčenému Václavovi Sejkorovi 2348 přečteno a to
jemu předloženo, což on za odpověď dal tak, že jesti se nic takového nedopustiv proti
jejich pořádku, ale že jesti se tak choval, pokudž dobrému příleží z dobrým oumyslem,
jesti vodešel. Tak připovídajíce on Václav 2349 před námi, jestliže-li co dále takového
často pěkně se ze všeho vypraviti a nám dalšího zaneprázdnění nejeviti. It. za to sou se
rukojmie postavěli Albrecht Moravec 2350, otec jeho, a Jan bratr jeho.
f. 183r
Jakož j[es]t AAAAAA rozepře a nesnáz vznikla přede pány staršími a všeho řemesla
kožišnického mezi Martine[m] Kameníkem 2351 puovodem z jedné a Jakubem
Polákem 2352 z Rakava BBBBBB obžalovaným z strany druhé taková tak, že jest dobřený
AAAAAA
BBBBBB

j[es]t - připsáno nad textem.
z Rakava - připsáno na okraji strany a označeno křížkem.
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Polák 2353 vo Martinovi 2354 některá slova v nepřítomnosti jeho nejednán nenáležitá slova
měl mluviti, kterážkoli nemálo na ublížení poctivosti jemu takové řeči bejti měly,
pokudž to už žalobu před pány staršími, pány přivolenejmi to v sobě obsahuje a zavírá. I
stala se jest mezi nimi smlouva dobrovolná celá a dokonalá o takovou věc a rozepři,
kterouž sou mezi sebou měli, panuom starším se pány přivolenými sou to v moc dali,
jakbykoli mezi nimi nařídili a co spokojili, že na tom obě straně přestati chtějí a
přestávají. Protož prve, nežli taková věc mezi stranami k dalším outratám zaneprázdnění
a k právnímu vykonání přišla vo takovou věc, což jest tu kolivě mezi dotčenými
stranami vzniklo buď řečí nebo skutkem, že jest on Polák 2355 Martinovi 2356 ublížiti měl
a ublížil, páni starší se pány přivolenými takovou věc, což tu tak před nimi pro žalované
jest a rozepře zešla mezi nimi, zdvíhají moc, kazí a v nic obracejí tak, že jedné ani druhé
straně tu na ublížení dobře poctivosti nic nemá škoditi a toho sobě nic zlejm nemají
spomínati pod žádnej[m] výmyslem, aby zpusobem na časy budoucí a věčné. A na to
jest jeden druhému ruky podal, však on Jakub 2357 s tím doložen a taková slova k němu
promluviti má, což jest tu kolivěk má Martinovi 2358, má jaké slova |
f. 184v
|nenáležitá z nerozumu svého a vopilství mluvil, aby to on Martin 2359 mimo sebe
pustil a že ho má za dobrého, jako jiní lidé dobří mají, a že na něj nic zlého neví a
pakliby on, Jakub Polák 2360, jemu, Martinovi 2361, takovou smlouvu a takové porovnání
mezi nimi učiněné někdy zdvíhal a vobnoviti chtěl, tehdy že má řemesla všelijak
prázden bejti, též Martin 2362 z druhé strany, jestlžeby mu to zdvíhal a vobnoviti chtěl, X
kop míš. propadnouti má pokuty do cechu. Stalo se v středu den svatého Štěpána léta M
LXXII 2363.

f. 185v
Léta páně 1565 přijali sou páni starší vosku vod vosob totiž mladých mladých [sic]
mistrú ouředníku tak, jak j[es]t na to zápis v lajz CCCCCC lajstřích učiněný, IX liber a z
to[h]o gr. vydáno téhož léta k slavnosti vzkříšení pána Krista IIII libry a tak zustá[vá] u
pana Jana Malodíka 2364 pět liber.

CCCCCC

Písař začal psát lajz a poté napsal celé slovo znovu.
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It. Jan Kameník 2365 položil dvě libry vosku, kderýž náleží každýmu mladý[m]u
mistru dáti.

It. Hošan dal vosk i peníze.

f. 185r
It. kde co zústává peněz cechovních
It. Pavel Čapek 2366 X<IIII> kop <XXIII gr. míš.>
It. Jan mladší Mašťovský 2367 XII kop míš.
It. Farář, Vavřinec 2368 II kopy XX gr. míš.
It. Jan Kněz 2369 I kopa míš.
V neděli po sv. Mikuláši 2370 stal se j[es]t oučet, kdo co má peněz cechovních za
sebou.
Anno 1542
Pavel Čapek 2371 VIII kop XXII gr.
<Jan mladší Mašťovský 2372 V kop č. IIII gr.>
Farář 2373 II kopy XX gr.
Suma těch dluhú XVIIII kop VII gr. IIII d.
It. Pavel Čapek 2374 vzal j[es]t sobě rok to[m]u dluhu svýmu do Velikonocí a páni
starší jsou to učinili na žádost jeho.
Též j[es]t Jan Mašťovský 2375 na pány starší tu žádost složil o svúj dluh, j[es]t j[em]u
též přidáno roku do Velikonocí.
Faráři 2376 též do to[h]o času.
f. 186v
Jakub Zub 2377 přiznal se j[es]t před pány staršími, že jest dlužen Janovi mladšímu
Mašťovské[m]u 2378 III kopy XV gr. míš. a ty je[m]u dáti jmá o svátcích velikonočních
nejprve příštích bez pomčení [sic].
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Albrecht Polák 2379 slíbil j[es]t panuo[m] starším, že podle připsání panuov starších
slánských tam se postaviti jmá bez prodlívání a odtud má jistotu přinésti, že j[es]t se
vypravil a tak j[es]t slíbil čest a víru pod řemeslem tomu dosti učiniti. Stalo se v neděli
po Třech králích anno 1543 2380.
It. v neděli po sv. Lukáši evangelistu 2381 Jan mladší Mašťovský 2382 položil j[es]t
peníze cechovní, kderéž j[es]t dlužen byl, V kop č. IIII <kop> gr. DDDDDD míš.
It. téhož dne Pavel Čapek 2383 dal j[es]t na ten dluh III kopy míš.
Anno 1543
It. kteří jsú dali od šrakuov mladší mistři: Mikuláš Švejcar 2384 XV gr., Jan
Labounek 2385 XV gr., od Matěje Švamberka 2386 XV gr., od Matouše 2387 XV gr., ty jsú
dány na svačinu.
Anno 1544 v neděli p[ře]d sv. Martinem 2388.
f. 186r
Jan Švamberk 2389 položiti má cechovní peníze o s[vátcí]ch velikonočních.
Jan mladý Mašťovský 2390 a Pertl 2391 o s[vátcí]ch svatodušních též položiti mají.
Jan mladý Švamberk 2392 též položiti má o sv. Bartoloměji nejprv příštím.
f. 187v

Anno d[omi]ni 1556
Vosk od mistrúv mladejch:
It. Jan Turek 2393 položil II libry vosku u Matouše Trampešky 2394.
It. Franc Šmít 2395 položil II libry vosku u pana Matouše Trampešky 2396, ty časy
jednoho starších.
It. Jan Turek 2397 přijal libru I vosku vod Menzle z Mostu v sobotu Bílou 2398, te[n]
vosk j[es]t dá[n] do kostela.
It. Matouš Trampeška 2399 přijal libru vosku vod Jana Vodičky 2400 v neděli
Křížovou 2401.
It. Vladyka 2402 položil I libru vosku za sebe a ještě druhou pozústává.
DDDDDD

Značka pro kopy přepsána zkratkou pro groše.
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It. Petr Vladyka 2403 též j[es]t druhou libru vosku dal do cechu podle povinnosti,
kteráž mladým mistrúm náleží činiti, a pan Jan Mašín 2404 přijal tamž vosk anno 1562.
f. 187r
<Jakož jest se Martin Hašek do vězení šatlavného dostal pro dluh.>
f. 188v
Léta páně 1565 v neděli po sv. Lucii 2405 stala se j[es]t smlouva celá a dokonalá a to
taková, tak jakož j[es]t byla všešla [sic] učiníce mezi tovarymi [sic] řemesla naše[h]o
kožišnické[h]o vandrovinie [sic] o nářez a pújčku peněz tak, že páni starší je vyslyšeti a
srovnati ráčili vo to všecko a mezi nimi to zalši [sic] sou vyzdvihli a v nic vobrátili tak,
že žádnému k buducí dobré je[h]o pověsti nemá než škoditi ani ničímž zlý[m] na časy
budoucí věčné, od žádné[h]o zdvíhána ani z povina býti nemá, totiž zejména mezi
Jane[m] Sokolem z Volešnice 2406 púvoda strany jedné a Matiášem Baškem2407
z Pardubic z strany druhé, obžalování stalo se dne a léta jak nahoře stojí.
f. 188r
Jakož jesti Martin Hašek do vězení dostal pro dluh jistej, totižto IX kop LI gr. paní
Alžbětě 2408 povinnej, i na ten zpuosob paní Alžběta 2409 jest ho na rukojmie z takového
vězení dala Jakubovi Budínskýmu a Janovi Čerotonísovi soukeníku a EEEEEE na hotový
gr. ho vyručili a na takový termíny vypravili, připovídá vo svatej Václav nejprve
příští 2410 dáti III kopy, vo sv. Martin [sic] <…> též nejprve příští 2411 III kopy, na
Vánoce vše nejprve příští 2412 III kopy, vostatní sum[m]u odtud v ro[cích] konečně beze
všech nesnazí a odporností. Stalo se v pondělí po sv. Lambertu léta M LXXXI 2413.
f. 189v
Léta Třidcátého sedmého dáno písaři za službu X gr.
Dali sme za zámek VIII velkých d.
Když sou Jindřicha Sladkovic obsílali, dáno VIII velkých d.
EEEEEE

a – připsané nad text.
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Vod svec [sic] dáno IIIII gr.

<Jakož jest Martin Hašek pravého a spravedlivého dluhu pozuostal IX kop LI gr.
Alžbětě 2414, pozuostalé vdově po Petrovi Vladykovi 2415, stala se FFFFFF a to smlouva
přátelská a dokonalá tak, že on Martin Hašek dotčené Alžbětě Vladykové 2416 takovou
sum[m]u vypraviti a dáti má vo svatej Václav nejprve příští 2417 III kopy, vo svatej
Martinu 2418 III kopy a na Vánoce 2419 vše nejprve přístí vostatní sum[m]u III kopy LI gr.
konečně beze všech nesnází a odporností, a jestliže by pak kterému termínu za dosti
neučinil, aby povinen byl vší sum[m]ou a to pod vězení[m]. Stalo se v neděli po
památce proměnění pána Krista na hoře Tábor léta M LXXX 2420.>
<Paní Alžbětha Vladyková 2421 na přímluvu panuo starších týmž zpuosobem <jaké>
Martinovi Haškovi prodlení činí tak, že polovici takové sum[m]y má jí dáti <polovici té
sum[m]y> vo středopostí nejprve příští 2422, druhou polovici na svátky velikonoční 2423
též příští bez pohoršení zápisu a takového vězení. Stalo se v neděli devítník let
1581 2424.>
Jakož jest Stanislav Noha 2425 pravého a spravedlivého dluhu pozuostal <IX> VIII
kop míš. Alžbětě 2426, pozuostalé vdově po Petrovi Vladykovi 2427, stala se vo to smlouva
přátelská a dokonalá tak, že on Stanislav Noha 2428 dotčené Alžbětě Vladykové 2429
takovou sum[m]u na roky tyto vypraviti a dáti má a připovídá, vo svatej Martinu
nejprve příští 2430 IIII kopy, na Vánoce též nejprve příští 2431 vostatních IIII kopy konečně
beze všech nesnází a odporností, a jestliže by první[m]u termínu zadosti neučinil, aby
povinen byl vší sum[m]u položiti a dáti a to pod vězením. Stalo se v neděli uts. léta M
LXXX 2432.
Paní Alžběta Vladyková 2433 na přímluvu panuov starších a přivolených, jakož jest
Stanislav Noha 2434 jí VIII kop dlužen a povinnovat takovému dluhu, jest jim prodlení
učinila na takovou sum[m]u vypraviti polovici ve svatej Duch vše nejprve příští 2435,
konečně pod týmž vězením a GGGGGG vejminkou zápisu svrchu jmenovaného feria v
Devítník 1581 2436.

f. 189r
FFFFFF

stala se - připsáno nad textem.
a - připsáno nad textem.
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Anno 1556
Ve čtvrtek po svatých Petru a Pavlu 2437 stala se smlouva celá mezi pány staršími
řemesla kožišnického strany jedné a Jane[m] Němecovič 2438 strany druhé vo těch X
kop, kteréž sou pozústalý na domě závdavky po nebožtíkovi Tomášovi, že j[es]t se on
Jan 2439 uvolil těch deset kop vyplniti do cechu na roky rozdílně tyto: na de[n] sv.
Martina nejprve příštího 2440 II kopy míš. a vo Vánocích nejprve příštích 2441 IIII kopy, a
tak vopět <ve> přes rok II kopy míš. na de[n] sv. Martina 2442 a vo Vánocích 2443 vostatní
tři kopy a z těch peněz vejš psaných náleží do cechovní truhlice za II králíkuov V kop
XX gr. míš. a vostatek té sumy Havlovi Krtskýmu 2444 a za to se matka jeho v
rukojemství postavila.
It. v neděli p[ře]d svatou Kateřinou 2445 položil Jan Němec 2446 na svúj dluh II kopy
míš. a ty sou peníze páni starší přijali.
It. v neděli p[ře]d Hromnicemi 2447 položil Ja[n] Němec 2448 III kopy míš. a ty sou páni
starší vyzdvihli.
It. v neděli p[o] sv. Kateřině 2449 položil Ja[n] Kukla 2450 II kopy míš.
It. v pondělí d[en] sv. Štěpána 2451 dal Kukla 2452 III kopy míš.
V neděli p[ře]d Hromnicemi 2453 Havel Krtskej 2454 se j[es]t vodevzdal vod tý sumy
vejš psaný, kteráž j[es]t jemu náležela, vyzdvihnuli ty vod Jana Němcoviž 2455, tu aby
páni starší na místě je[h]o vyzdvihli do cechovní truhlice za tu sumu, kteráž j[es]t jemu
pújčena, totiž V kop míš., štyrmecítma [sic] gr. míš., stalo se tu neděli p[ře]d
Hromnicemi anno d[omi]ni 1557 2456.

f. 190v

Anno d[omi]ni 1556
V pátek p[ře]d Provodní nedělí 2457 pujčeno j[es]t Havlovi Krtskýmu 2458 z pokladnice
VIII kop a z těch peněz, které sou vod místa sebrány byly, pujčeno témuž Havlovi 2459 II
kopy a tak sumy té učiní VIIII kop a má vyplněna a dána bejti vo svatým Duše nejprve
příští 2460, rukojmie za tu sum[m]u Matouš Trampeška 2461, Martin Dlouhej 2462, Jan
Labounek 2463.

f. 190r
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V neděli Smrtedlnou dali páni starší Knězi Janovi 2464 za králíky, Faráři 2465 za
šerlinky III kopy.

Anno d[omi]ni 1554
V neděli de[n] sv. Martina 2466 stala se smlouva dobrovolná mezi Jakube[m]
Košináře[m] z jedné a Jakube[m] Součke[m] 2467 strany druhé tak, jakž j[es]t i oznámena
p[ře]d pány staršími kožišnickejmi, že on Jakub Souček 2468 má Jakubovi Košinářovi
aneb manželce je[h]o vždycky po třech kopách míš. klásti vždycky v rok na de[n] sv.
Martina 2469 až do vyplnění XXIII kop míš.
Anno d[omi]ni 1559
V pondělí po svátosti 2470 stala se smlouva zcela mezi Albrechtem Moravcem 2471 z
jedné a Kateřinou Slezákovou strany druhé, že on Albrecht 2472 má ji III kopy míš.
vyplniti na časy jmenovitě tyto, na den sv. Václava nejprve příštího 2473 I kopu a vo
Vánocích též nejprve příštích 2474 též I kopu, vostatní I kopu v roce zběhlém, a ta suma
složená bejti v cechu p[ře]d pány staršími.
1

Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
Štika, Pavel, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
3
13. října 1504
4
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
5
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
6
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
7
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
8
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
9
Vostatek, Bartoš, mistr, starší cechmistr, 1501 - 1502
10
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
11
Saska, mistr, 1499
12
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
13
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
14
Hanzka, mistr, cechovní starší, 1498
15
Sopoušek, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1506 - 1507
16
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
17
Feleř, mistr, 1506
18
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
19
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
20
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
21
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
22
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
23
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
24
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
25
Kašparová, manželka mistra Kašpara
26
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
27
Ryšavý, Jíra, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1530
28
11. listopadu
29
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
30
11. listopadu
31
Hubka, Václav, tovaryš, 1617
2
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29. března 1514
Vrba, mistr, 1524 - 1532
34
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
35
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
36
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
37
Krčerk, mistr, 1521
38
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
39
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
40
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
41
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
42
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
43
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
44
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
45
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
46
Trnková, Markyta, manželka Matouše Trnky, 1521 - 1556
47
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
48
Ryšavý, Jíra, mistr
49
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
50
Černý, Vít, mistr 1508
51
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
52
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
53
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
54
Vrba, mistr, 1524 - 1532
55
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
56
Cheb
57
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
58
Vobrázek mladý, mistr
59
Korzárek, učedník, 1521
60
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
61
Drkuta Matouš, mistr, cecchovní starší, 1510 - 1512
62
Žižka, Jan, mistr, 1503 - 1530
63
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
64
28. září 1521
65
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
66
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
67
Holý, učedník
68
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
69
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
70
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
71
Jáchymov
72
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
73
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
74
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
75
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
76
Jáchymov
77
Vojtíšek, tovaryš
78
Holarek, tovaryš
79
Larka, tovaryš
80
Mrázek, tovaryš
81
Píseckej, tovaryš
82
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
83
Jáchymov
84
1. února 1551
85
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
86
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
87
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
88
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
89
1. května 1569
90
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
91
15. března 1635
32
33
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7. ledna 1565
Kotrbek Blažek z Krtú, učedník, mistr, 1565 - 1570
94
22. dubna 1565
95
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
96
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
97
Hanzka, mistr, cechovní starší, 1498
98
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
99
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
100
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
101
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
102
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
103
Saska, mistr, 1499
104
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
105
Matěj, mistr, cechovní starší, 1496 - 1505
106
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
107
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
108
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
109
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
110
Voráček, mistr, cechovní starší, 1501
111
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
112
Vostatek, Bartoš, mistr, starší cechmistr, 1501 - 1502
113
24. října 1501
114
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
115
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
116
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
117
Hádek, Matěj, mistr, cechovní starší, 1502
118
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
119
Vostatek, Bartoš, mistr, starší cechmistr, 1501 - 1502
120
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
121
16. října 1502
122
6. ledna - 26. března 1502
123
Matěj, mistr, cechovní starší, 1496 - 1505
124
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
125
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
126
Štika, Pavel, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
127
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
128
3. září 1503
129
Krystof, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
130
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
131
Štika, Pavel, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
132
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
133
Štika, Pavel, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
134
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
135
Žižka, Jan, mistr, 1503 - 1530
136
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
137
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
138
Krystof, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
139
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
140
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
141
Matěj, mistr, cechovní starší, 1496 - 1505
142
Štika, Pavel, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
143
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
144
13. října 1504
145
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
146
Matěj, mistr, cechovní starší, 1496 - 1505
147
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
148
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
149
19. října 1505
150
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
151
Matěj, mistr, cechovní starší, 1496 - 1505
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Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
154
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
155
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
156
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
157
Sopoušek, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1506 - 1507
158
Krystof, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
159
18. října 1506
160
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
161
Štika, Pavel, mistr, cechovní starší, 1503 - 1506
162
Sopoušek, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1506 - 1507
163
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
164
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
165
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
166
Skopec, Bartoš, purkmist Žatce, 1506
167
Feleř, mistr, 1506
168
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
169
Sopoušek, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1506 - 1507
170
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
171
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
172
19. prosince 1507
173
Ryšavý, Jíra, mistr
174
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
175
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
176
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
177
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
178
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
179
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
180
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
181
Čmajral, Jiří, mistr, cechovní starší, 1496 - 1508
182
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
183
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
184
24. září 1508
185
Koníček, Havel, mistr 1508 - 1532
186
Koníček, Havel, mistr 1508 - 1532
187
Černý, Vít, mistr 1508
188
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
189
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
190
Černý, Vít, mistr 1508
191
Koníček, Havel, mistr 1508 - 1532
192
Černý, Vít, mistr 1508
193
25. července 1508
194
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
195
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
196
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
197
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
198
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
199
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
200
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
201
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
202
28. září 1510
203
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
204
24. srpna 1510
205
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
206
Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
207
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
208
Drkuta Matouš, mistr, cecchovní starší, 1510 - 1512
209
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
210
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
211
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
153

142

212

Pavlovský, mistr, starší cechmistr, 1508 - 1511
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
214
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
215
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
216
Drkuta Matouš, mistr, cecchovní starší, 1510 - 1512
217
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
218
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
219
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
220
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
221
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
222
8. dubna 1515
223
Kouba, mistr, 1515 - 1530
224
Kouba, mistr, 1515 - 1530
225
28. září 1515
226
25. prosince 1515
227
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
228
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
229
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
230
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
231
17. března 1516
232
Kouba, mistr, 1515 - 1530
233
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
234
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
235
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
236
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
237
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
238
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
239
28. září 1517
240
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
241
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
242
18. května 1518
243
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
244
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
245
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
246
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
247
28. října 1518
248
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
249
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
250
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
251
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
252
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
253
Žižka, Jan, mistr, 1503 - 1530
254
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
255
Žižka, Jan, mistr, 1503 - 1530
256
Vidláček, mistr, 1520
257
Vidláček, mistr, 1520
258
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
259
Vidláček, mistr, 1520
260
2. února 1521
261
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
262
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
263
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
264
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
265
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
266
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
267
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
268
Čajka, mistr, cechovní starší, 1510 - 1522
269
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
270
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
271
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
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Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
274
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
275
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
276
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
277
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
278
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
279
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
280
11. září 1524
281
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
282
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
283
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
284
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
285
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
286
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
287
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
288
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
289
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
290
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
291
Vrba, mistr, 1524 - 1532
292
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
293
Vrba, mistr, 1524 - 1532
294
Vrba, mistr, 1524 - 1532
295
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
296
Vrba, mistr, 1524 - 1532
297
Vrba, mistr, 1524 - 1532
298
Vrba, mistr, 1524 - 1532
299
28. září 1525
300
17. prosince 1525
301
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
302
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
303
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
304
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
305
Lorenc, mistr, starší cechmistr, 1507 - 1525
306
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
307
Vrba, mistr, 1524 - 1532
308
Žižka, Jan, mistr, 1503 - 1530
309
Holub, Jan, mistr, 1522 - 1525
310
12. srpna 1526
311
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
312
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
313
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
314
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
315
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
316
28. září 1526
317
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
318
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
319
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
320
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
321
Říha, mistr, 1527 - 1530
322
Říha, mistr, 1527 - 1530
323
Říha, mistr, 1527 - 1530
324
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
325
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
326
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
327
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
328
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
329
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
330
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
331
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
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Ryšavý, Jíra, mistr
21. listopadu 1529
334
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
335
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
336
13. prosince 1529
337
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
338
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
339
Ryšavý, Jíra, mistr
340
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
341
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
342
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
343
Balíř, tovaryš, 1530
344
Říha, mistr, 1527 - 1530
345
24. srpna 1530
346
6. února 1530
347
Vrba, mistr, 1524 - 1532
348
Kouba, mistr, 1515 - 1530
349
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
350
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
351
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
352
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
353
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
354
Bačenka, mistr, 1530 - 1532
355
24. srpna 1530
356
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
357
Říha, mistr, 1527 - 1530
358
Bačenka, mistr, 1530 - 1532
359
Bačenka, mistr, 1530 - 1532
360
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
361
Žižka, Jan, mistr, 1503 - 1530
362
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
363
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
364
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
365
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
366
24. prosince 1531
367
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
368
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
369
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
370
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
371
13. října 1532
372
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
373
Bačenka, mistr, 1530 - 1532
374
Liška, Jiří, mistr, 1500 - 1532
375
Vrba, mistr, 1524 - 1532
376
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
377
Koníček, Havel, mistr 1508 - 1532
378
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
379
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
380
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
381
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
382
7. září 1533
383
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
384
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
385
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
386
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
387
20. prosince 1534
388
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
389
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
390
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
391
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
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392

19. prosince 1535
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
394
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
395
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
396
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
397
15. října 1536
398
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
399
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
400
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
401
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
402
1. prosince 1538
403
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
404
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
405
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
406
Marek, mistr, ccechovní starší, 1538 - 1544
407
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
408
7. prosince 1539
409
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
410
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
411
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
412
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
413
Marek, mistr, ccechovní starší, 1538 - 1544
414
10. prosince 1542
415
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
416
Marek, mistr, ccechovní starší, 1538 - 1544
417
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
418
Kněz, Jan, mistr, cechovní starší, 1542
419
Vokun, Jan, kožešník, 1542 - 1544
420
25. prosince 1542
421
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
422
Kněz, Jan, mistr, cechovní starší, 1542
423
11. října 1542
424
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
425
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
426
Kašpar, mistr, cechovní starší, 1488 - 1542
427
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
428
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
429
Mašťovská, Kateřina, dcera Jiřího Mašťovského, 1542
430
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
431
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
432
Mates, mistr, 1542
433
21. října 1543
434
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
435
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
436
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
437
Bradka, Marek, mistr, cechovní starší, 1543
438
Vokun, Jan, kožešník, 1542 - 1544
439
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
440
Knězova, Kateřina, manželka Jana Kněze, 1543 - 1544
441
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
442
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
443
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
444
Hanuš ze Hba, učedník, mistr, 1543
445
Cheb
446
1. června 1544
447
9. listopadu 1544
448
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
449
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
450
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
451
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
393

146

452

Vokun, Jan, kožešník, 1542 - 1544
Knězova, Kateřina, manželka Jana Kněze, 1543 - 1544
454
10. února 1544
455
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
456
10. února 1544
457
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
458
Vokun, Jan, kožešník, 1542 - 1544
459
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
460
Matouš, mistr, 1543 - 1557
461
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
462
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
463
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
464
Marek, mistr, ccechovní starší, 1538 - 1544
465
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
466
30. listopadu 1544
467
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
468
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
469
30. listopadu 1544
470
28. listopadu 1546
471
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
472
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
473
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
474
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
475
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
476
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
477
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
478
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
479
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
480
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
481
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
482
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
483
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
484
Staněk, tovaryš, 1546
485
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
486
Matouš, mistr, 1543 - 1557
487
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
488
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
489
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
490
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
491
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
492
25. listopadu 1548
493
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
494
7. srpna 1548
495
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
496
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
497
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
498
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
499
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
500
11. listopadu 1548
501
25. prosince 1548
502
17. března 1550
503
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
504
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
505
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
506
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
507
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
508
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
509
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
510
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
511
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
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Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
514
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
515
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
516
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
517
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
518
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
519
3. listopadu 1552
520
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
521
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
522
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
523
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
524
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
525
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
526
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
527
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
528
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
529
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
530
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
531
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
532
Čapková, manželka Pavla Čapka, 1552 - 1557
533
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
534
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
535
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
536
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
537
23. března 1552
538
21. května 1553
539
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
540
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
541
25. července 1552
542
11. listopadu 1552
543
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
544
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
545
11. listopadu 1553
546
Hroneš, Martin, mistr, 1552 - 1553
547
11. listopadu 1552
548
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
549
11. listopadu 1553
550
2. dubna 1553
551
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
552
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
553
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
554
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
555
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
556
Hroneš, Martin, mistr, 1552 - 1553
557
31. prosince 1553
558
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
559
2. února 1554
560
25. prosince 1554
561
4. února 1554
562
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
563
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
564
25. prosince 1555
565
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
566
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
567
21. července 1555
568
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
569
19. dubna 1556
570
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
571
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
512
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572

Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
Václav, mistr, 1554 - 1562
574
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
575
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
576
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
577
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
578
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
579
7. října 1554
580
Václav, mistr, 1554 - 1562
581
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
582
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
583
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
584
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
585
18. listopadu 1554
586
25. listopadu 1554
587
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
588
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
589
Václav, mistr, 1554 - 1562
590
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
591
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
592
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
593
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
594
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
595
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
596
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
597
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
598
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
599
Václav, mistr, 1554 - 1562
600
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
601
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
602
11. listopadu 1554
603
27. prosince 1554
604
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
605
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
606
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
607
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
608
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
609
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
610
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
611
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
612
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
613
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
614
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
615
Čapková, manželka Pavla Čapka, 1552 - 1557
616
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
617
Václav, mistr, 1554 - 1562
618
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
619
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
620
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
621
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
622
Mašťovský, Jiří starší, mistr, cechovní starší, 1499 - 1552
623
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
624
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
625
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
626
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
627
Trnková, Markyta, manželka Matouše Trnky, 1521 - 1556
628
Trnková, Markyta, manželka Matouše Trnky, 1521 - 1556
629
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
630
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
631
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
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632

Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
Trnková, Markyta, manželka Matouše Trnky, 1521 - 1556
634
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
635
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
636
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
637
25. února 1554
638
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
639
3. listopadu 1555
640
Stiak Jan, mistr, 1555
641
25. prosince 1556
642
2. února 1556
643
15. března 1556
644
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
645
24. srpna 1557
646
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského, 1554 - 1567
647
11. listopadu 1556
648
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
649
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
650
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
651
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
652
22. března 1556
653
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
654
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
655
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
656
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
657
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
658
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
659
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
660
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
661
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského, 1554 - 1567
662
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
663
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
664
Čapková, manželka Pavla Čapka, 1552 - 1557
665
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
666
Václav, mistr, 1554 - 1562
667
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
668
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
669
Trnková, Markyta, manželka Matouše Trnky, 1521 - 1556
670
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
671
Dobruška, Šimon, mistr, 1556 - 1567
672
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
673
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
674
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
675
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
676
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
677
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
678
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
679
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
680
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
681
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
682
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
683
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
684
28. září 1557
685
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
686
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
687
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
688
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
689
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
690
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
691
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
633

150

692

Tomáš, mistr, 1553 - 1567
Kukla, Jan, mistr, 1556 - 1557
694
4. dubna 1557
695
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
696
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
697
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
698
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
699
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
700
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
701
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
702
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského, 1554 - 1567
703
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
704
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
705
Čapková, manželka Pavla Čapka, 1552 - 1557
706
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
707
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
708
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
709
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
710
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
711
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
712
Dobruška, Šimon, mistr, 1556 - 1567
713
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
714
Kukla, Jan, mistr, 1556 - 1557
715
Kukla, Jan, mistr, 1556 - 1557
716
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
717
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
718
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
719
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
720
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
721
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
722
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
723
23. května 1557
724
3. října 1557
725
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
726
Matouš, mistr, 1543 - 1557
727
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
728
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
729
Čapková, manželka Pavla Čapka, 1552 - 1557
730
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
731
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
732
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
733
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
734
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
735
Trnka, Matouš, mistr 1508 – 1557
736
Matouš, mistr, 1543 - 1557
737
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
738
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
739
10. srpna 1559
740
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
741
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
742
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
743
Dvorský Václav, mistr, 1559
744
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
745
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
746
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
747
Mašťovská, Anna, patrně žena Mašťovského Jiřího
748
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
749
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
750
Kabátka, Anna, manželka Tomáše Kabáta, 1559 - 1561
751
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
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752

Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
754
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
755
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
756
Dobruška, Šimon, mistr, 1556 - 1567
757
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
758
Králíček, Martin, mistr, 1559
759
Jiřík, mistr, 1559 - 1567
760
28. října 1559
761
Václav, mistr, 1554 - 1562
762
Václav, mistr, 1554 - 1562
763
Kabátka, Anna, manželka Tomáše Kabáta, 1559 - 1561
764
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
765
Václav, mistr, 1554 - 1562
766
25. září 1559
767
Václav, mistr, 1554 - 1562
768
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
769
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
770
Dvorský Václav, mistr, 1559
771
Králíček, Martin, mistr, 1559
772
Mašín, Jan, mistr, 1559 - 1564
773
17. prosince 1559
774
Kabátka, Anna, manželka Tomáše Kabáta, 1559 - 1561
775
Mašín, Jan, mistr, 1559 - 1564
776
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
777
Jiřík, mistr, 1559 - 1567
778
25. září 1559
779
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
780
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
781
4. prosince 1559
782
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
783
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
784
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
785
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
786
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
787
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
788
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
789
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
790
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
791
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
792
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
793
Mašín, Jan, mistr, 1559 - 1564
794
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského, 1554 - 1567
795
Václav, mistr, 1554 - 1562
796
17. ledna 1564
797
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
798
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
799
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
800
Horažďovský, Pavel, mistr, cechovní starší, 1562 - 1564
801
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
802
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
803
Mašín, Jan, mistr, 1559 - 1564
804
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského, 1554 - 1567
805
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
806
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
807
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
808
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
809
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
810
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
811
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
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812

Dobruška, Šimon, mistr, 1556 - 1567
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
814
Jiřík, mistr, 1559 - 1567
815
10. ledna 1564
816
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
817
24. ledna 1564
818
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
819
Horažďovský, Pavel, mistr, cechovní starší, 1562 - 1564
820
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
821
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
822
12. března 1564
823
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
824
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
825
8. ledna 1565
826
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
827
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
828
17. prosince 1564
829
Jindřich, mistr, cechovní starší, 1544 - 1565
830
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
831
9. ledna 1564
832
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
833
26. června 1564
834
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
835
5. března 1565
836
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
837
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, učedník, mistr, 1562 - 1568
838
28. srpna 1565
839
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
840
28. září 1565
841
9. prosince 1565
842
Kotrbek Blažek z Krtú, učedník, mistr, 1565 - 1570
843
9. prosince 1565
844
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
845
17. listopadu 1566
846
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
847
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
848
24. února 1566
849
8. prosince 1566
850
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
851
17. prosince 1566
852
25. prosince 1567
853
5. února 1566
854
28. dubna 1566
855
25. července 1566
856
25. listipadu 1566
857
9. března 1567
858
11. května 1567
859
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
860
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
861
29. června 1561
862
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
863
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
864
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
865
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
866
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
867
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
868
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského, 1554 - 1567
869
Šmíd Matouš, mistr, 1550 - 1567
870
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
871
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
813
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872

Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
874
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
875
Dobruška, Šimon, mistr, 1556 - 1567
876
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
877
Jiřík, mistr, 1559 - 1567
878
28. září 1568
879
17. září 1570
880
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
881
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
882
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
883
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
884
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
885
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
886
28. září 1570
887
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
888
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
889
28. září 1570
890
25. prosince 1570
891
Kotrbek Blažek z Krtú, učedník, mistr, 1565 - 1570
892
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
893
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
894
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
895
10. srpna 1574
896
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
897
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
898
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
899
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
900
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
901
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
902
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
903
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
904
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
905
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
906
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
907
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
908
22. října 1574
909
25. prosince 1574
910
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
911
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
912
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
913
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
914
7. srpna 1575
915
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
916
25. prosince 1575
917
24. září 1570
918
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
919
Doubrava Vít, učedník, 1570
920
Pomezí
921
14. května 1570
922
Pernar, Michal, mistr, 1619 - 1636
923
Ulrych, Matěj, kožešník, 1636
924
11. červen1636
925
6. ledna 1675
926
6. ledna 1675
927
Dittel, Venzel, mistr kožešník, 1675 - 1679
928
Dittel, Joanneß, učedník, syn Venzela Dittela, učedník, 1675 - 1677
929
13 duben 1677
930
Dittel, Venzel, mistr kožešník, 1675 - 1679
931
Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, učedník, 1677 - 1679
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932

Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
Daniel Selenstein
934
9. duben 1679
935
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, cechovní starší, 1677 - 1702
936
Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, učedník, 1677 - 1679
937
Dittel, Venzel, mistr kožešník, 1675 - 1679
938
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
939
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
940
Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, učedník, 1677 - 1679
941
Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, učedník, 1677 - 1679
942
7. duben 1681
943
Postoloprty
944
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
945
4. leden 1682
946
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
947
Malej, Jan ze Žatce, učedník, 1682
948
Malej, Jan ze Žatce, učedník, 1682
949
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
950
Malej, Jan ze Žatce, učedník, 1682
951
Malej, Jan ze Žatce, učedník, 1682
952
29. listopadu 1682
953
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
954
Felwer, Adam, učedník, 1682 - 1685
955
Felwer, Adam, učedník, 1682 - 1685
956
Malej, Jan ze Žatce, učedník, 1682
957
31. září 1683
958
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
959
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
960
Postoloprty
961
7. duben 1677
962
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
963
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
964
Postoloprty
965
1. května 1685
966
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
967
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
968
Postoloprty
969
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
970
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
971
Felwer, Adam, učedník, 1682 - 1685
972
29. listopadu 1682
973
Felwer, Adam, učedník, 1682 - 1685
974
2. prosince 1685
975
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
976
Steinmauer, Wolf aus dem lant ob der Enβ, učedník, 1685 - 1702
977
Rakousy nad Enží
978
11. ledna 1688
979
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
980
Steinmauer, Wolf aus dem lant ob der Enβ, učedník, 1685 - 1702
981
2. prosince 1685
982
Steinmauer, Wolf aus dem lant ob der Enβ, učedník, 1685 - 1702
983
29. srpna 1688
984
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
985
Slepitzka Bouslav, učedník, 1688 - 1691
986
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
987
9. října 1689
988
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
989
Neitte, Martin ze Žatce, učedník, 1689
990
19. srpna 1691
991
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
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Slepitzka Bouslav, učedník, 1688 - 1691
29. srpna 1688
994
Slepitzka Bouslav, učedník, 1688 - 1691
995
30. září 1691
996
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
997
Gebert, Haβ Wilib, učedník, 1691
998
1. června 1692
999
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, cechovní starší, 1677 - 1702
1000
Döllner, Johann Fantziβkuβ, syn Johann Paul Döllner, učedník, 1692
1001
Döllner Clementz, syn Johann Paul Döllner, učedník, 1692
1002
7. září 1690
1003
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1004
8. listopadu 1693
1005
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1006
Krimβ Johanneβ Matüβ aus Falkonau, učedník, 1693
1007
Sokolov
1008
Krimβ Johanneβ Matüβ aus Falkonau, učedník, 1693
1009
Krimβ Johanneβ Matüβ aus Falkonau, učedník, 1693
1010
3. října 1694
1011
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1012
Gebert, Johann Filib, učedník, 1694
1013
30. září 1691
1014
Gebert, Johann Filib, učedník, 1694
1015
14 listopadu 1694
1016
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
1017
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1018
Žlutice
1019
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
1020
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1021
21. dubna 1697
1022
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1023
Kintz, Johann Matteβ, učedník, 1697
1024
Sokolov
1025
8. listopad 1693
1026
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1027
Kintz, Johann Matteβ, učedník, 1697
1028
Kintz, Johann Matteβ, učedník, 1697
1029
21. dubna 1697
1030
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
1031
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1032
Žlutice
1033
9. listipadu 1694
1034
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
1035
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1036
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1037
11. ledna 1699
1038
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1039
Döllner, Grögoriβ Joseffiβ, syn Johanna Paula Döllnera, učedník, 1699
1040
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
1041
Döllner, Grögoriβ Joseffiβ, syn Johanna Paula Döllnera, učedník, 1699
1042
16. srpna 1699
1043
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1044
Gemach, Johann Petter von Pattersam, učedník, 1699 - 1702
1045
Podbořany
1046
Gemach, Johann Petter von Pattersam, učedník, 1699 - 1702
1047
1. ledna 1702
1048
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1049
Gemach, Johann Petter von Pattersam, učedník, 1699 - 1702
1050
Podbořany
1051
1. ledna 1702
992
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Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
Postoloprty
1054
Gebhart, Hanβ Jackop aus Postelberg, mistr, 1702
1055
Postoloprty
1056
Gebhart, Matteβ aus Postelberg, syn Hanβe Jackopa Gebharta, učedník, 1702
1057
Gebhart, Hanβ Jackop aus Postelberg, mistr, 1702
1058
Gebhart, Matteβ aus Postelberg, syn Hanβe Jackopa Gebharta, učedník
1059
30. září 1708
1060
Steinmauer, Wolf aus dem lant ob der Enβ, učedník, 1685 - 1702
1061
Sdeinmauere, Wentzl, syn Wolfa Steinmauera, učedník, 1708 - 1714
1062
Josef Hans, učedník, 1708
1063
2. dubna 1714
1064
Sdeinmauere, Wentzl, učedník, 1708 - 1714
1065
Žatec
1066
11. ledna 1722
1067
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1068
Vogl Frantz, učedník, 1722 - 1725
1069
Vogl Frantz, učedník, 1722 - 1725
1070
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1071
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1072
11. ledna 1722
1073
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1074
Johann Clemens Richter
1075
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1076
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1077
Richter, Johann Clemens von Lutitz, syn Johanna Georga Richtera, 1722
1078
14. dubna 1724
1079
Mayer, Sobul Antonín, mistr, 1724
1080
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1081
Richter, Johann Wentzl von Lutitz, syn Johanna Georga Richtera ze Žlutic, učedník, 1724
1082
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, mistr, 1681 - 1724
1083
Postoloprty
1084
Jeseck, Matheus Francis, syn Matteβe Jesecka z Postoloprt, učedník, 1724
1085
Jeschka, Josephen, syn Matteβe Jesecka z Postoloprt, učedník, 1724
1086
Jeseck, Matheus Francis, syn Matteβe Jesecka z Postoloprt, učedník, 1724
1087
Jeschka, Josephen, syn Matteβe Jesecka z Postoloprt, učedník, 1724
1088
Žatec
1089
25. prosince 1725
1090
Vogl Frantz, učedník, 1722 - 1725
1091
11. ledna 1722
1092
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1093
Vogl Frantz, učedník, 1722 - 1725
1094
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
1095
24. subna 1729
1096
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1097
Haubt, Wentzl, učedník, 1729 - 1732
1098
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1099
17. července 1730
1100
Model, Johann Christops ze Žatce, mistr, 1730 - 1750
1101
Seitter, Frantz Carl, učedník - 1730
1102
Žatec
1103
27. dubna 1732
1104
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1105
24. subna 1729
1106
Haubt, Wentzl, učedník, 1729 - 1732
1107
Žatec
1108
8. června 1732
1109
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1110
Maley Frantz, učedník, 1732 - 1735
1111
11. září 1735
1052
1053
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Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
8. června 1732
1114
Maley Frantz, učedník, 1732 - 1735
1115
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1116
Maley Frantz, učedník, 1732 - 1735
1117
15. září 1737
1118
Model, Johann Christops ze Žatce, mistr, 1730 - 1750
1119
Starks, Johann Wentzl von Moschau, učedník, 1737
1120
Mašťov
1121
Mašťov
1122
20. dubna 1738
1123
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1124
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1125
3. subna 1741
1126
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1127
20. dubna 1738
1128
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1129
Richter, Johann Georg von Lutitz, učedník, mistr, 1694 - 1738
1130
Žatec
1131
Model, Johann Christops ze Žatce, mistr, 1730 - 1750
1132
Žatec
1133
Schirl, Wentzl Frantz, inspektor, 1743
1134
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1135
Nepomyšl
1136
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1137
Žatec
1138
15. prosince 1743
1139
10. červenec 1746
1140
Model, Johann Christops ze Žatce, mistr, 1730 - 1750
1141
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1142
Nepomyšl
1143
Model, Johann Christops ze Žatce, mistr, 1730 - 1750
1144
5. dubna 1750
1145
Köpls, Johann Wilhelm, inspektor, 1750
1146
Model, Johann Christops ze Žatce, mistr, 1730 - 1750
1147
Koβetzin Johann ze Žatce, učedník, 1750
1148
Žatec
1149
25. září. 1750
1150
27. ledna 1759
1151
Schiketantz, Frantz Carl, inspektor, 1759
1152
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1153
Grössler, Andres aus Krigern, učedník, 1759 - 1761
1154
Kryry
1155
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1156
Kryry
1157
24. března 1761
1158
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1159
Grössler, Andres aus Krigern, učedník, 1759 - 1761
1160
Kryry
1161
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, učedník, mistr, 1743 - 1761
1162
13. listopadu 1763
1163
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1164
Schultes, Johann Wentzl, syn Josefa Schultese, učedník, 1763 - 1766
1165
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1166
25. litopadu 1763
1167
Ferich, Carl ze Žatce, učedník, 1763 - 1766
1168
24. června 1766
1169
Eypert Norvert, inspektor, 1766
1170
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1171
Schultes, Johann Wentzl, syn Josefa Schultese, učedník, 1763 - 1766
1112
1113
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Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
24. června 1766
1174
Hubwattewen, Joseps, mistr, 1766
1175
Ferich, Carl ze Žatce, učedník, 1763 - 1766
1176
15. října 1769
1177
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1178
Formanek, Johann, rychtář, 1769 - 1780
1179
Johann Michael Carl, inspektor, 1769
1180
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, 1769 - 1772
1181
28. prosince 1772
1182
Formanek, Johann, rychtář, 1769 - 1772
1183
Rebitzer Peter de Cauro, inspektor, 1772
1184
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1185
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1186
17. prosince 1783
1187
Žatec
1188
Hubata Jackob, mistr, 1783 - 1787
1189
Honk, Johannes, učedník, 1783
1190
Pelles, Johann Ferdinand, inspektor, 1778 - 1783
1191
Schultes, Joseps, učedník, mistr, 1738 - 1783
1192
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1193
20. dubna 1783
1194
13. dubna 1784
1195
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1196
Rediger, Frantz Joseps, učedník, 1784
1197
Gobelherig Mathias, inspektor, 1784 - 1787
1198
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1199
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1200
10. září 1786
1201
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1202
Gobelherig Mathias, inspektor, 1784 - 1787
1203
Siegl, Anton, učedník, 1786 - 1789
1204
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1205
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1206
17. prosince 1785
1207
26. prosince 1787
1208
Hubata Jackob, mistr, 1783 - 1787
1209
Egerer Kutr, učedník, 1787
1210
Gobelherig Mathias, inspektor, 1784 - 1787
1211
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1212
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1213
19. září 1787
1214
3. ledna 1793
1215
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1216
Schuldes Jackob, syn Leonharta Schultese, učedník, 1778 - 1799,
1217
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1218
3. ledna 1795
1219
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1220
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1221
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1222
3. ledna 1799
1223
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1224
Schuldes Jackob, syn Leonharta Schultese, učedník, 1778 - 1799
1225
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1226
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1227
Fürch, Johan, syn Karla Fürcha, učedník, mistr, 1799 - 1814
1228
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1229
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1230
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1231
11. prosince 1803
1172
1173
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Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
Schuldes, Karl, syn Leonharta Schulta, učedník, 1778 - 1803
1234
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1235
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1236
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1237
30. června 1804
1238
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1239
Erbes Johanes, učedník, 1804
1240
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1241
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1242
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1243
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1244
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1245
30. června 1808
1246
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1247
Erbes Andon, učedník, 1808
1248
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1249
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1250
Fürch, Karl, mistr, cechovní starší, 1778 - 1808
1251
26. prosince 1810
1252
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1253
Münkes, Joseps, syn Josepa Münkese, učedník, 1778 - 1780
1254
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1255
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1256
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1257
8. ledna 1814
1258
Fürch, Johan, syn Karla Fürcha, učedník, mistr, 1799 - 1814
1259
Wenda, Anton aus Wilkonitz, učedník, 1814 - 1816
1260
Vlkonice
1261
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1262
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1263
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1264
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1265
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1266
1. prosince 1816
1267
Hinrich, Johan, mistr, 1816
1268
Wenda, Anton aus Wilkonitz, učedník, 1814 - 1816
1269
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1270
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1271
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1272
8. listopadu 1778
1273
Schuldes Jackob, syn Leonharta Schultese, učedník, 1778 - 1799
1274
Schuldes, Karl, syn Leonharta Schulta, učedník, 1778 - 1803
1275
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1276
Münkes, Joseps, syn Josepa Münkese, učedník, 1778 - 1780
1277
Formanek, Johann, rychtář, 1769 - 1780
1278
Pelles, Johann Ferdinand, inspektor, 1778 - 1783
1279
Schuldes, Karl, syn Leonharta Schulta, učedník, 1778 - 1803
1280
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1281
Fürch, Karl, mistr, 1778 - 1799
1282
Münkes, Joseps, syn Josepa Münkese, učedník, 1778 - 1780
1283
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, 1763 - 1814
1284
Fürch, Karl, mistr, 1778 - 1799
1285
Schuldes Jackob, syn Leonharta Schultese, učedník, 1778 - 1799
1286
Schuldes, Karl, syn Leonharta Schulta, učedník, 1778 - 1803
1287
Münkes, Joseps, mistr, 1778 - 1816
1288
Münkes, Joseps, syn Josepa Münkese, učedník, 1778 - 1780
1289
Formanek, Johann, rychtář, 1769 - 1780
1290
Pelles, Johann Ferdinand, inspektor, 1778 - 1783
1291
10. dubna 1787
1232
1233
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1292

Hubata Jackob, mistr, 1783 - 1787
Gobelherig Mathias, inspektor, 1784 - 1787
1294
Hänt, Johannes, učedník, 1787
1295
27. prosince 1789
1296
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, učedník, mistr, cechovní starší, 1769 - 1814
1297
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1298
Siegl, Anton, učedník, 1786 - 1789
1299
Hauner, Joseph, inspektor, 1789 - 1816
1300
Buoh, mistr
1301
Buoh, mistr
1302
23. března 1561
1303
3. ledna 1552
1304
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1305
16. března 1561
1306
13. února 1541
1307
13. února 1541
1308
7. prosince 1539
1309
19. dubna1568
1310
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
1311
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1312
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1313
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
1314
14. prosince 1505
1315
13. července 1497
1316
1500
1317
14. ledna 1499
1318
31. května 1523
1319
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1320
22. května 1541
1321
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1322
3. dubna 1530
1323
28. srpna 1530
1324
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1325
Lorenc z Nového Města, učedník
1326
Vidláček, mistr, 1520
1327
Bárta z Chomutova, syn Jakuba kožešníka, učedník
1328
Mikuláš ze Žatce, učedník
1329
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
1330
Štefan, Jíra z Chomutova, učedník
1331
Hanzl z Lipska, učedník
1332
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
1333
Hanzl z Ostrova, učedník
1334
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1335
Johannes z Mostu, učedník
1336
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
1337
Petr z Ostrova, učedník
1338
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1339
Tomáš z Nového Města, učedník
1340
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1341
Martinů v Nového Města pražského, učedník
1342
Říha, mistr, 1527 - 1530
1343
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
1344
Petr z Ostrova, učedník
1345
Ryšavý, Jíra, mistr
1346
Matouš z Kadaně, učedník
1347
Blatenský, mistr
1348
Mates z Ostrova, učedník
1349
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1350
Václav, syn Lorence, učedník
1351
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1293
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Haygar, Jakub z Chomutova, učedník
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
1354
Marštaléř, Jan z Litomyšle, učedník
1355
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1356
Urban z Prahy, učedník, 1532
1357
13. října 1532
1358
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
1359
Valenta z Kadaně, učedník
1360
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1361
Venturis z Kadaně, učedník
1362
Bačenka, mistr, 1530 - 1532
1363
Pavel, učedník
1364
Zub, Matouš, mistr
1365
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
1366
Urban, učedník
1367
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1368
Hanzl z Roztyl, učedník
1369
Beran, Jan, mistr, cechovní starší, 1517- 1559
1370
Ludl, Kašpar z Kadaně, učedník, 1571
1371
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
1372
Kříž, učedník
1373
Kodele, mistr, cechovní starší, 1516 - 1521
1374
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1375
Trnka, Matouš, mistr, cechovní starší, 1508 - 1557
1376
Hasman z Kadaně, učedník
1377
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1378
Wolf z Kadaně, syn Tomáše koželuha, učedník
1379
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
1380
Venzl z Kadaně, učedník
1381
Bačenka, mistr, 1530 - 1532
1382
Beneš z Kadaně, učedník
1383
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1384
Lorenc z Borku, učedník
1385
Jiřík z Chomutova, syn Francový, učedník
1386
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1387
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1388
Matouš z Mostu, učedník
1389
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1390
Hasman z Cvikova, učedník
1391
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1392
Bartoš z Kadaně, učedník
1393
Zub, Matouš, mistr
1394
Černovice
1395
Pavlů, Martin z Černovic, učedník
1396
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1397
Jan, syn Lourencové, učedník
1398
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
1399
Jan, syn Lourencové, učedník
1400
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
1401
Gregor z Kadaně, učedník
1402
Štotknecht, Pavel z Chomutova, učedník
1403
Kněz, Jan, mistr, cechovní starší, 1542
1404
Matouš, mistr, 1543 - 1557
1405
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1406
Francporman, Václav z Mostu, učedník
1407
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1408
Kerný, Matěj z Horažďovic, učedník
1409
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1410
Jáchymov
1411
Štefan z Taulu, učedník
1352
1353
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Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
Wolf, učedník
1414
Rychter, Adrian z Kadaně, učedník
1415
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1416
Matouš z Taulu, syn Jakuba mečíře, učedník
1417
Jáchymov
1418
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1419
Jáchymov
1420
Fejstle, Jan z Staulu, učedník
1421
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1422
Gabriel z Kadaně, učedník
1423
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
1424
Jáchymov
1425
Mates z Staulu, učedník
1426
Tomáš z Mostu, syn Vavřince kováře, učedník
1427
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1428
Hrabě, Zacharyáš z Kadaně, učedník
1429
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1430
Kolínský, Jan z Taulu, učedník
1431
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1432
Kašpar z Chomutova, učedník
1433
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1434
Šifr, Jan z Mitweydu, učedník
1435
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
1436
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1437
Weysa Jan z Kadaně, učedník
1438
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
1439
Feystle Václav z Taulu, učedník
1440
Petr z Maryeperku, učedník
1441
Marienberg, město na jihu Saska
1442
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
1443
Kern, Jiřík z Horažďovic, učedník
1444
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1445
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, učedník, mistr, 1562 - 1568
1446
Kabát, Tomáš, mistr, cechovní starší, 1506 - 1539
1447
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1448
Jakub s Taulu, učedník
1449
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
1450
Stouhal Jan, učedník
1451
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
1452
Šimon z Ústí, učedník
1453
Jáchymov
1454
Knoblach, Zigmund z Jáchymova, učedník
1455
Jáchymov
1456
Linhart z Varů, učedník
1457
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1458
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1459
Leb, Wolf z Joachymdolu, učedník
1460
Jáchymov
1461
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1462
Krmis, Jan ze Slavkova, učedník
1463
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1464
Erbl Lorenc z Jáchymova, učedník
1465
Jáchymov
1466
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1467
Jakub z Taulu, učedník
1468
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1469
Jakub Přinekara z Joachymdolu, učedník
1470
Jáchymova
1471
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1412
1413
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Tepfr Abel z Neuburgu, učedník
Neuburg nad Dunajem
1474
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1475
Kotrbek Blažek z Krtú, učedník, mistr, 1565 - 1570
1476
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1477
Blažek z Chomutova, učedník
1478
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1479
Sopoušek, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1506 - 1507
1480
Sopoušek, Jan, písař, 1503 - 1529
1481
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1482
Kašpar z Kadaně, učedník
1483
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1484
Krystof z Joachymdolu, učedník
1485
Jáchymov
1486
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1487
Turek, Jan, učedník
1488
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1489
Tanlar, Jiřík z Kadaně, učedník
1490
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
1491
Jakub, syn Matěje pivovarníka, učedník
1492
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1493
Štonkrynar, Henzl z Jaochymdolu, učedník
1494
Jáchymov
1495
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1496
Kašpar z Varů, učedník
1497
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1498
Gregr z Frankfurtu, učedník
1499
Frankfurt nad Mohanem
1500
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1501
Samit, Beneš z Freysu, učedník
1502
patrně Březno
1503
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1504
Štamejzl, Abrahám z Taulu, učedník
1505
Jáchymov
1506
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1507
Švercl, Jiřík z Kadaně, učedník
1508
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1509
Matěj Pavlů ze Žatce, učedník
1510
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1511
Meflajš, Tomáš z Mostu, učedník
1512
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
1513
Kukla, Jan ze Žatce, učedník
1514
Kolář, Jan z Ostrova, učedník
1515
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1516
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1517
Konic, Lukeš ze Žatce, učedník
1518
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1519
Hauswejs, Jiřík z Kadaně, učedník
1520
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1521
Urban Šimků z Krtu, učedník
1522
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1523
Švubrů, Jan ze Žatce, učedník
1524
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1525
Jan Antonín z Mostu, učedník
1526
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1527
Zelik, Jiřík z Chomutova, učedník
1528
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1529
Krouzek, Jan ze Žatce, učedník
1530
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1531
Michal ze Žatce (ze Mlynář), učedník
1472
1473
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Mlynáře, lokalita Žatec
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1534
Blasig z Alstrberdu, učedník
1535
Elsterberg
1536
Hroneš, Martin, mistr, 1552 - 1553
1537
Krejčíř, Jan, učedník
1538
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
1539
Jiřík z Kadaně, syn Kryštofa kožešníka, učedník,
1540
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
1541
Nedl, Matěj, učedník
1542
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1543
Pitopas, Tobiáš, učedník
1544
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1545
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1546
Wolf z Ostrova, syn Kovářky, učedník
1547
Hroneš, Martin, mistr, 1552 - 1553
1548
Jan Sušil ze Žatce, učedník, 1554
1549
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1550
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1551
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1552
Jakub, syn Ondřeje vinaře, učedník, 1554
1553
30. září 1554
1554
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1555
Lukšovic, Jan, učedník, 1554
1556
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1557
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
1558
Kašpar z Mostu, syn Tomáše kožešníka, učedník, 1554
1559
6. července 1554
1560
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
1561
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
1562
Kašpar z Mostu, učedník, 1554
1563
Kašpar z Mostu, učedník, 1554
1564
16. října 1554
1565
Václav, mistr, 1554 - 1562
1566
Krčil, Pavel, učedník, 1554
1567
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1568
Krystl, Jiřík z Bochova, učedník, 1554
1569
25. listopadu 1555
1570
Krystl, Jiřík z Bochova, učedník, 1554
1571
Tomáš, mistr, 1553 - 1567
1572
Hanka, Jan, učedník, 1554
1573
25. prosince 1554
1574
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1575
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1576
Hlíza, Václav ze Žatce, učedník, 1554
1577
Beneš, mistr, cechovní starší, 1552 - 1554
1578
Annaberg-Buchholz
1579
Rogel, Jan od svatý Anny hory, učedník, 1555
1580
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1581
Pichar, Jan ze Švýcarska, učedník, 1555
1582
Švýcarsko
1583
Václav, mistr, 1554 - 1562
1584
Krtský, Jan, syn Havla Krtského, učedník, 1555
1585
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1586
Václav, mistr, 1554 - 1562
1587
Michal, syn Bohuslava rychtáře, učedník, 1554
1588
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
1589
Uhl, Jiřík ze Slavkova, učedník, 1555
1590
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1591
Sochůrek, Jan ze Žatce, učedník, 1555
1532
1533
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Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
Jan z Velký Vsi, učedník, 1556
1594
5. dubna 1556
1595
Jan z Velký Vsi, učedník, 1556
1596
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
1597
Jan z Bochova, učedník, 1556
1598
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1599
Václav, syn Kozího bradky, učedník, 1556
1600
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1601
Vidmon, Jiřík z Taulu, učedník, 1556
1602
Jáchymov
1603
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1604
Khezmolie, Jiřík z Kadaně, učedník, 1556
1605
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
1606
Václav, syn Linharta mistra, učedník, 1556
1607
Linhart, mistr, cechovní starší, 1501 - 1546
1608
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1609
Hořetický, Jan, učedník, 1556
1610
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1611
Václav z Vrbic, učedník, 1557
1612
Matěj z Vrbic, učedník
1613
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1614
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1615
Tuček, Jan, učedník, 1557
1616
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1617
Wolf, učedník, 1557
1618
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1619
Zima, Jan, učedník, 1557
1620
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1621
Zeman, Václav, učedník, 1557
1622
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
1623
Vidman, Jan ze Žlutic, učedník, 1557
1624
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
1625
Vokun, Bartoš, syn Jan Voluna, učedník, 1557
1626
25. prosince 1558
1627
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1628
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1629
Kounovský Pavel, učedník, 1556
1630
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1631
Beneš, syn Šimona tesaře, učedník, 1556
1632
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1633
Fasl, Jiřík z Kadaně, učedník, 1556
1634
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
1635
Kholie, Lorenc z Krešumburku, učedník, 1556
1636
Košumberk/Krucemburk
1637
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1638
Vodička, Jan, syn Kymle Vodičky, učedník, 1556
1639
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1640
Henzl z Vilímova, učedník, 1556
1641
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1642
Šustr, Jakub z Březnice, učedník, 1556
1643
Kukla, Jan, mistr, 1556 - 1557
1644
Wolf z Mostu, syn Tomáše kožešníka, učedník, 1556
1645
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1646
Dyršvom Henzl z Mostu, učedník, 1556
1647
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1648
Hošek, Pavel, učedník, 1556
1649
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
1650
Bílek Havel ze Mlynářů, učedník, 1556
1651
Mlynáře, lokalita Žatec
1593
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1652

Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
Kameník, Martin, učedník
1654
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
1655
Mešlejš, Melichar z Mostu, učedník, 1556
1656
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1657
David z Kadaně, učedník,
1658
27. listopadu 1560
1659
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1660
Kopp, Zacharyáš z Taulu, učedník, 1560
1661
Jáchymov
1662
27. ledna 1561
1663
Činevon, Kryštof z Mostu, učedník
1664
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1665
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1666
Koláčník, David, učedník, 1561
1667
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1668
Tomáš ze Žatce, učedník, 1561
1669
23. března 1561
1670
Kabátka, Anna, manželka Tomáše Kabáta, 1559 - 1561
1671
Herynek, Václav, učedník, 1561
1672
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
1673
Holý, Jan ze Žatce, učedník, 1561
1674
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1675
Neimod, Zacharyáš z Kadaně, učedník, 1561
1676
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1677
Mandalonský, Jan, učedník, 1561
1678
20. dubna 1561
1679
Pešala, Martin, učedník, 1561
1680
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
1681
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1682
Leypolt, Jiří z Chomutova, učedník, 1561
1683
Leypolt, Jiří z Chomutova, učedník, 1561
1684
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1685
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1686
Dreher Osvald z Kadaně, učedník, 1561
1687
Jakš, Václav, učedník, 1565
1688
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1689
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
1690
Michal z Chomutova, učedník, 1562
1691
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, učedník, mistr, 1562 - 1568
1692
Polívka, Jan ze Žatce, učedník, 1562
1693
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1694
Martin, syn Viktorína mlynáře, učedník, 1562
1695
17. května 1562
1696
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1697
Henzl z Kadaně, učedník, 1562
1698
30. května 1563
1699
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1700
Tetle Henzl ze Sokolova, učedník, 1563
1701
Sokolov
1702
24. června 1563
1703
Horažďovský, Pavel, mistr, cechovní starší, 1562 - 1564
1704
Duma Andrle z Chomutova, učedník, 1563
1705
Duma Andrle z Chomutova, učedník, 1563
1706
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1707
Tošnev, Ondřej z Kadaně, učedník, 1563
1708
Grešl, Hanz z Chomutova, učedník, 1564
1709
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1710
23. dubna 1564
1711
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1653

167

1712

23. prosince 1538
Cheb
1714
25. července 1563
1715
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1716
Maca, Andres z Kadaně, učedník
1717
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1718
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
1719
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1720
Vlach, Kašpar z Mostu, učedník, 1563
1721
24. června 1563
1722
Horažďovský, Pavel, mistr, cechovní starší, 1562 - 1564
1723
Durmšvom Zikmund z Mostu, učedník, 1563
1724
Horažďovský, Pavel, mistr, cechovní starší, 1562 - 1564
1725
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1726
Štechera, Michal z Mostu, učedník, 1563
1727
19. listopadu 1564
1728
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1729
Jan ze Žatce, syn Dobiáše řezníka, učedník, 1564
1730
19. listopadu 1564
1731
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1732
Andres z Kadaně, učedník, 1564
1733
19. listopadu 1564
1734
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
1735
Vojnar, Zacharyáš z Jechumstalu, učedník, 1564
1736
Jáchymov
1737
Zeyfred z Mostu, učedník, 1564
1738
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1739
28. února 1564
1740
5. prosince 1564
1741
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1742
Hons, Urban z Kadaně, učedník, 1564
1743
4. února 1565
1744
Kotrbek Blažek z Krtú, učedník, mistr, 1565 - 1570
1745
Vlk, Ondřej ze Žatce (ze Mlynář), učedník, 1565
1746
Mlynáře, lokalita Žatec
1747
Jan, syn Havla nádeníka, učedník, 1565
1748
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, učedník, mistr, 1562 - 1568
1749
22. dubna 1565
1750
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1751
Kervičar, Jan z Kadaně, učedník, 1565
1752
22. dubna 1565
1753
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1754
Vít, syn Melichara, učedník, 1565
1755
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1756
Kvido, Jakub z Mostu, učedník, 1565
1757
Kvido, Jakub z Mostu, učedník, 1565
1758
16. září 1565
1759
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1760
Hošan, Martin, učedník, 1556
1761
Hošan, Martin, učedník, 1556
1762
4. listopadu 1565
1763
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1764
Moř, Tomáš z Chomutova, učedník, 1565
1765
Moř, Tomáš z Chomutova, učedník, 1565
1766
5. srpna 1565
1767
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1768
Zacharyáš, syn Jana apatykáře, učedník, 1565
1769
Zacharyáš, syn Jana apatykáře, učedník, 1565
1770
5. srpna 1565
1771
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1713
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Jan ze Žatce, syn Martina pivovarníka, učedník, 1564
Jan ze Žatce, syn Martina pivovarníka, učedník, 1564
1774
2. června 1566
1775
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, učedník, mistr, 1562 - 1568
1776
Čekaj, Ondřej z Mitvajdu, učedník, 1566
1777
Mittweid
1778
29. června 1566
1779
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1780
Herferter, Tobiáš z Freibergu, učedník, 1566
1781
6. dubna 1561
1782
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1783
Linhart, Martin z Chomutova, učedník, 1567
1784
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1785
Šepsa, Bernart z Kadaně, učedník, 1567
1786
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1787
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1788
Strejček, Jan z Kadaně, učedník, 1566
1789
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1790
Sajoušek, Václav ze Žatce, učedník, 1567
1791
6. dubna 1561
1792
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1793
Melcar, Šimon z Mostu, učedník, 1568
1794
2. února 1568
1795
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
1796
Středa Václav ze Žatce, učedník, 1568
1797
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, učedník, mistr, 1562 - 1568
1798
Lorenc, Jakub z Rakovníka, učedník, 1568
1799
25. května 1561
1800
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
1801
Adam z Greifenbergu, učedník, 1568
1802
Gryfów Śląski
1803
15. srpna 1566
1804
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1805
Bleška, Jan, učedník, 1566
1806
Kabelík, Václav, učedník, 1557
1807
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1808
25. prosince 1567
1809
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
1810
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1811
Herget, Michal z Chomutova, učedník, 1569
1812
25. prosince 1569
1813
19. června 1569
1814
Jesenický, Václav, učedník, 1569
1815
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1816
19. června 1569
1817
Pličnář, Jan, učedník, 1569
1818
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1819
29. června 1569
1820
29. června 1569
1821
Motl, z Chomutova, učedník, 1568
1822
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1823
25. prosince 1568
1824
25. prosince 1568
1825
Hersak, Jiřík, učedník, 1569
1826
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
1827
25. prosince 1569
1828
Jakub z Mostu, učedník, 1569
1829
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
1830
Herfurth, Melichar z Greifenbergu, učedník, 1569
1831
Gryfów Śląski
1772
1773
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1832

Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
13. listopadu 1569
1834
Štampoch, Hans z Chomutova, učedník, 1570
1835
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1836
2. července 1570
1837
Paul z Chomutova, učedník, 1570
1838
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1839
30. července 1570
1840
Cihlíř, Jan, učedník, 1570
1841
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
1842
29. dubna 1570
1843
Šmejdíř Martin, učedník, 1570
1844
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
1845
29. dubna 1570
1846
Kalous, Bohuslav z Bíliny, učedník, 1570
1847
Roneš, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
1848
28. září 1570
1849
24. června 1569
1850
6. května 1570
1851
Hošan, Jan, učedník, 1570
1852
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
1853
25. března 1568
1854
Reina, Matěj, učedník, 1568
1855
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
1856
7. června 1568
1857
Fabricius Jozef z Jáchymova, učedník, 1570
1858
Jáchymov
1859
Konvář, Matej, mistr, 1570
1860
11. listopadu 1570
1861
Ludl, Kašpar z Kadaně, učedník, 1571
1862
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1863
27. srpna 1571
1864
Švercendel, Matouš z Chomutova, učedník, 1571
1865
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1866
Pehma Matouš z Chomutova, učedník, 1573
1867
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1868
25. prosince 1572
1869
8. března 1573
1870
Andrle, Tomáš z Chomutova, učedník, 1573
1871
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1872
25. prosince 1572
1873
8. března 1573
1874
Kurš, Michal z Chomutova, učedník, 1574
1875
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1876
24. června 1573
1877
10. srpna 1574
1878
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1879
11. července 1574
1880
Wolf z Ostrova, syn Fencle kožišníka, učedník, 1574
1881
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
1882
24. července 1574
1883
24. října 1574
1884
Andres, syn Lorence tesaře, učedník, 1573
1885
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
1886
27. července 1573
1887
Truhlářovic, Jan, učedník, 1573
1888
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
1889
29. září 1573
1890
Syrůček, Šimon z Kadaně, učedník, mistr, 1573 - 1615
1891
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
1833
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1892

17. srpna 1573
Syrůček, Jarolím z Kadaně, učedník, 1572
1894
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
1895
29. dubna 1572
1896
Vodička, Jan, syn Vánclava Vodičky, učedník, 1573
1897
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1898
26. dubna 1573
1899
Jiřík z Kadaně, učedník, 1575
1900
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
1901
23. května 1575
1902
Spenkl, Adam z Varů, učedník, 1575
1903
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
1904
23. května 1575
1905
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
1906
Bernát, Simon, učedník, 1572
1907
Sekyráč, Matouš z Lokte, učedník, 1574
1908
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
1909
28. září 1574
1910
24. října 1574
1911
Belčar, Matyáš z Greifenberku, učedník, 1574
1912
Gryfów Śląski, Polsko
1913
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1914
24. října 1574
1915
Seksner, Petr z Greifenberku, učedník, 1576
1916
Gryfów Śląski, Polsko
1917
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1918
28. září 1575
1919
25. února 1576
1920
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1921
Rauchhund, Jan z Lipska, učedník, 1577
1922
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1923
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
1924
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1925
21. listopadu 1576
1926
Šloc, Joachym z Kreifenberku, učedník, 1576
1927
Gryfów Śląski, Polsko
1928
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1929
17. února 1577
1930
22. dubna 1576
1931
Lein Šimon, učedník, 1577
1932
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
1933
2. února 1577
1934
17. února 1577
1935
Třtina, Jan, učedník, 1577
1936
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
1937
25. prosince 1577
1938
7. dubna 1577
1939
21. listopadu 1577
1940
Holub, Jan, učedník, 1577
1941
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
1942
11. listopadu 1577
1943
17. listopadu 1577
1944
Kasynk Jan z Erfurtu, učedník, 1577
1945
Erfurt
1946
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1947
17. listopadu 1577
1948
Uhl, Markus z Ostrova, učedník, 1576
1949
Ostrov
1950
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1951
1. října 1576
1893
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Fischer, Andres z Ostrova, učedník, 1576
Ostrov
1954
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1955
1. října 1576
1956
Šodt, Krystof z Kynšperku, učedník, 1578
1957
Kynšperk nad Ohří
1958
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1959
31. března 1578
1960
Wolf, David z Chomutova, učedník, 1579
1961
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
1962
25. července 1579
1963
20. dubna 1579
1964
Vočíhanr, Šimon, učedník, 1579
1965
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
1966
25. července 1579
1967
24. června 1579
1968
Janů, Zacharyáš od svaté Anny Hory, učedník, 1579
1969
Annaberg-Buchholz
1970
Kostelecký, Jan, mistr, 1579 - 1580
1971
29. června 1579
1972
Šurak, Jan z Tatiného, učedník, 1579
1973
Tatiná
1974
Kostelecký, Jan, mistr, 1579 - 1580
1975
29. června 1579
1976
Vodička, Václav, učedník
1977
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1978
8. června 1579
1979
Frydrych, Jiřík, učedník, 1579
1980
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
1981
1. března 1579
1982
Ila, Jan z Varů, učedník, 1579
1983
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1984
Holenka, Jan, učedník, 1579
1985
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1986
15. listopadu 1579
1987
Weybrů, Zacharyáš z Kadaně, učedník, 1579
1988
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1989
19. dubna 1579
1990
Zeifrid, Mikuláš, syn Henryka Zeifrida, učedník, 1580
1991
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
1992
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
1993
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
1994
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
1995
4. dubna 1580
1996
Weybrů, Wolf z Kadaně, učedník, 1580
1997
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
1998
4. dubna 1580
1999
Šteigener, Melicher z Greifenburku, učedník, 1578
2000
Gryfów Śląski
2001
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2002
26. května 1578
2003
Čeradský, Jiřík, učedník, 1579
2004
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2005
8. března 1579
2006
Popelář, Jan, učedník, 1579
2007
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2008
28. září 1579
2009
Volek, Jan, učedník, 1780
2010
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
2011
28. září 1580
1952
1953
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Štirak, Jan z Rakovníka, učedník, 1580
Rakovnický, Jan, mistr, 1574 - 1580
2014
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
2015
Kostelecký, Jan, mistr, 1579 - 1580
2016
25. května 1580
2017
Jakubovic, Krystl z Chomutova, učedník, 1580
2018
Rakovnický, Jan, mistr, 1574 - 1580
2019
30. května 1580
2020
Dyna Jan z Toužima, učedník, 1570
2021
Toužim
2022
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2023
Švamberk, Diviš, mistr, 1564 - 1580
2024
15. května 1570
2025
Vlach, Benedikt z Borku, učedník, 1579
2026
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
2027
1. března 1580
2028
12. ledna 1579
2029
Fluk, Martin, učedník, 1574
2030
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
2031
Rakovnický, Jan, mistr, 1574 - 1580
2032
12. dubna 1574
2033
Doktor, Petr z svaté Anny Hory, učedník, 1574
2034
Annaberg-Buchholz
2035
Rakovnický, Jan, mistr, 1574 - 1580
2036
3. října 1574
2037
Jan z Annaperku, učedník, 1573
2038
Annaberg-Buchholz
2039
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2040
Annaberg-Buchholz
2041
25. prosince 1573
2042
Doktor, Petr z svaté Anny Hory, učedník, 1574
2043
Jan z Varů, učedník, 1579
2044
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
2045
5. října 1579
2046
Kempš, Mateus z Varů, učedník, 1579
2047
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
2048
17. listopadu 1579
2049
Benů, Jiřík z Chomutova, učedník, 1581
2050
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2051
27. března 1581
2052
Hank, Jan z Chomutova, učedník, 1581
2053
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2054
1. srpna 1581
2055
Dyna Jiřík z Toužima, učedník, 1579
2056
Toužim
2057
Krčil, Jan, mistr, 1579
2058
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
2059
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2060
27. července 1579
2061
Rychter, Jiřík z Kadaně, učedník, 1581
2062
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
2063
15. května 1581
2064
Hum, Jiřík z Greifenberku, učedník, 1583
2065
Gryfów Śląski
2066
Drtina Ondřej, mistr, 1583 - 1593
2067
18. dubna 1583
2068
Jakubovic, Adam z Teplic, učedník, 1583
2069
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
2070
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2071
Jáchymov
2012
2013
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Drtina Ondřej, mistr, 1583 - 1593
30. prosince 1583
2074
Švehla, Vavřinec ze Žlutic, učedník, 1583
2075
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2076
22. května 1583
2077
Kotnour, Václav z Deštnýho, učedník, 1583
2078
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2079
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2080
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2081
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2082
Jáchymov
2083
30. září 1583
2084
Tnesarge, Lorenc z Greifenberku, učedník, 1583
2085
Gryfów Śląski
2086
Drtina Ondřej, mistr, 1583 - 1593
2087
Gryfów Śląski
2088
28. prosince 1583
2089
Hupouf, Jiřík z Chomutova, učedníkm, 1586
2090
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2091
1. června 1586
2092
Vrbánek, Jan, učedník, 1584
2093
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
2094
7. ledna 1584
2095
Hudeč, Jan, učedník, 1587
2096
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
2097
25. července 1587
2098
Keler, Jan z Borku, učedník, 1588
2099
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
2100
1. ledna 1588
2101
Herlt, Jiřík z Chomutova, učedník, 1587
2102
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2103
11. listopadu 1587
2104
Dobiáš z Chomutova, učedník, 1588
2105
Horažďovský, Jakub, mistr, 1588 - 1592, 1588 - 1592
2106
1. ledna 1588
2107
Nečer, Jan s Chomutova, učedník, 1586
2108
Polívka, Jan, mistr, 1576 - 1588
2109
1. ledna 1586
2110
1. ledna 1586
2111
Jiřík z Chomutova, učedník, 1588
2112
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2113
18. dubna 1588
2114
Jan, syn Pavla tesaře, učedník, 1589
2115
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
2116
3. dubna 1589
2117
Kroupnař, Jiřík z Kadaně, učedník, 1989
2118
Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
2119
6. února 1589
2120
Kleinjohan, Jošt z Kadaně, učedník, 1589
2121
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2122
Jáchymov
2123
21. května 1589
2124
Jiřík z Kadaně, syn Petra rychtáře, učedník, 1589
2125
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2126
17. dubna 1588
2127
Senematský, Blažej, učedník, 1587
2128
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2129
11. listopadu 1587
2130
Kašpar z Greifenbergu, učedník, 1580
2131
Gryfów Śląski
2072
2073
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Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
2134
3. dubna 1580
2135
Kröstman, Valentin z Borku, učedník, 1591
2136
Horažďovský, Jakub, mistr, 1588 - 1592
2137
25. prosince 1591
2138
Beneš, Havel, mistr
2139
Vodička, Jan mladší, mistr
2140
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2141
1. ledna 1585
2142
Širik, Jan z Kadaně, učedník
2143
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2144
25. listopadu 1589
2145
Leč, Mikuláš ze Hba, syn Mikuláše Leče, učedník, 1589 - 1591
2146
Cheb
2147
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2148
16. října 1589
2149
Bajkar, Lazar z Kreifenberku, učedník, 1589
2150
Gryfów Śląski
2151
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2152
16. října 1509
2153
Leč, Mikuláš ze Hba, syn Mikuláše Leče, učedník, 1589 - 1591
2154
Cheb
2155
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2156
Jáchymov
2157
Kotnour, Jan, mistr, 1583 - 1589
2158
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2159
Jáchymov
2160
Sokolář Jan, učedník, 1591
2161
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
2162
Cilíř, Jan, mistr, 1591 - 1597
2163
1. ledna 1592
2164
Hofman Jan, učedník, 1592
2165
Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
2166
1. ledna 1592
2167
Trostman, Valtin z Borku, učedník, 1592
2168
Horažďovský, Jakub, mistr, 1588 - 1592
2169
Löcher, Jiřík z Chomutova, učedník, 1592
2170
Cilíř, Jan, mistr, 1591 - 1597
2171
Hakperl, Joachym, učedník, 1592
2172
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2173
6. června 1593
2174
Šreiber Lorenc z Varú, učedník, 1593
2175
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2176
Jáchymov
2177
6. června 1593
2178
Čeradský, Jiřík, učedník
2179
Drtina Ondřej, mistr, 1583 - 1593
2180
29. května 1594
2181
Hauser, Jan von, z Kadaně, učedník, 1594
2182
Cilíř, Jan, mistr, 1591 - 1597
2183
Horažďovský, Jakub, mistr, 1588 - 1592
2184
Elsner Pardl z Kadaně, učedník, 1594
2185
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2186
Kraus, Paul, učedník, 1594
2187
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2188
Jáchymov
2189
Capel, Jan, učedník, 1592
2190
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
2191
Sokolář Jiřík, učedník, 1596
2132
2133
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Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
2194
26. června 1596
2195
Zacharyáš Jochumstálský, mistr, 1581 - 1596
2196
Jáchymov
2197
Neder, Ondřej, učedník, 1596
2198
Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
2199
Reimolt, Andres z Kynšperku, učedník, 1597
2200
Kynšperk nad Ohří
2201
25. července 1597
2202
Cilíř, Jan, mistr, 1591 - 1597
2203
25. května 1597
2204
Frank, Filip, učedník
2205
Teřina, Jan, mistr, 1598
2206
Hejduk, Václav, učedník, 1598
2207
Hlírša, Jan, mistr, 1604
2208
Sleinnen, Perchler Michal, učedník, 1604
2209
Mikuláš, syn Tomáše podruha, učedník, 1606
2210
Trorský, Jan, mistr, 1606
2211
Šrer, Michal z Chomutova, učedník, 1606
2212
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
2213
25. prosince 1606
2214
Jieška, Jakub z Mostu, učedník, 1600
2215
Zelenka, Václav, mistr, 1600 - 1609
2216
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2217
Šekupský Matěj, učedník, 1601
2218
25. ledna 1606
2219
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
2220
Zivotný, Jan, učedník, 1606
2221
Probošt, Jan, mistr, 1575 - 1606
2222
Štefan z Marieperku, učedník, 1609
2223
Marienberg, město na jihu Saska
2224
Zelenka, Václav, mistr, 1600 - 1609
2225
Rac, Matěj, učedník, 1609
2226
Dvorský Jan, mistr, 1609 - 1625
2227
Čapek Jan, mistr, 1609 - 1610
2228
Lab, Kryštof z Postoloprt, učedník, 1610
2229
Postoloprty
2230
Kronzel, Jan, mistr, 1570 - 1610
2231
7. března 1610
2232
Čapek Jan, mistr, 1609 - 1610
2233
Rak, Matěj, učedník, 1611
2234
Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
2235
Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
2236
Voknor, Jiřík, učedník, 1613
2237
Dvorský Jan, mistr, 1609 - 1625
2238
7. dubna 1613
2239
Gabriel, syn Michala, učedník, 1617
2240
Dvorský Jan, mistr, 1609 - 1625
2241
14. května 1617
2242
Jan, syn Matesa zlatníka, učedník, 1615
2243
Syrůček Šimon, učedník, mistr, 1573 - 1615
2244
Pernar, Michal, mistr, 1619 - 1636
2245
Plejsnar, Kašpar z Maryjeperku, učedník, 1619
2246
Marienberg, město na jihu Saska
2247
Kegle, Jiřík, pastorek Jiříka Kegle, učedník, 1620
2248
Zelenka, Petr, mistr, 1620 - 1629
2249
Penar, Ezaiáš, učedník, 1625
2250
Pernar, Michal, mistr, 1619 - 1636
2251
Dvorský Adam, učedník, 1625
2192
2193
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2252

Dvorský Jan, mistr, 1609 - 1625
Zelenka, Petr, mistr, 1620 - 1629
2254
Vosunáctý, Jan, učedník, 1626
2255
Zelenka, Petr, mistr, 1620 - 1629
2256
Klysynšekl, Adam, učedník, 1527
2257
Zelenka, Petr, mistr, 1620 - 1629
2258
12. září 1627
2259
Pernar, Michal, mistr, 1619 - 1636
2260
Pernar, Jan z Maryjeperka, učedník, 1627
2261
Marienberg, město na jihu Saska
2262
4. dubna 1627
2263
Tytl, Václav, učedník, mistr, 1629 - 1676
2264
Zelenka, Petr, mistr, 1620 - 1629
2265
18. března 1629
2266
Šmejkar Mikuláš, syn Martina Šmejkara, učedník, 1630
2267
Šmejkar Martin, mistr, 1630
2268
17. února 1636
2269
Markard, Jan, učedník, 1636
2270
Holena, Jan, mistr, 1636
2271
11. března 1646
2272
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2273
Kundrát, Tomáš, učedník, 1646
2274
Řezek, Jan, kožešník, 1651 - 1652
2275
Řezek, Matěj, učedník,1651
2276
Syrůček Jan, mistr, cechovní starší, 1651
2277
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2278
10. prosince 1651
2279
25. května 1651
2280
24. března 1652
2281
Řezek, Jan, kožešník, 1651 - 1652
2282
19. května 1652
2283
Řezek, Jan, kožešník, 1651 - 1652
2284
Syrůček Jan, mistr, cechovní starší, 1651
2285
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2286
14. března 1655
2287
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2288
Šíma Jiřík z Ústí, učedník, 1655
2289
Ústí nad Labem
2290
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2291
Kondlát, Tomáš, učedník, 1563
2292
16. prosince 1657
2293
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2294
Kuch, Mates, učedník, 1657
2295
15. ledna 1659
2296
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2297
Šrám Jiřík, učedník, 1555 - 1559
2298
15. března 1662
2299
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2300
Paulus Erhart z Rokycan, učedník, 1662
2301
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2302
3. ledna 1666
2303
Mates, Jozef, mistr, 1666
2304
Sebart, Honš Jakub, učedník, 1666
2305
Litych, Jakub, mistr, cechovní starší, 1646 - 1666
2306
26. prosince 1666
2307
Ježek, Mates, mistr, 1666
2308
27. prosince 1666
2309
Tytl, Václav, učedník, mistr, 1629 - 1676
2310
Tytl, Jan, syn Václava Tytla, učedník, 1676
2311
6. června 1675
2253
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2312

Dittel, Venzel, mistr kožešník, 1675 - 1679
Dittel, Joanneß, učedník, syn Venzela Dittela, učedník, 1675 - 1677
2314
13. dubna 1677
2315
Dittel, Venzel, mistr kožešník, 1675 - 1679
2316
Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, učedník, 1677 - 1679
2317
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
2318
9. dubna 1679
2319
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
2320
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
2321
Zelenka, Daniel
2322
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
2323
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
2324
Zelenka, Daniel
2325
31. září 1679
2326
Žatec
2327
Pelikan Theophil, mistr, 1694 - 1725
2328
Döllner, Johann Paul, mistr, cechovní starší, 1677 - 1702
2329
Wagner Adam, mistr, 1682 - 1702
2330
Felwer, Adam, učedník, 1682 - 1702
2331
16. dubna 1730
2332
Dichter, Johann, mistr, 1730
2333
Dichter, Johann Georg, učedník, syn Johanna Dichtera, 1730
2334
Dichter, Johann, mistr, 1730
2335
Žatec
2336
18. května 1561
2337
Klčinský, Martin, mistr, 1561 - 1594
2338
Zeifrid, Henrych, mistr, cechovní starší, 1532 - 1576
2339
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2340
8. září 1561
2341
28. Září 1561
2342
Hladič, Jindřich, mistr, cechovní starší, 1496 - 1509
2343
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
2344
Matěj, mistr, cechovní starší, 1496 - 1505
2345
Čmajral Matěj, mistr
2346
11. září 1582
2347
Sejkora, Václav, tovaryš, 1582
2348
Sejkora, Václav, tovaryš, 1582
2349
Sejkora, Václav, tovaryš, 1582
2350
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
2351
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2352
Polák, Jakub, kožešník, 1572
2353
Polák, Jakub, kožešník, 1572
2354
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2355
Polák, Jakub, kožešník, 1572
2356
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2357
Polák, Jakub, kožešník, 1572
2358
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2359
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2360
Polák, Jakub, kožešník, 1572
2361
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2362
Kameník, Martin, učedník, mistr, 1556 - 1601
2363
26. prosince 1572
2364
Malodík, Jan, mistr, cechovní starší, 1548 - 1574
2365
Kameník, Jan, učedník, mistr, cechovní starší, 1554 - 1574
2366
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
2367
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
2368
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
2369
Kněz, Jan, mistr, cechovní starší, 1542
2370
10. prosince 1542
2371
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
2313
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Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
2374
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
2375
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
2376
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
2377
Zub, Jakub, mistr, cechovní starší, 1503 - 1546
2378
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
2379
Polák, Albrecht, kožešník, 1543
2380
7. ledna 1543
2381
21. říjen 1543
2382
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
2383
Čapek, Pavel, mistr, cechovní starší, 1530 - 1550
2384
Švejcar, Mikuláš, mistr, cechovní starší, 1543 - 1555
2385
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
2386
Švamberk, Matěj, mistr, 1543 - 1556
2387
Matouš, mistr, 1543 - 1557
2388
9. listopadu 1544
2389
Švamberk, Jan starší, mistr, cechovní starší, 1505 - 1567
2390
Mašťovský, Jan mladší, učedník, mistr, cechovní starší, 1535 - 1562
2391
Bertl, Jan, mistr, starší cechmistr, 1496 - 1554
2392
Švamberk, Jan mladší, mistr, 1546 - 1567
2393
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
2394
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
2395
Šmit Franc, mistr, 1556 - 1557
2396
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
2397
Turek, Jan, mistr, cechovní starší, 1554 - 1568
2398
4. dubna 1556
2399
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
2400
Vodička, Jan, mistr, cechovní starší, 1556 - 1581
2401
10. května 1556
2402
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2403
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2404
Mašín, Jan, mistr, 1559 - 1564
2405
16. prosince 1565
2406
Sokol, Jan z Olešnice, tovaryš, 1565
2407
Bašek, Matyáš z Pardubic, tovaryš, 1565
2408
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2409
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2410
28. září 1581
2411
11. listopadu 1581
2412
25. prosince 1581
2413
18. září 1581
2414
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2415
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2416
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2417
28. září 1580
2418
11. listopadu 1580
2419
25. prosince 1580
2420
8. srpna 1580
2421
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2422
2. března 1581
2423
26. března 1581
2424
22. ledna 1581
2425
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
2426
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2427
Vladyka, Petr, mistr, cechovní starší, 1560 - 1579
2428
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
2429
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2430
11. listopadu 1581
2431
25. prosince 1581
2372
2373

179

2432

22. ledna 1581
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky, 1580 - 1581
2434
Noha, Stanislav, mistr, 1564 - 1581
2435
14. května 1581
2436
22. ledna 1581
2437
2. července 1556
2438
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
2439
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
2440
11. listopadu 1556
2441
25. prosince 1556
2442
11. listopadu 1557
2443
25. prosince 1557
2444
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
2445
22. listopadu 1556
2446
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
2447
26. ledna 1556
2448
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
2449
29. listopadu 1556
2450
Kukla, Jan, mistr, 1556 - 1557
2451
26. prosince 1556
2452
Kukla, Jan, mistr, 1556 - 1557
2453
21. ledna 1557
2454
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
2455
Němec, Jan, mistr, 1556 - 1557
2456
21. ledna 1557
2457
10. dubna 1556
2458
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
2459
Krtský, Havel, mistr, 1544 - 1567
2460
24. května 1556
2461
Trampeška, Matouš, mistr, cechovní starší, 1544 - 1559
2462
Dlouhý, Martin, mistr, cechovní starší, 1554 - 1567
2463
Labounek, Jan, mistr, cechovní starší, 1543 - 1580
2464
Kněz, Jan, mistr, cechovní starší, 1542
2465
Farář, Vávra, mistr, cechovní starší, 1529 - 1544
2466
11. listopadu 1554
2467
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
2468
Souček Jakub, mistr, 1529 - 1567
2469
11. listopadu
2470
7. dubna 1559
2471
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
2472
Moravec, Albrecht, mistr, 1551 - 1582
2473
28. září 1559
2474
25. prosince 1559
2433
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Jmenný rejstřík
A
Adam z Kraifmberku, kožešnický učedník - f. 137v
Anděl z Ostrova - f. 141r
Anděl z Varů - f. 143v
Andreas, apatykář - f. 150r
Andreas, malíř - f. 150r
Andres z Kadaně, kožešnický učedník - f. 133r
Andres, syn Lorence tesaře, kožešnický učedník - f. 140r
Andrle, Tomáš z Chomutova, kožešnický učedník - f. 140v
Andrle z Chomutova - f. 132r
Annaberg-Buchholz
Doktor, Petr z svaté Anny Hory, kožešnický učedník
Jan z Annaperku, kožešnický učedník
Janů, Zacharyáš od svaté Anny Hory, kožešnický učedník
Jiřík z Annaperku, jirchář
Rogel, Jan od svatý Anny hory, kožešnický učedník
Rogel, Martin od Hory sv. Anny, havíř
Tregl z Annaperku
Anton, Jan, sladovník - f. 142r
Anton, zlatník - f. 140r
Aprle, Michal - f. 154v
Asmas Mila - f. 137v

B
Bačenka, kožešnický mistr - f. 14r, f. 15v, f. 15r, f. 125v, f. 125r
Bajkar, Lazar z Kreifenberku, kožešnický učedník - f. 149v
Bajkar, Martin z Kreifenberku - f. 149v
Balíř, tovaryš - f. 14r
Bart, posel - f. 17v
Bárta z Chomutova, syn Jakuba kožešníka, kožešnický učedník - f. 125v
Barta z Královic, kožešník - f. 9v
Barta, posel - f. 17v
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Bartl - f. 42v
Bartoloměj - f. 42r
Bartoš z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125r
Bartovic Jan - f. 138r
Bašek, Matyáš z Pardubic, tovaryš - f. 188v
Bečvár, Frydrych - f. 154v
Během, Martin, sladovník - f. 138r
Behm, Tomáš - viz. Pehm, Tomáš
Belčar, Matyáš z Greifenberku, kožešnický učedník - f. 141r
Beneš, Havel, kožešnický učedník - f. 149v
Beneš, Josef - f. 149v
Beneš z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125r
Beneš, kožešnický mistr - f. 23r, f. 24v, f. 25v, f. 26r, f. 27v, f. 127r, f. 128v, f. 129v
Beneš, syn Šimona tesaře, kožešnický učedník - f. 131v
Benů, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník - f. 145r
Beran, Jan z Rakovníka - f. 136r
Beran, Jan, kožešnický mistr - f. 2r, f. 10r, f. 12v, f. 14v, f. 14r, f. 15r, f. 16v, f. 16r, f. 17v,
f. 18v, f. 125v
Beran z Prahy - f. 33r, f. 34v
Beran ze Starého Města pražského - viz. Beran z Prahy
Bernát, Simon, kožešnický učedník - f. 141v
Beroun - f. 32v
Bertl, Jan, kožešnický mistr - f. 1v, f. 1r, f. 2r, f. 5v, f. 5r, f. 6v, f. 6r, f. 7v, f. 7r, f. 8v, f. 8r,
f. 9v, f. 9r, f. 10v, f. 10r, f. 11v, f. 11r, f. 12v, f. 13r, f. 18r, f. 19v, f. 20r, f. 22r, f. 23v, f. 23r,
f. 27v, f. 120r, f. 180v, f. 186r
Besděkovský, Douša -152v
Bílek, Havel ze Žatce (ze Mlynářů), kožešnický učedník - f. 131v
Bílek, Jan ze Žatce (ze Mlynářů) - f. 131v
Bílina
Kalous, Bohuslav z Bíliny, kožešnický učedník
Kalous, Václav z Bíliny
Bílinský, Ondřej - f. 139v
Blasig z Alstrberdu, kožešnický učedník - f. 127r
Blatenský, kožešnický mistr - f. 125v
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Blažej z Chomutova - f. 147r
Blažek z Chomutova, kožešnický učedník - f. 126r
Bleβener, Daniel - f. 53v
Bleška, Jan, kožešnický učedník - f. 137v
Bleška, mlynář - f. 137v
Blšanský, Jan - f. 138v
Bohuslav, rychtář - f. 129v
Bochov
Jan z Bochova, kožešnický učedník
Krystl, Jiřík z Bochova, kožešnický učedník
Krystl z Bochov, pláteník
Bochovský, Kryštof - f. 148v
Borecký, Jan - f. 149r
Borek
Keler, Jan z Borku, kožešnický učedník
Kröstman, Valentin z Borku, kožešnický učedník
Lorenc z Borku, kožešnický učedník
Trostman, Valtin z Borku, kožešnický učedník
Vlach, Benedikt z Borku, kožešnický učedník
Vlach, Jan z Borku
Brada, Martin - f. 137r
Brada, Matěj - f. 137r
Bradka, Marek, kožešnický mistr - f. 18r
Braycha, sladovník - f. 125v
Březnice
Šustr, Jakub z Březnice, kožešnický učedník
Šustr, Jiřík z Březnice
Budínský, Jakub - f. 188r
Buoh, kožešnický mistr - f. 96v

C
Capel, Jan, kožešnický učedník - f. 150r
Cihlíř, Jakub - f. 138r
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Cihlíř, Jan, kožešnický učedník - f. 138r
Cilíř, Jan, kožešnický mistr - f. 149r, f. 150v, f. 151v
Cilíř, Václav - f. 150r
Cikán, Gregr z Kadaně - f. 136v, f. 144v, f. 146v
Cikán Řehoř - viz. Cikán, Gregr z Kadaně
Cipryán, Hašťalek z Javonyřů - f. 143v
Ckoch, Řehoř - f. 152r
Cvikov
Hasman z Cvikova, kožešnický učedník
Czech, Johann ze Žatce - f. 65v

Č
Čachravská, Dorota - f. 145v
Čajka, kožešnický mistr - f. 2r, f. 9v, f. 9r, f. 10v, f. 11r
Čapek, Jan, kožešnický mistr - f. 152r, f. 153v
Čapek, Pavel, kožešnický mistr - f. 14r, f. 16v, f. 16r, f. 17v, f. 17r, f. 18v, f. 18r, f. 19v, f.
19r, f. 20v, f. 20r, f. 21r, f. 22r, f. 123r, f. 125v, f. 125r, f. 126v, f. 185r, f. 186v
Čapková, manželka Pavla Čapka - f. 23v, f. 27v, f. 29r, f. 31r, f. 32v
Čebičar - f. 39r
Čejmer, Jiřík - f. 141v
Čekaj, Gregor z Mitvajdu - f. 135r
Čekaj, Ondřej z Mitvajdu, kožešnický učedník - f. 135r
Čeradský, Jan - f. 144r
Čeradský, Jiřík, kožešnický učedník - f. 144r
Čeradský, Jiřík, kožešnický učedník - f. 150v
Černický, Mikuláš - f. 144r
Černovice
Pavlů, Martin z Černovic, kožešnický učedník
Černý, Vít, kožešnický mistr - f. 2r, f. 8r
Černý, záměčník - f. 5v
Čerotonís, Jan, soukeník - f. 188r
Červenka, Jan - f. 155v
Čimberk, Jan - f. 129v
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Činevon, Kryštof z Mostu, kožešnický učedník - f. 131r
Činevon, Tomáš z Mostu - f. 131r
Činovský, Martin - f. 28r
Čipryslý, Martin z Chomutova - f. 147r
Číšek, Valentin - f. 151r
Čmajral, Jiří, kožešnický mistr - f. 1r, f. 5v, f. 5r, f. 6v, f. 6r, f. 7r, f. 8v, f. 180v
Čralounovic, Douša - f. 143r

D
Daba, Lukáš, švec - f. 130r, f. 143r, f. 144r
Daniel z Varů - f. 143v
David z Kadaně, kožešnický učedník - f. 131r
Dellner, Johann Paul viz. Döllner, Johann Paul, kožešnický mistr
Dellner, Georg Josef viz. Döllner, Grögoriβ Joseffiβ, syn Johanna Paula Döllnera,
kožešnický učedník
Deštná
Kotnour, Václav z Deštnýho, kožešnický učedník
Detina, Ondřej - f. 149r
Dichter, Johann, kožešnický mistr - f. 160r
Dichter, Johann Georg, syn Johanna Dichtera, kožešnický učedník - f. 160r
Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, kožešnický učedník - f. 44r, f. 45v, f. 45r, f. 158v
Dittel, Joanneß, syn Venzela Dittela, kožešnický učedník - f. 44v, f. 157r
Dittel, Venzel, kožešnický mistr - f. 44v, f. 44r, f. 45v, f. 157r, f. 158v
Dittlbach, Hanβ - f. 51r
Dittelbag, Johann viz. Dittlbach, Hanβ
Dlouhý, Martin, kožešnický mistr - f. 25v, f. 26v, f. 26r, f. 27v, f. 28r, f. 29r, f. 30r, f. 31v,
f. 31r, f. 33v, f. 35v, f. 35r, f. 38r, f. 39v, f. 129r, f. 190v
Dob, Ondřej - f. 135r
Dobiáš z Greifenberku - f. 146r
Dobiáš z Chomutova, kožešnický učedník - f. 147r
Dobiáš ze Žatce, řezník - f. 133r
Dobruška
Dobruška, Šimon, kožešnický mistr
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Dobruška, Šimon, kožešnický mistr - f. 29r, f. 31r, f. 33v, f. 35v, f. 39v
Doktor, Petr z svaté Anny Hory, kožešnický učedník - f. 145v
Döllner, Grögoriβ Joseffiβ, syn Johanna Paula Döllnera, kožešnický učedník - f. 58v
Döllner, Hans Paul viz. Döllner, Johann Paul, kožešnický mistr
Döllner, Johann Fantziβkuβ, kožešnický učedník - f. 54v
Döllner, Johann Paul, kožešnický mistr - f. 44r, f. 45v, f. 48r, f. 49v, f. 51v, f. 52v, f. 54v,
f. 55v, f. 56v, f. 57v, f. 57r, f. 58v, f. 158v, f. 159v, f. 159r, f. 160v
Doubek, Matouš - f. 142v
Doubrava, Vít, kožešnický učedník - f. 41r
Drauttman, Christoff - f. 57v
Drážďanský, Jiřík - f. 148r
Dreher, Osvald z Kadaně, kožešnický učedník - f. 132v
Drehera, Tomáě z Kadaně - f. 132v
Drkuta, Matouš, kožešnický mistr - f. 2r, f. 9v, f. 9r
Drkuta, služebník - f. 13r
Drtina, Ondřej, kožešnický mistr - f. 146v, f. 146r, f. 150v
Dub, Jakub - f. 137v
Dub, Matěj, tkadlec - f. 148r
Dub, Ondřej - f. 141r, f. 142v, f. 144v
Duma, Andrle z Chomutova, kožešnický učedník - f. 132r
Duma, Paul z Chomutova - f. 132r
Duras, Pavel - f. 140r
Durašek - f. 9v
Durmšvom, Melichar z Mostu - f. 133r
Durmšvom, Zikmund z Mostu, kožešnický učedník - f. 133r
Dvorský, Adam, kožešnický učedník - f. 154v
Dvorský, Jan, kožešnický mistr - f. 152r, f. 153v, f. 153r, f. 154v
Dvorský, Václav, kožešnický mistr - f. 33v, f. 33r, f. 33r
Dyna, Jan z Toužima, kožešnický učedník - f. 145v
Dyna, Jiřík z Toužima, kožešnický učedník - f. 146v
Dyna, Petr z Toužimi - f. 145v, f. 146v
Dyršvom, Henzl z Mostu, kožešnický učedník - f. 131v
Dyršvom, Kašpar z Mostu - f. 131v
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E
Ebl, Paul z Chomutova - f. 138r
Egerer, Kutr, kožešnický učedník - f. 72r
Elsner, Adam z Kadaně - f. 150v
Elsner, Pardl z Kadaně, kožešnický učedník - f. 150v
Elsterberg
Blasig z Alstrberdu, kožešnický učedník
Emek Matouš - f. 25v
Enders z Chomutova - f. 138r
Enedres, malíř - f. 141v
Erbl, Ambrož z Jachymdolu - f. 126r
Erbl, Lorenc z Jachymdolu, kožešnický učedník - f. 126r
Erbes, Andon, kožešnický učedník - f. 74v
Erbes, Johanes, kožešnický učedník - f. 73r
Erfurt
Kasynk, Jan z Erfurtu, kožešnický učedník
Erhart ze Slavkova -126r
Eypert, Norvert, inspektor - f. 70r

F
Fabricius, Honza z Jochumstalu - f. 139r
Fabricius, Jozef z Jochumstalu, kožešnický učedník - f. 139r
Falkanovský Aleksandr - f. 149v
Falkona - Sokolov
Farář, Vávra, kožešnický mistr - f. 14r, f. 15r, f. 16v, f. 17r, f. 19r, f. 125v, f. 125r, f. 126v,
f. 126r, f. 127v, f. 190r, f. 185r
Farář, Vavřinec- viz. Farář, Vávra
Fasl, Hanuš z Kadaně - f. 131v
Fasl, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 131v
Faytlo - f. 32v
Fejstle, Jan z Staulu, kožešnický učedník - f. 126v
Fejstle, Václav z Staulu - f. 126v
Fejstle, Václav z Staulu, kožešnický učedník - f. 126v
187

Fejtl, Vít - f. 17r
Feleř, kožešnický mistr - f. 1r, f. 7r
Felwer, Adam, kožešnický učedník - f. 47r, f. 48v, f. 49r, f. 160v
Felwer, Paul - f. 47r, f. 48v
Fencl z Ostrova, kožešník - f. 140v
Ferich, Carl ze Žatce, kožešnický učedník - f. 70v, f. 70r
Fiala, Jiřík, primátor - f. 133v
Fichtlperger, Jiří - f. 20v
Fischer, Andres z Ostrova, kožešnický učedník - f. 142r
Fischer, Georg ze Žatce - f. 53v
Fisher, Johann - f. 65v
Fleisner, Petr - f. 150v
Flešman, Jan - f. 150v
Flu, Jakub, kloboučník - f. 145v
Fluk, Jarolím - f. 152r
Fluk, Martin, kožešnický učedník - f. 145v
Flut, Jakub - f. 134r
Foltin z Kadaně, soukeník - f. 125r
Forman, Wolf - f. 132r
Formanek, Johann, rychtář - f. 71v, f. 82r, f. 83v
Francová z Chomutová - f. 125r
Francporman, Václav z Mostu, kožešnický učedník - f. 125r
Frank, Donat - f. 154v
Frank, Filip, kožešnický učedník - f. 151v
Frankfurt
Gregr z Frankfurtu, kožešnický učedník
Freiberg
Herferter, Martin z Freibergu
Herferter, Tobiáš z Freibergu, kožešnický učedník
Freilich, Jakub z Prahy - f. 26v,
Freilich, Wolf z Prahy - f. 25v, f. 26r, f. 27v
Freynknar, Hanuš z Kadaně - f. 141v
Freys - f. 127v
Frič, Jiřík z Chomutova - f. 145r
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Frydrych, Jiřík - f. 143r
Frydrych, Jiřík, kožešnický učedník - f. 143r
Frydrych z Kadaně, pekař - f. 133r
Furch, Franz Carl viz. Fürch, Karl, kožešnický mistr
Fürch, Johan, syn Karla Fürcha, kožešnický učedník, mistr - f. 73v, f. 74r
Fürch, Karl, kožešnický mistr - f. 71r, f. 72v,72r, f. 73v, f. 73r, f. 74v, f. 82r

G
Gabriel z Kadaně, kožešnický učedník - f. 126v
Gabriel, syn Michala, kožešnický učedník - f. 153r
Gdaňsk - f. 23v
Gebert, Hanβ - f. 53v
Gebert, Haβ Wilib, kožešnický učedník - f. 53v
Gebert, Johann Filib, kožešnický učedník - f. 54v
Gebhart, Hanβ Jackop aus Postelberg, kožešnický mistr - f. 60v
Gebhart, Matteβ aus Postelberg, syn Hanβe Jackopa Gebharta, kožešnický učedník - f. 60v
Gemag, Johann von Pattersam - f. 58r
Gemach, Johann Petter von Pattersam, kožešnický učedník - f. 58r, f. 59v, f. 59r
Gobelherug, Mathias, inspektor - f. 72v, f. 72r, f. 83v
Gregor z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125r
Gregr z Frankfurtu, kožešnický učedník - f. 127v
Grešl, Hanz z Chomutova - f. 132r
Grešl, Hanz z Chomutova, kožešnický učedník - f. 132r
Grihm, Johann Matteiβ viz. Krunβ, Johanneβ Matüβ ze Sokolova, kožešnický učedník
Grössler, Andres aus Krigern, kožešnický učedník - f. 69v, f. 69r
Gryfów Śląski
Adam z Kraifmberku, kožešnický učedník
Bajkar, Lazar z Kreifenberku, kožešnický učedník
Bajkar, Martin z Kreifenberku
Belčar, Matyáš z Greifenberku, kožešnický učedník
Dobiáš z Greifenberku
Herfurth, Melichar z Greifenburgu, kožešnický učedník
Hum, Jiřík z Greifenberku, kožešnický učedník
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Kašpar z Kreifenbergu, kožešnický učedník
Michal z Kreifenberku
Seksner, Petr z Greifenberku, kožešnický učedník
Šloc, Joachym z Kreifenberku, kožešnický učedník
Šteigener, Melicher z Greifenburku, kožešnický učedník
Tnesarge, Lorenc z Greifenberku, kožešnický učedník

H
Hádek, Matěj, kožešnický mistr - f. 5r
Hádek, Mikš - f. 13r, f. 14r
Hakperl, Joachym, kožešnický učedník - f. 149r
Hamršmíd, Jiří - f. 126r
Hanafuk, Hans - f. 136v
Hank, Jan z Chomutova, kožešnický učedník - f. 145r
Hanka, Jan, kožešnický učedník - f. 129v
Hanka, Pavel - f. 129v
Hans, Zinova - f. 134r
Hänt, Johannes, kožešnický učedník - f. 83v
Hanuš ze Hba, kožešnický učedník, mistr - f. 19v
Hanuš z Mostu - f. 125v
Hanzka, kožešnický mistr - f. 1r, f. 5v
Hanzl z Lipska, kožešnický učedník - f. 125v
Hanzl z Ostrova, kožešnický učedník - f. 125v
Hanzl z Roztyl, kožešnický učedník - f. 125v
Hasman z Cvikova, kožešnický učedník - f. 125r
Hasman z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125r
Hašek, Martin - f. 187r, f. 188r, f. 189v
Haubt, Wentzl, kožešnický učedník - f. 63r, f. 64r
Hauner, Joseph, inspektor - f. 72r, f. 73v, f. 73r, f. 74v, f. 74r, f. 75v, f. 83r
Hauser, Jan von, z Kadaně, kožešnický učedník - f. 150v
Hauser, Petr von, z Kadaně - f. 150v
Hauswejs, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 127r
Havel z Krtů - viz. Krtský, Havel
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Havel, nádeník - f. 134v
Havlová Marta - f. 37r
Haygar, Jakub z Chomutova, kožešnický učedník - f. 125v
Hanz, Pilip - f. 47v
Heb viz. Cheb
Hejduk, Jiří - f. 151v
Hejduk, Václav, kožešnický učedník - f. 151v
Hejzler, Mates - f. 42r
Helbhelber, Fertinandt aus Krügeren - f. 69v
Helm, Adam - f. 143v
Henrych, kožešnický mistr - viz Jindřich, kožešnický mistr
Herynek, Martin - f. 131r
Herynek, Václav, kožešnický učedník - f. 131r
Henzl z Kadaně, kožešnický učedník - f. 132r
Henzl z Vilímova, kožešnický učedník - f. 131v
Herferter, Martin z Freibergu - f. 135r
Herferter, Tobáš z Freibergu, kožešnický učedník - f. 135r
Herfurth, Melichar z Greifenbergu, kožešnický učedník - f. 138v
Herget, Michal z Chomutova, kožešnický učedník - f. 137v
Hergot, Moř Michal z Chomutova - f. 135v, f. 137v
Herlt, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník - f. 147r
Herlta, Jakub z Chomutova, barvíř - f. 147r
Herman, Bartoloměj - f. 155v
Hersak, Jiřík, kožešnický učedník - f. 138v
Herβman, Johann Georg - f. 51v
Heřtenský, Matěj - f. 149v
Hinrich, Johan, kožešnický mistr - f. 75v
Hladič, Jindřich, kožešnický mistr - f. 5v, f. 5r, f. 6v, f. 9v, f. 180v
Hlírša, Jan, kožešnický mistr - f. 151r
Hlíza, Václav ze Žatce - f. 129v
Hlíza, Václav ze Žatce, kožešnický učedník - f. 129v
Hofman, Gregor viz. Hofman, Řehoř
Hofman Jan, kožešnický učedník - f. 149r
Hofman, Řehoř - f. 145r, f. 149r
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Holarek, tovaryš - f. 3v
Holej, koželuh - f. 129r
Holena, Jan, kožešnický mistr - f. 155v
Holenka, Jan, kožešnický učedník - f. 144v
Holub - f. 11r
Holub, Jan - f. 142r
Holub, Jan, kožešnický mistr - f. 13v
Holub, Jan, kožešnický učedník - f. 142r
Holý, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 131r
Holý, Mikuláš, ze Žatce - f. 131r
Holý, kožešnický učedník - f. 2r
Honk, Johannes, kožešnický učedník - f. 71r
Hons, Matyáš z Kadaně - f. 134v
Hons, Urban z Kadaně, kožešnický učedník - f. 134v
Honza - f. 42r
Hor, Kašpar - f. 155v
Horáček, Mikuláš - f. 151r
Horažďovice
Kern, Jiřík z Horažďovic, kožešnický učedník
Kerný, Jan z Horažďovic
Kerný, Matěj z Horažďovic, kožešnický učedník
Horažďovský, Jakub, kožešnický mistr - f. 147r, f. 148r, f. 149r, f. 150v
Horažďovský, Pavel, kožešnický mistr - f. 35v, f. 35r, f. 132r, f. 133r
Horsák - f. 18v
Horska, Tomáš - f. 17v
Hořetický, Jan, kožešnický učedník - f. 130v
Hořetický, Pavlíček, kroupnař - f. 130v
Hošan - f. 185v
Hošan, Hošek - f. 134r
Hošan, Jan, kožešnický učedník - f. 139v
Hošan, Martin, kožešnický učedník - f. 134r
Hošan, Pavel - f. 139v
Hošek, Jakub - f. 131v
Hošek, Pavel, kožešnický učedník - f. 131v, f. 139r
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Hošťalka, Jiřík - f. 133v
Hotovskej, Pavel - f. 128r, f. 129r
Hozloch - f. 27r
Hrabě, Pavel z Kadaně - f. 126v
Hrabě, Zacharyáš z Kadaně, kožešnický učedník - f. 126v
Hroneš, Martin, kožešnický mistr - f. 23r, f. 24v, f. 127r, f. 128v
Hruška - f. 42v
Hruška, Urbam - f. 139v
Hřib, posel - f. 6r
Hubka, Václav, tovaryš - f. 1r
Hubwattewen, Joseps, kožešnický mistr - f. 70r
Hudeč, Jan - f. 147v
Hudeč, Jan, kožešnický učedník - f. 147v
Hum, Jiřík z Greifenberku, kožešnický učedník - f. 146v
Hupouf, Jan z Chomutova - f. 146r
Hupouf, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník - f. 146r

Ch
Chadyma - f. 8r
Cheb
Hanuš ze Hba, kožešnický učedník, mistr
Leč, Mikuláš ze Hba
Leč, Mikuláš ze Hba, kožešnický učedník
Majer, Šimon ze Hba, kožešník
Majer, Wolf ze Hba, syn Šimona Majera, kožešník
Wolf ze Hba
Chleb, Jan, kovář - f. 147v, f. 151r
Chlupatý, Bartoš, městský radní - f. 133v
Chmelík, Jan - f. 96v
Chochoned - f. 32v
Chomutov
Blažej z Chomutova
Andrle, Tomáš z Chomutova, kožešnický učedník
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Andrle z Chomutova
Bárta z Chomutova, syn Jakuba kožešníka, kožešnický učedník
Benů, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník
Blažek z Chomutova, kožešnický učedník
Čipryslý, Martin z Chomutova
Dobiáš z Chomutova, kožešnický učedník
Duma, Andrle z Chomutova, kožešnický učedník
Duma, Paul z Chomutova
Ebl, Paul z Chomutova
Enders z Chomutova
Francová z Chomutová
Frič, Jiřík z Chomutova
Grešl, Hanz z Chomutova
Grešl, Hanz z Chomutova, kožešnický učedník
Hank, Jan z Chomutova, kožešnický učedník
Haygar, Jakub z Chomutova, kožešnický učedník
Herget, Michal z Chomutova, kožešnický učedník
Hergot, Moř Michal z Chomutova
Herlt, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník
Herlta, Jakub z Chomutova, barvíř
Hupouf, Jan Z Chomutova
Hupouf, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník
Jakub z Chomutova, kožešník
Jakubovic, Krystl z Chomutova, kožešnický učedník
Jakubovic, Prokop z Chomutova
Jiřík z Chomutova, syn Francový, kožešnický učedník
Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník
Kašpar z Chomutova, kožešnický učedník
Kopřiva, Vít z Chomutova
Kurš, Michal z Chomutova, kožešnický učedník
Kurš, Šimon z Chomutova
Leypolt, Jiří z Chomutova, kožešnický učedník
Leypolt, Mikuláš z Chomutova
Linhart, Jan z Chomutova
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Linhart, Martin z Chomutova, kožešnický učedník
Löcher, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník
Michal z Chomutova, kožešnický učedník
Moř, Kolner z Chomutova
Moř, Tomáš z Chomutova, kožešnický učedník
Motl, z Chomutova, kožešnický učedník
Nečer, Jan s Chomutova, kožešnický učedník
Oldřich z Chomutova
Part, Lorenc z Chomutova, sladovník
Paul z Chomutova, kožešnický učedník
Pehm, Jiřík z Chomutova
Pehm, Matouš z Chomutova, kožešnický učedník
Svatoš, Jakub z Chomutova, uzdář
Šolnar, z Chomutova, sladovník
Šrer, Jakub z Chomutova
Šrer, Michal z Chomutova, kožešnický učedník
Štampoch, Bartle z Chomutova
Štampoch, Hans z Chomutova, kožešnický učedník
Štefan, Jíra z Chomutova, kožešnický učedník
Štotknecht, Jan z Chomutova
Štotknecht, Pavel z Chomutova, kožešnický učedník
Švercendel, Andres z Chomutova
Švercendel, Matouš z Chomutova, kožešnický učedník
Tučka, Adam z Chomutova
Wolf, David z Chomutova, kožešnický učedník
Wolf, Krystof z Chomutova
Zelik, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník
Zelik, Martin z Chomutova
Chřistel, Pavel - f. 135v

I
Ila, Jan z Varů, kožešnický učedník - f. 143r
Ila, Jiřík z Varů - f. 143r
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J
Jahoda, kloboučník - f. 138v, f. 144v
Jáchymov
Erbl, Ambrož z Jachymdolu
Erbl, Lorenc z Jachymdolu, kožešnický učedník
Fabricius, Honza z Jochumstalu
Fabricius, Jozef z Jochumstalu, kožešnický učedník
Fejstle, Jan z Staulu, kožešnický učedník
Fejstle, Václav z Staulu
Fejstle, Václav z Staulu, kožešnický učedník
Jakub s Taulu, kožešnický učedník
Knoblach, Zigmund z Joachymdolu, kožešnický učedník
Kolínský, Jan z Taulu
Kolínský, Jan z Taulu, kožešnický učedník
Kopp, Wolf z Taulu
Kopp, Zacharyáš z Taulu, kožešnický učedník
Krystof z Joachymdolu, kožešnický učedník
Leb, Asman z Joachymdolu
Leb, Wolf z Joachymdolu, kožešnický učedník
Mates z Staulu, kožešnický učedník
Matouš z Taulu, syn Jakuba mečíře, kožešnický učedník
Přinekara, Jakub z Joachymdolu
Přinekara, Jakub z Joachymdolu, kožešnický učedník
Štamejzl, Abrahám z Taulu, kožešnický učedník
Štefan z Taulu, kožešnický učedník
Štonkrynar, Henzl z Jaochymdolu, kožešnický učedník
Vidmon, Jiřík z Taulu
Vidmon, Jiřík z Taulu, kožešnický učedník
Vojnar, Petr z Jechumstalu
Vojnar, Zacharyáš z Jechumstalu, kožešnický učedník
Jakš, Jan - f. 132v
Jakš, Václav, kožešnický učedník f. 132v
Jakub s Taulu, kožešnický učedník - f. 126v
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Jakub z Chomutova, kožešník - f. 125v
Jakub z Mostu, kožešnický učedník - f. 138v
Jakub ze Slaného, kožešník - f. 30r
Jakub, syn Matěje pivovarníka, kožešnický učedník - f. 127v
Jakub, syn Ondřeje vinaře, kožešnický učedník - f. 128v
Jakubovic, Adam z Teplic, kožešnický učedník - f. 146v
Jakubovic, Krystl z Chomutova, kožešnický učedník - f. 144r
Jakubovic, Prokop z Chomutova - f. 144r
Jan Antonín z Mostu, kožešnický učedník - f. 127r
Jan z Kadaně, pasíř - f. 132r
Jan z Annaperku, kožešnický učedník - f. 145v
Jan z Bochova, kožešnický učedník - f. 129r
Jan z Varů, kožešnický učedník - f. 145r
Jan z Veliký Vsi, kožešnický učedník - f. 129r
Jan ze Žatce, syn Dobiáše řezníka, kožešnický učedník - f. 133r
Jan ze Žatce, syn Martina pivovarníka, kožešnický učedník - f. 135v
Jan, apatykář - f. 135v
Jan, provazník - f. 132v
Jan, syn Havla nádaníka, kožešnický učedník - f. 134v
Jan, syn Lourencové, kožešnický učedník - f. 125r
Jan, syn Matesa zlatníka, kožešnický učedník - f. 153r
Jan, syn Pavla tesaře, kožešnický učedník - f. 148v
Jan, zlatník - f. 145r
Janka, Valentin - f. 66r
Janovský, podruh - f. 17v
Janů, Zacharyáš od svaté Anny Hory, kožešnický učedník - f. 143v
Javonýře
Cipryán, Hašťalek z Javonyřů
Jedlička, Jiřík - f. 144r
Jelínek, Jan - f. 154r
Jelínek, Václav - f. 138r
Jeschka, Matheus viz. Jeseck, Matteβ aus Postelberg, kožešnický mistr
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, kožešnický mistr - f. 46v, f. 48r, f. 49v, f. 60v, f. 62r
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, městský radní - f. 46v, f. 48r
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Jeseck, Matheus Francis, syn Matteβe Jesecka z Postoloprt, kožešnický učedník
Jeschka, Josephen, syn Matteβe Jesecka z Postoloprt, kožešnický učedník
Jesenický, Jan - f. 137r
Jesenický, Václav, kožešnický učedník - f. 137r
Jesenický, Vítek - f. 137r
Ježek, Mates, kožešnický mistr - f. 157v
Jičín - f. 22v
Jieška, Jakub z Mostu, kožešnický učedník - f. 152v
Jieška, Jan z Mostu - f. 152v
Jindřich, kožešnický mistr - f. 19r, f. 23v, f. 24v, f. 25v, f. 27v, f. 27r, f. 35r
Jirchový, Mikuláš - f. 136r
Kegle, Jiřík - f. 154v
Jiřík Vencl z Vilímova - f. 131v
Jiřík z Annaperku, jirchář - f. 145v
Jiřík z Kadaně, řezník - f. 125r
Jiřík z Mostu - f. 138v
Jiřík z Varů - f. 145r
Jiřík z Velký vsi, krčnář - f. 129r
Jiřík z Chomutova, syn Francový, kožešnický učedník - f. 125r
Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník - f. 148v
Jiřík z Kadaně, syn Kryštofa kožešníka, kožešnický učedník - f. 127r
Jiřík z Kadaně, syn Petra rychtáře, kožešnický učedník - f. 148r
Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 141v
Jiřík, kožešnický mistr - f. 33v, f. 33r, f. 35v, f. 39v
Kegle, Jiřík, pastorek Jiříka Kegle, kožešnický učedník - f. 154v
Jiřík, provazník - f. 146v
Jiřík, uzdář - f. 139r, f. 142r
Jiša, Bartoloměj, řezník - f. 132v
Johannes z Mostu, kožešnický učedník - f. 125v
Johann Michael Carl, inspektor - f. 71v
Josef Hans, kožešnický učedník, f. 50r
Jška, Ondřej - viz. Drtina, Ondřej, kožešnický mistr
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K
Kabát, Jan, syn Tomáše Kabáta, kožešnický učedník, mistr - f. 36v, f. 126v, f. 132r, f.
134v, f. 135r, f. 136r
Kabát, Tomáš, kožešnický mistr - f. 2r, f. 7v, f. 7r, f. 11v, f. 11r, f. 13v, f. 13r, f. 14r, f.
15v, f. 15r, f. 16v, f. 16r, f. 17v, f. 17r, f. 125v, f. 126v
Kabátka, Anna, manželka Tomáše Kabáta - f. 33v, f. 33r, f. 131r
Kabelík, Václav, kožešnický učedník - f. 137v
Kadaň
Andres z Kadaně, kožešnický učedník
Bartoš z Kadaně, kožešnický učedník
Beneš z Kadaně, kožešnický učedník
David z Kadaně, kožešnický učedník
Dreher, Osvald z Kadaně, kožešnický učedník
Drehera, Tomáě z Kadaně
Elsner, Adam z Kadaně
Elsner, Pardl z Kadaně, kožešnický učedník
Fasl, Hanuš z Kadaně
Fasl, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Foltin z Kadaně, soukeník
Freynknar, Hanuš z Kadaně
Frydrych z Kadaně, pekař
Gabriel z Kadaně, kožešnický učedník
Gregor z Kadaně, kožešnický učedník
Cikán, Gregr z Kadaně
Hasman z Kadaně, kožešnický učedník
Hauser, Jan von, z Kadaně, kožešnický učedník
Hauser, Petr von, z Kadaně
Hauswejs, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Henzl z Kadaně, kožešnický učedník
Hons, Matyáš z Kadaně
Hons, Urban z Kadaně, kožešnický učedník
Hrabě Pavel z Kadaně
Hrabě, Zacharyáš z Kadaně, kožešnický učedník
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Jan z Kadaně, pasíř
Jiřík z Kadaně, řezník
Jiřík z Kadaně, syn Kryštofa kožešníka, kožešnický učedník
Jiřík z Kadaně, syn Petra rychtáře, kožešnický učedník
Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Kašpar z Kadaně, kožešnický učedník
Kervičar, Jan z Kadaně, kožešnický učedník
Kervičar, Kašpar z Kadaně
Khezmolie, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Khezmolie, Štěpán z Kadaně
Kleinjohan, Jan z Kadaně
Kleinjohan, Jošt z Kadaně, kožešnický učedník
Knelitský, Pavel z Kadaně
Kroupnař, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Kroupnař, Kašpar z Kadaně
Kryštof z Kadaně, kožešník
Ludl, Kašpar z Kadaně
Ludl, Kašpar z Kadaně, kožešnický učedník
Maca, Andres z Kadaně, kožešnický učedník
Maca, Frydrych z Kadaně
Matouš z Kadaně, kožešnický učedník
Neimod, Markus z Kadaně
Neimod, Zacharyáš z Kadaně, kožešnický učedník
Rychter, Adrian z Kadaně
Rychter, Honz z Kadan
Rychter, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Strejček, Jan z Kadaně, kožešnický učedník
Syrůče, Adam z Kadaně
Syrůček, Jarolím z Kadaně, kožešnický učedník
Syrůček, Šimon z Kadaně, kožešnický učedník, mistr
Šebestián z Kadaně
Šepsa, Bernart z Kadaně, kožešnický učedník
Širik, Hons z Kadaně
Širik, Jan z Kadaně, kožešnický učedník
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Švercl, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Tanlar, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník
Tobolář, Ondřej z Kadaně
Tomáš z Kadaně, koželuh
Tošnev, Andres z Kadaně
Tošnev, Ondřej z Kadaně, kožešnický učedník
Undres z Kadaně, šmejdíř
Valenta z Kadaně, kožešnický učedník
Vencl z Kadaně, bečvář
Venturis z Kadaně, kožešnický učedník
Venzl z Kadaně, kožešnický učedník
Weybrů, Wolf z Kadaně, kožešnický učedník
Weybrů, Zacharyáš z Kadaně, kožešnický učedník
Weys, Jan z Kadaně
Weys, Jan z Kadaně, kožešnický učedník
Wolf z Kadaně, syn Tomáše koželuha, kožešnický učedník
Kalous, Bohuslav z Bíliny, kožešnický učedník - f. 139v
Kalous, Václav z Bíliny - f. 139v
Kameník, Jakub - f. 128v, f. 131v
Kameník, Jan, kožešnický mistr - f. 3r, f. 35r, f. 40r, f. 41v, f. 128v, f. 135v, f. 185v
Kameník, Martin, kožešnický učedník, mistr - f. 41v, f. 41r, f. 131v, f. 140v, f. 141v, f.
141r, f. 144v, f. 146v, f. 146r, f. 148r, f. 149v, f. 149r, f. 152v, f. 183r, f. 184v
Kanclíř, Jan - f. 136r
Kardynál, Jiřík - f. 147v
Kardynál, Laurent - f. 153r
Karlovy Vary
Anděl z Varů
Daniel z Varů
Ila, Jan z Varů, kožešnický učedník
Ila, Jiřík z Varů
Jan z Varů, kožešnický učedník
Jiřík z Varů
Kašpar z Varů, kožešnický učedník
Kempš, Jiřík z Varů
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Kempš, Mateus z Varů, kožešnický učedník
Linhart z Varů, kožešnický učedník
Spenkl, Adam z Varů, kožešnický učedník
Šreiber, Tomáš z Varů
Kasynk, Jan z Erfurtu, kožešnický učedník - f. 142r
Kašpar z Chomutova, kožešnický učedník - f. 126v
Kašpar z Kreifenbergu, kožešnický učedník - f. 148r
Kašpar z Kadaně, kožešnický učedník - f. 127v
Kašpar z Mostu, syn Tomáše kožešníka, kožešnický učedník - f. 128r
Kašpar z Varů, kožešnický učedník - f. 127v
Kašpar, bečvář - f. 132r
Kašpar, koníř - f. 135v
Kašpar, kožešnický mistr - f. 1r, f. 5v, f. 10v, f. 11v, f. 11r, f. 15r, f. 18v
Kašpar, provazník - f. 151v
Kašparová, manželka kožešnický mistra Kašpara - f. 1r
Katlář, Jan - f. 136r
Kaviez, Kašpar - f. 134r
Kavka - f. 2r
Kejzlík, Martin - f. 139r
Keler, Jan z Borku, kožešnický učedník - f. 147v
Keliks, Tomáš - f. 148r
Kemler, Simon - f. 50v
Kempš, Jiřík z Varů - f. 145r
Kempš, Mateus z Varů, kožešnický učedník - f. 145r
Kern, Jiřík z Horažďovic, kožešnický učedník - f. 126v
Kerný, Jan z Horažďovic - f. 125r
Kerný, Matěj z Horažďovic, kožešnický učedník - f. 125r
Kervičar, Jan z Kadaně, kožešnický učedník - f. 134v
Kervičar, Kašpar z Kadaně - f. 134v
Keslar, Jeroným z Mostu - f. 133r
Kettler, Frantz - f. 68r
Khejse, konvář - f. 142r
Khezmolie, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 129r
Khezmolie, Štěpán z Kadaně - f. 129r
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Kholie, Lorenc z Krešemburku, kožešnický učedník - f. 131v
Kholie, Václav z Krešemburku - f. 131v
Kičda, Jan - f. 147v
Kintz, Johann Matteβ, kožešnický učedník - f. 57v
Klatovy - f. 181v
Klčinský, Martin, kožešnický mistr - f. 145v, f. 146v, f. 148r, f. 150v, f. 166v
Kleinjohan, Jan z Kadaně - f. 148r
Kleinjohan, Jošt z Kadaně, kožešnický učedník - f. 148r
Klíma - f. 127r
Kliment, kramář - f. 133v
Klimeš, Jakub - f. 155v
Klimeš, Jan - f. 18v
Klizinský, Martin - f. 41v
Klugl, Alexandr - f. 151v
Klysynšekl, Adam, kožešnický učedník - f. 154r
Klysynšekl, Jan - f. 154r
Klzinský, Martin - f. 150v
Knatt, Sammuel - f. 57v
Knelitský, Pavel z Kadaně - f. 134v
Kněz, Jan, kožešnický mistr - f. 17r, f. 125r, f. 185r, f. 190r
Knězova, Kateřina, příbuzná Jana Kněze - f. 18r, f. 19v
Knoblach, Zigmund z Joachymdolu, kožešnický učedník - f. 126r
Kočka, Pavel - f. 154v
Kodele, kožešnický mistr - f. 2r, f. 10v, f. 125v
Kohout, Havel - f. 144v
Koláčník, David, kožešnický učedník - f. 131r
Kolář, Blažej - f. 152r
Kolář, Jan z Ostrova, kožešnický učedník - f. 127r
Kolínský, Jan z Taulu - f. 126v
Kolínský, Jan z Taulu, kožešnický učedník - f. 126v
Komes, Daniel - f. 154r, f. 155v
Konat, Jiří - f. 146v
Kondlát, Tomáš, kožešnický učedník - f. 156v
Konic, Kašpar ze Žatce - f. 127r
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Konic, Lukeš ze Žatce, kožešnický učedník - f. 127r
Koníček, Havel, kožešnický mistr - f. 8r, f. 15r
Konvář, Matej, kožešnický mistr - f. 139r
Köpls, Johann Wilhelm, inspektor - f. 68r
Kopp, Wolf z Taulu - f. 131r
Kopp, Zacharyáš z Taulu, kožešnický učedník - f. 131r
Kopřiva, Vít z Chomutova - f. 148v
Kortück, Daniel - f. 48v
Korzárek, kožešnický učedník - f. 2r
Kosetzin, Johann ze Žatce, kožešnický učedník - f. 68r
Kostelecký, Jan, kožešnický mistr - f. 143v, f. 143r, f. 144r
Košínář, Jakub - f. 190r
Košumberk/Krucemburk
Kholie, Lorenc z Krešemburku, kožešnický učedník
Kotlář, Jan - f. 128r, f. 138r
Kotnour, Jan, kožešnický mistr - f. 146r, f. 147r, f. 148v, f. 149v, f. 149r
Kotnour, Václav z Deštnýho, kožešnický učedník - f. 146r
Kotrbek, Blažek z Krtů, kožešnický učedník - f. 4r, f. 37v, f. 40r,126r, f. 134v
Kotrbek, Šimon z Krtů -126r
Kouba, kožešnický mistr - f. 10v, f. 14r
Kounovský, Jan - f. 130r
Kounovský Pavel, kožešnický učedník - f. 130r
Kouřimský, Jan - f. 150v
Kozí Bradka - f. 129r
Kozloch, kupec - f. 26v
Král, Pavel - f. 154r
Králíček, Martin, kožešnický mistr - f. 33v, f. 33r
Královice - f. 9v, f. 9r
Barta z Královic, kožešník
Kyrský z Královic, kožešník
Krameník, Jakub - f. 18r
Kraus, Eliáš - f. 150r
Kraus, Paul, kožešnický učedník - f. 150r
Krčerk, kožešnický mistr - f. 2r
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Krčil, Jan, kožešnický mistr - f. 146v
Krčil, Jiří - f. 128r
Krčil, Pavel, kožešnický učedník - f. 128r
Kraitman, Johann Kristoff - f. 55r
Krejčíř, Jan, kožešnický učedník - f. 127r
Krešl, Hanz z Chomutova- viz. Grešl, Hanz z Chomutova, učedík
Krešl, Jeroným - f. 135r
Krigern viz. Kryry
Krikla, Jiří - f. 31v
Krmis, Jan ze Slavkova, kožešnický učedník - f. 126r
Kronzel, Jan, kožešnický mistr - f. 138r, f. 139v, f. 147v, f. 151r, f. 152v, f. 152r
Kröstman, Valentin z Borku, kožešnický učedník - f. 148r
Kroupnař, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 148v
Kroupnař, Kašpar z Kadaně - f. 148v
Krouzek, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 127r
Krtský, Havel, kožešnický mistr - f. 3v, f. 19r, f. 20r, f. 29v, f. 30r, f. 31v, f. 31r, f. 33v, f.
33r, f. 35v, f. 39v, f. 127v, f. 127r, f. 128v, f. 129v, f. 129r, f. 130r, f. 131r, f. 132r, f. 189r, f.
190v
Krtský, Jan, syn Havla Krtského, kožešnický učedník - f. 129v
Krty
Kotrbek, Blažek z Krtů, kožešnický učedník
Kotrbek, Šimon z Krtů
Krtský, Havel, kožešnický mistr
Krtský, Jan, syn Havla Krtského, kožešnický učedník
Šimků, Urban z Krtů, kožešnický učedník
Krügeren viz. Kryry
Krimβ, Georg aus Falkonau, kameník - f. 55v
Krimβ, Johanneβ Matüβ aus Falkonau, kožešnický učedník - f. 55v, f. 55r
Kryry
Grössler, Andres aus Krigern, kožešnický učedník
Helbhelber, Fertinandt aus Krügeren
Krystel, Pavel - f. 145v
Krystl, Jiřík z Bochova, kožešnický učedník - f. 128r
Krystl z Bochov, pláteník - f. 128r
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Krystof z Joachymdolu, kožešnický učedník - f. 127v
Krystof, kožešnický mistr - f. 6v, f. 7v
Kryštof z Kadaně, kožešník - f. 127r
Kryštof, obchodník - f. 7r
Krzigern viz. Kryry
Křik, Jan - f. 149v
Kříž, Janata - f. 142v
Kříž, kožešnický učedník - f. 125v
Křížový, Jiřík - f. 137v
Kučera, Václav - f. 41r, f. 139v
Kuch, Mates, kožešnický učedník - f. 156v
Kukla, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 127r, f. 189r
Kukla, Jan, kožešnický mistr - f. 31v, f. 31r, f. 131v
Kundrát, Adam - f. 155v
Kundrát, Tomáš, kožešnický učedník - f. 155v
Kuras, Pavel - f. 139v
Kůrka, Stanislav - f. 137v, f. 139v
Kurš, Michal z Chomutova, kožešnický učedník - f. 140v
Kurš, Šimon z Chomutova - f. 140v
Kutnour, Jan - viz. Kotnour, Jan
Kvido, Jakub z Mostu, kožešnický učedník - f. 134r
Kvido, Prakš z Mostu - f. 134r
Kymle, Vodička - f. 131v
Kynšperk nad Ohří
Reimolt, Andres z Kynšperku, kožešnický učedník
Šodt, Krystof z Kynšperku, kožešnický učedník
Kyrský z Královic, kožešník - f. 9v

L
Lab, Kryštof z Postoloprt, kožešnický učedník - f. 152r
Labounek, Jan, kožešnický mistr - f. 18r, f. 22r, f. 24v, f. 24r, f. 26r, f. 29v, f. 30r, f. 31v, f.
31r, f. 32v, f. 33v, f. 33r, f. 34r, f. 35v, f. 37v, f. 40r, f. 41v, f. 41r, f. 126v, f. 126r, f. 127v, f.
128v, f. 129r,, f. 131r, f. 133r, f. 190v, f. 142r, f. 143v, f. 143r, f. 144v, f. 145r, f. 186v
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Lant ob der Enβ viz. Rakousy nad Enží
Larka, tovaryš - f. 3v
Leb, Asman z Joachymdolu - f. 126r
Leb, Wolf z Joachymdolu, kožešnický učedník - f. 126r
Leba Hons - f. 26r
Leč, Mikuláš ze Hba - f. 149v, f. 149r
Leč, Mikuláš ze Hba, kožešnický učedník - f. 149v
Ledl, Wolf - f. 135r
Lein, Šimon, kožešnický učedník - f. 142v
Leimar, Beneš - viz. Beneš, kožešnický mistr
Lemar, Beneš - viz. Beneš, kožešnický mistr
Leypolt, Jiří z Chomutova, kožešnický učedník - f. 132v
Leypolt, Mikuláš z Chomutova - f. 132v
Limburk viz. Pomezí
Linc, zámečník - f. 133r
Linhart, Jan z Chomutova - f. 135r
Linhart, Martin z Chomutova, kožešnický učedník - f. 135r
Linhart z Varů, kožešnický učedník - f. 126r
Linhart, kožešnický mistr - f. 2r, f. 5r, f. 6r, f. 7r, f. 8v, f. 8r, f. 9v, f. 9r, f. 10v, f. 10r, f.
11v, f. 11r, f. 12v, f. 13v, f. 14v, f. 14r, f. 15v, f. 16v, f. 17v, f. 20r, f. 120r, f. 123r, f. 124v, f.
125v, f. 125r, f. 129r
Lipsko - f. 6r, f. 27r, f. 28r
Hanzl z Lipska, kožešnický učedník
Rauchhund, Jan z Lipska, kožešnický učedník
Liška, Jiří, kožešnický mistr - f. 1r, f. 5v, f. 11r, f. 12v, f. 15r
Litavý z Prahy - f. 125v
Litoměřice - f. 22v
Litomyšl - f. 21v
Marštaléř, Jan z Litomyšle, kožešnický učedník
Litych, Jakub, kožešnický mistr - f. 155v, f. 155v, f. 155r, f. 156v, f. 156r
Logman, Elias Ignatziis - f. 48v, f. 56v
Löcher, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník - f. 149r
Long, Václav, pekař - f. 146v
Loket
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Sekyráč, Matouš z Lokte, kožešnický učedník
Lorenc, tesař - f. 140r
Lorenc, Jakub z Rakovníka, kožešnický učedník - f. 136r
Lorenc, Jan z Rakovníka - f. 136r
Lorenc z Borku, kožešnický učedník - f. 125r
Lorenc z Nového Města, kožešnický učedník - f. 125v
Lorenc, kožešnický mistr - f. 1r, f. 2r, f. 8v, f. 8r, f. 10r, f. 11r, f. 12r
Lourencová - f. 125r
Ludl, Kašpar z Kadaně - f. 139r
Ludl, Kašpar z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125v, f. 139r
Lukáš, uzdář - f. 132r
Lukeš, Tomáš - f. 135v
Lukšovic, Jan, kožešnický učedník - f. 128v
Lutitz viz. Žlutice

M
Maca, Andres z Kadaně, kožešnický učedník - f. 133r
Maca, Frydrych z Kadaně - f. 133r
Majer, Šimon ze Hba, kožešník - f. 133v
Majer, Wolf ze Hba, syn Šimona Majera, kožešník - f. 133v
Malej, Frantz, kožešnický učedník - f. 65v, f. 65r
Malej, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 46r, f. 48v
Malej, Jan - f. 46r
Malodík, Jan, kožešnický mistr - f. 21r, f. 26r, f. 27v, f. 28r, f. 29r, f. 30r, f. 31r, f. 32v, f.
33v, f. 33r, f. 34v, f. 34r, f. 35v, f. 35r, f. 36r, f. 39v, f. 40r, f. 41v, f. 118v, f. 127v, f. 127r, f.
128v, f. 129v, f. 131v, f. 131r, f. 132r, f. 133r, f. 134v, f. 136r, f. 138v, f. 185v
Mandalonský, Jan, kožešnický učedník - f. 132v
Marek, kožešnický mistr - f. 17v, f. 17r, f. 19r
Marienberg, město na jihu Saska
Pernar, Jan z Maryjeperka, kožešnický učedník
Petr z Maryeperku, kožešnický učedník
Plejsnar, Kašpar z Maryjeperku, kožešnický učedník
Štefan z Marieperku, kožešnický učedník
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Markard, Jan, kožešnický učedník - f. 155v
Marštaléř, Jan z Litomyšle, kožešnický učedník - f. 125v
Martin ze Žatce, pivovarník - f. 135v
Martin, bakalář - f. 134v
Martin, bakalář - f. 139r
Martin, syn Viktorína mlynáře, kožešnický učedník - f. 132r
Martinů z Nového Města pražského, kožešnický učedník - f. 125v
Mašín, Jan, kožešnický mistr - f. 33r, f. 34r, f. 35v, f. 187v
Mašťov
Modl, Johann Georg von Moschau
Reiff, Johann Jacob von Moschau
Starks, Johann Wentzl von Moschau, kožešnický učedník
Mašťovská, Anna, manželka Jiřího Mašťovského - f. 29v, f. 29r, f. 31r, f. 33v, f. 34r, f.
35v, f. 39v
Mašťovská, Kateřina, dcera Jiřího Mašťovského - f. 18v
Mašťovský, Jan mladší, kožešnický učedník, mistr - f. 3v, f. 16r, f. 17v, f. 17r, f. 18v, f.
18r, f. 19v, f. 19r, f. 20v, f. 20r, f. 21r, f. 22r, f. 23v, f. 27v, f. 29r, f. 31r, f. 33v, f. 34r, f. 125v,
f. 125r, f. 185r, f. 186v, f. 186r
Mašťovský, Jiří starší, kožešnický mistr - f. 2r, f. 5v, f. 5r, f. 7v, f. 20r, f. 22r, f. 23v, f. 27r
Matěj z Vrbic, kožešnický učedník - f. 130v
Matěj, kožešnický mistr - f. 5v, f. 5r, f. 6v, f. 6r, f. 180v
Matěj, pivovarník - f. 127v
Matěj, sladovník - f. 150v
Matějíček - f. 2r
Matějovic, Havel - f. 135v
Mates, Jozef, kožešnický mistr - f. 156r
Mates z Ostrova, kožešnický učedník - f. 125v
Mates z Staulu, kožešnický učedník - f. 126v
Mates, apatykář - f. 145v
Mates, kožešnický mistr - f. 18v
Mates, uzdář - f. 146r
Mates, zlatník - f. 153r
Matouš z Taulu, syn Jakuba mečíře, kožešnický učedník - f. 125r
Matouš z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125v
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Matouš z Mostu, kožešnický učedník - f. 125r
Matouš, kožešnický mistr - f. 19r, f. 20r, f. 32v, f. 125r, f. 186v
Matouš, syn kožešnický mistra Linharta, kožešnický mistr
Mayer, Sobul Antonín, kožešnický mistr - f. 62r
Meflajš, Tomáš z Mostu, kožešnický učedník - f. 127v
Melcar, Jiřík z Mostu - f. 136r
Melcar, Šimon z Mostu, kožešnický učedník - f. 136r
Melichar od sv. Jakuba - f. 134r
Mělník - f. 27r
Menzl z Mostu - f. 187v
Mešlejš, Melichar z Mostu, kožešnický učedník - f. 131v
Mešlejš z Mostu - f. 131v
Metvička, Jan - f. 140r
Michal z Kreifenberku - f. 148r
Michal z Chomutova, kožešnický učedník - f. 132r
Michal ze Žatce (z Mlynářů), kožešnický učedník - f. 127r
Michal, otec Gabriela kožešnický učedníka - f. 153r
Michal, syn Bohuslava rychtáře, kožešnický učedník - f. 129v
Mikovic, Martin - f. 135v
Mikuláš ze Žatce, kožešnický učedník - f. 125v
Mikuláš, syn Tomáše podruha, kožešnický učedník - f. 151r
Minkes, Joseps, syn Josepsa Minkese viz. Münkes, Joseps, syn Josepa Münkese,
kožešnický učedník
Minkes, Joseps viz. Münkes, Joseps, kožešnický mistr
Mittweid
Čekaj, Gregor z Mitvajdu
Čekaj, Ondřej z Mitvajdu, kožešnický učedník
Šifr, Jan z Mitweydu
Šifr, Jan z Mitweydu, kožešnický učedník
Mitvajd viz. Mittweid
Mlejnický, Jan - f. 132v
Mlynáře, část Žatce
Bílek, Havel ze Žatce (ze Mlynářů), kožešnický učedník
Bílek Jan ze Žatce (ze Mlynářů)
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Michal ze Žatce (z Mlynářů), kožešnický učedník
Roubal ze Žatce (ze Mlynář)
Vlk ze Žatce (ze Mlynář), pivovarník
Model, Johann Christops ze Žatce, kožešnický mistr - f. 64v, f. 66v, f. 67v, f. 68v, f. 68r
Modl, Johann Georg von Moschau - f. 66v
Modle, Wolf - f. 70v
Moravec, Albrecht, kožešnický mistr - f. 3v, f. 25v, f. 26v, f. 26r, f. 27v, f. 28r, f. 29r, f.
30r, f. 31r, f. 32v, f. 33v, f. 35v, f. 35r, f. 36v, f. 39v, f. 128r, f. 130r, f. 146v, f. 181v, f. 190r
Moř, Kolner z Chomutova - f. 138v
Moř, Tomáš z Chomutova, kožešnický učedník - f. 135v
Moschau viz. Mašťov
Most - f. 2r, f. 6v, f. 134r
Činevon, Kryštof z Mostu, kožešnický učedník
Činevon, Tomáš z Mostu
Durmšvom, Melichar z Mostu
Durmšvom, Zikmund z Mostu, kožešnický učedník
Dyršvom, Henzl z Mostu, kožešnický učedník
Dyršvom, Kašpar z Mostu
Francporman, Václav z Mostu, kožešnický učedník
Hanuš z Mostu
Jakub z Mostu, kožešnický učedník
Jan Antonín z Mostu, kožešnický učedník
Jieška, Jakub z Mostu, kožešnický učedník
Jieška, Jan z Mostu
Jiřík z Mostu
Johannes z Mostu, kožešnický učedník
Kašpar z Mostu, syn Tomáše kožešníka, kožešnický učedník
Keslar, Jeroným z Mostu
Kvido, Jakub z Mostu, kožešnický učedník
Kvido, Prakš z Mostu
Matouš z Mostu, kožešnický učedník
Meflajš, Tomáš z Mostu, kožešnický učedník
Melcar, Jiřík z Mostu
Melcar, Šimon z Mostu, kožešnický učedník
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Menzl z Mostu
Mešlejš, Melichar z Mostu, kožešnický učedník
Mešlejš z Mostu
Petr z Mostu, kožešník
Štechera, Hanuš z Mostu
Štechera, Michal z Mostu, kožešnický učedník
Tomáš z Mostu
Tomáš z Mostu, kožešník
Tomáš z Mostu, syn Vavřince kováře, kožešnický učedník
Vavřinec z Mostu, kovář
Vlach, Kašpar z Mostu, kožešnický učedník
Vlach, Matouš z Mostu
Vodička, Václav z Mostu
Wolf z Mostu, syn Tomáše kožešníka, kožešnický učedník
Zeyfred z Mostu, kožešnický učedník
Motl, z Chomutova, kožešnický učedník - f. 138v
Mouvička, Jan - f. 142v
Mraβ, Filib - f. 51r
Mrázek, tovaryš - f. 3v
Münkes, Joseps, syn Josepa Münkese, kožešnický učedník - f. 74r, f. 82r, f. 83v
Münkes, Joseps, kožešnický mistr - f. 72v, f. 73r, f. 74r, f. 75v, f. 82r, f. 83v
Mydlář, Jan - f. 143v

N
Nagel, Mattes - f. 50v
Nečer, Jan s Chomutova, kožešnický učedník - f. 147r
Neder, Ondřej, kožešnický učedník - f. 150r
Nedl, Jakub, konvář - f. 128v
Nedl, Matěj, kožešnický učedník - f. 128v
Neimod, Markus z Kadaně - f. 132v
Neimod, Zacharyáš z Kadaně, kožešnický učedník - f. 132v
Neitte, Martin ze Žatce, kožešnický učedník - f. 51r
Nekl, Martin - f. 144r
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Nemačal, Václav - f. 149v
Němcovic, Jan viz Němec, Jan
Němec, Jan, kožešnický mistr - f. 30v, f. 31v, f. 31r, f. 189r
Němec, švec - f. 134v
Nenšík, Jiřík - f. 154v
Nepomucký, Alexandr - f. 149r
Nepomyšl
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, kožešnický učedník
Schindler, Frantz auβ Pomeyβl
Neuburg nad Dunajem
Tepfr, Abel z Neuburku, kožešnický učedník
Tepfr, Krystof z Neyburku
Nikl, mečíř - f. 147v
Noha, Stanislav, kožešnický mistr - f. 133r, f. 139v, f. 139r, f. 140r, f. 189v
Nové Město pražské
Lorenc z Nového Města, kožešnický učedník
Martinů v Nového Města pražského, kožešnický učedník
Tomáš z Nového Města, kožešnický učedník

O
Oldřich z Chomutova - f. 148v
Olešnice
Sokol, Jan z Olešnice, tovaryš
Ostrov - f. 36r
Anděl z Ostrova
Fencl z Ostrova, kožešník
Hanzl z Ostrova, kožešnický učedník
Kolář, Jan z Ostrova, kožešnický učedník
Mates z Ostrova, kožešnický učedník
Petr z Ostrova, kožešnický učedník
Snoblů syn z Ostrova, kožešnický učedník
Uhl, Markus z Ostrova, kožešnický učedník
Wolf z Ostrova, syn Fencle kožišníka, kožešnický učedník
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Wolf z Ostrova, syn kovářky, kožešnický učedník
Oudlický, Jan - f. 136v

P
Pagr, Mikuláš - f. 154v, f. 154r
Pardubice
Bašek, Matyáš z Pardubic, tovaryš
Part, Lorenc z Chomutova, sladovník - f. 138r
Pátečník - f. 125r
Paul z Chomutova, kožešnický učedník - f. 138r
Paulus Erhart z Rokycan, kožešnický učedník - f. 156r
Pavel, koželuh - f. 147v
Pavel, tesař - f. 148v
Pavel, kožešnický učedník - f. 125v
Pavlovský, kožešnický mistr - f. 1r, f. 8v, f. 8r, f. 9v, f. 9r
Pavlů, Martin z Černovic, kožešnický učedník - f. 125r
Pavlů, Matěj ze Žatce, kožešnický učedník - f. 127v
Pedal, Jan - f. 153v
Pehm, Jiřík z Chomutova - f. 140v
Pehm, Matouš z Chomutova, kožešnický učedník - f. 140v
Pehm, Tomáš - f. 140v
Peka, Wolf z Taule - f. 126r
Pelikan, Deofflikus viz. Pelikán, Theophil, kožešnický mistr
Pelikán, Theophil, kožešnický mistr - f. 58r, f. 59r, f. 61r, f. 63v, f. 160v
Pelikan, Toffilis viz. Pelikán, Theophil, kožešnický mistr
Pelles, Johann Ferdinandt, inspektor - f. 71r, f. 82r, f. 83v
Penar, Ezaiáš, kožešnický učedník - f. 154v
Pernar, Jan z Maryjeperka, kožešnický učedník - f. 154r
Pernar, Michal, kožešnický mistr - f. 42r, f. 154v, f. 154r
Pertl viz Bertl, Jan
Peřina - f. 42v
Pešala, Martin, kožešnický učedník - f. 132v
Petr z Mostu, kožešník - f. 134r
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Petr z Ostrova, kožešnický učedník - f. 125v
Petr z Maryeperku, kožešnický učedník - f. 126v
Petr, jirchář - f. 151v
Petr, střelec - f. 128v
Petraželka, Jan - f. 154r
Petřina, Václav - f. 137v
Pattersam viz. Podbořany
Pichar, Herman ze Švýcarska - f. 129v
Pichar, Jan ze Švýcarska, kožešnický učedník - f. 129v
Pichovic, Jan - f. 144v
Píseckej, tovaryš - f. 3v
Písek
Štěpán z Písku
Pískoř, Tomáš - f. 133v
Pitopas, Jakub - f. 128v
Pitopas, Tobiáš, kožešnický učedník - f. 128v
Pitra, kožešník - f. 6v
Placata - f. 1v, f. 6v
Plejsnar, Kašpar z Maryjeperku, kožešnický učedník - f. 154v
Pličnár, Tomáš - viz. Pličnář, Tomáš
Pličnář, Jan, kožešnický učedník - f. 137r, f. 145v
Pličnář, Tomáš - f. 137v, f. 137r, f. 140v, f. 141r, f. 142v, f. 142r, f. 143r, f. 144r, f. 145r
Plichnar, Tomáš - f. 132r
Podbořany
Gemag, Johann von Pattersam
Gemach, Johann Petter von Pattersam, kožešnický učedník
Polák, Albrecht, kožešník - f. 186v
Polák, Jakub z Rakovníka, kožešník - f. 183r, f. 184v
Polívka, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 132r
Polívka, Jan, kožešnický mistr - f. 141r, f. 142v, f. 143v, f. 145v, f. 146v, f. 147v
Polívka, Ondřej ze Žatce, řezník - f. 132r, f. 137r, f. 140r
Pomezí - f. 42v
Pomeyβl viz. Nepomyšl
Popelář, Jan, kožešnický učedník - f. 144r
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Postelberg viz. Postoloprty
Postoloprty
Gebhart, Hanβ Jackop aus Postelberg, kožešnický mistr
Gebhart, Matteβ aus Postelberg, kožešnický učedník
Jeseck, Matteβ aus Postelberg, kožešnický mistr
Lab, Kryštof z Postoloprt, kožešnický učedník
Řezek, Jan z Postoloprt, kožešník
Řezek, Matěj z Postoloprt, kožešnický učedník
Praha - f. 3r, f. 17v, f. 19v, f. 25v, f. 27r, f. 30r, f. 32v, f. 33r, f. 35r, f. 36v, f. 38r, f. 42v, f.
42r
Beran z Prahy
Freilich, Jakub z Prahy
Freilich, Wolf z Prahy
Litavý z Prahy
Sopoušek, Jan z Prahy, písař
Urban z Prahy, kožešnický učedník
Probošt, Jan, kožešnický mistr - f. 41r, f. 142v, f. 143r, f. 148v, f. 149r, f. 150r, f. 152v
Příbram, Václav - f. 133v
Příhoda, Jan - f. 155v
Přinekara, Jakub z Joachymdolu - f. 126r
Přinekara, Jakub z Joachymdolu, kožešnický učedník - f. 126r

R
Rabat, kožešník - f. 7v
Rac, Matěj, kožešnický učedník - f. 152r
Rak, Matěj, kožešnický učedník - f. 153v
Rak, Řehoř - f. 153v
Rakousy nad Enží
Steinmauer, Wolf aus dem lant ob der Enβ, kožešnický učedník
Rakovnický, Jan, kožešnický mistr - f. 144r, f. 145v
Rakovník
Beran, Jan z Rakovníka
Lorenc, Jakub z Rakovníka, kožešnický učedník
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Lorenc, Jan z Rakovníka
Polák, Jakub z Rakovníka, kožešník
Štirak, Jan z Rakovníka, kožešnický učedník
Štirak, Václav z Rakovníka
Rauch, Johann Georg - f. 64v
Rauchhund, Jan z Lipska, kožešnický učedník - f. 141r
Rebitzer, Peter de Lavro - f. 71v
Rediger, Frantz Joseps, kožešnický učedník - f. 72v
Reiff, Johann Jacob von Moschau - f. 66v
Reimolt, Andres z Kynšperku, kožešnický učedník - f. 151v
Reina, sluha - f. 139r
Reina, Matěj, kožešnický učedník - f. 139r
Rensa, Jan - f. 139v
Richter, Cetser - f. 20v
Richter, Johann Clemens von Lutitz ze Žlutic, syn Johanna Georga Richtera, kožešnický
učedník - f. 62v
Richter, Johann Georg von Lutitz, kožešnický učedník - f. 56r, f. 57r, f. 62v, f. 62r, f. 63r,
f. 64r, f. 65v, f. 65r, f. 66r
Richter, Johann Wentzl von Lutitz, syn Johanna Georga Richtera ze Žlutic, kožešnický
učedník - f. 62r
Rogel, Jan od svatý Anny hory, kožešnický učedník - f. 129v
Rogel, Martin od Hory sv. Anny, havíř - f. 129v
Rödling, John Georg viz. Röhling, Johann Georg
Röhling, Johann Georg - f. 63r, f. 64r
Rokycany
Paulus Erhart z Rokycan, kožešnický učedník
Roneš, Martin, kožešnický mistr - f. 26r, f. 29v, f. 36v, f. 41v, f. 127r, f. 130v, f. 136v, f.
139v
Roubal, Václav - f. 138v
Roubal ze Žatce (ze Mlynář) - f. 131r
Roudnice - f. 32v
Roztyly, část obce Chbany
Hanzl z Roztyl, kožešnický učedník
Rychter, Adrian z Kadaně - f. 125r
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Rychter, Honz z Kadan - f. 146v
Rychter, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 146v
Ryšavý, Jíra, kožešnický mistr - f. 1r, f. 2r, f. 7r, f. 14v, f. 14r, f. 125v

Ř
Řehořovic, Jiřík - f. 133v
Řezáč, Tomáš - f. 152r
Řezáč, Tomáš - f. 153v
Řezek, Jan z Postoloprt, kožešník - f. 155r
Řezek, Matěj z Postoloprt, kožešnický učedník - f. 155r
Řezíč, Krystof - f. 148v
Říha, kožešnický mistr - f. 13r, f. 14r, f. 125v

S
Saatz viz. Žatec
Sajoušek, Václav ze Žatce, kožešnický učedník - f. 136v
Samit, Beneš z Freysu, kožešnický učedník - f. 127v
Saska, kožešnický mistr - f. 1r, f. 5v
Sdeinmauere, Wentzl, syn Wolfa Steinmauera, kožešnický učedník - f. 60r, f. 61v
Sebart, Honš Jakub, kožešnický učedník - f. 156r
Sedlář, Tomáš - f. 150v
Sedlon, Matouš - f. 129r
Sehemmer, Johann Georg - f. 61r
Seidl, Leopold - f. 68r
Seitter, Frantz Carl, kožešnický učedník - f. 64v
Sejkor, Jan - f. 181v
Sejkora, Václav, tovaryš - f. 181v
Seksner, Petr z Greifenberku, kožešnický učedník - f. 141r
Sekyráč, Matouš z Lokte, kožešnický učedník - f. 141r
Selenstein, Daniel - f. 44r
Senematský, Blažej, kožešnický učedník - f. 148r
Sesiner, Georg - f. 61r
Seyfryd, Henrych - viz. Zeifrid, Henrych
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Schimmer, Georg - f. 63v
Schindler, Anton auβ Pomeyβl, kožešnický učedník - f. 67v, f. 67r, f. 68v, f. 69v, f. 69r
Schindler, Frantz auβ Pomeyβl - f. 67v
Schiketantz, Frantz Carl, inspektor - f. 69v
Schirl, Wentzl Frantz, inspektor - f. 67v
Schuldes, Karl, syn Leonharta Schulta, kožešnický učedník - f. 73r, f. 82r, f. 83v
Schultes, Frantz Joseps, syn Josefa Schultese, kožešnický učedník - f. 71v, f. 72v, f. 72r, f.
73v, f. 73r, f. 74r, f. 75v, f. 83r
Schultes, Joseps, kožešnický učedník, mistr - f. 66r, f. 70v, f. 70r, f. 71v, f. 71r
Schultes, Johann Georg - f. 66r
Schultes, Johann Wentzl, syn Josefa Schultese, kožešnický učedník - f. 70v
Schultes, Leonhart, syn Josefa Schultese, kožešnický učedník, mistr - f. 70v, f. 70r, f. 72v,
f. 72r, f. 73v, f. 73r, f. 74v, f. 75v, f. 82r
Siegl, Anton, kožešnický učedník - f. 72v, f. 83r
Skopec, Bartoš, purkmist Žatce - f. 7r
Sladkovic, Jindřich - f. 189v
Slaný - f. 30r, f. 39r, f. 186v
Slavětín - f. 2r
Slavík, Jakub - f. 148v
Slavík, Řehoř - f. 151r
Slavkov
Erhart ze Slavkova
Krmis, Jan ze Slavkova, kožešnický učedník
Uhl, Hanuš ze Slavkova
Uhl, Jiřík ze Slavkova, kožešnický učedník
Slegl, Wentzl - f. 60r
Sleinnen, Perchler Michal, kožešnický učedník - f. 151r
Slepitzka, Buslaf, kožešnický učedník – f. 51v, f. 52v
Slezáková, Kateřina - f. 190r
Snoblů syn z Ostrova, kožešnický učedník - f. 128v
Sochůrek, Jan Hambrk ze Žatce - f. 129r
Sochůrek, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 129r
Sokol, Jan z Olešnice, tovaryš - f. 188v
Sokolář, Jan - f. 150r
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Sokolář, Jan, kožešnický učedník - f. 149r
Sokolář, Jiřík, kožešnický učedník - f. 150r
Sokolov
Krimβ, Georg aus Falkonau, kameník
Krimβ, Johanneβ Matüβ aus Falkonau, kožešnický učedník
Tetle, Henzl ze Sokolova, kožešnický učedník
Tetle, Macz ze Sokolova
Sopoušek, Jan z Prahy, písař - f. 1v, f. 12r, f. 13r, f. 14v, f. 126r
Sopoušek, Jan, kožešnický mistr - f. 1r, f. 6v, f. 7v, f. 7r, f. 126r
Sopušek, Jan viz. Sopoušek, Jan z Prahy, písař
Souček, Jakub, kožešnický mistr - f. 14r, f. 20r, f. 22r, f. 23v, f. 23r, f. 27v, f. 29r, f. 31r, f.
33v, f. 33r, f. 35v, f. 35r, f. 38r, f. 190r
Souček, Jan - f. 140v
Spenkl, Adam z Varů, kožešnický učedník - f. 141v
Srba, Petr - f. 15v
Staněk, tovaryš kožešník - f. 20r
Starks, Johann Wentzl von Moschau, kožešnický učedník - f. 66v
Steinmauer, Wolf aus dem lant ob der Enβ, kožešnický učedník - f. 50v, f. 50r, f. 60r
Stejskal, Pavel - f. 129r
Stiak, Jan, kožešník - f. 29v
Stiastney, Camil Johann - f. 61r, f. 63v
Stör, Mikael - f. 64v
Stouhal, Jan, kožešnický učedník - f. 126v
Straneč, Matyáš - f. 140r
Strejček, Jan z Kadaně, kožešnický učedník - f. 136v
Stryala, Jiří - f. 133v
Středa, Matouš ze Žatce - f. 136r
Středa, Václav ze Žatce, kožešnický učedník - f. 136r
Stříbrský, Jan - f. 139r
Sušil, Adam ze Žatce - f. 128v
Sušil, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 128v
Svatoš, Jakub z Chomutova, uzdář - f. 140v
Swenlyk - viz. Doubrava, Vít
Syber, Pavel, truhlář - f. 146r
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Syrůče, Adam z Kadaně - f. 140r
Syrůček, Jan, kožešnický mistr - f. 155r
Syrůček, Jarolím z Kadaně, kožešnický učedník - f. 140r
Syrůček, Ondřej - f. 128v
Syrůček, Šimon z Kadaně, kožešnický učedník, mistr - f. 140r, f. 148v, f. 149r, f. 150r, f.
151v, f. 153v, f. 153r

Š
Šachtman, Jáchym - f. 23v
Šebestián z Kadaně - f. 126v
Šekupský, Matěj, kožešnický učedník - f. 152v
Šepsa, Bernart z Kadaně, kožešnický učedník - f. 136v
Šifr, Jan - f. 152v
Šifr, Jan z Mitweydu - f. 126v
Šifr, Jan z Mitweydu, kožešnický učedník - f. 126v
Šich, Martin - f. 146v
Šíma, Jiřík z Ústí, kožešnický učedník - f. 155r
Šimon z Dobrušky - viz. Dobruška, Šimon
Šimon z Ústí, kožešnický učedník - f. 126r
Šimon, tesař - f. 131v
Šimr, Krystyán - f. 156r
Širik, Hons z Kadaně - f. 149v
Širik, Jan z Kadaně, kožešnický učedník - f. 149v
Širokej, Jan - f. 149v
Škarnejka, Havel - f. 41r
Škarnička, Havel - f. 148r
Škošar, Jiřík, kloboučník - f. 152v
Škubela - f. 26r
Škupský, Jan mladý, rychtář - f. 154r
Šlegfer, Pavel - f. 148r
Šleifer, Pavel - f. 149r
Šloc, Joachym z Kreifenberku, kožešnický učedník - f. 142v
Šluk, Jakub - f. 138r
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Šluk, Jarolím - f. 152v
Šmejdíř, Jan - f. 139v
Šmejdíř, Jan - f. 147v
Šmejdíř, Martin, kožešnický učedník, mistr - f. 139v, f. 155v
Šmejkar, Mikuláš, syn Martina Šmejkara, kožešnický učedník - f. 155v
Šmíd, Jiřík - f. 149v
Šmíd, Jiřík, provazník - f. 146r
Šmíd, Matouš, kožešnický mistr - f. 22r, f. 23v, f. 27v, f. 28r, f. 29r, f. 31r, f. 33v, f. 35v, f.
39v
Šmika, Diviš - f. 154v
Šmit, Franc, kožešnický mistr- f. 30v, f. 31r, f. 32v, f. 130v, f. 187v
Šmouzlar, Jiřík - f. 136r
Šmucler, Jiřík - f. 139r
Šneweys, Franc - f. 126r
Šodt, Krystof z Kynšperku, kožešnický učedník - f. 143v
Šolgenacht, Jiřík - f. 151r
Šolnar, z Chomutova, sladovník - f. 140v
Šolner, Tomáš - f. 140v
Špička, Vavčinec - f. 143r
Šrám, Jiřík, kožešnický učedník - f. 156v
Šrámek, Jan - f. 145v, f. 148r
Šreiber, Lorenc z Varú, kožešnický učedník - f. 150v
Šreiber, Tomáš z Varů - f. 150v
Šrer, Jakub z Chomutova - f. 151r
Šrer, Michal z Chomutova, kožešnický učedník - f. 151r
Šryf, Jan - f. 149v
Štamejzl, Abrahám z Taulu, kožešnický učedník - f. 127v
Štampach, Mikuláš z Štampechu a v Lukách - f. 142v
Štampoch, Bartle z Chomutova - f. 138r
Štampoch, Hans z Chomutova, kožešnický učedník - f. 138r
Štefan, Jíra z Chomutova, kožešnický učedník - f. 125v
Štefan z Marieperku, kožešnický učedník - f. 152r
Štefan z Taulu, kožešnický učedník - f. 125r
Štechera, Hanuš z Mostu - f. 133r
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Štechera, Michal z Mostu, kožešnický učedník - f. 133r
Šteigener, Melicher z Greifenburku, kožešnický učedník - f. 144v
Štěpán z Písku - f. 15v
Štika, Pavel, kožešnický mistr - f. 1v, f. 5r, f. 6v, f. 7v, f. 141r
Štirak, Jan z Rakovníka, kožešnický učedník - f. 144r
Štirak, Václav z Rakovníka - f. 144r
Štonkrynar, Henzl z Jaochymdolu, kožešnický učedník -127v
Štotknecht, Jan z Chomutova - f. 125r
Štotknecht, Pavel z Chomutova, kožešnický učedník - f. 125r
Štylm, Matouš - f. 153v
Šubrt, Jan - f. 156r
Šurak, Jan z Tatiného, kožešnický učedník - f. 143r
Šustr, Jakub z Březnice, kožešnický učedník - f. 131v
Šustr, Jiřík z Březnice - f. 131v
Švacha, Šimon - f. 143r
Švamberk, Diviš, kožešnický mistr - f. 35r, f. 41v, f. 136r, f. 138v, f. 140r, f. 144v, f. 144r,
f. 145v
Švamberk, Jan mladší, kožešnický mistr - f. 17r, f. 20r, f. 22r, f. 23v, f. 25v, f. 26v, f. 26r,
f. 27v, f. 29r, f. 31r, f. 33v, f. 33r, f. 34r, f. 35v, f. 39v, f. 125r, f. 126v, f. 186r
Švamberk, Jan starší, kožešnický mistr - f. 2r, f. 3v, f. 6r, f. 7v, f. 10r, f. 11v, f. 11r, f. 12v,
f. 13v, f. 14v, f. 14r, f. 15v, f. 17r, f. 18v, f. 19r, f. 20v, f. 20r, f. 21r, f. 22r, f. 23v, f. 23r, f.
24v, f. 24r, f. 25v, f. 26r, f. 27v, f. 27r, f. 28r, f. 29r, f. 31r, f. 33v, f. 33r, f. 34r, f. 35v, f. 39v,
f. 120r, f. 125v, f. 125r, f. 126v, f. 126r, f. 130v, f. 130r, f. 131r, f. 132v, f. 186r
Švamberk, Matěj, kožešnický mistr - f. 20r, f. 22r, f. 23v, f. 27v, f. 29r, f. 126v, f. 186v
Švehla, Matouš ze Žlutic - f. 146v
Švehla, Vavřinec ze Žlutic, kožešnický učedník - f. 146v
Švejcar, Mikuláš, kožešnický mistr - f. 18r, f. 19v, f. 20v, f. 21r, f. 126v, f. 126r, f. 127v, f.
129v, f. 186v
Švercendel, Andres z Chomutova - f. 139r
Švercendel, Matouš z Chomutova, kožešnický učedník - f. 139r
Švercl, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 127v
Švubrů, Jan ze Žatce, kožešnický učedník - f. 127r
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T
Tabik, hospodský - f. 37r
Tanlar, Jiřík z Kadaně, kožešnický učedník - f. 127v
Tatiná
Šurak, Jan z Tatiného, kožešnický učedník
Taube Hons - f. 24r, f. 26v
Tegnler, Jakub - f. 153r
Tepfr, Abel z Neuburku, kožešnický učedník - f. 126r
Tepfr, Krystof z Neyburku - f. 126r
Teplá - f. 2r
Teplice
Jakubovic, Adam z Teplic, kožešnický učedník
Terolt, Hons, kožešník - f. 133r
Teřina, Jan, kožešnický mistr - f. 151v
Tesák, Jan - f. 143v
Tetle, Henzl ze Sokolova, kožešnický učedník - f. 132r
Tetle, Macz ze Sokolova - f. 132r
Tichej, Jan - f. 130v
Tichej, Matouš, švec - f. 142v
Tichej, Václav, f. 151v
Tittel, Jackob viz. Dittel, Jackob, syn Venzela Dittela, kožešnický učedník
Tittel, Joanneß viz. Dittel, Joanneß, syn Venzela Dittela, kožešnický učedník
Tittel, Venzel viz. Dittel, Venzel, kožešnický mistr
Tnesarge, Lorenc z Greifenberku, kožešnický učedník - f. 146r
Tobolář, Ondřej z Kadaně - f. 134v
Tomáš - f. 189r
Tomáš z Kadaně, koželuh - f. 125r
Tomáš z Mostu - f. 28r
Tomáš z Mostu, kožešník - f. 128r, f. 131v
Tomáš z Mostu, syn Vavřince kováře, kožešnický učedník - f. 126v
Tomáš z Nového Města, kožešnický učedník - f. 125v
Tomáš ze Žatce, kožešnický učedník - f. 131r
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Tomáš, kožešnický mistr - f. 24v, f. 25v, f. 26r, f. 27v, f. 29r, f. 31v, f. 31r, f. 33v, f. 35v, f.
39v, f. 129v
Tomáš, podruh - f. 151r
Tomáš, pryčnář - f. 135r
Tošnev, Andres z Kadaně - f. 132r
Tošnev, Ondřej z Kadaně, kožešnický učedník - f. 132r
Toužim
Dyna, Jan z Toužima, kožešnický učedník
Dyna, Jiřík z Toužima, kožešnický učedník
Dyna, Petr z Toužimi
Toužimskej, Simeon - f. 145r
Trahobylský, Daniel - f. 151r
Trampeška, Matouš, kožešnický mistr - f. 3v, f. 19r, f. 22r, f. 23v, f. 24v, f. 26v, f. 26r, f.
27r, f. 29r, f. 30r, f. 31v, f. 31r, f. 32v, f. 33v, f. 126r, f. 127v, f. 127r, f. 128v, f. 128r, f. 129r,
f. 130v, f. 131v, f. 187v, f. 190v
Tregl z Annaperku - f. 145v
Trkal, Jiří - f. 36v
Trnka, Matouš, kožešnický mistr - f. 2r, f. 8r, f. 9v, f. 11v, f. 11r, f. 12v, f. 13v, f. 13r, f.
14v, f. 14r, f. 15v, f. 15r, f. 16r, f. 32v, f. 120r, f. 125v, f. 125r
Trnková, Markyta, manželka Matouše Trnky - f. 2r, f. 28r, f. 29r
Trorský, Jan, kožešnický mistr - f. 151r
Trostman, Valtin z Borku, kožešnický učedník - f. 149r
Truhlářovic, Jan, kožešnický učedník - f. 140r
Třebenice - f. 2r
Třtina, Jan, kožešnický učedník - f. 142v
Třtina, Matouš - f. 142v
Tučavic, Šafář - f. 128r
Tuček, Jan, kožešnický učedník - f. 130v
Tučka, Adam z Chomutova - f. 147r
Tučka, Matouš - f. 128r, f. 130v
Tučka, Jan, šafář - f. 130v
Tumovic, Jan - f. 129v
Tumpert, Wentzl ze Žatce - f. 67r
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Turek, Jan, kožešnický učedník, mistr - f. 27r, f. 29v, f. 29r, f. 30r, f. 31r, f. 33v, f. 33v, f.
33r, f. 34r, f. 35v, f. 35v, f. 35r, f. 37r, f. 39v, f. 131v, f. 131r, f. 133r, f. 137v, f. 187v
Tyrolt, Kašpar - f. 151v
Tytl, Jan, kožešnický učedník - f. 157v
Tytl, Václav, kožešnický učedník, mistr - f. 155v, f. 157v

U
Udalrikus, Bernardt - f. 63r, f. 64r
Uhl, Hanuš ze Slavkova - f. 129v
Uhl, Jiřík ze Slavkova, kožešnický učedník - f. 129v
Uhl, Markus z Ostrova, kožešnický učedník - f. 142r
Ulrych, Matěj, kožešník - f. 42r
Undres z Kadaně, šmejdíř - f. 125r
Urban, sladovník - f. 2r
Šimků, Urban z Krtů, kožešnický učedník - f. 127r
Urban z Prahy, kožešnický učedník - f. 125v
Urban, kněží - f. 141v
Urban, sladovník - f. 2r
Urban, kožešnický učedník - f. 125v
Ústí nad Labem
Šíma, Jiřík z Ústí, kožešnický učedník
Šimon z Ústí, kožešnický učedník

V
Václav z Vrbic, kožešnický učedník - f. 130v
Václav, kožešnický mistr - f. 25v, f. 26v, f. 26r, f. 27v, f. 29r, f. 34r, f. 128r, f. 129v
Václav, syn Kozího Bradky, kožešnický učedník - f. 129r
Václav, syn Linharta kožešnický mistra, kožešnický učedník - f. 129r
Václav, syn Lorence, kožešnický učedník - f. 125v
Vacman, Aukustin - f. 153r
Valenta z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125v
Valenta, obchodník - f. 6r
Valentin, provazník - f. 152v
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Váňa, obchodník - f. 6v
Vavřinec z Mostu, kovář - f. 126v
Vavřinec, zámečník - f. 129r
Vegner, Hans -141v
Veliká Ves
Jan z Veliký Vsi, kožešnický učedník
Jiřík z Veliký Vsi, krčnář
Vencl z Kadaně, bečvář - f. 131r
Venort, Baltazar - f. 153v
Venturis z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125v
Venzl z Kadaně, kožešnický učedník - f. 125r
Vereneck, Morettz - f. 47v
Vidláček, kožešnický mistr- f. 11v, f. 125v
Vidman, Hanuš ze Žlutic, kožešník - f. 130r
Vidman, Jan ze Žlutic, kožešnický učedník - f. 130r
Vidmon, Jiřík z Taulu - f. 129r
Vidmon, Jiřík z Taulu, kožešnický učedník - f. 129r
Viktorín, mlynář - f. 132r
Vilémov (u Kadaně)
Henzl z Vilímova, kožešnický učedník
Jiřík Vencl z Vilímova
Vilímov – viz. Vilémov (u Kadaně)
Vít, syn Melichara, kožešnický učedník - f. 134r
Vladyka, Petr, kožešnický mistr - f. 33r, f. 41v, f. 41r, f. 131r, f. 132v, f. 132r, f. 133r, f.
134r, f. 135v, f. 135r, f. 136v, f. 137r, f. 138v, f. 138r, f. 139r, f. 140v, f. 141r, f. 142v, f. 142r,
f. 144v, f. 144r, f. 166v, f. 187v, f. 189v
Vladyková, Alžběta, manžekla Petra Vladyky - f. 188r, f. 189v
Vlach, Benedikt z Borku, kožešnický učedník - f. 145v
Vlach, Jan z Borku - f. 145v
Vlach, Kašpar z Mostu, kožešnický učedník - f. 133r
Vlach, Matouš z Mostu - f. 133r
Vlk, Ondřej ze Žatce, kožešnický učedník - f. 134v
Vlk ze Žatce (ze Mlynář), pivovarník - f. 134v
Vlkonice
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Wenda, Anton aus Wilkonitz, kožešnický učedník
Vobrázek mladý, kožešnický mistr - f. 2r
Vočíhanr, Šimon, kožešnický učedník - f. 143v
Vodička, Jan, kožešnický mistr - f. 37r, f. 40r, f. 41v, f. 132v, f. 134r, f. 137v, f. 137r, f.
140r, f. 143r, f. 144v, f. 145v, f. 146v, f. 149v, f. 150r, f. 187v
Vodička, Jan, syn Kymle Vodičky, kožešnický učedník - f. 131v
Vodička, Jan, syn Václava Vodička, kožešnický učedník - f. 140r
Vodička, Tomáš - f. 133v
Vodička, Václav - f. 140r, f. 143r
Vodička, Václav z Mostu - f. 133r
Vodička, Václav, kožešnický učedník - f. 143r
Vogl, Franz, kožešnický učedník - f. 61r, f. 63v
Vojnar, Petr z Jechumstalu - f. 133r
Vojnar, Zacharyáš z Jechumstalu, kožešnický učedník - f. 133r
Vojtíšek, tovaryš - f. 3v
Voknor, Jiřík, kožešnický učedník - f. 153v
Vokun, Bartoš, syn Jan Voluna, kožešnický učedník - f. 130r
Vokun, Jan, kožešník - f. 17r, f. 18r, f. 19v, f. 19r, f. 130r
Volek, Jan, kožešnický učedník - f. 144r
Volek, Pavel - f. 144r
Vondráček ze Žatce, řezník - f. 131r
Vondrák z Vrbic - f. 130v
Voráček, kožešnický mistr - f. 5v
Vořehavský, Jan - f. 145r
Voříhanr, Václav - f. 143v
Vostatek, Bartoš, kožešnický mistr - f. 1r, f. 5v, f. 5r
Vosunáctý, Jan - f. 154r
Vosunáctý, Jan, kožešnický učedník - f. 154r
Vouziczka, Frantz Antoni - f. 68r
Vrašil, Martin - f. 132v
Vrba, Jan - f. 136v
Vrba, kožešnický učedník, mistr - f. 2v, f. 2r, f. 12v, f. 12r, f. 14r, f. 15r
Vrbánek, Jakub - f. 147v
Vrbánek, Jan, kožešnický učedník - f. 147v
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Vrbice
Matěj z Vrbic, kožešnický učedník
Václav z Vrbic, kožešnický učedník
Vobndrák z Vrbic
Vrtal, Matěj - f. 136r, f. 147r
Vrtal, Mikuláš - f. 147r
Vyduna, Jan - f. 144r
Vynopal, Fridrich - f. 153r

W
Wagner, Adam, kožešnický mistr - f. 46r, f. 47r, f. 49r, f. 50r, f. 53v, f. 56v, f. 57r, f. 159v
Wagner, Cordhard - f. 60r
Wenda, Anton aus Wilkonitz, kožešnický učedník - f. 74r, f. 75v
Werner, Johann Leopold, radní - f. 62r
Weybrů, Wolf z Kadaně, kožešnický učedník - f. 144v
Weybrů, Zacharyáš z Kadaně, kožešnický učedník - f. 144v
Weys, Jan z Kadaně - f. 126v
Weys, Jan z Kadaně, kožešnický učedník - f. 126v
Wildner, Johann Thomas ze Žatce - f. 67r
Wilkonitz viz. Vlkonice
Wolf, David z Chomutova, kožešnický učedník - f. 143v
Wolf, Krystof z Chomutova - f. 143v
Wolf ze Hba -19v
Wolf z Kadaně, syn Tomáše koželuha, kožešnický učedník - f. 125r
Wolf z Mostu, syn Tomáše kožešníka, kožešnický učedník - f. 131v
Wolf z Ostrova, syn Fencle kožišníka, kožešnický učedník - f. 140v
Wolf z Ostrova, syn kovářky, kožešnický učedník - f. 128v
Wolf, kožešnický učedník - f. 125r, f. 130v
Wotitzka, Carol - f. 51v

Z
Zacharyáš Jochumstálský, kožešnický mistr - f. 145r, f. 146v, f. 146r, f. 148r, f. 149r, f.
150v, f. 150r
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Zacharyáš, syn Jana apatykáře, kožešnický učedník - f. 135v
Závora, Petr - f. 150r
Zbytek, Matouš - f. 37v
Zeifrid, Henrych, kožešnický mistr - f. 29r, f. 35v, f. 39v, f. 40r, f. 41v, f. 127v, f. 127r, f.
129v, f. 129r, f. 130v, f. 131v, f. 132v, f. 132r, f. 134v, f. 134r, f. 136v, f. 138v, f. 141r, f.
144v, f. 148r, f. 166v
Zeifrid, Jindřich - viz. Zeifrid, Henrych
Zeifrid, Mikuláš, syn Henryka Zeifrida, kožešnický učedník - f. 144v
Zelenka, Daniel - f. 156r, f. 157v, f. 159v, f. 159r
Zelenka, Petr, kožešnický mistr - f. 154v, f. 154r, f. 155v
Zelenka, Václav, kožešnický mistr - f. 152v, f. 152r
Zelik, Jiřík z Chomutova, kožešnický učedník - f. 127r
Zelik, Martin z Chomutova - f. 127r
Zeman, Jiřík, sladovník - f. 130r
Zeman, Václav, kožešnický učedník - f. 130r
Zeyfred z Mostu, kožešnický učedník - f. 133r
Zhorosedl, Jakub - f. 130v
Zigfryd, Henrych - viz. Zeifrid, Henrych
Zigfryd, Jindřich - viz. Zeifrid, Henrych
Zima, Jan, kožešnický učedník - f. 130r
Zima, Jiřík, sladovník - f. 130r
Zivotný, Jan, kožešnický učedník - f. 152v
Zlatý, Jan - f. 35r
Zlepihka, Bouslav, kožešnický učedník viz. Slepitzka, Buslaf, kožešnický učedník
Zub, Jakub, kožešnický mistr - f. 1v, f. 1r, f. 2r, f. 6v, f. 8r, f. 9r, f. 10v, f. 11v, f. 13r, f.
14v, f. 19r, f. 125v, f. 125r, f. 126v, f. 186v
Zub, Matouš, kožešnický mistr - f. 125v
Zuppa, Kryštof - f. 142r
Zvoníček, Blažej - f. 132v

Ž
Žatec - f. 61v, f. 63v, f. 64v, f. 64r, f. 66r, f. 67r, f. 68r, f. 159r, f. 160r
Bílek, Havel ze Žatce (ze Mlynářů), kožešnický učedník
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Bílek, Jan ze Žatce (ze Mlynářů)
Czech, Johann ze Žatce
Dobiáš ze Žatce, řezník
Fischer, Georg ze Žatce
Hlíza, Václav ze Žatce
Hlíza, Václav ze Žatce, kožešnický učedník
Holý, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Holý, Mikuláš, ze Žatce
Jan ze Žatce, syn Dobiáše řezníka, kožešnický učedník
Jan ze Žatce, syn Martina pivovarníka, kožešnický učedník
Konic, Kašpar ze Žatce
Konic, Lukeš ze Žatce, kožešnický učedník
Kosetzin, Johann ze Žatce, kožešnický učedník
Krouzek, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Kukla, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Martin ze Žatce, pivovarník
Michal ze Žatce (z Mlynářů), kožešnický učedník
Mikuláš ze Žatce, kožešnický učedník
Model, Johann Christops ze Žatce
Pavlů, Matěj ze Žatce, kožešnický učedník
Polívka, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Polívka, Ondřej ze Žatce, řezník
Roubal ze Žatce (ze Mlynář)
Sajoušek, Václav ze Žatce, kožešnický učedník
Sochůrek, Jan Hambrk ze Žatce
Sochůrek, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Středa, Matouš ze Žatce
Středa, Václav ze Žatce, kožešnický učedník
Sušil, Adam ze Žatce
Sušil, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Švubrů, Jan ze Žatce, kožešnický učedník
Tomáš ze Žatce, kožešnický učedník
Tumpert, Wentzl ze Žatce
Vlk, Ondřej ze Žatce, kožešnický učedník
231

Vlk ze Žatce (ze Mlynář), pivovarník
Vondráček ze Žatce, řezník
Wildner, Johann Thomas ze Žatce
Žižka, Jan, kožešnický mistr - f. 2r, f. 6v, f. 11v, f. 13v, f. 15v
Žlutice
Richter, Johann Clemens von Lutitz, syn Johanna Georga Richtera, kožešnický
učedník
Richter, Johann Georg von Lutitz, kožešnický učedník
Richter, Johann Wentzl von Lutitz, syn Johanna Georga Richtera ze Žlutic, kožešnický
učedník
Švehla, Matouš ze Žlutic
Švehla, Vavřinec ze Žlutic, kožešnický učedník
Vidman, Hanuš ze Žlutic, kožešník
Vidman, Jan ze Žlutic, kožešnický učedník
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Příloha č. 1
Tabulka písařských rukou (čeština)
Písařská

Umístění

ruka
A
(Sopoušek)

určení zápisů

f. 1v - 3v nahoře, ff. 5v – 16v, f. 96v, ff. 120v –
123r nahoře, f. 124v nahoře a uprostřed, f. 124r, f.

1474 - 1533

125v, f. 180v

B

f. 1r dole, ff. 153r - 154v nahoře

C

f. 2v dole

1615 - 1625
sine

f. 3v dole, f. 24v dole, ff. 24r dole - 36v, ff. 128v
D

Časové

dole - 132r nahoře, f. 133r nahoře, f. 187v, f. 189r, f.
190v, f. 190r dole

1551, 1554 1565

E

f. 3r nahoře

F

f. 3r dole, f. 42r dole, f. 43v, f. 155v uprostřed

1630 - 1636

f. 4r, ff. 36r - 39r, f. 117v, f. 118v, f. 134v dole, ff.

1561, 1565 -

G
H
I

1569

134r – 137v nahoře, f. 166v, f. 185v, f. 188 v
ff. 16r - 17v, f. 125r nahoře, f. 189v nahoře
ff. 17r – 20v nahoře, 118r - 119v nahoře, f. 132r
dole, f. 133v
ff. 20v dole – 23v nahoře, f. 117r, 125r dole – 128v

J

K

L

1568
1535 - 1538
1538 - 1544
1542 - 1552,

nahoře, f. 133r dole, f. 134v nahoře, ff. 137v dole –

1564, 1569 -

141v nahoře, ff. 141r – 147r nahoře, f. 185r, f. 186v

1588

ff. 23v dole - 24r nahoře

1552 - 1554

f. 40r, f. 41v nahoře a dole, f. 41r, f. 132v dole, f.
181v, ff. 183r – 184v, f. 187r, f. 188r, f. 189v dole

1570, 1572 1575, 1580 1582

M

f. 41v uprostřed, f. 42v

N

f. 42r nahoře

1578

O

f. 119v dole

1560

P

f. 123r dole, f. 124v dole

1541

Q

f. 141v dole, f. 150r dole

1572, 1596

1574, 1575
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R

ff. 147r dole – 150r nahoře, ff. 151v – 152v

1586 - 1606

S

ff. 152r – 153v

1609 - 1613

T

f. 154v dole, f. 154r uprostřed

1627

U

f. 154r nahoře

1626

V

f. 154r dole, f. 155v nahoře

1629

W

f. 155v dole

1636

X

ff. 155r – 156r nahoře, f. 157v dole

Y

ff. 156r dole – 157v nahoře

1666

Z

f. 186r

sine
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1649 - 1662,
1676

Tabulka písařských rukou (němčina)
Písařská

Umístění

Časové
určení zápisů

ruka
A

ff. 43r – 45r, ff. 157r – 159r

1675 - 1679

B

f. 46v

C

ff. 46r – 60r, f. 160v

D

f. 61v

E

ff. 61r – 63r, f. 160r

1722 - 1730

F

ff. 64v – 66r nahoře, ff. 68r – 69v

1730 - 1737

G

ff. 66r dole – 68v

1741 - 1759

H

ff. 69r – 70r

1761 - 1766

I

ff. 71v – 73v, ff. 82r – 83v

1769 - 1799

J

ff. 73r – 75v

1803 - 1814

1681
1682 - 1708
1714
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Příloha č. 2
Tabulka měst, z kterých přišli učni
Město

Počet učňů

Annaberg-Buchholz

4

Bílina

1

Bochov

2

Borek

5

Březnice

1

Cvikov

1

Černovice

1

Deštný

1

Elsterberg

1

Erfurt

1

Frankfurt

1

Freiberg

1

Gryfów Śląski

10

Horažďovice

2

Cheb

3

Chomutov

33

Jáchymov

19

Kadaň

44

Karlovy Vary

7

Košumberk/Krucemburk

1

Krty

3

Kryry

1

Kynšperk nad Ohří

2

Lipsko

2

Litomyšl

1

Loket

1

Marienberg

4

Mašťov

1

Mittweida

2
236

Mlynáře, část Žatce

2

Most

22

Nepomyšl

1

Neuburg nad Dunajem

1

Nové Město pražské

4

Ostrov

9

Podbořany

1

Postoloprty

5

Praha

1

Rakousy nad Enží

1

Rakovník

2

Rokycany

1

Roztyly, část obce Chbany

1

Slavětín

1

Slavkov

2

Sokolov

4

Tatiná

1

Teplá

1

Teplice

1

Toužim

2

Ústí nad Labem

2

Veliká Ves

1

Vilémov (u Kadaně)

1

Vlkonice

1

Vrbice

2

Žatec

21

Žlutice

5

neurčeno

132
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Příloha č. 3
Obrazová příloha

Erb staroměstských kožešníků z přelomu 16. a 17. století.
(Hrdlička Jakub, Pražská heraldika, Praha 1993, s. 105)

Pečeť přitištěná na výučním listě žateckých kožešníků z roku
1772
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Ukázky z knihy žateckých kožešníků z let 1474 - 1814
(SOkA Louny, fond Cech kožešníků Žatec, ev. č. 2)

přední desky

f. 120v
písařská ruka A (čeština)
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f. 154v
písařská ruka B (čeština)

f. 33r
písařská ruka D (čeština)
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f. 3r
písařská ruka F (čeština)

f. 37r
písařská ruka G (čeština)

f. 16r
písařská ruka H (čeština)

f. 22r
písařská ruka J (čeština)

f. 40r
písařská ruka L (čeština)

f. 123r
písařská ruka P (čeština)

f. 148r
písařská ruka Q (čeština)

f. 153v
písařská ruka S (čeština)
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f. 156v
písařská ruka X (čeština)

f. 190r
zápis červenou hrudkou

f. 46r a 47v
písařská ruka C (němčina)

247

f. 61v
písařská ruka D (němčina)

f. 66v
písařská ruka F (němčina)

