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Anotace 

Diplomová práce "Život soběslavských měšťanů v letech 1525 - 1550 z pohledu jejich 

testamentů" je založena na studiu testamentů mužů a žen, které jsou pro sledované období 

dochovány ve Státním okresním archivu v Táboře. Přibližuje laické i odborné veřejnosti 

ucelený soubor raně novověkých testamentů a pozůstalostních rejstříků soběslavských 

měšťanů, mapuje testamentámí praxi v poddanském městě, umožňuje poznat způsob života 

lidí, profesní a sociální stratifikaci raně novověké společnosti a finanční hospodaření 

jednotlivých domácností. Výjimečným způsobem poukazuje na vztah člověka k Bohu, jeho 

myšlení a vnímání světa na prahu života, vzájemné vazby v rodině a vztah ke svým blízkým. 



Summary 

The diploma work "Life ofTownsmen oj Soběslav in years 1525 - 1550 from the point oj 

view oj thJir testaments" is based on survey of extant last wills of men and woman, available 

for the tracked period in the State District Archiv (Státní okresní archiv) in Tábor. Is brings 

the set of early modem testaments and estate indices of Townsmen of Soběslav to the laic 

public and professionals, it maps testamentary practice in survile town, allows to leam the 

way of life of folk people, vocational and social stratification of early modem comunities and 

financial management of single housholds. In this rare way it points sout the relation of men 

to the God, their way of thinking and sensing the world on the threshold of life, mutual 

relationships in a family and connections to its closest relatives. 



ÚVOD .................................................................................................................. 2 

o , v , 'tl 

TESTAMENTY A POZUSTALOSTNI REJSTRIKY AM SOBESLA V ....• 6 
, v 

ZA VER .............................................................................................................. 10 

EDIČNÍ POZNÁMKA ..................................................................................... 16 

, o' v , 

EDITOVANE TESTAMENTY A POZUSTALOSTNI REJSTRIKY ........ 21 

EDIČNÍ POZNÁMKA: ................................................................................... 37 

SOUPIS PRAMENŮ A LITERATURY ........................................................ 92 

SOUPIS PRAMENŮ .............................................................................................. 92 
EDICE PRAMENŮ ............................................................................................... 93 
SOUPIS LITERATURY ......................................................................................... 94 

v , 

PO UZITE ZKRATKY ..................................................................................... 98 

OSOBNÍ REJSTŘÍK ..................................................................................... 100 

" 'V , 

MISTNI REJSTRlK ...................................................................................... 110 

SLOVNíČEK VYBRANÝCH 
o 

POJMU ........................................................ 112 

, 
SEZNAM VYOBRAZENI ............................................................................. 119 



Úvod 

Výzkumy spojené s kulturou českého státu v předbělohorském období nejsou v české 

historiografii novým tématem. Počátky historických bádání vývoje společnosti lze nalézt již 

na přelomu 19. a 20. století a za jejich průkopníka je všeobecně považován Zikmund Winter. 1 

Jeho práce se nezaměřovaly pouze na kulturní vývoj českého státu v 15. a 16. století, ale 

především vývoj měst a měšťanské společnosti. Další soustavný výzkum, který by navázal 

na studie z počátku století však zůstával dlouhou dobu v pozadí zájmu a publikováno bylo 

pouze několik dílčích prací2
. Zůstala tak řada nezodpovězených otázek, které by pozdně 

feudální společnost a její kulturu více přiblížily. 

Teprve před několika desítkami let se studium hospodářských a sociálních dějin 

pozdně středověké a raně novověké společnosti znovu dostalo do popředí vědeckého zájmu 

a stalo se oblíbeným tématem historiků a badatelů. Otevřel se nový prostor pro moderní 

výzkum politického, hospodářského a sociálního vývoje stavovské společnosti. Badatelé ji 

záhy začali vnímat v širších souvislostech, především z pohledu dějin hmotné kultury.3 

Postupně se začala vytěsňovat také bádání zaměřená na měšťanskou společnost4, dějiny 

rodinných struktur a kulturu každodenního života, se zvláštním zřetelem k testamentům5 

1 Srov. výběr. Winter Zikmund - Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, I - II, Praha 

1890 - 1892; týž - V měšťanské světnici starodávné. Kulturní studie o patnáctém a šestnáctém století, Praha 

1895; Týž - Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha 1913; Týž - Zlatá doba českých měst, Praha 1913; 

Týž - Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku, Praha 1909; TýŽ - Z městských živností, Praha 1925. 

2 Srov. výběr. Kafka František (dále Kafka) - Majetková, sociální a třídní struktura českých měst v 1. polovině 

16. století ve světle jejich knih a rejstříků městské dávky, SH VI., Praha 1959, s. 253 - 290; Lintner Jan (dále 

Lintner) - Měšťanstvo v Soběslavi z doby Jagellonské, Muzejní sborník, Soběslav 1900 - 1901, s. 9 - 20,71 -

83. 

3 Srov. Petráň Josef a kol. - Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století 1111 - 2, 

Praha 1995. 

4 Srov. výběr. Bůžek Václav - Bůžková Hana - Stejskalová Jana (dále Bůžek - Bůžková - Stejskalová) -

Měšťanské domácnosti v předbělohorskýchjiŽllích Čechách, JSH 59, České Budějovice 1990, s. 65 - 80. 

s Srov. výběr. Hradilová Marta (dále Hradilová) - Soběslavské testamenty z let 1455 - 1523, TA 4, Tábor 1992, 

s. 47 -107; Kubák Jaroslav - Závěti budějovických měšťanů v 2. polovině 16. století, JSH 34, České Budějovice 

1965, s. 96 - 103; Malý Tomáš - Kterak "Starochrudimští" na smrtelném loži kšaftovali. Testamentární praxe 

v raněnovověké Chrudimi, SPVA 10, Zámrsk 2005, s. 13 - 36; Pešek Jiří - Pražské knihy kšaftů a inventářů. 

Příspěvek kjejich struktuře a vývoji v době předbělohorské, PSH 15, Praha 1992, s. 63 - 92; Ratajová Jana 

(dále Ratajová) - Pražské testamenty (1600 - 1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, PSH 30, Praha 

1998, s. 90 - 125 (srov. pOZll. č. 8); Stejskalová Jana - Kšaft jako pramen pro studium kulturní úrovně 
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a pozůstalostním rejstříkům6 . Mnohé z těchto prací vycházely zjednotlivých regionálních 

univerzitních pracovišť v Praze7
, Ústí nad Labem8 a Českých Budějovicích9 • 

Zpočátku byly tyto prameny využívány pouze kjednostranným účelům. Odklon 

od hospodářsky zaměřených studií umožnil, že začaly být posuzovány i z hlediska pochopení 

všech aspektů života měšťana raně novověké společnosti a poznání měšťanských 

domácností. Vycházelo se z teorie, že testamenty obsahují především ty předměty, které 

měly pro testátora zvláštní význam a byly pro něj nějakým způsobem cenné, že vypovídají 

o myšlení a chápání vlastního místa ve společnosti, v některých případech přinášejí i tzv. 

sebereflexi. Oproti tomu pozůstalostní inventáře, jimž se obecně přikládá větší důležitost, 

celkově charakterizují a mapují sociální postavení měšťana ve společnosti. Hovoří se o nich 

měšťanské domácnosti, OH 1, České Budějovice 1991, s. 74 - 80. 

6 Srov. Neudertová Michaela: Inventář pozůstalosti jako pramen poznání všedního dne ženy v předbělohorské 

době, DP 13, Praha 1996, s. 153 - 162; Pešek Jiří (dále Pešek) - Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání 

kultury každodenního života, OH 1, České Budějovice 1991, s. 30 - 42. 

7 Srov. výběr. Kolek Roman - Kolínské testamenty a pozůstalostní inventáře z let 1542 - 1687. Příspěvek 

ke studiu dědické praxe v českých raně novověkých městech, n. d. p. FF UK, Praha 1998; Pašková Lenka -

Plzeňské knihy kšaftů konce 15. a začátku 16. století a možnosti jejich pramenného využití, n. d. p. FF UK, 

Praha 1988; Pešek Jiří - Pozůstalostní inventáře ... , s. 30 - 42; Rak Petr - Kadaňské knihy trhů a testamentů 

z let 1465 - 1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. století do počátku 17. století, SAP 48, Praha 

1998, s. 3 - 106; Ratajová Jana - Pražské testamenty (1600 - 1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, 

p. d. p. FF UK Praha, 1997; in: PSH 30, Praha 1998, s. 90 - 125. 

8 Srov. výběr. Hofmannová Pavla - Rodina v 16. století z pohledu testamentů královského města Louny, 

in: Hrubá Michaela (ed.): Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Philosophica et Historica IV, 

Studia Historica IV, Ústí nad Labem 2000, s. 107 - 122; Hrubá Michaela (dále Hrubá) - " ... nedávej statku 

žádnému, dokud duše v těle". Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech 

v předbělohorské době, AUP Philosophica et Historica V, Studia Historica V, Studia Monografia V, Ústí nad 

Labem 2002; Štajnerová Miloslava - Testamenty litoměřických měšťanů z let 1527 - 1576 jako pramen 

k dějinám rodinných struktur, in: Hrubá Michaela (ed.) - Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP 

Philosophica et Historica IV, Studia historica IV, Ústí nad Labem 2000, s. 87 - 106. 

9 Srov. výběr. Král Pavel - Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 - 1650, Monographia 

historica II, p. r. p. HÚ JČU, České Budějovice 2002; Týž - Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, 

Monographia historica IV, České Budějovice 2004; Flašková Zdena - Měšťané 17. a 18. století ve světle jejich 

testamentů, n. d. p. HÚ JČU, České Budějovice 1996; Polanská Martina - Každodenní život obyvatel 

královského města Tábora ve světle jejich testamentů, n. d. p. HÚ JČU, České Budějovice 1996; Štěpková 

Alena - Svět soběslavských měšťanů ve světle jejich testamentů 1549 - 1651, n. d. p. HÚ JČU, České 

Budějovice 2005. 
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jako o pramenech, které stojí na pomezí písemných a hmotných památek, ale mohou podávat 

velmi podstatná svědectví o obou oblastech. JO 

Testament, jako pramen soukromoprávní povahy, odhaluje sociální a hmotnou 

kulturu rodiny, osobnost pisatele a jeho každodenní život. Je snadno definovatelný, není 

jednostranný a po obsahové stránce je jeho vypovídací hodnota velká. V rámci české 

historiografie je hojně využívaným pramenem. Spolu s rejstříky inventarizovaného majetku 

dokumentují sociální rozdělení obyvatelstva a vybavení raně novověkých domácností. 

Pro tyto prameny existuje několik výrazů. "Kšafl" bylo přejato z němčiny, "testament" 

z latiny a modernějšími výrazy jsou "poslední vůle", "poslední pořízení". U rejstříků se 

běžně používá označení "pozůstalostní rejstřík" a nebo "pozůstalostní inventář". 

Sepisování kšaftů jako aktu se v českém prostředí zařadilo mezi běžné civilně právní 

úkony již zhruba ve 14. století, kdy ve formě listin vznikly první testamenty. Přibližně asi 

ve stejné době se měšťané snažili pojistit si kšaft vkladem do městských knih. Nejčastěji šlo 

o knihy památní nebo soudní. V poddanských městech převládaly hlavně knihy památní. 

Do této diplomové práce byly vybrány testamenty a pozůstalostní rejstříky příslušníků 

poddanské měšťanské společnosti, zahrnující období mezi léty 1525 - 1550, tedy éru, kdy 

do českých zemí proudily myšlenky humanismu a renesance. Česká společnost procházela 

velkými politickými, sociálními, hospodářskými, náboženskými i kulturními změnami. I I 

Doba těchto změn přinášela touhu po poznání nového způsobu života. Otevřel se prostor 

pro nové možnosti, kterých začala využívat celá společnost. Růst šlechtického podnikání l2 

pomohl utvářet sít' poddanských měst a městečekl3 , z nichž se v rámci rozšiřujících dominií 

postupně formovala centra hospodářského a kulturního charakteru. Postupem času se začala 

uplatňovat v duchovní i kulturní rovině estetika. 14 Společnost cítila potřebu obklopovat se 

předměty, které by dokumentovaly jejich společenské postavení a které by zároveň přinášely 

pohodlí. 

Měšťané raně novověké Soběslavi nebyli výjimkou. Jejich historie je až do roku 1611 

10 Srov. Pešek Jiří - Pozůstalostní inventáře ... , s. 30. 

11 Srov. Janáček Josef - České dějiny. Doba předbělohorská 1526 - 1547, 1/1-2, Praha 1971 - 1984. 

12 Srov. Čornej Petr - K otázce životního stylu nižší šlechty před Bílou horou, SSH 15, Praha 1980, s. 125 -

142. 

13 Srov. Katka - Majetková, sociální a třídní struktura ... , s. 253 - 290; Míka Alois - Poddaný lid v Čechách 

v 1. polovině 16. století, Praha 1960; Procházka Vladimír - Česká poddanská nemovitost v pozemkových 

knihách 16. a 17. století, Praha 1963. 

14 Srov. Bůžek - Bůžková - Stejskalová - Měšťanské domácnosti ... , s. 65 - 80. 
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spojená s rodem RožmberkůY Ve 14. století Jindřich z Rožmberka městu udělil městské 

právo umožňující svobodné nakládání s majetkem. 16 Bylo obohaceno o tzv. královské právo, 

kterým se mimo jiné vzdal práva odúmrtí. 17 Nejstarší dochovaný testament v listinné podobě 

je z roku 1455. 18 Knihy kšaftů, které by pojišt'ovaly majetková práva měšt'anů, jsou sice 

dochované teprve ze 17. století, ale jejich existenci lze oprávněně předpokládat již dříve. 

Testamenty jsou z valné části vybrané ze skupiny listin. Ostatní materiál, 

bezprostředně se vztahující k testátorůrn a nebo jejich závětím, byl vybrán ze spisů městské 

pravomocI, soudní a policejní. Obsahují inventáře pozůstalostního jmění, dodatky 

ke kšaftům, projednávání pozůstalostí, žádosti o vydání dědických podílů apod. Hlavním 

úkolem zpracování, víceméně uceleného souboru raně novověkých testamentů 

a pozůstalostních rejstříků soběslavských měšt'anů, je zpřístupnění historického pramene, 

odborné i laické veřejnosti, dokumentujícího zvyklosti poddanského města, vztah člověka 

k Bohu, životu i smrti a jejich vnímání měšt'anskou společností, profesní i sociální 

stratifikaci a finanční hospodaření měšt'anské domácnosti. 

15 Srov. Cikhart Roman (dále Cikhart) - Soběslav, Soběslav 1907; Lintner Jan (dále Lintner) - Soběslav 1390-

1940. 550 let města Soběslavě, Soběslav 1941; Sedláček August (dále Sedláček) - Hrady, zámky a tvrze 

království českého IV, Praha 1895. 

16 Městské právo bylo městu uděleno v roce 1390. Srov. Cikhart - Soběslav, s. 12; Lintner - Soběslav 1390 -

1940, s. 8. 

17 Srov. SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. I A 1/1; Haas Antonín - Kodex iuris municipalis. Privilegia 

nekrálovských měst českých, 4/1, Praha 1954, s. 140. 

18 Srov. Hradilová - Soběslavské testamenty ... , s. 47. 
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Testamenty a pozůstalostní rejstříky AM Soběslav 

Předkládaná edice je edicí výběrovou. Zahrnuje ucelený soubor testamentů 

a pozůstalostních inventářů z let 1525 - 1550. Zpočátku se opírala jen o novověké 

testamenty, které byly v rámci inventáře a průvodce po Archivu města Soběslav (dále AM 

Soběslav)I9 začleněny do skupiny listin. Podrobným zkoumáním spisového materiálu byl 

soubor rozšířen a postupně do něj byly začleněny pozůstalostní rejstříky, ale i další 

dokumenty, které se bezprostředně vztahovaly k danému testátorovi a nebo s posledním 

pořízením souvisely. Výjimečným případem bylo zařazení pergamenové listiny z roku 

1537.20 Výběr byl do určité míry ovlivněn přístupem autora a zpracovatele fondu, Jana 

Lintnera. Sám k některým testamentům přiřadil dopisy a žádosti, které považoval za důležité. 

Výběrovou edici celkově tvoří 35 textů, z toho 28 testamentů, 1 vklad testamentu 

do městských knih2I , 1 výpis závěte2, 1 žádost o pomoc23, 3 pozůstalostní rej stříki4 

a 1 rejstřík dluhů25 . V rámci jedné číselné řady byly rozděleny na testamenty a pozůstalostní 

inventáře a chronologicky seřazeny?6 K nim byly přiřazeny dokumenty, které se k nim 

bezprostředně vztahovaly, označeny stejným číslem, ale rozlišeny abecední řadou?? 

Z celkového počtu bylo 26 psaných mužes, 8 ženami29 a u 1 jsem předpokládala z obsahu, 

protože nebyl nijak označen, že se jednalo také o ženu30. Protože znalost písma nebyla tak 

19 Srov. Lintner Jan, Salák František - Okresní archiv v Soběslavi, Průvodce po fondech a sbírkách, Soběslav 

1958. 

20 Srov. testament č. 13. 

21 Srov. vklad do městských knih č. 27b. 

22 Srov. výpis závěti č. 17. 

23 Srov. žádost o pomoc č. 15b. 

24 Srov. pozůstalostní rejstřík č. lOb, 22a, 22b. 

25 Srov. rejstřík dluhů č. 1. 

26 Srov. blíže kap. Ediční poznámka. 

27 Srov. testament č. IOa, pozůstalostní rejstřík lOb, testament č. 15a, žádost o pomoc 15b, pozůstalostní rejstřík 

22a, reinventarizovaný pozůstalostní rejstřík 22b, testament č. 27a, vklad testamentu do městských knih 27b. 

28 Srov. testament č. 2 - 4,6, 8 - 9, lOa, ll, 14, 15a, 16,20 - 21,23,25,26, 27a, 28 - 31, výpis testamentu č. 7, 

vklad do městských knih 27b a pozůstalostnÍ rejstříky č. lOb, 22a, 22b. U dokumentů psaných písařem 

nepochybuji, že by tuto práci nevykonával muž. 

29 Srov. testament č, 5, 7, 12, 13, 18, 19,24, žádost o pomoc č. 15b. 

30 Srov. rejstřík dluhů č. 1. 
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úplnou samozřejmostí, 22 textů bylo psáno písařem městské rady3! a 13 vlastnoručně32 . 

Zajímavé je, že 6 z nich bylo žen,33 30 textů bylo psáno za života měšťana a 5 po jeho 

smrti34, Místo sepsání, radnice nebo vlastní dům, není ve všech případech zcela jasné. 

Při jeho určení jsem vycházela především z obsahu jednotlivých dokumentů. Podle mého 

názoru bylo 20 textů jednoznačně psáno na soběslavské radnici35, 1 na pelhřimovské 

radnici36 a 1 na tvrzi v Brandlíně37 . U dalších 4 textů jsem předpokládala, že i přes nepříznivý 

zdravotní stav měšt'ana mohly být sepsány též na soběslavské radnices, u 1 jednoho případu 

zřejmě ve vlastním domě39, u 2 dokumentů, pro špatný zdravotní stav, také v domě 

testátora 40 a ve zbývaj íCÍch 3 případech se místo určit nedá 4!. Ve 3 dalších případech zcela 

jistě na statku nebožtíka, neboť se jedná o pozůstalostní rejstříky.42 

Plná datace byla u listinného materiálu uvedena téměř všude a shodovala se s rokem 

zveřejnění. Ve dvou případech se stalo, že z textu se dal vyčíst pouze rok pořízení43 , 

v jednom případě uběhlo mezi pořízením a zveřejněním 10 let44 a u jednoho z testamentů 

byla zjištěna chyba, kdy se autor inventáře zmýlilo den45. Při editaci bylo datum opraveno 

a bylo na něj upozorněno v poznámce. Pokud u ostatních písemností datace chyběla a bylo 

možné ji zjistit, byla podle současných zvyklostí doplněna a též na ní bylo upozorněno 
, 46 

V poznamce. 

Identifikace testátora, v některých případech spolu s rokem zveřejnění, byla 

nezbytnou součástí a značila, že testament má právní váhu. Někde se jednalo o pouhé 

31 Srov. testament Č. 2, 7 - 9, lOa, 11, 16, 19 - 21,24 - 26,28 - 31, pozůstalostní rejstříky Č. lOb, 22a, 22b, 

výpis závěti č. 17, vklad do městských knih Č. 27b. 

32 Srov. rejstřík dluhů Č. 1, testament Č. 3 - 6, 12 - 14, 15a, 18,23, 27a, žádost o pomoc Č. 15b. 

33 Srov. rejstřík dluhů Č. 1, testament Č. 5,12 -13,18 a žádost o pomoc Č. 15b. 

34 Srov. pozůstalostní rejstřík lOb, 22a, 22b, žádost o pomoc Č. 15b, výpis závěti Č. 17. 

35 Srov. testament Č. 2, 5 - 9, lOa, 11, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28 - 31, vklad do městský knih Č. 27b. 

36 Srov. výpis závěti č. 17. 

37 Srov. testament Č. 13. 

38 Srov. testament Č. 3, 14, 15a, 18. 

39 Srov. testament Č. 23. 

40 Srov. testament Č. 4, 12. 

41 Srov. rejstřík dluhů Č. 1, testament 27a, žádost o pomoc Č. 15b. 

42 Srov. pozůstalostní rejstřík 10a, 22a, 22b. 

43 Srov. testament Č. 18 a 26. 

44 Srov. testament Č. 19. 

45 Srov. testament Č. 9. 

46 Srov. blíže kap. Ediční poznámka. 
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jméno47
, jméno a rok48 a jinde "kšaft" ajméno"49, "kšaft", jméno a rok"50, nebo "zřízení a 

jméno"51. V případě pozůstalostních inventářů je u 2 na titulní straně uvedeno "Gruntovní 

registr nebožtíka/ky", jméno a rok počátku soupiSU52
. Adresa "Slovutně opatrným pánům 

purkmistrovi a radě města Soběslavě, přátelům našim milým" se objevuje pouze v jednom 

případě. 53 Bez identifikace zůstaly ty testamenty, který byly opatřeny jinými ověřovacími 

prostředky, jejichž použití právní váhu nijak nezpochybňovalo, pečetěmi příslušníků nižší 

šlechty54 a také ty dokumenty, které nebyly testamenty. 55 Umístění záviselo na přeložení 

papíru. Pokud byl složen na 6 dílů, nacházela se většinou na dorzu uprostřed, spíše vpravo56
• 

V případě 4dílného složení, byla umístěna vpravo nahoře57 • Nacházela se také přímo 

uprostřed pod textem, vpravo58 i vlevo59
. V případě textu psaného na dvou stranách, byla 

umístěna na zvláštním listu, který byl složen do formátu obálky. 60 

Pečeť, jako důkaz potvrzení platnosti je u 18 ze všech editovaných textů, je umístěna 

na dorzu uprostřed61 a nebo v pravém dolním rohu62
. Jedná se o přitištěnou krytou, znakovou 

pečeť města Soběslavi63 a Pelhřimova64. Jednou byl pečetitelem příslušník zdejší nižší 

47 Srov. testament Č. 4 a 6. 

48 Srov. testament č. 2,3, 5, 8,9, lOa, ll. 

49 Srov. testament Č. 24,25. 

50 Srov. testamentč. 7,12,14, 15a, 16, 18, 19-21,26,28-31. 

51 Srov. testament Č. 27a. 

52 Srov. pozůstalostní rejstřík Č. 22a, 22b. 

53 Srov. výpis závěti Č. 17. 

54 Srov. testament Č. 13. Viz níže. 

55 Srov. rejstřík dluhů Č. 1, žádost o pomoc 15b, vklad do městských knih Č. 27b. 

56 Srov. testament Č. 5, lOa, 12, 14, 15a, 16, 19 - 21,26. 

57 Srov. testament Č. 2 - 3,8 - 9. 

58 Srov. testament Č. 4, 7, 11,24. 

59 Srov. testament č. 6, 18, 25, 30, 31. 

60 Srov. testament č. 2, 27a, 28, 29. 

61 Srov. testament Č. 2 - 4,6,8, 11 - 12,14, 15a, 18,20,21,24 - 25,29 - 30; výpis závěti č. 17. 

62 Srov. testament Č. 23. 

63 Srov. testament Č. 2 - 4,6,8, 11 - 12, 14, 15a, 18,20,21,24 - 25,29 - 30. Vyobrazení - Pečeť je barevně 

vyobrazena v městské knize (viz obrázek Č. 1). SOkA Tábor, AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město 1500-

1755, sign. Č. II B 1/5, kn. Č. 301. Popis - viz literatura. Srov. Čáda František (dále Čáda) - Pečetidla českých 

měst a obcí v ANM, ČSPS XXXIV, Praha 1926, s. 26; Čarek Jiří (dále Čarek) - Městské znaky v českých zemí, 

Praha 1985, s. 352 - 353; Sedláček August (dále Sedláček) - Místopisný slovník historický království českého, 

Praha, r. v. chybí, s. 821; Vojtíšek V ác1av - O táborských pečetích a erbech, HA IV, Praha 1931. 

64 Srov. výpis závěti Č. 17. Vyobrazení - Ottův slovník naučný (dále OSN) - XIX, Praha 1902, s. 424; Dobiáš 
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šlechty, Jakub Račman z Višňového65 . U testamentu Otky z Větřní66 jsou na 2cm plice, kde 

byly připevněny pečeti, pouhá torza.67
. Především torzo otisku Václava Přehořovského 

z Kvasejovic68 a Pavla Vlaského ze Sionu a na Táboře69 . Po pečeti Otky z Větřní a po pečeti 

Prokopa Hejlovce z Polkovic7o zůstal zachován úzký proužek pergamenu71
• Sloupnutá nebo 

utržená je u 9 testamentů72 a 3 z nich jsou bez pečeti73 • Pozůstalostní inventáře jsou 

nepečetěné, uprostřed přeložené a sešité provázkem74
• Použitým písmem je česká 

novogotická polokurzíva, téměř stojatá, nebo jen mírně nakloněná doprava. U testamentů 

pozdních se postupně projevují prvky kurzivního písma. Původně hranaté tvary se postupně 

zakulacují. Rukopis je z pochopitelných důvodů různorodý. 

Všechny písemnosti jsou originály, psané na papíře a česky. Výjimku tvoří testament 

Otky z Větřní, který je psaný na pergamenu.75 Jsou uloženy ve Státním okresním archivu 

Tábor, ve fondu AM Soběslav, pod sign. č. lB 3/69 - 3/76 a III I 3, v kartonech č. 12 a 135. 

Pergamenový testament je pod sign. č. I A 6/12 uložen a zafixován v samostatné krabičce. 

Do roku 1997 byl uložen v kartonu č. 10, ale po restauračním zákroku, ve specializované 
... 

dílně SOA v Třeboni, byl uložen do samostatné krabičky. V inventáři AM Soběslav jeho 

lokace zůstala neopravena. Téměř všechny testamenty jsou ve velmi dobrém fyzickém stavu. 

Pouze u 476 jsou na některých místech patrné známky napadení plísní. Jejich rozměry jsou 

odlišné v závislosti na typu písemnosti. 

Josef - Znak a pečeti města Pelhřimova, ČSPS XXVI, Praha 1918, s. 47; Týž - Dějiny královského města 

Pelhřimova a jeho okolí, III/2, Praha 1954, s. 52; Popis - viz literatura. Srov. Čáda - Pečetidla českých měst 

a obcí ... , s. 50; Čarek - Městské znaky ... , s. 291 - 292; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 687. 

65 Vyplývá to z textu testamentu. Otisk jeho pečeti se nezachoval. Srov. testament č. 27a. 

66 Srov. Cikhart Rudolf (dále Cikhart) - Šlechtické a erbovní rodiny z Táborska. Soupis a bibliografie, JSH 5, 

České Budějovice, 1932, s. 63. 

67 Jejich vyobrazení a popis lze nalézt v literatuře. Srov. Kolář Martin - Sedláček August (dále Kolář -

Sedláček) - Českomoravská heraldika II, Praha 1925, s. 199 a 672. 

68 Srov. Cikhart - Šlechtické a erbovní rodiny ... , s. 138. 

69 Srov. Kolář - Sedláček - Českomoravská ... , s. 672. 

70 Srov. Kolář - Sedláček - Českomoravská ... , s. 199; Cikhart - Šlechtické a erbovní rodiny ... , s. 68. 

71 Srov. obrázek č. 2. 

72 Srov. testament č. 5, 9, 10a, 16, 19,26, 27b, 28,31. 

73 Srov. testament č. 7, žádost o pomoc č. 15b a pozůstalostní rejstřík č. lOb. 

74 Srov. rejstřík dluhů č. 1, pozůstalostní rejstřík č. 22a, 22b. 

75 Srov. testament č. 13. 

76 Srov. testament č. 13, 14, 18 a rejstřík dluhů č. 1. 
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Závěr 

Kšaft (testament, poslední vůle, poslední pořízení), jako pramen soukromoprávní 

povahy, vzniká z iniciativy "zůstavitele" projednávaného majetku. Právo kšaftovat bylo dáno 

všem obyvatelům města, bez rozdílu pohlaví77
. Pořídit poslední vůli tak v období raného 

novověku měl právo každý, muž i žena, kteří městskému právu podléhali a disponovali 

nějakým vlastním majetkem. Důvody jejího sepsání jsou více než pochopitelné. 

Z materiálního hlediska šlo především o zabezpečení rodového majetku, z duchovního 

o spásu duše a snazší odchod "z pozemského života". Strach z případné smrti byl také 

důvodem, proč byl testament sepisován ještě za života.78 

Procesu zachycujícímu průběh, od sepsání testamentu až po jeho právní potvrzení, se 

říká testamentámí praxe. V období raného novověku nezaznamenal přílišných změn a měl 

své ustálené formule. Ty byly porušovány pouze v mezních situacích, kdy testátor sepisoval, 

či diktoval závěť v posledních okamžicích svého života. Ačkoliv se na studované období 

vztahuje kodifikace Městských práv Brikcího z Licky, budeme právě pro její kompaktnost 

částečně vycházet i z druhé právní normy, Pavla Kristiána Koldína z Koldínova, která byla 

vydána až koncem 16. století.79 

Jak už bylo výše zmíněno, testament mohl pořídit muž i žena podléhající městskému 

právu a disponujícímu vlastním majetkem. U žen80 nesmělo jít o společný majetek 

s manželem, protože v takovém případě kšaftoval muž. Svou poslední vůli mohl pořídit 

kdokoliv, byl-li k tomu způsobilý. Kšaftovat nesměly osoby nezletilé, duševně choré, lidé 

" v moci jiného člověka, hluší, němí od narození a odsouzenci na smrt. 8 
I Dušení zdraví 

testátora bylo podmínkou právoplatného sepsání a proto se ve všech objevuje formule" ... 

při dobré paměti a rozumu střízlivého ... " . 

Testátor, " ... znamenav nedostatek zdraví svého ... ,,82, či ležící na smrtelné posteli, 

77 Jednalo se o měšťany, kteří spadali pod městské právo a požívali výhody z toho plynoucí. Na druhé straně 

museli odvádět daně za sebe i za svou rodinu, museli se podílet na obraně města a byli poddanými pána, který 

město vlastnil. 

78 Srov. testament Č. 4. V tomto případě zemřel testátor dříve než k němu stačili radní dojít. 

79 Brikcí z Licka, in: Jireček Hermenegild (ed.) (dále Brikcí) - Práva městská, Praha 1880. Koldín z Koldínova 

Kristián Pavel (dále Koldín) - Práva městská, 1579. 

80 Srov. Testamenty Č. 1,5, 7, 12, 13, 18 - 19,24 a pozůstalostní rejstříky Č. 22a, 22b. 

81 Srov. Brikcí - Práva městská, kap. 66, art. II; Kodlín - Práva městská, E II - E VI. Výjimku z pravidel uvádí 

Hrubá -" ... nedávej statku žádnému ... ", s. 110. 

82 Srov. testament č. 3,14, 15a, 18. 
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pořizoval poslední vůli ve svém domě, většinou za přítomnosti radních pánů83 . V případě 

vážného zdravotního stavu testátora, ležícího" ... v nemoci a znamenajíc, že život jeho/jí se 

krátí a živý/á nebude ... ", který nechtěl zemřít bez kšaftu, požádal o vysvědčení 

důvěryhodných osob, za přítomnosti někoho z rodiny či statku.84 Činil-li poslední pořízení 

člověk zdravý, mohl využít práva přednést kšaft na radnici, před městkou radou. 85 Kšaft 

mohl být podán ústně nebo písemně. Ústní podání přednesli svědci v městské radě.86 

Písemné sepsání mohl testátor provést vlastnoručně87 a předat ho později88 , častěji ho však 

nechal napsat písařem.89 V případě, že měšt'an sepisovat závět' sám, měl k ní připojit svou 

pečet,90, která byla později doplněna o pečeti svědků91 . Pokud jí nevlastnil, požádal 

o zpečetění pečetí městskou.92 

Podle městského práva mohl být testament proveden ústně či písemně, ale za účasti 

svědků. Byli to jedny z nejdůležitějších osob a tak také výběr odpovídal významu. Muselo jít 

o osoby důvěryhodné, nemohly jimi býti ženy, osoby nedospělé, němé, hluché 

a nerozurnné.93 Povolávány byli vážené osoby města, většinou purkrnistr a páni. Jestliže svou 

poslední vůli přednesl v radě, nebylo nutné, aby tyto osoby určoval. V testamentu se objevila 

formulace" '" a při tom kšaftu byli ... " a svědky se tak stávali všichni. Jejich minimální počet 

byl stanoven na dva. Praxe však ukazuje, že kolísal a to směrem nahoru.94 

K povinnosti testátora nepatřilo stanovit ve své závěti poručníky.95 Záleželo pouze 

na něm, zda je určí či nikoliv, ale jeho rozhodnutí nijak neovlivnilo právní moc poslední 

vůle. Na základě editovaných testamentů je však nepochybné, že tato praxe byla zcela běžná. 

V raně novověké Soběslavi se běžně objevuje výraz " ... mocné poručníky činím ... ". Tito 

poručníci neměli žádné pravomoci a jejich úloha byla spíše poradní, či kontrolní. Měli 

83 Srov. výpis závěti č. 17. 

84 Srov. testament Č. 12. 

85 Srov. testament Č. 2, 6 - lOa, ll, 15a, 16, 18 - 21,24 - 26,28 - 3l. 

86 Srov. Ko1dín - Práva městská, D XLV. 

87 Srov. testament Č. 3, 5 - 6. 

88 Srov. testament č. 13,23 a 27a. 

89 Srov. testament Č. 2,7 - lOa, ll, 16, 19 - 21,24 - 26,28 - 3l. 

90 Srov. testament Č. 27a. 

91 Srov. testament Č. 13. 

92 Srov. testament č. 2, 5 - lOa, 15a - 16, 19,21,25 - 26,28 - 3l. 

93 Srov. Brikcí - Práva městská, kap. 66, art. I, podrobně kap. 68; Koldín - Práva městská, E VII. 

94 Srov. testament Č. 2 - 3,5 - 10a, ll, 15a, 16, 18 - 21,24 - 26,28 - 31, vklad do městských knih Č. 27b. 

95 Srov. testament č. 3, 5, 12 - 14, 18,23 - 24. 
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dohled nad nezletilými sirotky a jejich povinností bylo pečovat o jejich majetek. Testátor 

pouze rozlišil, zda určuje" ... purkmistra a pány ... ,,96, nebo pro ochranu své poslední vůle 

i do budoucna " ... purkmistra a pány, nynější i budoucí ...• .97, popř. někoho konkrétního98
. 

Mohl určit někoho z rodiny, např. syna99
, bratralOO

, zetě 10 I nebo švagralO2
. Vždy se však 

jednalo o osoby jimž testátor plně důvěřoval, většinou stejně o představitele města103 , čijinak 

prominentní měšt'any l04. Vzhledem k právnímu postavení žen, se ani v jednom případě 

nejednalo o manželku, sestru nebo dceru. 

Kšaftující musel, podle platného dědického práva, stanovit dědice svého majetku. 

Valná většina testátorů odkázala " ... všecken svůj statek movitý i nemovitý... "manželce 

a dětemlO5 • Najejích bedrech tak spočinul nejen chod domácnosti a celého domu, ale 

i výchova dětí a jejich budoucí zaopatření. V některých případech si testátor pojistil její 

doživotní vdovský stav, ustanovením většího podílu ze statku. 106 Velkou důležitost přikládal 

především žijícím dětem, jako pokračovatelům rodu a stejně tak vnoučatům, žijícím107 

i nenarozeným108
. Umíral-li bez potomků, mohl svůj majetek odkázat nejbližším 

příbuzným. 109 Vyskytly se i případy, kdy ve své závěti pamatoval na odkaz některému 

z městských cechů. IlO 

V testamentární praxi bývalo běžné, že SOUpIS pozůstalého majetku měl chránit 

dědice, který by případné dluhy, na jejichž zaplacení by z pozůstalosti nezbylo, musel platit 

ze svého. Na rozdíl od pozůstalostních rejstříků, v nichž se projevuje celková vybavenost 

domácnosti, v testamentech se v soupisech objevují především finanční částky, podíly 

na statku, popř. rozdělení domů a pozemků, ale také předměty k nimž měl testátor vřelý 

96 Srov. testament č. 19. 

97 Srov. testament č. 8 - 9, 11,25 - 26. 

98 Srov. testament č. 6, 10a, 15a, 20, 29 - 31, výpis závěti č. 17. 

99 Srov. testament č. 2 a 28. 

100 Srov. testament č. 7 a 16. 

101 Srov. testament č. 21. 

102 Srov. testament č. 27a. 

103 Srov. testament č. 10a, 30. 

104 Srov. testament č. 6, 15a, 20 a 28, výpis závěti č. 17. 

105 Srov. testament č. 8 - 10a, 15a - 16,21,23,25 - 26,29 a 31, výpis závěti č. 17. 

106 Srov. testament č. 8, 10a, 25. 

107 Srov. testament č. 12 a 19. 

108 Srov. testament č. 21. 

109 Srov. testament č. 7, 13 a 27a. 

110 Srov. testament č. 14, 16 a 19. 
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vztah. Hlavní dědic pak měl za úkol nejen splatit a vyupomínkovat nebožtíkovy dluhy, ale 

také řádně vyplatit ostatní dědice, pokud nebylo v samotném testamentu stanoveno jinak. 

V případě, že se tak nestalo, měli ostatní dědici právo vznést proti takovému chování 

námitky. 

Jiná situace byla v případě pozůstalostních rejstříků. Ačkoliv se jim v současné době 

všeobecně přikládá větší váha, starší městské právo s nimi příliš nepočítá. lll Jeto dáno tím, 

že se jedná spíše o průvodní jev pozůstalostního řízení. Prováděla ho dvoučlenná komise 

vyslaná městskou radou, za nezbytné přítomnosti přísežného písaře., Většinou v případě, že 

pozůstalí nebyli schopni splatit dluhy, které po nebožtíkovi zůstaly a nebo naopak, měl-li 

nebožtík velké pohledávky I 12. 

Inventarizační komise procházela místnost po místnosti a sepisovala všechny 

předměty. Celá obec se pak v domě nebožtíka sešla a měšťanům byly prodávány věci o něž 

projevili zájem. Nejdříve se inventarizoval byt zemřelého, následoval popis dílny, krámu atd. 

Do soupisu byly zahrnuty ty předměty, u nichž se předpokládala minimální hodnota. 

Vybavení domácnosti, statek, dobytek, pozemky apod. Takové, dnešním jazykem řečeno, 

aukci přihlíželi a aktivně se zúčastňovali i představitelé města. l13 Někdy takové setkání 

proběhlo i několikrát za sebou. Výtěžek se spočítal a od něho se odečetly případné dluhy. 

Zůstala-li nějaká částka, byla rovným dílem rozdělena mezi pozůstalé. 

V běžné praxi se také setkáváme s tzv. reinventarizací, při níž je stanovena nová 

inventarizační komise. Přistupovalo se k ní i po několika letech, např. v případě náhlého 

úmrtí I 14 a nebo při změně poručníků. IIS Způsob inventarizace je totožný, jenje k původnímu 

rejstříku připojen rejstřík nový, rozšířený nebo jinak doplněný116. Odhadní ceny jednotlivých 

předmětů vycházejí z určení ceny komise starší. Takový "šacuňk" bývá proveden již v rámci 

inventarizace. 

Zpracování testamentů jako historických pramenů a možnost jejich využití v dalším 

bádání, je hlavním úkolem této práce. Ačkoliv by se mohlo zdát, že zhodnotit je lze 

III Brikcí se o nich vůbec nezmiňuje a Koldín pouze uvádí okolnosti, za nichž je k inventarizaci nutno 

přistoupit. Srov. Koldín - Práva městská, D XIII, D XXI, E XXVII a F III. 

\12 Srov. pozůstalostní rejstříky č. lOb, 22a, 22b. 

Jl3 Srov. pozůstalostní rejstříky č. 22a, 22b. "Item poručníci statku toho za svrchky mají na dluzích 46 kop 

49 grr] a 5 [den] [pr]a[žských], jakožto Bartoš Holub a Matěj Třeboňský." Bartoš Holub byl tehdy hejtmanem 

Choustnického panství. Srov. Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 86. 

114 Srov. pozůstalostní rejstřík Č. 22a. 

115 Srov. blíže pozu. Č. 282. 

\16 Srov. pozůstalostní rejstřík Č. 22b. 
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především při studiích dějin práva a nebo hospodářských dějin, je jisté, že jejich využití je 

mnohem širší. Především z hlediska genealogie, demografie, či studia rodinných struktur. 

Odhlédneme-li od samotné testamentámí praxe, jsou všechny editované dokumenty 

pramenem k pochopení způsobu života lidí v raně novověké společnosti. Tvořilo ho nejen 

oděv,jídlo, práce v domácnosti, předměty denní potřeby, potažmo věci na nichž jim záleželo, 

ale také předměty, kterými se lidé obklopovali při zábavě a hrách. Vypovídají o citovém 

vztahu lidí ke svým blízkým, problémech s nimiž se ve svém životě museli potýkat. Mapují 

vzájemnou vazbu na rodinu, rodinnou tradici a vůli zajistit nástupce. Jsou výjimečné 

v poznání vztahů mezi rodiči a dětmi. Lidé stojící na prahu života, prostřednictvím 

testamentů, vyjadřovali přání o budoucím životě svých potomků, které svými odkazy 

do určité míry ovlivňovali. Dokazují, že přesáhl-li některý z jejich blízkých únosnou mez 

očekávaného chování, mohli využít práva vydědit je. 

Předkládaný soubor je směsicí různých typů lidí. Od bezejmenných a zřejmě i nepříliš 

zámožných, přes podnikavé a schopné obchodníky, vážené představitele města až 

po nejbohatší a nejváženější měšťany ll7, s právem vlastní pečeti 118. Lze z nich vypozorovat, 

jakému postavení se v obci těšili a na jakém společenském stupni v rámci města stáli. 

Dispoziční části testamentů ukázaly nejen jak velký majetek mohli soběslavští měšťané 

vlastnit, jeho rozmístění v okolí města, ale i to jakým způsobem s ním nakládali. Neméně 

zajímavé jsou výčty dluhů a pohledávek, které se bez výjimky objevily v každém testamentu. 

I když se sepisovatelé příliš nevěnovali vlastní smrti, pohřebnímu rituálu a místu, kde 

mělo jejich tělo spočinout, jsou důkazem, že jim přesto nešlo pouze o materiální hodnoty, ale 

že se mnohdy jednalo o duchovní rozměr. Jejich prostřednictvím lze nahlédnout do života 

obyčejného "smrtelníka". 

Protože na konci této diplomové práce existuje stále ještě spousta nezodpovězených 

otázek, není jejím cílem, a ani záměrem, definitivně uzavírat a opouštět v tento okamžik tak 

lákavé a "živé" téma. Při studiu archivu města bylo nalezeno množství dalších podnětů 

vztahujících se k dané tématice, které však z časových důvodů přesahují možnosti této práce 

a pro něž v daném okamžiku nezbývá prostor. Jako velký handicap cítím, že se nepodařilo 

přesněji vymezit vzájemné vazby jednotlivých měšťanů. 1 
19 Jen z pouhého textu testamentu se 

s určitostí dá říci jen v několika případech jak blízko k sobě měšťané měli nebo zda byli jen 

Jl7 Rychtáři, purkmistři a konšelé města. Srov. testament Č. 6. 15a, 15b, 21, 23, 28. 

118 Srov. testament Č. 13, 27a. 

119 Vzájemná vazba se dá s jistotou určit pouze u několika textů. Srov. testament Č. 7 a 8 (sestra a bratr), 

testament Č. 26 a 31 (otec a syn) a pozůstalostní rejstřík 22a, 22b (manželka a manžel). 
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pouhými sousedy. Tato výběrová edice by mohla být předstupněm dalších prací, které by 

v budoucnu mohly tak přitažlivé téma, jako je měšťanské prostředí novověké Soběslavi, ještě 

více přiblížit. 
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Ediční poznámka 

Při výběru metody vlastního zpracování jsem vycházela ze zásad stanovující způsob 

vydávání pramenů od počátku 16. století. 120 Hlavním úkolem bylo, aby prezentace 

testamentů a pozůstalostních rejstříků posloužila účelu této vědecké práce. Aby jejich 

zpřístupnění umožnilo bližší poznání života raně novověkého člověka. Jako formu přepisu 

jsem zvolila transkripci. Předně proto, že jsou dokumenty vzniklými po roce 1500, u nichž se 

tento způsob běžně používá a také proto, že jejich vydávání neslouží specifickému 

gramatickému, grafickému nebo paleografickému účelu. V potaz jsem vzala také formální 

ajazykovou stránku. Ediční zásahy jsem prováděla podle stanovených pravidel l2l
, z nichž 

všeobecná jsou společná pro práci se všemi texty. 

Vybrané dokumenty vedici tvořící logický celek a jsou řazeny chronologicky. 

Neúplně datované nebo texty vymezené časovým rozmezím, jsou zařazeny na konec 

příslušného roku. Každá písemnost je očíslována a opatřena záhlavním regestem. Ten v sobě 

zahrnuje obsah testamentu, se všemi osobními a místními jmény, v případě pozůstalostního 

rejstříku jeho stručný popis. Místo vydání je vzhledem k jeho většinové absenci umístěné 

do hranatých závorek, pod vlastní text záhlavního regestu vpravo, společně s datem 

vyhotovení, v pořadí rok, měsíc a den a místo vydání. Při jeho určení vycházím z lokality 

v níž určený původce v době vzniku působil. Všechny publikované texty jsou vzniklé 

před rokem 1582. Datovány jsou podle juliánského kalendáře a kjejich převodům bylo 

použito tabulek Gůstava Friedricha.122 Ve většině případů byla provedena zpracovatelem 

fondu Janem Lintnerem a pro potřeby této práce byla provedena pouze formální kontrola. 

Chyby, popř. nedostatečně datované texty, jsou dodatečně opatřeny novou datací a je na ně 

upozorněno v poznámce. 

V záhlaví dále následuje místo uložení, forma dochování testamentů, jazyk pořízení, 

psací látka a způsob zpečetění. Pokud je k samotné závěti přiřazen dopis nebo jiný dokument, 

který s ní logicky souvisí, je uváděn pod stejným pořadovým číslem. Obě písemnosti jsou 

v rámci této podskupiny vřazeny chronologicky, rozlišeny arabskými písmeny a opatřeny 

vlastním záhlavím. 

Transkribovaný text je podle logických souvislostí rozčleněn do odstavců podle větné 

120 Šťovíček Ivan a kol. (dále Šťovíček) - Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období 

od poč. 16. století do současnosti, Praha 2002. 

121 Srov. Šťovíček - Zásady .... 

122 Friedrich Gustav (dále Friedrich) - Rukověť křešťanské chronologie, Praha - Litomyšl, 1997. 
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vazby tak, aby byla zajištěna jeho přehlednost a snadná orientace. Podle současných pravidel 

a podle smyslu věty jsou doplněna interpunkční znaménka, čárky a tečky. Pomlčky 

odpovídají originálu, pokud nejsou v rozporu se současnými pravidly. 

Vsuvky jsou začleňovány do přepisovaného textu, ale je na ně upozorněno 

v poznámce, stejně jako na použité závorky. Všechna zkrácená slova jsou důsledně 

rozepisována do hranatých závorek. Pokud se v textu objevila nejasnost a nebo chyba písaře, 

byly použity tradiční symboly" [? J" a ,,[fJ ". Lomené závorky" <>" jsou použity u slov, 

která jsou v originále pře škrtnutá, ale čitelná. Stejného typu, jen s třemi tečkami" < ... > ", je 

použito u přeškrtnutého, ale nečitelného textu. Počet teček však nesymbolizuje počet 

nečitelných písmen. 

Velká písmena jsou zachována u psaní na začátku věty, u osobních, místních jmen, 

u názvů svátků a výrazů úcty. U obecných jmen, která osobní nahrazují, zůstala také velká 

písmena. Římskými číslicemi a slovy psané letopočty jsou ponechány v úvodu textu tak, aby 

odpovídaly originálu. Vyskytl-li se letopočet psaný arabskými číslicemi, byl přepsán 

v souladu s originálem. Tímto způsobem je ale vyjádřeno pouze končené desetiletí. Jeho 

začátek nebo začátek letopočtu na indorzátu, popř. na připojené obálce, je rozepsán a umístěn 

do hranatých závorek. Minuskulní tvary jsou bez výjimky nahrazeny majuskulními. 

Arabskými číslicemi jsou v textu přepsány římské číslice, číslice se slovní koncovkou slovně. 

Je na ně ale také upozorněno v připojené ediční poznámce. 

Znak pro kopu (,jJ" nebo ,jJ.fJ ") je vyjádřen slovy. Zkratky pro pražskou a míšeňskou 

kopu (,,[prJa[žské]" , "míš[eňskéJ") jsou důsledně rozepsány a jejich koncovky jsou 

přizpůsobeny smyslu věty, stejně jako zkratky pro váhové, objemové a délkové míry 

("s[tlr[yJch", ,,1[i]b[erJ", ,,[čJb[erJ" nebo "lo[ket]"). Drobné penízky jako groš ("g[rJ") 

a denár ("d[enJ") jsou rozepsány pouze částečně. 

Podle dnešního užití je upravena kvantita samohlásek. Ve většině případů se jedná 

v 't' dl uh' h' kd""'" " . ahr '" '" '" '" (d'tká " OpOUZl 1 o yc plsmen, y "a ,,,e ,,,1 a ,,y Je n azeno "a ,,,e ,,,1 ,a ,,y ,,1 m 

místo "ditkám", "bíleného" místo "bileneho", "došlých" místo "dosslych"). Grafémy "i" 

a ,,y" jsou opravovány podle dnešní pravopisné normy ("při" místo "przy" a "movitý" místo 

"mowiti"). Diftongizovaná dvojhláska "uo" je přepisována "ů" ("dvůr" místo "dvuor ", 

"sirotkův" místo "sirotkuov", "Bůh" místo " Buoh ") a dvojhláska "au" je změněna na " ou" 

("poroučím" místo "poraučím"). Zůstává zachována pouze na začátku slova (" outerý" místo 

" úterý "). Důsledně je upravena koncovka genitivu " ův" ("poručníkův" místo 

"poručnikuov ", "Širůčkův" místo "Širúčkuov "). Dvojhlásky, především "ie", "ia", "ey", 

"ay" jsou podle smyslu slova zaměňovány za "ě", "í", "a", "ej" a "aj" ("Soběslav" místo 
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"Sobieslav", "došlejch" místo "dossleych", "časy" místo "ciasy"). 

U souhlásek je důsledně odstraňován především spřežkový pravopis ("při" místo 

"przy", "zapečetili" místo "zapetzetili", "čber" místo "czber", "všecken" místo "vsseczken") 

ajsou zjednodušovány zdvojené souhlásky ("kšaft" místo "kssafft", "Filipa" místo "Flillipa", 

"nepozůstavili" místo "nepozustawilli"). Písmena "w", "g", "ch" a "ď' opravuji na "v", ,j", 

"Jé' a "t" ("svůj" místo "swuog", "Brikcí" místo "Brichcí" , "Bernhartovi" místo 

"Bernhardovi"). Grafém "v" je v textu transkribován tak, aby byl ve shodě s výslovností. 

Někde je podle smyslu věty na začátku slova opraveno na "u" ("učinil" místo "včinU") 

a v některých případech zachovávám "v" ("vosení" místo "osení", "vejpověd'", místo 

"výpověd""). Skupinové souhlásky "gJé', "dl" a "th" jsou důsledně zjednodušovány 

a nahrazovány "Jé', "l" a "t" ("purkmistra" místo "purgkmistra", "tkalci" místo "tkadlci" 

a "let" místo "leth"). Psaní předložek "s" a "z" je upraveno podle významu a současné 

pravopisné normy. Grafém "j" zůstával v původní podobě tam, kde je ve shodě s výslovností 

"nejni". Měněny nejsou ani dialektismy ("kderý" nebo "kderá") a v původní podobně 

zachovávám také zvratná zájmena ("sem", "sme"). 

Zpřístupněné testamenty jsou vybaveny poznámkovým aparátem, obsahujícím 

především ediční a věcné poznámky. V poznámkovém aparátu jsou textové údaje obsaženy 

pouze v případě, že není možné použít pro danou anomálii žádný z výše popsaných 

konvenčních symbolů a jazykových zvláštností. Uvádějí rozdíly mezi textem v originále 

a v přepisu, upozorňují na chybějící text apod. Jsou označeny malými písmeny abecedy. 

Věcné poznámky se týkají především identifikace osob nebo lokalit, přinášejí doplňující 

informace, přibližují události o nichž se v textu hovoří a nebo blíže specifikují v textu se 

objevující dataci. Jsou označeny arabskými číslicemi a vybaveny pramenem z něhož 

vycházejí. Při srovnávání jednotlivých testamentů a pozůstalostních rejstříků mezi sebou, je 

v poznámkovém aparátu užíváno identifikace, vycházející z vytvořené číselné řady. 

Transkribovaná edice je doplněna o osobní a místní rejstřík. Do nich JSou 

zapracovány všechny kapitoly a vydané testamenty. Jednotlivá hesla jsou z edice vybraná 

tak, aby dokumentovala skutečnost, která je jimi vyjádřená. Jejich smyslem je především 

usnadnit orientaci v textech testamentů i pozůstalostních rejstříků. Jsou abecedně řazena 

a odkazují na určitou stránku. 

Vypracovaný osobní rejstřík je rejstříkem rozšířeným. Jsou do něj začleněna jména 

jednotlivých osob, v testamentech a rejstřících se vyskytujících, podle příjmení a osobních 

jmen. Měšťané se šlechtickými přídomky jsou uváděni v pořadí příjmení, jméno a přídomek. 

Osobní údaje (datum a místo narození a úmrtí), které by heslo přibližovaly, nejsou prakticky 
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možné doplnit. Bližší informace u některých heslech rozšiřují alespoň zastávané funkce 123 

a nebo příbuzenský svazek. Příjmení v textu neuvedené ve většině případů také nebylo 

možné zjistit a proto bylo použito jméno, které je zvykem uvádět na prvním místě. Osoby, 

které jsou uváděny pouze pod křestním jménem se v rejstříku uvádějí bud' pod tímto, nebo 

svou profesí, jsou-li pod ní v testamentu psány. Příjmením vyjadřovaných místem mohou 

předcházet předložky (" z" a " od"). U žen je příjmení identifikováno tam, kde to texty 

umožňovaly. Většinou podle mužských příslušníků rodiny, zpravidla manžela. U dětí, 

vnoučat a nebo sourozenců testátorů, nejsou příjmení v textech uvedena a tak JSou 

do rejstříku začleněna pod osobním jménem a doplněna o vztah k osobě v jejímž testamentu 

se vyskytují. Příjmení, které se v textech objevuje v několika jazykových variantách, 

odlišených pouhými koncovkami, jsou uváděna bud' v originálním znění a nebo v jeho 

transkripci, s odkazem na základní heslo. Do kulaté závorky je umístěno heslo odkazující. 

Rejstřík místní obsahuje názvy obcí, měst, lokalit nebo zemí, které se v textu 

objevily. Jeho součástí nejsou názvy míst, které byly součástí šlechtických přídomků. 

U jednotlivých hesel jsou zařazeny doplňující nebo přibližující údaje. Každé místo je 

teritoriálně určeno a blíže identifikováno, na zák~adě současného správního členění. Změněné 

názvy měst nebo různé varianty zápisu v textu, jsou v rejstříku zaznamenány s odkazem 

na nové označenÍ. Do kulaté závorky je pak umístěn poslední platný místopisný název. 124 

Obsah testamentů a pozůstalostních rejstříků si vyžádal zpracování slovníčku 

vybraných pojmů. Jedná se především o upřesnění některých staročeských výrazů, přiblížení 

řemesel, řemeslnických nástrojů a předmětů běžné potřeby, nebo pro objasnění starých měr 

a vah. Při jeho zpracování se vycházelo především z naučných slovníků!25, slovníků 

staročeštiny126 i z publikací o dějinách měr a vah127 a byly do něj zařazeny i výrazy, které se 

123 Při zpracování těchto údajů se vycházelo z dochovaných purkmistrovských účtů. Pro sledované období 

nejsou dochovány rejstříky z let 1525, 1533 - 1536, 1548 a částečně z let 1537, 1547, 1549. 

124 Profous Antonín (dále Profous) - Místní jména v Čechách, I - III, Praha 1947 - 1951; Profous Antonín

Svoboda Jan (dále Profous - Svoboda) - Místní jména v Čechách, IV, Praha 1957; Sedláček - Místopisný 

slovník historický ... ; Smrž Emil (dále Smrž) - Soběslavsko, Monografie okresu soběslavského, Soběslav 1930. 

125 OSN - IV, XXII, XXVI, Praha 1891 - 1907; Příruční slovník jazyka českého, I - III, IV/I-2 - VIII, Praha 

1935 - 1957. 

126 Gebauer Jan - Slovník staročeský, I. - II., Praha 1903; Kol. autorů - Slovník staročeský, III. - V., Praha 

1970 - 1996. 

127 Hlaváček Ivan - Kašpar Jaroslav - Nový Rostislav - Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 

1997; Prátová-Nohejlová Emanuela - Základy numismatiky, Praha 1975; Sedláček August - Paměti a doklady 

o staročeských mírách a váhách, Praha 1923; Sedláček August - Paměti a doklady o staročeských mírách 
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objevují v citacích věcných poznámek. Je abecedně řazen a umístěn za rejstříky. 

a váhách. Rejstřík jmenný a věcný, Praha 1933. 
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Editované testamenty a pozůstalostní rejstříky 

1. Rejstřík dluhů neznámé měšťanky, 1525 - 1526. 

2. Testament Pavla Šitra, 1528. 

3. Testament Mikuláše Svákovce, 1530. 

4. Testament Tomáše Rýmara, 1530. 

5. Testament Doroty Kušalové, 1530. 

6. Testament Matúše Machú, 1531. 

7. Testament Alžběty Velkové, 1531. 

8. Testament Jíry fárářovic, 1532. 

9. Testament Víta Bonuše, 1532. 

10 a. Testament Ambrože sladovníka, 1532. 

10 b. Pozůstalostní rejstřík statku Ambrože sladovníka, 1540. 

ll. Testament Jíry Svojšú, 1534. 

12. Testament Kateřiny Křišťanové, 1537. 

13. Testament Otky z Větřní, 1537. 

14. Testament Václava po střihače, 1538. 

15 a. Testament Zikmunda krejčího, 1538. 

15 b. Žádost vdovy po Zikmundovi krejčím, nedatováno. 

16. Testament Jiříka Květoně, 1539. 

17. Výpis závěti Bartoše mlynáře, 1539. 

18. Testament Markéty Šemberské, 1540. 

19. Testament Johanky Železné, 1541. 

20. Testament Jana Strádala, 1543. 

21. Testament Jakuba Mašek (Marek), 1543. 

22a. Pozůstalostní rejstřík statku Doroty Blahotové, 1543. 

22b. Pozůstalostní rejstřík statku Jiřího Blahoty, 1548. 

23. Testament Wolfganga Lasla, 1544. 

24. Testament Doroty HallŽkové, 1545. 

25. Testament Bartoše krejčího, 1546. 

26. Testament Duška Heršovského, 1547. 

27 a. Testament Jakuba Račmana z Višňového, 1548. 

27 b. Vklad testamentu do městských knih Jakuba Račmana z Višňového, 1549. 
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28. Testament Martina Hradského, 1549. 

29. Testament Michala Šitra, 1550. 

30. Testament Jakuba mečíře, 1550. 

31. Testament Jana Heršovského, 1550. 

22 



1. 

Rejstřík dluhů neznámé měšt'anky obsahující výčet koupených věcí a stávajících dluhů, 

stejně jako částka, která po její smrti zůstane dědicům. 

1525 - 26 nedatováno, [Soběslav] 128 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. III I 3, kt. č. 135. 

Originál, čeština, papír, uprostřed patrné stopy po sešití provázkem. Bez pečeti. 

Léta a[nn]o XV C XXV129
. 

Item od louky 25 g[r] obecné. 

Item za les 20 g[r]. 

Item za boty Janovi synu 8 g[r]. 

Item malé[m]u za tčevíce [!]a 3 g[r]. 

Item za štu[če]k Preiberku dítkám i pro jiné potřeby šatům 4 kopy míš[eňské] 15 g[r]. 

Item za štuček tkaniček dítku k[e] košilkám i sobě 63 g[r]. 

Léta a[nn]o [XV c] XXV13o. 

It[e]m Ance dcerce dala sem mzdy její i na dávky 4 kopy. 

It[ e]m malé dcerce 2 kopy 10 g[ r]. 

Léta a[nn]o XV C XXVI l3l
• 

It[e]m od [d]řev[a] vození Ješkovi a Jírovi farářo[vi]cJ32 24 g[r]. 

It[e]m vod soukenice 4 g[r]. 

It[e]m dala sem sobě za tčevíce a od podšití botek 12 g[r]. 

It[e]m vod košil šití dětem 6 g[r]. 

128 Srov. Cikhart - Soběslav, Soběslav 1907; Cikhart - Táborsko, Tábor 1922; Kuča Karel (dále Kuča) - Města 

a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 6. sv., Praha 2004, s. 762 - 772; Lintner - Měšťanstvo 

v Soběslavi ... , s. 9 - 20, 71 - 83; Lintner - Soběslav l390 - 1940. 550 let města Soběslavě, Soběslav 1941; 

Lintner - Salák - Okresní archiv v Soběslavi, Průvodce po fondech a sbírkách, Soběslav 1958; OSN, XXIII, 

Praha 1905, s. 559 - 562; Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 78 - 88; Sedláček - Místopisný slovník 

historický ... , s. 820 - 821; Smrž - Soběslavsko ... , Soběslav 1930. 

129 1525. 

130 1525. 

13l 1526. 

132 Srov. testament č. 8 z roku 1532. 
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It[e]m dala sem mladšímu pacholeti za tčeví[c]e 3 g[r]. 

It[e]m za štu[če]k plátna Říhové do Tučap133 2 kopy 10 g[r]. 

It[e]m dala sem od for[mana] 4 a 55 g[r] a 4 d[en].b 

It[e]m dala j sem za půl kamene mýdla 16 g[r]. 

It[e]m dala jsem od šití kabátův dětem 8 g[r]. 

It[e]m za 8 čberův žita, které na mně položené podle < ... > po 13 g[r]. S[u]ma 9 g[r]. 

Item za chmel a za blány dala sem pa[n]u Matúšo[v]i bratru své[m]u do Prahy134 13 kop. 

It[e]m od 12 postavův vale[n]é po 10 d[en]. Su[m]a 13 g[r] 1 d[en]. 

Su[m]a < ... > pánu 14 kop 17 g[r] <28 kop>, kromě blan a chmele a žita a vale[n]é[ho] 

postavu. 

Su[m]a < ... > 54 kop 46 g[r] 4 d[en]. 

Na tento počet zůstává i co u Vaňka po stři [ha] če 135 j[es]t 135 kop 48 g[r] 5 d[en]. 

It[e]mjiných pe[ně]z ho[lý]ch [7]C v truhlici 76 kop 12 g[r] 4 d[en]. 

It[e]m na dům 200 kop 20 kop [7] na každý díl přijde po 127 kopách 20 g[r] 3 d[en]. 

Tak tu mi se zdá, že zůstane sirotkům 200 kop 28 kop [7] 28 g[r] 2 d[en]. 

Sirotkům ta su[m]a zůstanúc napřed, která v truhlici jest. 

Ediční poznámka: 

a "TčevÍCe" - jazyková zvláštnost, zřejmě se jedná o "střevíce". 

b Vsuvka v originále dopsaná na levou stranu textu. 

C Označení peněžní jednotky. 

2. 

Testament měšt'ana Pavla Šitry obsahující výčet dluhů. Svůj statek odkazuje manželce 

Kateřině, která na něm má společně hospodařit se syny Vaňkem a Štěrbou. V případě, 

že by se se syny nesnesla, má jí být vyplacena částka 30 kop, 2 krávy a 10 ovcí. Pokud 

by se ani synové mezi sebou nemohli snést, mají se o statek spravedlivě rozdělit. Synovi 

133 Vesnice ležící jihovýchodně od Tábora se zámkem, který býval tvrzí. Srov. OSN, XXV, Praha 1906, s. 842; 

Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 89 - 90; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 906. 

134 Srov. Kuča - Města a městečka ... , OSN, XX, Praha 1903, s. 397 - 529. 

135 Srov. testament č. 14 z roku 1538. 
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Machatovi odkazuje částku 30 kop míšeňských, a Janovi pozemky v blízkosti vesnice 

Chlebov. Za poručníky ustanovuje syna Jan Šitru, Jíru faráře a Víta Bonuše a žádá 

pány radní, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. 

Svědky jsou purkmistr Matěj Litochleb, rychtář Matouš z Telecích Hor a konšelé 

Matouš Mach, Řehoř soukeník, Jan Mašek. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/50, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1528 září 11., [Soběslav] 

Ve jméno Boží am[en]. Léta an[no] XV C XXVIII, v pátek před S[vatým] Křížem opatrný 

muž Pavel Šitra učinil kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý136 o všem, jsa 

při dobré paměti a rozumu střízlivého. 

Item najprv co sem dlužen. 

Item kováři želecké[m]u137 20 grr]. 

Item jakož jsem něco dědin odprodal i platí mi úrok poluletní při S[vatém] Jiří l38 a S [vatém] 

Havle139 Jan Pilař 16 d[en] a Machovic, tolikéž a Blahotal40 4 peníze každé[h]o půlléta. 

136 ,,Dvůr koupil jest od nebožtíka Říhy Chamtila za 39 kop míšeňských bez dědíny. Dědiny k tomu přikoupené, 

díl za Matějovi 6 hony i s lúkami podle Matějové a Račmanovic po 16 záhonech, ten koupil od nebožtíka Jaroše. 

Za Matúškovic trávníkem díl 7 hony po 16 záhonech, u hranic Klenovských 3 hony po 12 a 8 záhonech, z druhé 

stany za potokem 4 hony i s lúkou po 15 záhonech, za jámami díl 2 hony po 7 záhonech, na další 3 hony 

po 10 záhonech, ten koupil od nebožtíka Martina z Rohu, u kamenného mostku díl 3 hony po 15 záhonech, v též 

straně dí! 5 hony po 8 záhonech, dí! proti šlauferně 7 hony po 7 záhonech, v Tobolkách honce po 27 záhonech, 

jitra proti Skalici, ty koupil od Václava Hubáčka za 6 kop míšeňských. " "Toto jest mi všecko položeno, krom 

jiter v 16 kopách míšeňských." Srov. SOkA Tábor, AM Soběslav (dále AM Soběslav), Kniha gruntovní 

pro město 1500 - 1755, sign. Č. II B 1/5, kn. Č. 301, f. 266r - 267r. 

137 Kovář ze Želče. Název vesnice (v bezprostřední blízkosti Plané nad Lužnicí) vychází z označení Želkova 

dvora. Ve 14. století v majetku Landštejnů, v průběhu 15. století byla v majetku zdejší nižší šlechty, Lipolta 

z Kraselova a Víta ze Rzavého. V letech 1507 - 1550 byla v majetku Španovských z Lisova, od té doby až 

do r. 1611 patřila Rožmberkům. Bývala významným centrem ve zdejší oblasti a hlavním sídlem Želečského 

panství. Srov. kol. autorů (dále kol) - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Jižní Čechy, 

Praha 1986, s. 221; OSN, XXVII, Praha 1908, s. 527 - 528; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , 

s. 1031 - 1032; Smrž - Soběslavsko ... , s. 223 - 228. 

138 24. dubna. 

139 16. října. 

140 Jiří Blahota byl v letech 1540 - 1541 rychtářem, v roce 1532, 1534 a v letech 1537 - 1540 purkmistr 
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Item takto řídím a rozkazuji o svém statku, aby Kateřina manželka má, po smrti mé tu na tom 

gruntu mocnú hospodyní byla s Vaňkem a Štěrbů, syny mými a jestliže by se s nimi v časy 

snésti nemohla, tehdy aby jí vydáno bylo z toho ze vše[h]o statku 30 kop míš[ eňských] 

a 2 krávy, které by chtěla a 10 ovec a tu sumu rozdílně, každý rok po 4 kopách míš[eňských]. 

Item Machatovi synu své[ m ]u, odkazuji z toho statku, aby mu dáno bylo též 30 kop a to 

rozdílně, najprv 6 kop a potom každý rok po 4 kopách, až do vyplnění té sumy. 

Item Janovi synu mé[m]u, za jeho stranu dávám a odkazuji ten dílec, který leží k hranicím 

Chlebovským141
, podle Duško[v]a Heršo[vi]c142 zjedné a Machovic strany druhé a k tomu 

aby sebú přihradil tu za Svojšo[Vi]C143
. 

A jestliže by se nemohli srovnati Vaněk a Štěrba144 , tehdy aby se vo to vo všecko věrně 

a právě rozdělili pošacujíc [!] toho statku145
. 

Item poručníky tohoto mé[h]o kš aftu mocné činím Jana Šitru146 syna svého, Jíru farářovic147 , 

Víta Bonušo[vi]c148
. 

A prosím pánúv, aby svú pečeť městskú149 dali přitisknúti na potvrzení k tomuto kšaftu. 

a konšel města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Rejstřík příjmů a vydání purkmistrů vydání purkmistrů 1528 -

1546 (dále Rejstřík) z r. 1532, sign. Č. IV A 4/24, 4/26, 4/27 a 4/28, kt. Č. 487; Též pozůstalostní rejstřík Jiřího 

Blahoty Č. 22b. 

141 Chlebov, ves u Soběslavi. Její existence je doložena již v roce 1267, ve 14. století tvrz a část vesnice patřilo 

k Přehořovu, Oldřich z Rožmberka následně dvůr a tvrz odkázal špitálu v Soběslavi (r. 1390). V roce 1467 byla 

vypálena, ale v majetku soběslavského špitálu zůstávala i nadále. Srov. OSN, XII, Praha 1897, s. 234; Sedláček 

- Místopisný slovník historický ... , s. 310. 

142 Srov. testament Č. 26 z roku 1547. 

143 Díl o čtyřech honech a po deseti a sedmi záhonech a díl o sedmi honech po sedmi záhonech. Srov. 

AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , kn. Č. 301, f. 266v. 

144 Jiřík Štěrba. Srov. AM Soběslav, Kniha domovních trhů, přípovědí smluv a počtů o dluhy 1521 - 1577, 

sign. Č. II B 1/3, kn. Č. 299, f. 144r. 

145 V roce 1544 byla mezi bratry uzavřena smlouva, podle níž má Štěrba vydat " ... z toho statku, na kterémž 

sedí 96 kop a 90 grošů a 4 vovce i tu jest mu hned toho času poctivě smluvně vyplnil. " Srov. AM Soběslav, 

Kniha domovních trhů, přípovědí smluv ... , kn. Č. 299, f. 144r. 

146 Jan Šitra byl v roce 1538 purkmistr a konšel města Soběslav. Srov. AM Soběslav, Rejstřík z r. 1538, sign. 

Č. IV A 4/26, kt. Č. 487. 

147 Srov. testament Č. 8 z roku 1532. 

148 Srov. testament Č. 9 z roku 1532. 

149 Původní soběslavská městská pečeť měla lístek s pětilistou růží a kolem nápis "Sigillum Civitatis Sobieslaw". 

Teprve v 15. století se vyskytuje pečeť s hradbou a dvěma věžemi. Srov. Staré i nové zvěsti ze Soběslavě 

a okolí, Soběslav 1933, s. 31-33. 
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A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Matěj Litochleb 150, ty časy purkmistr, Matúš 

z Telecích Hor151
, ty časy rychtář, Matúš Machův152, Řehoř soukeník 153 , Jan Maškův15\ ty 

časy konšelé. 

[Připojená obálka]: Pavel Šitra [15]28. 

3. 

Testament měšťana Mikuláše Svákovce obsahující výčet dluhů a pohledávek. Dceři 

Důře odkazuje 2 jalovice, svým vnoučatům díl za Svojšovým pozemkem, synu Bartošovi 

část pozemku proti vinici a u kamenného mostku a dceři Dorotě díl na Solinským 

rybníkem. Svědky jsou purkmistr Bartoš Kuželka, rychtář Jiří Hasil a konšelé Matěj 

z Telecích Hor a Jan Tříska. 

1530 leden 4., [Soběslav] 

150 Matěj Litochleb byl v letech 1528 - 1529 purkmistrem a konšelem města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, 

Počty purkmistrů na příjem a vydání peněz obecních zr. 1528 (dále Počty), sign Č. IV A 4/17, kt. č. 486 

a AM Soběslav, Rejstřík z r. 1529, sign. Č. IV A 4/19, kt. Č. 487. 

151 Matouš z Telecích hor zastával v letech 1526 - 1529, 1531 - 1532 úřad rychtáře, v letech 1525 - 1526, 1530 

- 1531, 1541 - 1542 purkmistra a konšela města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 1525 - 1528, 

sign. Č. IV A 4/13, 4/15 - 4/17, kt. č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1528 - 1532, sign. Č. IV A 4/18 - 4/24, 

kt. Č. 487. 

152 Matouš Mach 1525 -1526, 1528 - 1530 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 

1525 - 1528, sign. Č. IV A 4/13, 4/15 - 4/17, kt. Č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1528 - 1530, sign. Č. IV A 

4/19 - 4/20, kt. Č. 487. 

153 Řehoř soukeník zastával v roce 1526 úřad prirnase a v letech 1525, 1527 - 1528, 1532, 1537 - 1538, 1540-

1541, 1543 - 1544, 1549 - 1550 purkmistra a konšele města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 1525, 

1527 - 1528, sign. Č. IV A 4/13,4/15 - 4/17, kt. Č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1541,1543 - 1544, sign. 

Č. IV A 4/31, 4/33 - 4/35, kt. č. 487; AM Soběslav, Rejstříky příjmů a vydání purkmistrů 1546 - 1561 (dále 

Rejstříky), rejstříky z let 1549 - 1550, sign. Č. IV A 4/38 - 4/39, kt. Č. 488. 

154 Jan Mašek byl v roce 1532 rychtářem, v letech 1527 - 1528, 1532, 1538 - 1539, 1543, 1545 - 1547, 1549 -

1550 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 1527 - 1528, sign. Č. IV A 4/16 -

4/17, kt. Č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1532, 1538 - 1546, sign. Č. IV A 4/24,4/26 - 4/27,4/29,4/31, 

4/33 - 4/37, kt. č. 487; AM Soběslav, Rejstříky 1549 - 1550, sign. Č. IV A 4/37 - 4/39, kt. Č. 488. 

27 



SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/51, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

Ve jméno Boží am[en]. 

Léta [an]no XV C XXX, v úterý po Novém Létu. 

Já, Mikuláš <St> Svákovec, znamenav nedostatek zdraví svého, činím kšaft a rozkázání 

o svůj statček movitý i nemovitý, jsa při dobré paměti a rozumu střízlivé[h]o. 

Item najprv co sem komu dlužen. 

Item Markovi sladovníkovi 155 půjčených 1 kopa a za pivo 2 kopy. 

Item Ješkovi z p[ře]dměstí 80 g[r]. 

Item Duvašové 1 kopu. 

Item Vaňkovi postřihači za věrtel piva 40 g[r]. 

Item co jsú mně dlužni. 

Item Jíra pastýř za pivo 16 g[r] a s druhým pastýřem 8 g[r]. 

Item drabcek [!] 10 g[r]. 

Item Dme, dceři své, odkazuji 2 jalovici z toho dobytka, který <an> ani tu při synovi 

a vostatek toho dobytka, při synovi aby zůstalo. 

Item dětem synovým odkazuji díl za Svojšový[m], však aby při bratru zůstal. 

Item Bartošovi synu své[m]u, odkazují klín proti vinici a druhý dílec k[u] kamen[n]é[m]u 

mostku. 

Item Dorotě dceři své, odkazuji a nebo sobě ají pozůstavuji díl nad Solinami l56
. 

A při tom kšaftu byli j sú, Múdří a Opatrní Bartoš Kuželka 157, ty časy purkmistr, Jiřík Hasill58
, 

ty časy rychtář, Matěj z Telecích Hor, Jan Třískal59 , ty časy konšelé. 

155 Marek sladovník byl v letech 1539 rychtář, 1539, 1541 - 1542 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. 

AM Soběslav, Rejstříky z let 1539, 1541 - 1542, sign. Č. IV A 4/27,4/29,4/31,4/33, kt. Č. 487. 

156 Pozemek nad rybníkem Soliny, na jehož hrázi stávala šibenice. Srov. AM Soběslav, sign. Č. III H 3, kt. Č. 77; 

Staré i nové zvěstí ze Soběslavi a okolí, r. 1933, s. 23. 

157 Bartoš Kuželka byl v letech 1534 - 1535, 1538 rychtářem, 1525, 1527 - 1532, 1538 - 1540, 1543 - 1544, 

1546, 1549 - 1550 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z roku 1525 a 1527, 

sign. Č. IV A 4/13, 4/16 - 4/17, kt. Č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1528 - 1546, sígn. Č. IV A 4/19 - 4/20, 

4/24, 4/26 - 4/27, 4/29, 4/31, 4/33 - 4/36, kt. Č. 487; AM Soběslav, Rejstříky z let 1549 - 1550, sign. Č. IV A 

4/39 - 4/39, kt. Č. 488. 

158 Jiří Hasil byl v roce 1530 rychtářem a v letech 1526 - 1528 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. 

AM Soběslav, Počty 1526 - 1528, sign. Č. IV A 4/15 - 4/17, kt. Č. 486; AM Soběslav, Rejstřík z r. 1530, sign. 

Č. IV A 4/20, kt. č.487. 
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[Indorzát:] Mikuláš Sváko[ve]c [15]30. 

4. 

Testament měšťana Tomáše Rýmara obsahující výčet dluhů a pohledávek. Svůj movitý 

i nemovitý statek odkazuje zeti Petrovi a jeho dětem, s odkazem rozdělení postavu 

sukna pro chudé. Svému bratranci Volfovi odkazuje 30 kop. 

Testátor zemřel dříve než k němu vyslaní představitelé města stačili dojít, kšaft potvrdit 

a zapečetit. Městští radní ho po jeho smrti na radnici přijali a potvrdili za právoplatný. 

1530 únor 26., [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/52, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

<It[e]m dlužen se[m] kostelních peněz 30 g[r].> 

It[e]m panu Janovi Volbramovi 78 grr]. 

It[ e]m kovářovi do Přehořova 160 10 kop a on má zase na to kuši i s heverem za 6 kop. 

It[e]m panu purkmistru a pánům za ryby z Potočního rybníka!6! za 1 t[žber]. 

It[e]m [ze] Starýho rybníka162 za 2 t[žbery]. 

It[ e]m takto o statku svým rozkazuji. 

It[e]m najprve statek svůj movitý i nemovitý163 odkazuji Petrovi zeti své[m]u a dětemje[h]o. 

159 Zachované purkmistrovské účty nejsou kompletní a tak informace o jeho funkci vychází pouze z tohoto 

pramene. 

160 Vesnice Přehořov patřila od r. 1379 Oldřichu z Rožmberka, poté k třeboňskému klášteru, r. 1487 jí koupil 

jistý Oldřich a poté Přehořovští z Kvasejovic. Srov. OSN, XIX, s. 616; Sedláček - Místopisný slovník 

historický ... , s. 728. 

161 Rybník dříve označovaný jako Nadpotoční. Již v roce 1561 se vyskytuje označení Potoční rybník. Srov. 

AM Soběslav, Rybní rejstřík z roku 1561, sign. Č. IV A 8/15, kt. Č. 554. 

162 Jeden z nejstarších soběslavských rybníků, z něhož měšťané v roce 1521 uspořádali výlov. Srov. AM 

Soběslav, sign. Č. III H 3, kt. 77; AM Soběslav, Rybní rejstřík z r. 1526, sign. Č. IV A 8/3, kt. Č. 554. 

163 Tomáš Rýmar získal "dvůr od poručníků nebožtíka Libry i s dílcem k Račí hoře pěti honce i s lúkou ... 

za 220 kop míšenských "0' item tento dům jest nárožní... ." ,Jtem dvůr tento koupili předkové jeho za II kop 
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A toto je[m]u odkazuji z toho statku učiniti, najprve jestliže [by] mě pán Bůh smrti 

neuchoval, aby koupil postav sukna a rozkrájel chudým. 

It[e]m Wolfovi bratranci <své[m]u> mé[m]u, aby vydal 30 kop, Markétě dceři, aniž by 

jirchářovic složné fatult rl]. 

It[e]m pan Jan Zář[e]cký j[es]t mi dlužen bez 2 grr]. 

It[ e]m pan V ác1av Houska nebožtík j [es]t mi dluže[ n] 20 g[ r]. 

It[e]m Jíra, jako byl prvý vejzače[m] [!] i od[e]šel pryč, jest na Táboře 16\ j[es]t mi dlužen 

70 grr] za starý pivo. 

It[ e]m kovář pivovarník z předměstí j [es]t mi dlužen za věrtel piva 40 g[ r]. 

It[ e]m Jan pivovarník z rathauzu j [es]t mi dlužen za věrtel piva. 

It[e]m nějaký Vrabec z Višňový[h]0165 j[es]t mi dlužen za věrtel piva 40 grr]. 

It[ e]m Kouba s pleší na Maršovým gruntě j [es]t mi dlužen za pivo 17 g[ r]. 

It[e]m Jan z lesa bydlel prve v Tučapech za 2 věrtely bílý[h]o. 

It[e]m Petr z Nedvědic 166 , Dvořáků sy[n], j[es]t mi dlužen 24 grr]. 

It[e]m Jan Smrž ze Zvěrotic 167 j[es]t mi dlužen, dal sem za ně[h]o do Přehořova Chudíkovi 

< ... > <kop> za oves 36 grr]. 

It[e]m Hobza z Přehořova půjčených 30 kop. 

It[e]m Lasl forman z Jebutína [!] za ryby za 2 kopy kaprů 2 kopy a 52 grr] a schází těch 

kaprů 10. 

It[e]m tyto sepsání učinil nebožtík Tomáš Rýmar a žádost měl, aby páni k ně[m]u přišli 

pro potvrzení téhož kšaftu, ale páni tak kvapně nemohli, jsú k ně[m]u přijíti, až von umřel 

a svůj <živost> život skonal a tak z těch příčin jest tento kšaft za pravý kšaft, na rathauze 

přede pánya, přijat. Stalo jse v sobotu Masopustní, léta a[ nn]o XV c XXx. 

[Indorzát:] Tomáš Rýmar. 

míšeňských i s trávníkem." Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , sign. Č. II B 1/5, kn. Č. 301, 

f. 148r a 322r. Srov. Lintner - Měšťanstvo v Soběslavi ... , s. 14. 

164 Srov. OSN, XXV, s. 8 -16; Sedláček- Místopisný slovník historický ... , s. 874 - 876. 

165 Vesnice u Soběslavi s vladyčím statkem Višňových z Višňového. Srov. testament Č. 27a z r. 1548; kol. -

Hrady, zámky a tvrze v Čechách ... , s. 209; OSN, XXVI, s. 762; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , 

S.961. 

166 Farní vesnice u Soběslavi, první zmínky o ní jsou ze 14. století, kdy zde byl postaven gotický kostel 

sv. Mikuláše. Srov. OSN, XVIII, Praha 1902, s. 31. 

167 První zmínka o Zvěroticích je z roku 1460. Název obce vznikl z osobního jména Zvěrota, který se zde usadil. 

Srov. Smrž - Soběslavsko ... , s. 220 - 222; Cikhart - Táborsko, s. 232 - 233. 
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Ediční poznámka: 

a Dvěma čárkami oddělená vsuvka je v originále dodatečně dopsána nad text. 

5. 

Testament vdovy Doroty Kušalové obsahující výčet dluhů a pohledávek, které lze nalézt 

v rychtářských knihách. Veškerý svůj movitý i nemovitý statek odkazuje své dceři 

Kateřině a jejím dětem. Své druhé dceři Voršile odkazuje 1 kopu míšeňskou a měděnici. 

Testátorka žádá pány radní, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen 

městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Matouš Mach, starší Bartoš Kuželka a rychtář 

Matěj Třeboňský. 

1530 říjen 1., [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/53, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

Ve jméno Boží Am[en]. Léta [an]no XV C XXX, v sobotu po S[vatém] Jeronýmu, [Já] 

poctivá vdova Dorota Kušalová, činím kšaft a rozkázání o svůj statček movitý i nemovitý168 

o všem, súci při dobré paměti a rozumu střízlivé[h]o. 

Item najprv na gruntu mám u Roubíka ševce okolo 25 kop míš[eňských], to se najde 

v rychtářských knihách. 

It[em] jitra, kteráž nebožtík muž můj za kamenným mostkem za vrchy měl, ty jsemjá po jeho 

smrti nebožtíkovi zeti své [mu] Práškovi prodala ty <jest> mi zaúplna zaplatil. 

It[ em] statček svoj všecken movitý <i> i nemovitý odkazuji Kateřině, dceři své, s dítkami 

jejími, aby se s nimi vo to věrně a práv[n]ě rozdělila a z toho statečku aby vydala dceři mé, 

Vorši<le> 1 kopu míš[eňsk]ú a měděnici. 

A prosím pánúv, aby svú pečeť městskú na potvrze[n]í k tomuto kš aftu dali přitisknúti. 

168 "Dům koupen jest vohnistěm za 4 kopy míšeňské, farářovi se s toho platí J strych vovsa, 2 slepice a den 

roboty, to jednou do roka se platí a jest tímto právem. " Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , 

kn. č. 301, f. 324r. 
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A při tom kš aftu byli jsú, Moudří a Opatrní Matúš Machův, ty časy purkmistr, Bartoš 

Kuželka, toho času starší, Matěj Třeboňskýl69, na místě rychtáře. 

[Indorzát] Dorota Kušalová [15]30. 

6. 

Testament měšťana Matúše Machú žádajícího, aby byly pro potřeby kšaftu vydány 

zetěm Václavem a jeho dcerou Barborou 6 dědičných a zástatních lidí v Pleši 

a 18 v Nětovicích, dva v Řečici, mlynář u Lemberkovy zahrady, všechny rybníky, 

4 sádky a 2 haltéře. Movitý i nemovitý majetek rozděluje mezi Václava Špuléře a jeho 

dceru Barboru, dcery Dornu, Annu, Kateřinu a svou manželku Dorotku s právem 

doživotního užívání světnice a komory. Kromě toho jí odkazuje i všechno hospodářství 

nádobí, vozy a haltéře. 20 kop (uherských zlatých) má být po jeho smrti vyplaceno 

faráři. Testátor žádá Václava Špuléře, aby na potvrzení platnosti testamentu byla 

pod pečeť pana purkmistra a pánů přitištěná i pečet' jeho. Za poručníky ustanovuje 

svého zetě a Jana Maška, bakaláře a stanoví, aby tomu, který poručnictví odmítne, 

nebyla vyplacena odměna. Pány radní žádá, aby byl testament na potvrzení jeho 

platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Bartoš Kuželka, rychtář 

Matěj z Telecích Hor a konšelé Řehoř soukeník, Martin Hradský, Matěj Třeboňský Jiří 

Hasil a Jan Burian. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/54, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1531 březen 28., [Soběslav] 

Léta páně ti[sícíh]o pětistého třicátého prvníhoa
, ten outerý před Květnú Nedělí, [Já] Matúšek 

Machú l7O
, sem udělal kšaft a rozkázání, jsa při paměti a rozu[m]u střízlivé[h]o. 

169 Matěj Třeboňský byl v letech 1530 a 1534 rychtářem, 1525 - 1530, 1532, 1542 - 1545, 1546 - 1547 

purkmistrem a konšelem města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty 1525 - 1528, sign. č. IV A 4/13, 4/15 -

4/17, kt. č. 486; AM Soběslav, Rejstříky 1528 - 1546, sign. č. IV A 4/19 - 4/ 20,4/24,4/31,4/33 - 4/36, kt. 

č. 487; AM Soběslav, Rejstříky 1546 - 1547, sign. č. IV A 4/37, kt. č. 488. 
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Item jakož mám v Pleši 171 18 lidí dědičných a zástavních v Nětovicích 172 i lidí a v Řečici 173 

dva člověky a u Lemberkovy zahrady mlynáře a v Pleších šer s]t zástavních a rybníky všecky 

a sádky 4 a haltéře 2 u sádek a Václav, aby vydal z toho statkul74 s Barboru, ceru [1] mú. 

Item z toho odkazuji sedm set, aby vydal Václav Špuléřl75 s Barború a je[m]u to všecko 

odkazuji a dává[m], pakli by jí je[h]o pán Bůh neuchoval < ... > je[h]o i manželky je[h]o tedy 

má spadnúti na mé dcery. 

Item odkazuji Domě dům a dvě stě kop a Václav má vydati s Barboru. 

Item Anně dceři své, odkazuji čtyři sta kop, Barbora s Václavem, aby jí vydali a pakli by pán 

Bůh Anny neuchoval, aby jediný[m] dětem dochovali a štandle [1] obě jí odkazuji, kotlíky 

dva, prostřední. 

Item Kateřině dceři své odkazuji sto kop a trávník veliký i dědinu [v]zadu i zpředu a druhých 

sto kop, kderý sem sobě pozůstavil, když sem jim dům koupil176
, i ty aby pří[či]ny ustaly 

a těch sto kop, jakož nahoře stojí, a to aby jí Václav vydal s Barboru. 

Item Kateřině odkazuji druhý díl k mostku, vedle JeŠka177
• 

170 Matouš Mach purkmistr a konšel. Zemřel v roce 1531. Srov. testament Č. 6. 

171 Pleše (P1eště), ves u Kardašovy Řečice, která patřila Kateřině z Mezimostí a v 15. století Janovi z Ústí. 

V 16. století jí drželi Špulířové z Jiter. Srov. Profous - Místní jména v Čechách, III, Praha 1951, s. 375; OSN, 

XIX, s. 901; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 699. 

I72 Ves Nítovice (Nětovice) nacházející se u Veselí nad Lužnicí. Ve 14. století patřila část Kateřině z Mezimostí 

a druhá část od počátku 15. století Erazímu z Nítovic. Obě části vesnice pak byly připojeny ke Kardašově 

Řečici. Srov. OSN, XVIII, s. 340; Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 91; Sedláček - Místopisný slovník 

historický ... , s. 649. 

173 Řečice (Kardašova Řečice). Městec s hradem byl v majetku Rožmberků, resp. Vítkovců, od 14. století 

v majetku pánů z Hradce. Srov. Kuča - Města a městečka ... , 2. sv., 1997, s. 706 - 722; Sedláček - Místopisný 

slovník historický ... , s. 759. 

174 "Item tento dvůr koupi/jest od nebožtíka Václava z Telecích Hor a od Jiříka Ševce za 2 kopy 20 gr, úrok se 

z toho neplatí. Item dílem koupil od nebožtíka mýtného za 29 kop míšeňských 5 honúv po J 2 záhonech. Item 

druhý dílec ... , ten koupil od nebožtíka Kolovrátka za 46 kop míšeňských, ty díly jsu spolu podle dílu Vondry 

Michalovi s strany jedné a dílu Šiškovic strany druhé. " Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , 

kn. č. 301, f. 242r. 

175 Václav Špuléř z Jiter. 

176 "Item tento dvůr koupil jest od nebožtíka Václava z Telecích Hor a od Jiříka Ševce za 2 kopy 20 gr, úrok se 

z toho neplatí. Item dílem koupil od nebožtíka mýtného za 29 kop míšeňských 5 honúv po J 2 záhonech. Item 

druhý dílec ... , ten koupil od nebožtíka Kolovrátka za 46 kop míšeňských, ty díly jsu spolu podle dílu Vondry 

Michalovi s strany jedné a dílu Šiškovic strany druhé. " Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , 

kn. č. 301, f. 242r. 

177 Ješka faráře. Srov. rejstřík č. 1. 
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Item též kotlík odkazuji větší též Kateřině. 

Item ženě manželce své odkazuji sto uherských zlatýchb
, aby jí vydáno bylo napřed a vdo[v]ú 

aby byla do smrti, světničku a komoru, kderá vedle světničky i dole pivnička pod světničkú 

a Šimka, aby sobě doma chovala jako chody farářovi povodú [1] i sklep [s] všimi kameny178, 

jako dvuje železný < ... > a on < ... > stříbrnými držadly. 

Item též odkazuji co má z kováře želecké[h]o na do[m]u rychtářovými knihami ze strany. 

Item též ženě odkazuji na druhóm domu jako < ... > na něm i 14 kop úrokuje knihami 

ze správy má se platiti po 3 kopách až do v[y]plnění. 179 

Item ženě své Dorotce odkazuji všecky šaty ložní, nebo všecko hospodářství i cíno[ v]é 

nádobí, k ně[mu] vozy a ha1téř malý, ať dá po smrti Anně, ten ha1téř ženě a dvůr, aby užívala 

až do smrti a po smrti Anně dceři dá. 

Item což po mé smrti zůstane-li, aby se o to spolu rozdělily, o hotový žena Kateřina 

a Barbora, Doma, Anna vás všech patero, aby se o to věrně rozdělili a nevadily, sto 

uherských zlatých má se jí dáti napřed a zústa[n]e sto uherských bez 4 zlate[j]ch, na útraty 

měly i peníze, jestliže neutratíme, aby se vš[ich]n[i] rozděli[li]. 

Item tak jsme zůsta[vi]li po její smrti, že nemá dáti žádné[m]u kromě moj[í]m cerám, 

kderýmc by se jí zdálo po své smrti, než to jest, aby mohla dáti a nebo odkázati 20 kop po své 

smrti, než knězi své[ m ]u, aby mu víc nedávala ani odkazovala. 

Václave Špulíři, zeti milý, ted' já tobě věřím, pokud sy[nu] své[m]u, smluvil, že to[m]u kšaftu 

dosti učiníte, jakož list svědčí, na parká[n]u pod pány pečetí je[h]o mi[los]ti a příto[mných] 

jiných dobrých lidí, pečetí ajsvú pečeť ještě k to[m]uto kšaftu přitiskneš a tomu dosti učiníš. 

Item poručníky činím Václa[v]a Špuléře, Jana Maškovic l8o
, bakaláře a tak, kder[ej]ší 

[ke] kšaftu nechtěl přijíti, aby mu nic nedávali. 

Item pana phurchmistr[a] [l]d žádám té chvíle a pánů, jiných pá[n]ů, aby pečeť městskú 

přitiskli k tomuto [k]šaftu přitiskli a prosím, a při tom byli jsu Múdří a Opatrní Bartoš 

Kuželka, ty časy purkmistr, Matěj z Tele[cí]ch Hor, ty časy rychtář, Řehoř soukeník, Martin 

Hradský l81, Matěj Třeboňský, Jiřík Hasil, Jan Burianůvl82, ty časy konšelé. 

178 Vinnými kameny. 

179 Dům č. p. 85, který ,,zfrejmarčil" s Hájkem a přidal k tomu 125 kop. Uvádí se, že "i s vůlí manželky 

Kateřiny". Právo k němu bylo užívat studnici za vlastním pivovarem na farním dvoře, musel dávati k ní obrubu 

a váhu. Srov. Lintner - Měšťanstvo v Soběslavi ... , s. 13, Staré i nové zvěsti ... , 1933, s. 29. 

180 Jan Mašek, purkmistr a konšel. 

181 Martin Hradský byl v letech 1532 - 1533, 1535 - 1536 rychtář, 1526 - 1527, 1529 - 1530, 1532, 1547 

purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 1526 - 1527, sign. Č. IV A 4/15 - 4/17, 
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[Indorzát:] Matúš Machův. 

Ediční poznámka: 

a Datace je v originále uvedena slovními číslovkami. 

b Uherské zlaté je označení pro zlaté dukáty. 

C Dialektismus ponechaný v původní podobě. 

d Slovo odpovídá originálu. 

7. 

Testament měšt'anky Alžběty Velkové obsahující soupis pohledávek. Ze statku má být 

Mandaléně Čunarové vyplacena částka 25 kop pražských, ložní šaty a nové blány, 

Mandaléně, dceři Jíry farářovic, 10 kop a vetché blány, Šitrové 10 kop, Václavovi 

Pražmovi 10 kop, Jakubovi Čunarovi 10 kop, Jankovi, synu Matěje Litochleba, 10 kop, 

Maškovi Tlachovi 2 kopy, Jířovi, bratru Kouskovi, pozemky za brodkem, Regině 

Šitrové do Bošilce 10 kop, sestře Dorotě 10 kop a Bálkové 4 kopy. Dům odkazuje Matěji 

Litochlebovi s dětmi, který má spravovat statek. V případě, že by nechtěl, mají se o něj 

rozdělit její bratři Jíra Šafář a Václav Pražma, teprve poté její synové. Mezi pozůstalé 

má být také rozdělena částka 20 kop pražských a také vybavení statku. Za poručníky 

ustanovuje bratra Jiřího a Matěje Špačka a žádá pány radní, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Bartoš 

Kuželka, rychtář Matěj z Telecích Hor a konšelé Matouš Mach a Martin Hradský. 

Mandaléně Čunarové, Tlachovi a Bálkové byly jejich částky vyplaceny. 

1531 prosinec 30., [Soběslav] 

kt. č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1529 - 1533, sign. Č. IV A 4/19 - 4/20,4/24, kt. č. 487; AM Soběslav, 

Rejstřík 1547, sign. Č. IV A 4/37, kt. Č. 488. 

182 Jan Burian byl v letech 1526 - 1528, 1530, 1532, 1546 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. 

AM Soběslav, Počty z let 1526- 1528, sign. Č. IV A 4/15 - 4/17, kt. č. 486; AM Soběslav, Rejstříky z let 1530, 

1532, 1546, sign. Č. IV A 4/20, 4/24, 4/36, kt. Č. 487; AM Soběslav, Rejstřík z roku 1546, sign. Č. IV A 4/37, 

kt. Č. 488. 
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SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I B 3/55, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Bez pečeti. 

Ve jméno Boží amen. 

Léta XV C XXXI, v sobotu před Novým rokem, poctivá vdova Alžběta Velková, učinila jest 

kšaft a rozkázání o svůj všecken statek movitý i nemovitý o vš[ e ]ke[ n], jsúci při dobré paměti 

a rozumu střízlivého. 

Item nejprve co jsújí dlužni. 

Item Bartoš mlynář183 na předměstí za mlýn 7 kop [pr]a[žských]. 

Item Šiška za grunt, které[m] sedí 10 kop [pr]a[žských], ty odkazuji Jírovi, bratru svému. 

Item Markýta Šemberská184 2 kopy. 

Item Šárka ze Zvěrotic 2 kopy. 

Item Vaněk Matějí[č]kův ze Zvěrotic 1 kopa. 

Item Šitrovic 6 kop. 

Item Mašek z Moravce185 2 kopy 20 d[en]. 

Item Svatoš z Německého Brodu186 10 d[en]. 

Item s[ e] Svatošem byli s formane[m] zůstali 22 d[ en]. 

Item z[e] statku svého ze všeho odkazuji Mand[alén]ě Čunarové 25 kop praž [ských] 

a s lož[n]í[ch] šatův a blány nové. 

Item Mandaléně, Jíry farářovic187 dceři, 10 kop a blány vetchýa. 

Item Šitrové 10 kop. 

Item Václavovi Pražmovi188 10 kop. 

Item Koubovi Čunarovi 10 kop. 

Item Jankovi, synu Matěje Litochleba189
, 10 kop. 

Item Maškovi Tlachovi 2 kopy. 

Item Jírovi, bratru Kousky, dědiny za brodkem. 

Item Regině Šitrovic do Bošilce19o 10 kop. 

183 Srov. testament č. 17 z roku 1537. 

184 Srov. testament č. 18 z roku 1540. 

185 Vesnice u Tábora, resp. u Chotovin s poplužním dvorem a mlýnem. Srov. OSN, XVII, Praha 1901, s. 7l3. 

186 Srov. OSN, IV, s. 733 -735; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 68. 

187 Srov. testament Jíry Faráře č. 8. 

188 Bratr kšaftující. Srov. viz níže. 

189 Syn městského purkmistra a konšela. 
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Item Dorotě sestře 10 kop. 

Item Bálkové 4 kopy. 

Item což se domu dotýče, ten jestli že by se zdálo Matějovi Litochlebovi na mně býti, tehdy 

vo[n] aby měl toho napřed vůli s dítkami svými a pokudž by byl posazova[l] i ty grunty, 

kteréž k domu jsú, aby v tom přijal svú spravedlivost což mi v to[m]to kšaftu zapsal, aby 

napřed na to[m] vyřadil sobě a vostatek aby ji[ný]m vydával, pokudž sem zapsala. A pakli by 

se Matějovi Litochlebovi při domu zůstati nezdálo, tehdy Jíra a Václav Pražma, bratři moji, 

aby měli vůli a vo to se urovnali bratrsky, kterýž by tu zůstati chtěl, nebo z vobú stran syni 

mOJI. 

Item hotových j[es]t okolo 20 kop [pr]a[žských], ty bude míti také na pomoc k té sumě, 

kterúž sem nahoře psanú mezi ně odkázala. 

Item což by kolvěk víc statku mého přes toto mé rozkázání zůstalo, jakožto nádobí domovní 

i jiný všelijaký, statek ten odkazuji přátelů[m], těm kteří jsú při městě, aby se vo to věrně 

a právě rozdělili, jakožto Jíra Šafářú a Václav Pražma, bratři moji. 

Poručníky mocné činí[m] Jiříka, bratra svého a Matěje Špačka a p[ro]sím pánúv, aby tento 

kšaft můj pro další svědomí toho, pečetí svú městskú zapečetili. 

A při tom kšaftu byli jsú Moudří a Opatrní Bartoš Kuželka, ty časy purkmistr, Matěj 

z Telecích Hor, ty časy rychtář, Matúš Machův, Martin Hradský, ty časy konšelé. 

Item Mand[alén]ě, dceři Čunarové zaúplna dáno, což by náleželo. 

Item Tlachovi dáno 2 kopy. 

Item Bálkové 2 kopy. 

[Indorzát:] Kšaft Alžběty Velkové. [15]40. 

Ediční poznámka: 

a V originále je slovo dopsáno pod řádek. 

8. 

Testament měšt'ana Jíry fárář, o jehož dluzích má přehled jeho žena Anna. Jí a také 

dětem odkazuje veškerý movitý i nemovitý statek. Pokud by se některé z nich nedožilo 

dospělosti, má jeho díl přejít na živé sourozence. Na manželku pouze v případě, že by 

190 Bošilec bývala farní obcí u Veselí nad Lužnicí (kostel již z roku 1359), patřící do majetku Rožmberků. Srov. 

OSN, IV, s. 453; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 50. 
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zachovala svůj vdovský stav. Pouze dětem však odkazuje majetek, který mu zůstavila 

jeho sestra Alžběta Velková. Pokud by se některé z nich nedožilo dospělosti, má také 

jeho díl přejít na živého sourozence. Za poručníky ustanovuje purkmistra a konšelé 

města, nynější i budoucí a žádá je, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti 

opatřen městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Bartoš Kuželka, rychtář Matěj 

z Telecích Hor a konšel Martin Hradský. 

1532 leden 30., [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/56, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

Ve jméno Boží Arn[ en]. 

Léta [an]no XV C XXXII, v úterý před S[vatým] Blažejem, učinil kšaft a rozkázání Jíra 

farářův o svůj statek movitý i nemovitý191, ještě sa při paměti tak, jakž mu vyrozuměti se 

mohlo. 

Item což sem komu dlužen, o tom všem žena má vL 

Item loučka jedna zůstavena ve 2 kopy Janovi Šitrovi192
, ta se má zase vyplatiti. 

Item druhá loučka také zústavena Křílovi v 5 kop, též také má vyplacena býti. 

Item statek svůj movitý i nemovitý odkazuji Anně, manželce své a dítkám svým, aby se vo to 

věrně a právě rozdělili a jestliže by pán Bůh, kterého smrti neuchoval do let došlých, aby 

spadlo zjednoho na druhé[h]o <spadlo> i na manželku mú a pakli by manželka má stav svůj 

vdovský proměnila, aby toliko při svém rovném díle zůstavena byla. 

191 "Dvůr má po otci svém nebožtíkovi a jest mu položen v 70 kop míšeňských i s dědinami. Dědiny k tomu jsú 

dílec najprv za Svojšovic jedních honúv a 16 záhonúv a lulou v těch honech, též 6 záhonúv a nahoře při tom 

hony 8 záhonúv ... . Druhý dílec za Drdažkovic čtvery honce po 8 záhonech, na další díl troje hony 

po 17 záhonech. Při tom dílec trojích honúv podle dílu Svojšovic, dílec kjámám troje hony podle dílu Šitrovic, 

dílu Víta Bonušovic, dílec k Račí hoře troje hony podle dílce Vaňka Postřihače, přitom lúka i něco varného, 

k potoku dílec 4 hony, v též straně troje hony, v brodu Čerazského 1 hon, u mostku 2 honce i s lúkou, nad tím 

proti vinici dílec troje hony po 10 záhonech, v též straně dílec 4 hony i s lúkou po 8 záhonech, též v té straně 

dílec 4 hony po 8 záhonech podle Duškova Heršovic, také v též straně dílec pěti honúv a k hamru dílec troje 

honce po 8 záhonech." Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , kn. Č. 301, f. 244r - 245r. 

192 Jan Šifra byl v roce 1538 purkmistr a konšel města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Rejstřík z r. 

1538, sign. č. IV A 4/26 - 4/27, kt. Č. 487. 
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Item jakož má sestra má Velková193 kš aftem svým některé věci z[e] statku své[h]o zapsala, to 

všecku spravedlivost odkazuji dítkám svým bez nápadu na to manželky mé a tu též aby 

spadlo z mých dítek, [z] jedno[h]o na druhé[h]o, jestliže by které[h]o pán Bůh neuchoval 

do let došlých. 

Poručníky mocné činím pana purkmistra a pány konšele nynější i budúcí. 

A prosím, aby páni tento můj kšaft pečetí svú městskú zapečetili a potvrdili. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Bartoš Kuželka, ty časy purkmistr, Matěj 

z Telecích Hor, ty časy rychtář, Martin Hradský, ty časy konšel. 

[Indorzát] Jíra farářův [15]32. 

9. 

Testament měšťana Víta Bonuše obsahující výčet dluhů. Všechen svůj movitý 

i nemovitý statek odkazuje manželce a dětem. Pokud by se některé z nich nedožilo 

dospělosti, má jeho díl přejít na živé sourozence a jejich matku. Za poručníky 

ustanovuje purkmistra a konšele, nynější i budoucí a žádá je, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Matěj 

Třeboňský, rychtář Matěj z Telecích Hor a konšelé Bartoš Kuželk,a Jiří Hasil a Jan 

Burianů. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/57, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

Ve jméno Boží ame[n]. 

193 Srov. testament Č. 7 z roku 1531. 

1532 březen 6., [Soběslav]194 

194 Autor inventáře tento testament omylem datoval na 5. března. Podle převáděcích tabulek Gustava Friedricha 

by tímto dnem měl být 6. březen. Při transkripci bylo datum opraveno. Srov. Lintner Jan - AM Soběslav, AEP -

I, České Budějovice 1965, s. 98. 
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Léta [an]no XV C XXXII, v středu po Přenesení Svatého Václava, Vít Bonušú učinil kšaft 

a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý195, jsa při dobré paměti a rozumu střízlivého. 

Item najprve co jest komu dlužen. 

Item Adamovi sladovníkovi 2 kopy míš[ eňské]. a 

Item pacholku Kulichovi 2 kopy míš[eňské]. 

Item Janovi Maškovic za sukno, on o tom dobře vL 

Item Machovi rychtáři l96 20 g[r]. 

Item Třeboňské[m]u197 8 g[r] 4 d[en]. 

Item co mám u Neplachova198 strany 20 kop, jest na to vrub. 

Item statek svůj movitý i nemovitý, ten odkazuji manželce své a dítkám svým, aby se vo to 

věrně a právě rozdělili a jestliže by které[h]o dí[tě]te pán Bůh smrti neuchoval do let došlých, 

aby spadlo z jednoho na druhé[h]o též i manželku mú. 199 

Poručníky mocné činím pana purkmistra a pány konšele nynější i budúcí a prosím jich, aby 

tento kšaft můj pečetí svú městskú zapečetili a potvrdili. 

195 "Dvůr má šacuňkem po manželce své za 130 kop míšeňských i s dědinami. První dílec v šibenice jedněch 

hon úv a 7 záhonúv, v též straně kusy 7 záhonúv, u jam díle 2 honce po 7 záhonech, na dolejší dí! 5 honúv 

po 15 záhonech, tu při tom dílec 2 hony po 8 a 7 záhonech, na další u druhé strany pod Račí horú pěti honúv 

po 15 záhonech podle Svákovcova, u kamenného mostku dílec 2 honúv po 18 záhonech i s palouky podle 

Duškova (Heršovského, viz testament č. 26), v SoUnách dílec 7 honúv po 7 záhonech, hony v Tobolkách 

7 záhonúv, troje honce k šlejferně po 7 záhonech, v třetí straně u velikého mlýna dvoje honce po 16 záhonech 

i palouky, proti vinici dílec troje hony po 7 záhonech, dílec za Ješkovic 7 honúv po 7 záhonech podle Ješkova, 

díl k hamru u Božích muk 7 honúv po 24 záhonech mezi cestami a dál k řece po 18 záhonech podle Matěje 

Ješkovic sjedné a Velkovú strany druhé." Srov. Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 252r - 253r. 

"K tomuto dvoru jest zapsaná dědina, trávník, jest knihami městskými zapsaná, kromě ona sama jsúc vdova 

zastavila loučku od toho Šimkovi Křílovi ve 3 kopy pražských. " Srov. AM Soběslav, Koupě, prodeje, směny 

a postupování městských nemovitostí 1526 - 1610, i. č. 1088, sign. č. III I 5, kt. č. 179. 

196 Matouš Mach. Rychtář a purkmistr města. Srov. testament č. 6 z roku 1531. 

197 Matěj Třeboňský. Rychtář, purkmistr a konšel města. 

198 Neplachov, vesnice ležící v blízkosti Lomnice nad Lužnicí. Její název je odvozen od osobního jména, 

Neplacha. Srov. Profous - Místní jména ... , 3. sv., Praha 1951, s. 204; OSN, XVIII, s. 195. 

199 V květnu roku 1549 vdova po Vítu Bonušovi spolu se svým zetěm Jakubem prodala celý dvůr městu za 220 

kop míšeňských" ... k tomu také obilí vozimé ječné i seno ... , všecky nábytky, jakožto dobytek, koně, i všecky 

svršky, ty při nich zústati mají. " Srov. AM Soběslav, Kniha zákupů dědin 1540 - 1658, sign. č. II A 211, 

kn. č. 30, f. 31r a 31 v; AM Soběslav, Kniha na trhy městských domů ... , kn. č. 298, f. 150r. 
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A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Matěj Třeboňský, ty časy purkrnistr, Matěj 

z Telecích Hor, ty časy rychtář, Bartoš Kuželka, Jiřík Hasil, Jan Buria[no]vi[c], ty časy 

konšelé. 

[Indorzát:] Vít Bonušův. [15]32. 

Ediční poznámka: 

a Míšeňská kopa je v originále pro tento a následný dluh vypsána pouze jednou, ale pro obě je použita svorka. 

10 a. 

Testament měšťana Ambrože sladovníka obsahující výčet dluhů a pohledávek, o nichž 

má přehled jeho žena Kateřina. Všechno co z movitého a nemovitého statku zůstane, to 

odkazuje své manželce a dětem. Pokud by se některé z nich nedožilo dospělosti má jeho 

díl přejít na živé sourozence. Na manželku pouze v případě, že by nezůstalo naživu 

žádné z dětí a že by zachovala svůj vdovský stav. Za poručníky ustanovuje rychtáře 

Martina Hradského a konšela Jiříka Bechyňského. Žádá pány radní, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Vavřinec 

Vodička, rychtář Martin Hradský a konšel Jiřík Bechyňský. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I B 3/58, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

1532 listopad 10., [Soběslav] 

Ve jméno Boží Am[en]. Léta [an]no XV C XXXII, v neděli den S[vat]é Lidmily, Ambrož 

sladovník učinil kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý vše [ch] en200, jsúci 

při dobré paměti a rozumu střízlivé[h]o. 

Item najprv co sem komu dlužen. 

Item katovi do Mezné[h]o201 16 kop. 

200 Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 186r. 
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Item Rachmanovi do Zářeče02 3 kopy 10 grr]. 

Item faráři zdejší[m]u 3 kopy. 

Item Janovi Maško[vi]c203 80 grr]. 

Item Jandovi do Plešti za pšenici 40 grr]. 

Též Jandovi za kon[ě] 2 kopy. 

Item co súje[m]u dlužni. 

Item Jan Smržú z Kvasejo[vi]c204 za kon[ě] 5 grr] míš[eňských]. 

Item což sú mi víc dlužni, manželka vo tom dobře ví. 205 

A což se stránky mé dotýče po otci mém, to aby při bratru mém zůstalo. 

Item což koli statku mé[h]o movitého nebo nemovité[h]o zůstane, přes toto mé rozkázání, ten 

odkazuji Kateřině, manželce své a dítkám svým, aby se vo to věrně a právě rozdělila. 

Ajestliže by které[h]o dí[tě]te pán Bůh smrti neuchoval do let došlých, aby spadlo 

zjedno[h]o na druhé[h]o a pakli by pán Bůh všech dítek do let došlých neuchoval, aby to vše 

spadlo na manželku a pakli manželka stav svůj vdovský proměnila za živnosti dětí tedy toliko 

při svém dílu rovném zůstati má. 

Poručníky mocné činím Martina Hradské[h]o, Jiříka Bechyňské[h]0206. 

A prosím pánův, aby pečetí městskú tento můj kšaft potvrdili. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Vavřinec Vodička207 , ty časy purkmistr, Martin 

Hradský, na místě rychtáře, Jiřík Bechyňský, konšel. 

201 V této oblasti existují dvě vesnice stejného názvu, u Pelhřimova a u Sudoměřic u Tábora. Zřejmě se jedná 

o druhou ze jmenovaných obcí. Srov. OSN, XVII, s. 243; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 599. 

202 Vesnice Zářečí v blízkosti Dírné u Soběslavi. OSN, XVII, s. 455. 

203 Purkmistr a konšel města. 

204 Ve 14. století byla v majetku jistého Kuráta, poté Oldřicha, předka Babků z Kvasejovic, kjejichž majetku 

patřil i vesnice Přehořov. Jeho potomky byl rod Přehořovských z Kvasejovic. V roce 1536 držel část obce 

Jaroslav Protivínský z Pohnání, část patřila Dvořeckým z Olbramovic, část přináležela k nedaleké vesnici 

Myslkovice a část k tvrzi Dvorce. Srov. kol. - Hrady, zámky a tvrze v Čechách ... , s. 116; OSN, XV, Praha 

1900, s. 454; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 489. 

205 Vejruňky ze statku platila Kateřina do roku 1544, kdy jeho zbylé dluhy vyrovnala prodejem statku. V roce 

1544 byl majitelem uznán Prošek Bednář, který ho koupil od obce za 100 kop pražských. Srov. AM Soběslav, 

Kniha na trhy městských domů a selských gruntů 1480 - 1637, sign. Č. II B 112, kn. Č. 298, f. 17lr; Lintner -

Měšťanstvo v Soběslavi ... , S.17. 

206 Jiří Bechyňský byl v letech 1539 - 1540 rychtářem, v letech 1526 - 1530, 1532, 1538 - 1539 purkmistrem 

a konšelem města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 1526 - 1528, sign. Č. IV A 4/15 - 4/17, kt. č. 486; 

AM Soběslav, Rejstříky 1528 - 1539, sign. Č. IV A 4/19 - 4/20,4/24,4/26 - 4/27,4/29, kt. č. 487. 
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[Indorzát:] Ambrož Sladovník [15]32. 

10 b. 

Pozůstalostní rejstřík měšt'ana Ambrože sladovníka obsahující soupis zaplacených 

dluhů a prodaných, popř. odebraných věcí po jeho smrti. 

1540 červen 25., [Soběslav]a 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. III I 3, kt. č. 135. 

Originál, čeština, papír. Bez pečeti. 

Léta XV C XL v pátek plol S[vatý]m Janu Křiteli stal jse šacuňk a popsaní statku sirotkův 

nebožtíka Ambrože sladovníka. 

Item dům za 40 kop prve koupen. 

Item dobytka hovězího čtverob a dvě prodáno za 5 kop. 

Item 10 žejtHkův, konev šesti žejtlíková, druhé tří žejdlíková, dvě polopinty, pět mls 

cínových. 

Item se dvě lože, šatův} c, ty maj í dvě dcerkách dochovaný býti. 

Item pánev stará za 2 kopy prodána}, to j [es]t vyraženo, co j [es]t na skla naložil. 

Item nádobí cínové, krávy, to j[es]t položeno v 5 kop a 10 grr] [pr]a[žských]. 

Item tito dluhové j sú pozůstalé po nebožtíkovi Ambrožovi sladovníko[ v li. 

Item za dům 2 kopy. 

Item katovi do Mezného 14 kop. 

Item Kašparovi pekaři 2 kopy. 

207 Vavřinec Vodička byl Vavřinec v letech 1537 - 1538, 1550 rychtářem, v letech 1532, 1542, 1544 - 1546, 

1549 purkmistrem a konšelem města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Rejstříky z let 1532 - 1546, sign. č. IV A 

4/24,4/31,4/33 - 4/36, kt. č. 487; Rejstřík z roku 1549, sign. č. IV A 4/37 - 4/39, kt. č. 488. 
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Item na tyto dluhy svrchu psané páni pustili Prokšovi těch 5 kop svrchu psaných, které 

za 2 krávy vzala Mandaléna [a] Jan v Popelíně208 . 

[Bez indorzátu.] 

Ediční poznámka: 

a Pozůstalostní rejstřík je datován dodatečně, při transkripci. 

b Číslovka se slovní koncovkou je transkribována slovně. 

C Složená závorka odpovídá originálu. 

11. 

Testament měšťana Jíry Svojšů obsahující výčet dluhů a pohledávek. Veškerý nemovitý 

statek odkazuje dětem. Pokud by se některé z nich nedožilo dospělosti, má jeho díl 

přejít na živé sourozence. Manželce má být vyplacena pouze částka 10 kop, ostatní 

pánům radním. Za poručníky ustanovuje purkmistra a pány, nynější i budoucí. Svědky 

jsou purkmistr Jiří Blahota, rychtář Zikmund krejčí a konšelé Bartoš Kuželka a Řehoř 

kramář. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/59, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

Ve jméno Boží ame[n]. 

1534 leden 22., [Soběslav] 

Léta [an]no XV C XXXIIII, ve středu po S[vatých] Fabiánu a Šebestiánu, Jíra Svojšův učinil 

kšaft a rozkázání o svůj statček movitý i nemovitý209, jsa při dobré paměti a rozumu 

střízlivé[h]o. 

208 První zmínky o Popelíně jsou již z r. 1349. Z této doby je také tvrz, kterou vystavěl Zdeněk z Popelína. 

Vesnice byla poté rozdělena, kdy část patřila k Moravě a část k Čechám. Srov. kol. autorů - Hrady, zámky 

a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Jižní Morava, Praha 1981, s. 195 - 196; OSN, XX, s. 226. 

209 "Dvůr má otci svém, jest mu položen v 50 kop míšeňských a k tomu jest dědina. Díl u šibenice 3 hony 

po J 3 a J 4 záhonech, k Chlebovu dílec 3 hony po 6 záhonech a přitom hony přes ně po 10 záhonech, 
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Item co sem komu dlužen. 

Item Hanskovi řezníku 3 kopy 1 g[ r]. 

Item co se dluhu dotýče za grunt, to se knihami rychtářskými vyhledá. 

Co jsú mně dlužni. 

Item Bartoš Kuželka210 za dvůr co jest mi dlužen, to se knihami rychtářskými vyhledá, krom 

6 kop, ty nejsú zapsány, kteréž mi dal. 211 

Item co se statečku mého dotýče, ten odkazuji dítkám svým, pakli by <se pán Bůh>, kterého 

z nich pán Bůh smrti neuchoval do let došlých, aby spadlo z jedno[h]o na druhé[h]o a pakli 

by obě sešli do let došlých, děti tedy ženě mé, aby dáno bylo z toho 10 kop a nic víc, 

poněvadž nade mnú se zapomenula a přišlaa, ostatek pánů[ m] odkazuji. 

Poručníky mocné činím pana purkrnistra a pány nynější i budúcí. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Jiřík Blahota, ty časy purkrnistr, Zikmu[n]d 

krejčel2, na místě rychtáře, Bartoš Kuželka, Řehoř kramář213 , ty časy konšelé. 

[Indorzát:] Jíra Svojšův [15]34. 

Ediční poznámka: 

a Dvěma čárkami oddělená vsuvka je v originále dodatečně dopsána na levou stranu textu. 

12. 

Na smrtelné posteli ležící Kateřina Křišťanová k sobě povolává, za přítomnosti svého 

podruha Hanzala ze Zvěrotic, Václava Meziříckého a Jana Kůrku koželuha a žádá je 

k hranicícm Chlebovským hony po 9 záhonech, na Solinami díl i s trávníkem 6 hony po 13 záhonech podle dílce 

cechu ševcovského, v Tobolkách 14 záhonúv jedněch honúv, pod potočním rybníkem podle obecního, v též 

straně kusy záhony z dílu i s loučkou, pod mostkem dílec 2 hony po 6 záhonech, v též straně dílec 2 hony po 10 

záhonech, díl 5 hony po 8 záhonech, k hamru dílec 6 hony po 6 záhonech, 2 hony proti hamru po 5 a 7 

záhonech." Srov. Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 305r a 305v. 

210 Rychtář, purkmistr a konšel. 

211 Dluhy Bartoše Kuželky byly vyrovnány v roce 1546. Srov. Kniha na trhy městských domů ... , lm. č. 298, 

f.81ra81v. 

212 Zikmund krejčí byl v roce 1534 rychtářem města Soběslavi. Vzhledem k neúplným purkmistrovským 

rejstříkům, vychází tato informace pochází z tohoto pramene. 

213 Řehoř kramář byl v roce 1534 konšelem města Soběslavi. Srov. totéž. 
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o poručnictví nad svým statkem. Protože umírá bez řádného testamentu, žádá je, aby 

toto její rozhodnutí bylo oznámeno na městskou radu a tento list byl na potvrzení 

platnosti opatřen městskou pečetí a zapsán do městských knih. Vyznává, že na statku 

nejsou žádné dluhy a odkazuje ho vnučce Dorotě. Svědky jsou purkmistr Wolfgang 

Lasl, rychtář Linhart Gregora a konšelé Řehoř soukeníka, Bartoš Kuželka, Jana 

Maškovic, Jiřík Bechyňský, Mikuláš soukeník, Jiřík Hasil, Jiřík Blahota, Václav 

Souček, Jan Burianů a Vavřinec kožešník. 

1537 leden 9., [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/60, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

Léta XV C XXXVII, v úterý po S[vatých] Třech Králích, předstúpili jsu před nás před plnú 

radu Václav Meziřícký214 a Jan Kůrka koželuh, sousedé naši a Hanzal z[e] Zvěrotic. 

A vyznali jsa před námi, že jest jim to dobře a v pravdě vědomo to seznaje k své víře a k své 

duši, že jest to v pravdě tak, nebožka Kateřina Křišťanová, ležící v nemoci a znamenajíc, že 

život její se krátí a že živá nebude, že jest dožádala téhož Václava Meziříckého a Jana 

Koželoha při přítomnosti nadepsané[h]o Hanzala, jakožto podruha její[h]o a tu že jich 

prosila, a statček21 5 svůj jakožto mocným poručníkům poručila a svěřila i tu nás týž Václav 

Meziřícký a Jan Koželoh, snažně žádosti a prosbu prosíce, pro budúcí paměti také zmatky 

a nesnáze o ten statček podle práv našich způsoben žádné[h]o kš aftu, abychom pečetí 

městskú potvrdili a zapsali. A my vidúc jejich o všem slušnú a hodnú i spravedlivú žádost, 

toho sme jim slušně neodepřeli. 

Item najprve tento statek paní pozůstal grunt na kterémž byla, ten zaplatila a neb zaplacen 

jest. 

Item u Housky v Nedvědicích na gruntu 16 kop platí při každém S [vaté]m Jiří po 3 kopách. 

214 Václav Meziřícký byl v letech 1548 - 1549 rychtářem a v letech 1545, 1547 a 1550 purkrnistrem a konšelem 

města Soběslav. Srov. AM Soběslav, Rejstřík 1545 sign. Č. IV A 4/35, kt. č. 487; AM Soběslav, Rejstříky 1547 

- 1550, sign. Č. IV A 4/37 - 4/39, kt. Č. 488. 

215 Manžel nebožky Kateřiny" koupil dům od Tomáška postřihače za 23 kop míšeňských. " Srov. AM Soběslav, 

Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 292r; Kniha domovních trhů, přípovědí smluv ... , , kn. Č. 299, 

f. 118r. 
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Item ve Lhotě za Čekan[icemifl6 též na gruntu 4 kopy. 

Item [u] Vaňka Meziřícké[h]o 4 kopy 4 grr] míš[eňské] 217. 

Item peřinka svrchní a spodní, 3 podušky, 4 rubáše, rouchy, dve prostěradla, 4 sukně, plášť, 

truhla, hrnec másla, 10 sýrův, kráva, 7 slepic, kozu a kladivo a tyče zedníka. 

Ten všecken statček, že j [es]t Dorotě vnučce své odkázala. 

Stalo se za purkmistr[ován]í Wolfganga Lasle218
, Linharta Gregory219, toho času rychtáře, 

Řehoře soukeníka, Bartoše Kuželky, Jana Maško [vi]c, Jiříka Bechyňské[h]o, Mikuláše 

soukeníka22o, Jiříka Hasila, Jiříka Blahoty, Václava Součka221 , Jana Buriano[vi]c, Vavřince 

kožišníka222, ty časy konšelé. 

[Indorzát:] Kšaft Kateřiny Křišťanové. [15]37b
• 

Ediční poznámka: 

a Číslovka se slovní koncovkou je transkribována slovně. 

b Pod indorzátemje další letopočet "Léta [15]30". 

216 Lhotou za Čekanicemi je myšlena Zárybničná Lhota. Dnes vesnička v bezprostřední blízkosti Tábora. 

Čekanice jsou dnes součástí Tábora. Ve 14. století patřila vesnice k majetku Sezemům z Ústí. V roce 1420 jí 

opanovali Táboři a drželi ji až do r. 1547. Srov. OSN, VI a XV, Praha 1893, s. 577, 999; Sedláček - Místopisný 

slovník historický ... , s. 108. 

217 Srov. AM Soběslav, Kniha na trhy městských domů ... , kn. č. 298, f. 97v. 

218 Wolfgang Lasl byl v letech 1530, 1532, 1537 a 1541 purkmistrem a konšelem Města Soběslavi. V roce 1544 

napsal poslední vůli v níž vydědil svého zetě Šeplaka z Kaplice. Srov. AM Soběslav, Rejstříky z let 1530 -

1541, sign. č. IV A 4/20,4/24,4/26,4/31, kt. č. 487. Srov. též testament č. 23. 

219 Linhart Gregora byl v letech 1536 - 1537, 1542 - 1545 rychtářem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, 

Rejstříky z let 1536 - 1545, sign. č. IV A 4/31, 4/33 - 4/37, kt. č. 487. 

220 Mikuláš soukeník byl v roce 1525 a 1545 městským rychtářem, v letech 1527, 1529, 1542 - 1544, 1546 

purkmistrem a konšelem města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Počty z let 1525 a 1527, sign. č. IV A 4/13, 4/15 

- 4/17, kt. č. 486; Rejstříky z let 1529, 1542 - 1546, sign. č. IV A 4/31, 4/33 - 36, kt. č. 487; Rejstřík z roku 

1546, sign. č. IV A 4/37, kt. č. 487. 

221 Václav Souček byl v letech 1538, 1544, 1546 a 1550 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM 

Soběslav, Rejstříky z let 1538, 1544 a 1546 1550, sign. č. IV A 4/26 - 4/27, 4/34 - 4/36, kt. č. 487; Rejstřík 

z roku 1550, sign. č. IV A 4/38 - 4/39, kt. č. 488. 

222 Vavřinec kožešník byl v roce 1529 a 1532 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, 

Rejstříky z let 1529 a 1532, sign. č. IV A 4/19 a 4/24, kt. č. 487. 
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13. 

Testament měšt'anky Ofky z Větřní, manželky Jindřicha Volbrama ze Štěkře, která 

odkazuje veškerý svůj majetek Anežce z Nemyšle, manželce Jarohněva Sádly 

z Vrážného a na Liderovicích. Na důkaz potvrzení jeho platnosti přivěšuje k testamentu 

vlastní pečet' a požádala Václava Přehořovského z Kvasejovic, Prokopa Hejlovce 

z Polkovic a pana Pavla Vlaskýho zle] Sionu a na Táboře, aby připojili i svou pečet'. 

1537 květen 19., [Brandlín] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I A 6/12, kt. Č. 10.a 

Originál písemnosti, čeština, pergamen. Plika, torza po dvou přivěšených pečetích. 

Ve jméno Svaté a Nerozdílné Trojice Boha otce i syna <i Duc>ha svatého Amen. Já, Otka 

z Větřní, manželka někdy pána Jindřicha Volbrama z[ e] Štěkře223 , známo činí<m tímto ... 

přede vše>mi lidmi, před nimiž čten a neb chtíc slyšán bude, že jsouce léty již postižená 

a v nebezpečenství smrti každou hodinu <i ... statek> svůj, kterýž na svrchšcích mám tak 

opatřiti, aby skrze něj po smrti mé žádných různic a nesnází nebylo. <Protož ... 

i sv>obodným rozmyslem učinila jsem a mocí tohoto listu činím kšaft a poručenství na tento 

způsob. Statek můj <jakož ... > kteréžkoli i jakkoli po smrti mé a po mně zůstanou, dala jsem 

a tímto listem dávám a odkazuji urozené vlady[č]ce paní <A '" z Nem>yšle22
\ manželce 

urozeného vladyky pana Jarohněva Sádly z Vrážného a na Liderovicích225
. A tomu konečně 

223 Pocházel z váženého šlechtického rodu "Brandlínských ze Štěkře", který v 15. století nabyl statek Brandlín 

u Soběslavi. Jindřich Olbram (Volbram) byl ustanoven poručníkem kš aftu Doroty z Hobzí. Jeho syn Jan 

Olbram ze Štěkře byl od r. 1540 hejtmanem Choustnického panství. Srov. Cikhart - Šlechtické a erbovní rodiny 

... , s. 63; Hradilová Marta - Dorota z Hobzí. Pokus o portrét jihočeské šlechtičny jagellonského období, TA 10, 

Tábor 2000 - 2001, s. 175 - 212; kol. autorů - Encyklopedie českých tvrzí, 1. sv., Praha 1998, s. 40 - 41; kol. 

autoru - Hrady, zámky a tvrze v Čechách ... , s. 27; OSN, IV, s. 565; Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 86 

- 88,93. 

224 Srov. Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 355 - 356. 

225 Rod spřízněný s Víty a Lapáčky ze Rzavého a Aksamity z Liderovic. První člen toho rodu Mikeš z Vrážného 

byl bratrem Víta ze Rzavého, s nímž nadal v roce 1407 kostel v Chotovinách na Táborsku. Jarohněv z Vrážného 

byl jeho druhorozeným synem (Jindřich, Jarohněv, Pavel a Jindřich). Byl velkým zastáncem Táboritů. 

V 17. století patřila tvrz i s vesnicí Kořenským z Terešova. Srov. Cikhart - Šlechtické ... , s. 141; OSN, XV 

48 



chci, aby tento <můj k>šaft své celosti vždy a vždy stál a trval neporušitelně. A bych já kdy 

z nepaměti své, neb jakžkoli jinak kšaft o již psaném <statku> svém svrchním, po mně 

zůstalení, učinila jakýmkoli způsobem. Aby ten a takový kšaft můj poslední, mimo tento, 

žádné moci neměl. Tomu všemu na potvrzení a budoucí paměť pečeť svou vlastní vědomě 

k tomuto listu a kšaftu mému dala jsem přivěsiti. A prošivší toho jistotu a na svědomí 

připrosila jsem urozených vladyk pana Václava Přehořovského z Kvasejovic226
, pana 

Prokopa Hejlovce z Polkovic227 a pana Pavla Vlaskýho z[ e] Sionu a na Táboře228 , že jsou 

pečeti své podle mě k tomuto listu a kšaftu mému přivěsiti dali. Však sobě a dědicóm svým 

beze škody. Tenž jest psán léta od narození Syna Božího, patnácti stého třicátého sedmého, 

v sobotu před hodem Slavným Ducha Svatého. 

[Plika: dva úzké proužky pergamentu a torza po dvou pečetích.] 

Ediční poznámka: 

a Po restaurační zákroku ve specializované dílně Třeboň (v roce 1997) byla uložena do samostatné krabičky. 

Srov. kap. Testamenty AM Soběslav. 

14. 

Testament měšt'ana Václava postřihače obsahující výčet dluhů a pohledávek o nichž má 

přehled jeho žena Anna. Manželce ze všeho movitého i nemovitého majetku odkazuje, 

vzhledem k věnu, které do manželství přinesla dva díly, ložní šaty, chodící šaty a truhly. 

a XX, s. 1045,481; kol. - Hrady, zámky a tvrze v Čechách ... , s. 122; Sedláček - Místopisný slovník historický 

... , s. 542. 

226 Přehořovští z Kvasejovic obdrželi erbovní list v roce 1511, konkrétně právě Václav. Srov. Kolář Martin -

Sedláček August - Českomoravská heraldika II, Praha 1925, s. 157; Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 96 -

97. 

227 Hýlovcové (Hejlovcové) z Polkovic byli váženou patricijskou rodinou v Táboře, která na jih Čech přišla 

ze Slezska. Erbem byli nadáni již za vlády krále Jana Lucemburského. V roce 1545 dal Prokop Hejlovec 

do zemských desek zapsat vesnice Libějice, Předbojov, Boratkúv, Křivosín, Měšice, Čekanice, Lhotu 

Stoklasnou, Purkartovu Lhotu, Chlum, Chlíšťovou, Linec a kmetcí dvůr v Plané. Srov. Cikhart - Šlechtické ... , 

s. 68; Kolář - Sedláček - Českomoravská ... , s. 199; Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 152. 

228 Pocházel také z patricijské rodiny z Tábora a byl úředníkem na Stráži. Srov. Kolář - Sedláček -

Českomoravská ... , s. 672. 
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Synové si mají rozdělit po jednom dílu, z něhož má každý z nich své sestře Mandaléně 

vyplatit 10 kop pražských. Pokud by některý z nich zemřel dříve než si zřídí vlastní 

živnost, má tyto peníze vyplatit jeho manželka. Po 6 librách vosku odkazuje 

soukeníkům a knapům do cechu. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I B 3/61, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1538 listopad 7., [Soběslav] 

Ve jméno Boží am[en]. Léta XV C XXXVIII, ve čtvrtek před S[vatý]m Martinem, Já, Václav 

po střihač, znamenav nedostatek zdraví svého a tu z pilnosti přemýšleje, aby o můj statek229 

po smrti mé žádných různic a nesnází nebylo i protož činím kšaft a rozkázání o svůj statek 

movitý i nemovitý o vše[ che ln, jsa při dobré paměti a rozumu střízlivého. 

Item najprv co sem komu dlužen. 

Item kováři do Přehořova za vlnu 16 kop [pr]a[žských]. 

Item Chudíkovi odtudž též za vlnu 20 kop [r]ok do Vánoc. 

Item co jsú mně dlužni, o tom o všem manželka má dobře ví ajsa toho registra. 

Item Anna manželka má, jakož jest statek svůj ke mně přinesla a přiložila i z těch příčin 

a pro vážnost její, kteráž jest ke mně z< ... ch ... >vala, po smrti mé jí odkazuji, aby ze vše[h]o 

statku mého movitého i nemovitého dva díly brala a šaty ložní i chodící a truhly, kteréž 

ke mně přivezla to k tomu a synové moji při jednom rovném dílu aby brali. A synové moji 

každý z[e] své[h]o dílu povinen bude Mandaléně, dceři mé a sestře jich, po 10 kopách 

[pr]a[žských] vydati, beze všeho odporu a jestliže by z[e] synův mých, který prve z[e] světa 

šel <prve>, nežli by k řemeslu přišel, spadni díl jeho na jiné bratry živé zůstalé i na manželku 

mú, však prve z dílu jeho, aby Mandaléně dceři mé, aby těch 10 kop vyplaceno bylo. 

Item též z[ e] statku svého odkazuji soukeníkům do cechu 6 liber vosku a knapůrn též 

do cechu [je liich 6 liber vosku. 

[Indorzát] Kšaft Vaňka postřihače [15]38. 

229 Statek koupil v roce 1528 za 8 kop míšeňských. Dům č. p. 119 koupil Václav Postřihač od Jana Moskuta 

za 14 kop. Srov. AM Soběslav, Kniha domovních trhů, přípovědí smluv ... , kn. č. 299, f. 126r; AM Soběslav, 

Kniha gruntovní pro město ... , kniha č. 301, f. 238r; Lintner - Měšťanstvo v Soběslavi ... , s. 17. 
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15 a. 

Testament měšt'ana Zikmunda krejčího obsahující výčet dluhů a pohledávek. Veškerý 

svůj movitý i nemovitý statek odkazuje manželce Anně a dětem. Pokud by se některé 

z nich nedožilo dospělosti, má jeho díl přejít na živé sourozence a jejich matku. 

Za poručníky ustanovuje Řehoře soukeníka a Maška z Choustníka a žádá purkmistra 

a pány, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky 

jsou purkmistr Štepl sladovník, konšel Václav Souček a rychtář Bartoš Kuželka. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/62, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1538 prosinec 5., [Soběslav] 

Ve jméno Boží Am[en]. Léta XV C XXXVIII, ten čtvrtek před Svatým Mikulášem, Já, 

Zikmund krejčí, znamenav nedostatek zdraví svého a to obmejšleje, aby po mé smrti o statku 

mém žádných těžkostí a nesnází nebylo, i protož z dobrým rozmysle[m] a zdravou a celou 

pamětí činím kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý. 

Item nejprv co jsem komu dlužen. 

Item pánům za 3 t[čber][y] ryb s Jíříkem syne[m] mým spolu. 

Item Maškovi do Chustnicé30 4 kopy. 

Item Pavlové pekařce 3 kopy. 

Item Janovi Maškovic23
\ co jsem jemu dlužen, té víry doň ho jsem, že manželce mé křivdy 

neučinÍ. 

Item Jiříkovi synu svému 2 kopy, dávám mu za to haltéře své. 

Item toto jsú mně dlužni. 

Item žena Vondry Lysého 55 g[r]. 

Item statek svůj vešken movitý i nemovitý odkazuji Anně, manželce své, s dítkami mými, 

aby jse o to věrně a právě rozdělili a jestliže by kterého z nich pán Bůh smrti neuchoval do let 

došlých, spadni díl jeho na živé zůstalé, též i na manželku mou. 

230 Chustnice je farní obec ležící pod hradem Choustník. Často tak byl nazýván i samotný hrad. Srov. kol. -

Hrady, zámky a tvrze v Čechách ... , s. 84 - 87; OSN, XII, s. 379; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , 

s.340. 

231 Rychtář, purkmistr a konšel. 
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Poručníky mocné činím Řehoře soukeníka232 a Maška z Chustnice a jich prosím v plnu 

věřím, že jse k manželce mé a k dítkám mým jako věrní poručníci zachovají a míti budou. 

A prosím pana purkmistra a pánův, aby tento kšaft můj pečetí městskou zapečetili a potvrdili. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Štepl sladovník233
, ty časy purkmistr, Václav 

Souček, konšel a na místě rychtáře Bartoš Kuželka, též ty časy konšel. 

[Indorzát:] Kšaft Zikmunda krejčího [15]38. 

15 b. 

Žádost Anny, vdovy po Zikmundovi krejčím, na městskou radu o pomoc při prodeji 

domu, který by vyřešil její a jejich dětí finanční těžkosti, do nichž se po smrti svého 

manžela dostala. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/62, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Bez pečeti. 

nedatováno, [Soběslav] 

Jeho milosti císařské, vaše milost pane rychtáři, vaše milost pane purkmistře, páni milí. 

Psaní, které jest na mně odeslal Řehoř Smrčka < ... >, soused z města Soběslavě 

o dluh[u]o[v], pozůstalej[ch] po nebožtíkovi Zikmundovi, manželu mém, i takovej dluh jest 

mu n[a]lézán na domu mém zaplaceném, na kterejž to dluh zápis má knihami městskejmi234 

ajá bych jej ráda prodala, kupce míti nemohu, pakli on o jakým kupci ví pan Řehoř takového 

závd[a]vku hned ať sobě vezme, já syrá vdova [se] sirotky svejmi, což musí prošeno bejti, 

za vochranu a opatření žádám, nebo[ť] nemáme kde jinde vzíti, než z těch domů, nebo 

hladem [u]mru i s dětmi svejmi souce k ruce vězení jemu tak, že bych mohla i [ze] světa sjíti, 

neb nemohu v témž vězení nic pracovati, což vašim milostem věřím, že psaní náležité jemu 

232 Primas, purkmistr a konšel. 

233 Štepl, ale též Štephl sladovník byl v telech 1538 - 1541 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. 

AM Soběslav, Rejstříky z let 1538 - 1541, sign. Č. IV A 4/26 - 27, 4/29 a 4/31, kt. Č. 487. 

234 Srov. testament Zikmunda krejčího Č. 15a z r. 1538. 
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učiniti, pro odplatu pána Boha všemohoucího a bych toho vězení mohla prázdná od[ ej]íti, 

za takové dobrodiní nečinění, všemohoucí pán Bůh hojná odplata, vašim bud' milostem. 

Anna syrá, vdova pozústalá po Zikmundovi krejčím 

[Bez indorzátu.] 

16. 

Testament měšťana Jiříka Květoně obsahující výčet dluhů a pohledávek o nichž má 

přehled jeho manželka. Všechno co z movitého i nemovitého statku zůstane, to odkazuje 

manželce a dětem. Pokud by se některé z nich nedožilo dospělosti má jeho díl přejít 

na živé sourozence a jejich matku. Žádá purkmistra a pány, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Za poručníka ustanovuje svého 

bratra Václava. Svědky jsou purkmistr Štephl sladovník, rychtář Marek sladovník 

a konšel Bartoš Kuželka. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/63, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

1539 leden 5., [Soběslav] 

Ve jméno Boží Amen. Léta XV C XXXVlIIo, v neděli před Svatými Třemi Králi, Jiřík 

Květoň učinil kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý235, jsa při dobré paměti 

a rozumu střízlivého. 

Nejprve co jsem komu dlužen. 

Item pánům zádušních peněz to jse [v] registry vyjde. 

Item Václavovi bratru, což jsem dlužen, on mi křivdy neučiní, ani dítkám mým a tu Václav 

bratr jeho, hned přede[m] poví, teho dluhu 15 kop míš[eňských], ulevil jest. 

Item Markovi sladovníku všeho dluhu 2 kopy 9 g[r]. 

Item Štěphlove36 též všeho dluhu 4 kopy 46 g[r]. 

235 Dědičný majetek, který "má po otci svém ajest mu položen v 80 kop míšeňských". Srov. AM Soběslav, 

Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, s. 194r. 

236 Štephl sladovník, purkmistr a konšel města. 
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Item do cechu sladovnického 20 g[r] [pr]a[žských] a což jsem víc dlužen, o tom všem 

manželka moje dobře vL 

Item co jsou mně dlužni. 

O tom také manželka moje o všem dobře vL 

Item statek svůj movitý i nemovitý, což po dluzích zůstane, ten odkazuji manželce mé 

a dítkám mým, aby se vo to právě rozdělili a jestliže by kterého pán Bůh z nich z světa 

neuchoval, spadni díl jeho na živého zůstalého, též i na manželku mú a prosím pana 

purkmistra a pánův, aby tento kšaft můj pečetí městskú zapečetili a potvrdili. 

Poručníka mocného činím Václava, bratra svého a jemu toho důvěrně věřím, jako bratru 

svému milému, že dítkám těm i manželce mé radou i pomocen bude, jako věrný poručník 

a strajc jejich. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Štephl sladovník, na místě purkmistra, Marek 

sladovník237
, na místě rychtáře, Bartoš Kuželka, ty časy konšel. 

[Indorzát] Kšaft Jiříka Květoně [15]39. 

17. 

Výpis závěti Bartoše mlynáře od pelhřimovské městské rady. Formou dopisu též 

městskou radu informující o jeho úmrtí. Jeho manželka Eliška žádá, aby byl majetek 

nacházející se v městě Soběslavi rozdělen dle jeho vypsaného odkazu. Nemocný Bartoš 

k sobě povolal pelhřimovského purkmistra Jana Mráčka, konšele Václava Pryzlíka, 

Jana Rathuskýho a písaře Kartínka, aby učinil poslední vůli. Ze všech odkázaných 

peněz mají Ambrož spolu s matkou vyplatit dalším synům Janovi a Aubastovi 

po 5 kopách míšeňských. Zemřel-li by Ambrož dříve než jeho matka, má jeho dědictví 

přejít na ní, pokud by zemřela ona dříve, přechází její díl na Ambrože a v případě obou 

na dceru Annu, které mají společně vyplatit 5 kop míšeňských. Také vše, co se týká 

železného nářadí má získat Ambrož a manželka domek u šatlavy. Za poručníky 

ustanovuje Václava Šilhavého a Jana pláteníka. 

237 Marek sladovník byl rychtářem v roce 1539. Vzhledem k neúplnému zachování purkmistrovských rejstříků, 

je tato informace čerpána z tohoto pramene. 

54 



SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. III I 3, kt. Č. 135. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1539 srpen 15., Pelhřimov 

Službu svú vzkazujeme slovutně opatrní páni a přátelé naši milí, zdraví pří[z]ně, jiného 

vše[h]o šťastné[h]o a dobré[h]o, kdež bychom to[h]o vašim [milos]te[m] rádi přáli. Eliška, 

vdova manželka, paměti Bartoše mlynáře, někdy souseda naše[h ]0, žádala nás k vám 

za přímluvu a spravedlnosti její tak, jakož kniha vaše v zápisu odkazuje a také kšaftu, kterýž 

učinil pořádný manžel její vypsaný, kdež mi na její žádost to jsme učinili, jenž j [es]t tak jsou 

v sobě slávy tímto. 

Já, Bartoš, jsúc od pána Boha složen v nemoci a leží[m] v kázni boží, ale ještě vzývaje 

rozumu a paměti dobré, tak jakž mi milý Bůh popřáti řáčil i znaje na sobě takovú obtížnost 

zdraví mé[h]o, povolal jsem k sobě moudrých a opatrných pánův podle pořádku města 

Pelhřimova238 , toho času purkmistra Jana Mráčka239 a konšelův Václava Pryzlíka24o
, Jana 

Rathuskýh0241
, s písařem Kartínkem242

, obávaje se, aby po mé smrti mezi syny mými 

a manželkou nějakých nevolí nebylo, ten statek, kteréhož mi Bůh všemohúcí půjčiti ráčil, 

oznamivši t[í]m, takto kšaftuji a mocně poroučím. Synu svému Ambrožovi s manželkou mou 

Eliškou, aby oni teho vzývali mocně, jakožto svýho vlastního, bez všeliké překážky synův 

mých i každého j[iné]h[o], najprve 203 kopy míš[eňské] na mlejně v předměstí města 

Soběslavě243 a placení, jakž knihy toho města ukazují v truhlici nový na mlejně 8 kop 

míš[eňských], v Chvojkově vlčina, 80 grr] míš[eňských] a ty dáti má o Svatých Letnicích244
, 

najprve příštích a v Soběslavi včely máme spolu s Vojtkem, kolik j [es]t jich koli a což na díl 

můj náleží, to bud' a z těch peněz všech syn můj Ambrož s manželkou mou vydati mají 

synům mým Janovi a Aubastovi [?] po 5 kopách míš[eňských] i když by pán Bůh syna mého 

238 Srov. Kuča - Města a městečka ... , 5. sv., Praha 2002, s. 95 - 105; OSN, XIX, s. 424 - 427; Sedláček

Místopisný slovník historický ... , s. 686 - 687. 

239 Jan Mráček byl roce 1537 purkmistrem města Pelhřimov. Srov. Dobiáš Josef - Dějiny královského města 

Pelhřimova a jeho okolí, HII2, Praha 1954, s. 786. Jeho informace vychází právě z tohoto pramene. 

240 Totéž. 

241 Totéž. 

242 Totéž. 

243 "Mlýn tento koupil jest od Velka. " Zřejmě se jedná o manžela Alžběty Velkové, která zemřela v roce 153l. 

Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 276r a testament Č. 7. 
244 20. května. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 151 a 216. 
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Ambrože smrti neuchoval, to aby spadlo na matku jeho a manželku mou Elišku a když by též 

ona umřela a syn Ambrož zůstal, to též všecko na ně[h]o aby spadlo a jestliže by pak pán Bůh 

obých těch smrti neuchoval, tehdá aby to spadlo na dítky dcery mé Anny, nebo jí též vydati 

má mým 5 kop míš[eňských]. A také což j[es]t nádobí od železa, to Ambrožovi všecko 

poroučím a manželce své domek i což jest šatl[a]va, to[h]o aby ona vzývala. A protož to[h]o 

vše[h]o činí[m] poručníky mocné tyto. Opatrné[h]o muže Václava Šilhav[éh]o a Jana 

pláteníka, jímž10 jako přátelům svým milým a věrným věřím, že ani syna mé[h]o Ambrože 

a manželky mé Elišky v to[m] spravedlivý[mi] ochránci budú tak, jakož bychjájsám živ byl 

a pánův svrchu položených prosím, že také v tom zachovati se ráčí, jakž jsem poručení toto 

mé učinil, tak to při tom bude. Stalo se v Pelhřimově, v outerý po Svatém Jiří, léta a[ nn]o 

xxxvn0245
. A protož majíce od nás tuto zprávu té víry jsvé, k vašim [milos]te[m], že jí naší 

této přímluvy užíti dáti ráčíte. 

Dán v městě Pelhřimově, v pátek, den památný Nanebevzetí Panny Marie, léta xxxvnno. 

Purkmistr a rada města Pelhřimova246 

[lndorzát:] Slovutně opatrným pánům purkmistru a radě města Soběslavi, přátelům našim 

milý[m]. 

18. 

Testament měšt'anky Markéty Šemberské obsahující výčet dluhů, které lze nalézt 

v rychtářských knihách. Janovi Petrovi odkazuje 2 kopy, které mu má vyplatit syn 

Kalista a Janovi Strádalovi také 2 kopy. Své vnučce, dceři po synu Pavlovi, odkazuje 

10 kop, které má Kalista vyplatit. Pokud by se ale nedožila dospělosti, mají mu zůstat. 

Ostatní movitý i nemovitý statek též odkazuje Kalistovi. Svědky jsou purkmistr Jiří 

Roubík, rychtář Brikcí soukeník a konšelé Jiří soukeník, Jan Hradský, Matěj soukeník 

a Melichar Klobanc. 

1540 nedatováno, [Soběslav] 

245 24. dubna 1537. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 150 - 151 a 216. 

246 [Martin] Měrtel, Jiřík kosař, Petr Halaš [?], Jirk soukeník. Srov. Dobiáš - Dějiny Pelhřimova. 00' s. 787. 
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SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/64, kt. č. 12. 

Originál, papír, čeština. Přitištěná krytá pečeť. 

Ve jméno Boží amen. Já, Markéta Šemberská, znamenavší nedostatek zdraví svého, činím 

kšaft a rozkázání o můj statčekjmovitý i nemovitý, sa při rozumu a paměti dobrý. 

Item Jiříkovi Roubíkovi247 sem dlužna 4 kopy [pr]a[žské]. 

Item co sem Jiříkovi Strádalovi povinovata, to se v rychtářských knihách a na rathauze najde, 

více žádné[h]o nic dlužna nejsem a mně taky žádný dlužen nejni. 

Item Janovi Petrovi odkazuji 2 kopy, ty peníze ať jim dá Kalist, syn můj. 

Item Janovi Strádalovic248 též odkazuji 2 kopy. 

Item vnučce nebožtíka Pavla, syna mého, její odkazuji 10 kop, těch 10 kop, aby jí Kalis[ta] 

nároky platil, pakli by k místu nepřišla a pán Bůh jí z toho světa pojíti ráčil, těch 10 kop, ať 

zůstanou při Kalistovi. 

Statekjmovitý i nemovitý, ten všecken odkazuji Kalistovi, synu mému. 

A při tom kšaftu byli sou Moudří a Opatrní Jiřík Roubík, ty časy purkmistr, Brikcí soukeník, 

ty časy rycht[ář], Jiřík soukeník, Jan Hradský, Matěj soukeník, Melichar Klobanca
, ty časy 

konšelé. 249 

[Indorzát:] Kšaft Markéty Šemberské [15]40. 

Ediční poznámka: 

a Jméno člena městské rady bylo v originále dopsáno pod text testamentu. Při transkripci bylo zařazeno 

na poslední místo. 

247 Jiří Roubík byl v letech 1541 - 1544 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Dle tohoto testamentu byl 

purkmistrem i v roce 1550. Srov. AM Soběslav, Rejstříky z let 141 - 1544, sign. č. IV A 4/31, 4/33 - 4/35, kt. 

č. 487. V případě roku 1550 vychází tato informace z tohoto pramene. 

248 Jan Strádal. Srov. testament č. 20 z roku 1543. 

249 Městská rada se v tomto složení objevuje pouze v tomto testamentu. Purkmistrovské rejstříky o nich vůbec 

neinformují. 
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19. 

Testament měšt'anky Johanky Železné obsahující pouze výčet pohledávek, nebot' 

prohlásila, že nikomu nic dlužná není. Knapům do cechu odkazuje 1 kopu míšeňskou 

a ševcům do cechu 1 kopu pražskou. Všechno co ze statku zůstane, to odkazuje své 

vnučce Anně. Za poručníky ustanovuje purkmistra a pány a žádá je, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městkou pečetí. Svědky jsou purkmistr Kašpar 

Holub, rychtář Jiří Blahota a konšelé Řehoř soukeník a Matěj z Telecích Hor. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/65, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

1541 únor 25., [Soběslav] 

Ve jméno Boží am[en]. Léta XV C XLI, v pátek po Svatém Matěji, apoštolu Božím, Johanka 

Železná učinila kšaft a rozkázání o svůj statček movitý i nemovitý, jsúci při rozumu a paměti 

dobré. 

Item nejprve oznámila, že žádné[m]u nic dlužná není, kromě kupci 2 kopy, které muži jejímu 

počítány byly, když byl pastýřem. 

Item co jsújí dlužni. 

It[ em] u Jiříka Rachače na pěšině na tom gruntu oznámila, že 11 kop míš[ eňských] má. 

Item gruntu, kterýž Adam Zadražil koupil na předměstí podle Vaňka písaře, oznámila, že tu 

11 kop [pr]a[žských] má. 

It[em] z toho odkazuje knapům do cechu 1 kopu míš[eňskú]. 

Item též do cechu ševcovské[h]o též odkazuje 1 kopu [pr]a[žskú]. 

Item což víc [pr]a[žských] [ze] statčku její[h]o přesto pozůstane, to vše odkazuje Anně, 

vnučce své. 

Také oznámila, že jí Šimon soukeník od dvú poluvozy [!] dlužen. A ona také, že j[es]t za půl 

léta tohoto od podruž[i]ně dlužna. 

Poručníky mocné činí pana purkmistra a pány. A prosila jich, aby tento kšaft její pečetí 

městskú zapečetili a potvrdili. 
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A při tom kšaftu byli, jsú Moudří a Opatrní Kašpar Holub25o, ty časy purkrnistr, Jiřík Blahota, 

ty časy rychtář, Řehoř soukeník, Matěj z Telecích Hor, ty časy konšelé. 

[Indorzát:] Kšaft Johanky Železné [15]51 [!]?51 

20. 

Testament měšťana Jana Strádala jehož pohledávky lze nalézt v rychtářských knihách. 

Všechno co z movitého i nemovitého statku zůstane, to odkazuje manželce Markýtě, 

která má být na statku mocnou hospodyní. Za poručníky ustanovuje Mikuláše sedláře 

a Matěje Rozoumka. Svědky jsou purkmistr Kašpar Holub, rychtář Linhart Gregora 

a konšelé Bartoš Kuželka, Matěj Třeboňský a Jan Prachatický. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I B 3/66, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1543 květen 2., [Soběslav] 

Ve jméno Boží am[en]. Léta XV C XLIII, v středu po S[vatém] Jakubu Filipu Jakubu, Jan 

Strádal učinil kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý252, jsa při paměti dobré 

i rozumu dobré[h]o. 

Item žádný mi nic dlužen není. 

Item co sem komu dlužen, o tom všem manželka má dobře ví. 

250 Kašpar Holub byl v letech 1545 - 1547 rychtářem, v letech 1541 - 1544, 1549 - 1550 purkmistrem 

a konšelem města Soběslavi. Srov. AM Soběslav, Rejstříky z let 1541 - 1546, sign. č. IV A 4/31, 4/33 - 4/36, 

kt. č. 487; AM Soběslav, Rejstříky z let 1547 - 1550, sing. č. IV A 4/ 37 - 4/39, kt. č. 488. 

251 Podle datace uvedené na začátku testamentu uběhlo od zveřejnění 10 let. 

252 "Item dům tento má po manželce ajest koupen za 15 kop míšeňských, úroku pánu jeho miloJti při Svatém Jiří 

5 grošů 2 denáry bílé a při Svatém Havle tolikéž." Druhý "dvůr tento koupil jest od Matúše Machovic 

za 37 kop míšeňských. K tomu dílec ke Klenovicům 7 honů po 4 záhonech .... " Srov. AM Soběslav, Kniha 

gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 98r a 243r. 
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Item statek svůj všecken movitý i nemovitý, což po dluzích vostane, toho vše[h]o Markýtu, 

manželku svú, zůstavuji a plnú hospodyní činím. 

Poručníky mocné činím Mikuláše sedláře, Matěje <Kosaře> Rozoumka. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Kašpar Holub, ty časy purkmistr, Linhart Gregora, 

ty časy rychtář, Bartoš Kuželka, Matěj Třeboňský, Jan Prachatický253, ty časy konšelé. 

[Indorzát:] Kšaft Jana Strádala [15]43. 

21. 

Testament měšťana Jakuba Maška (Marka) obsahující výčet vzájemných dluhů. 

Všechno co z movitého i nemovitého statku zůstane, to odkazuje manželce Lidmila, 

dceři Anně a svému nenarozenému vnoučeti. Za poručníky ustanovuje svého zetě 

Marka, Matěje Třeboňského a Martina Račmana a žádá pana purkmistra a pány, aby 

byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky jsou 

purkmistr Kašpar pekař, rychtář Linhart Gregora a konšelé Bartoš Kuželka, Kašpar 

Holub, Václav Hradecký a Pavel Hruška. 

1543 květen 23., [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/67, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

Ve jméno Boží Am[en]. Léta [an]no XV C XXXIIII, v[e] středu před Novým Tělem, Múdrý 

a Opatrný muž Jakub Markůa učinil kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý, jsa 

při rozumu a dobré paměti. 

Item naUJprve co jsem ko[m]u dlužen. 

Item jeho mi[los]ti pá[n]u na[šem]u za vlnu 30 kop [pr]a[žských] 19 grr] 2[den]. 

Item Janovi Maško[vi]c254 10 kop. 

253 Jan Prachatický byl purkmistrem v letech 1542 a 1544. Dle tohoto testamentu i v roce 1543. Srov. 

AM Soběslav, Rejstříky z let 1542 - 1544, sign. č. IV A 4/31,4/33 - 4/35, kt. č. 487. 

254 Purkmistr a konšel města. 
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Item Markovi zeti své[m]u 10 kop a jestliže sem komu co víc dlužen, manželka o tom dobře 

vL 

Item co jsú mně dlužni. 

Item Jan Mašků za postavy 36 kop a od barvy 2 kopy. 

Item Sosnová 13 kop [pr]a[žských]. 

Item Štephl kožišník za dům 80 kop, zavdal na to 10 kop, platili má po 6 kopách při každých 

Vánocích. 

Item Adam sladovník za slad ječný po 30 t[žberec]h 10 kop. 

Item což víc statku mé[h]o pozůstane movité[h]o i nemovitého, ten odkazuji Lidmile, 

manželce své a Anně, dceři své i dít[ět]i to[m]u, kterýmž obtěž[ka]náj[es]t. 

Item poručníky mocné činím Marka zetě své[h]o, Matěje Třeboňské[h]o, Martina 

Račmana255 . 

A prosím pana purkmistra a pánův, aby tento kšaft pečetí svú městskú zapečetili a potvrdili. 

A při tom kšaftu byli jsú Múdří a Opatrní Kašpar pekař256, ty časy purkmistr, Linhart 

Gregora, ty časy rychtář, Bartoš Kuželka, Kašpar Holub, Václav Hradecký257, Pavel 

Hruška258
, ty časy konšelé. 

[lndorzát] Kšaft Jakuba Maško[vi]c. [15]43. 

Ediční poznámka: 

a Dle indorzátu se nejedná o Jakuba Marka, ale Maška. V rejstříku je zařazen pod heslem Mašek. 

255 Martin Račman byl v letech 1546 - 1547 a 1549 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM 

Soběslav, Rejstříky z let 1546, sign. Č. IV A 4/36, kt. Č. 487, AM Soběslav, Rejstříky z let 1547 - 1549, sign. 

Č. IV A 4/37 - 38, kt. č. 488. 

256 Kašpar pekař byl v letech 1541 - 1543 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, 

Rejstříky z let 1541 - 1543, sign. Č. IV A 4/31, 4/33 - 4/34, kt. Č. 487. 

257 Václav Hradecký byl v roce 1550 rychtářem, v letech 1538 - 1539 a 1541- 1543 purkmistrem a konšelem 

města Soběslav. Srov. AM Soběslav, Rejstříky z let 1538 - 1539 a 1541 - 1543, sign. Č. IV A 4/31, 4/33 - 4/34, 

kt. Č. 487; AM Soběslav, Rejstřík z roku 1550, sign. Č. IV A 4/38 - 4/39, kt. Č. 488. 

258 Pavel Hruška byl v letech 1542, 1544 - 1547, 1549 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. 

AM Soběslav, Rejstříky z let 1542, 1544 - 1546, sign. Č. IV A 4/31, 4/33 - 4/36, kt. Č. 487; AM Soběslav, 

Rejstříky z let 1547 -1550, sign. Č. IV A 4/37 - 4/39, kt. Č. 488. 
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22a. 

Pozůstalostní rejstřík nebožky Doroty Blahotové obsahující soupis prodaných věcí 

z jejího statku jednotlivým soběslavským měšt'anům, přijatých hotových peněz za ně, 

ale také dluhů. Členy vyslané inventarizační komise zároveň poručníky jsou Bartoš 

Holub a Matěj Třeboňský. 

1543 nedatováno, [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. III I 3, kt. Č. 135. 

Originál, čeština, papír, uprostřed sešitý provázkem. Bez pečeti. 

[Přední strana rej stříku] : Registr gruntovní sepsaný [ na] statku nebožky u Doroty 

Blahotové259
, léta 1543. 

Prodej téhož statku. 

Item Kašparovi Holubovi26o prodané vinštíře 24 libry, počítajíc libru po 2 kopách 42 grr] 

ld[en]. 

Item Kašparovi Holubovi prodán postav za 7 kop [pr]a[žských], rok do středopostí. 

Item Kašparo[v]i Holubovi prodány 2 žoky zedraná za 8 grr]. 

Item Kašparovi Holubovi prodáno vlny za 35 kop 27 grr] 5 d[en] Y4 d[en]. 

<Suma 43 kop 17 grr] 5 d[en].> 

Item Kašparovi Holubovi p[ro]dány Y4 d[en] blány za 3 kopy a koltra za 15 grr]. 

Suma 46 kop 17 grr] 5 d[en]. 

Item Kašpar Holub dal na tu sumu psano[u] 35 kop 17 grr] 1 d[en]. 

Zůstává 10 kop 46 grr] 1 d[en]. 

Prodej téhož statku. 

Item Šitrovi prodáno vinštíře 20 liber, libru po 2 kopách, učiní 34 grr] 2 d[en]. 

Item Šitrovi prodáno vlny za 35 kop 27 grr] 5 d[en] Y4 d[en]. 

Suma 36 kop 2 grr] Y4 d[en]. 

259 Manželka Jiřího Blahoty, rychtáře, purkmistra a konšela města. Srov. pozůstalostní rejstřík Č. 22b. 

260 Rychtář, purkmistr a konšel města. 
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Item Mandaléna Šitrová dala na díl svůj pánů[ m] za vlnu 10 kop 17 g[ r] 5 d[ en] a za vinštíř 

34 g[r] 2 d[en], učiní 11 kop 2 g[r], zůstává 15 kop [pr]a[žských]. 

Prodej téhož statku. 

Item Mikulášovi soukeníku26
! prodáno centnic rethu [!] za 4 kopy [pr]a[žské]. 

Item Mikuláš soukeník dalj[est] pánů[m] ty 4 kopy. 

Prodej téhož statku. 

Item Jan Pracha[ti]cký262 žoček koupil za 6 g[r]. 

Prodej téhož statku. 

Item Vavřincovi Vodičkove63 p[ro]dány dveře a vokno kamenné za 4 kopy. 

Suma tý stránky učiní 7 kop 6 g[r]. 

Prodej téhož statku. 

<Item Vaňkovi písaři prodána peřina a polštář za 4 kopy 10 g[r] [pr]a[žských], to j[es]t dáno 

sirotku.> 

Item Adamovi Zadražilovi prodána plachta na vůz forma[n]ský za 20 g[r], dal hotové. 

Suma této stránky učiní 4 kopy. 

Vyplaceno. 

Item pan Václav Špuléř264 vyplatil dědinu napřed psané 30 kopama, má každý rok 

při Letnicích platiti po 10 kopách. 

Dal na tu sumu Vincencovi 20 kop, zůstá[ vál 10 kop. 

Item též Šimek Čáp vyplatil hony dědiny v 6 kopách [pr]a[žských],jakožto všecko v knihách 

sirotčích265 šíř psáno stojí. 

Suma 36 kop [pr]a[žských]. 

Toto jest sirotku k ruce prodáno. 

Item věncek perlový za 3 kopy [pr]a[žské]. 

Item cínové nádobí za 6 kop [pr]a[žských]. 

Item lžíce [se] stříbrem za 3 kopy [pr]a[žské] 22 g[r] [pr]a[žských]. 

261 Rychtář, purkmistr a konšel města. 

262 Purkmistr a konšel města. 

263 Rychtář, purkmistr a konšel města. 

264 Václav Špuléř z Jiter. Srov. testament Č. 6 z r. 1531. 

265 Druh městské knihy, která vznikla z přenesené působnosti města. Vznikaly poskytnutím volného dědického 

práva městům a poddanským v průběhu 15. století. Již od 70. let 14. století však tato možnost byla dána městům 

královským. Byl to druh knih, který měl zaručovat právní ochranu nezletilým dědicům. Srov. Vojtíšek Václav

O studiu městských knih českých, in: Výbor rozprava studií Václava Vojtíška, Praha 1953. 
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Item stříbro za 5 kop 4 g[r] [pr]a[žské]. 

Suma 16 kop 46 g[r]. 

Víc dáno vod Dobše, 7 kop a vod Václava Hradeckého266 20 kop. 

Vod Vaňka Písaře 3 kopy 40 g[r], za truhlu 3 kopy [pr]a[žské]. 

Víc sirotku k ruce naloženo na dům 65 kop 22 g[r], na pláštík a sukničkua. 

Item páni vydali Kateřině, sirotku267 3 kopy, který sou dány Janovi Maškovic268 za sukno. 

Dáno za ten dů[m] tohož sirotka Petrovi Smrčkovi 27 kop 30 g[r] 4 d[en]. 

Suma 144 kop 38 g[r] 4 d[en]. 

Item dáno za Matouše Račmana269 na berní 2 kopy 6 d[ en]. 

Item víc dáno za Matouše Račma[na] 3 kopy za štyrčata, které vzal z Bechyně. A poto[m] 

přišel nám list k ouřadu i musel zaň dáti Bartoš Kuželka27o
. 

<Item paměť, že Mathaus Račman zůstává na počet vosení Staré[h]o rybníka 7 kop 26 g[r].> 

A v druhých registrech psáno stojí, že sou páni přijali 7 kop 26 g[r]. 

Na týž dluh. 

A tak by ty sumy vší bylo 98 kop 49 g[r] 9 d[en]. 

Toto nebožtíkovi dlužni zůstali. 

Item Kliment koželuh z Českých Budějovic271 za sukno 2 kopy 22 g[r]. 

Item Říha z Oujezdce272 za 8 loket sukna [o]livové barvy, 1 loket po 8 g[r], učiní 2 kopy 

24 g[r]. 

<Item Vondra od Deštného273 za 3 lok[ty] po 14 g[r], učiní 42 g[r].> 

<Item Pechan koželuh z Hradce274 za 3 lok[ty], 1 loket po 15 g[r], učiní 45 g[r]> 

266 Purkmistr a konšel města. 

267 Dcera syna Doroty Blahotové a Jiříka Blahoty, Jana Švejnohy. Srov. reinventarizovaný pozůstalostní rejstřík 

Jiřího Blahoty č. 22b; AM Soběslav, Záležitosti civilní sporné 1452 - 1564, i. č. 1083, sign. č. III I 2, kt. č. 102. 

268 Purkmistr a konšel města. 

269 Purkmistr a konšel města. 

270 Rychtář, purkmistr a konšel města. 

271 České Budějovice. Srov. Kuča - Města a městečka ... , 1. sv., Praha 1996, s. 527 - 548; OSN, IV, s. 840-

843; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 76 - 78. 

272 Újezdec (Oujezdec) ves u Veselí nad Lužnicí, v osadě Drahovské s tvrzí. V 15. století patřila jistému 

Oldřichu Fifkovi z Vydří, jeho manželka Anna jí po jeho smrti přepsala na Jindřicha z Hradce. Srov. OSN, XVI, 

Praha 1899, s. 147 - 148; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 925. 

273 Deštný, ves u Kamenice nad Lipou. Ve 14. století patřila k Choustnickému panství, do roku 1581 patřila 

pánům z Hradce. Poté byla připojena k Chýnovu a Petr Vok z Rožmberka ji prodal Růtovi z Dírného. Srov. 

OSN, VII, Praha 1893, s. 398 - 399; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 129. 
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<Item Jan krejčí Němec z Bechyně275 míš[enských] 16/4 za 7 10 [ket], 1 10 [ket] sukna 

po 12 grr], učiní 1 kopu 21 g[r].> 

Item Mizera z Neplachova za 410k[ty] sukna, 1 10 [ket] hřebíčkového po 22 grr], učiní 1 kopu 

28 grr]. 

Item Jan z Veselí276
, který na Míkově domu j[es]t za 2 lok [ty] sukna, 1 lo[ket] po 14 grr], 

učiní 28 grr]. 

Item Tomeš z Bošilce za 8 10 [ket] , 1 10 [ket] po 19 grr], učiní 2 kopy 24 grr]. 

<Item rychtář z Čerazé77 zůstal mi 25 g[r].> 

Item Pecha farářů z předměstí 4 kopy za vůz a půjčení 1 kopy [pr]a[žské]. 

Item Račmanové 14 loket plátna po 5 grr], učiní 50 [kop] 58 grr]. 

Item od krejčího z Nových Hradů278 vzal Račma[novou] za ten dluh 5 kop [pr]a[žských]. 

Item černého plátna Račmano[v]á 7 10 [ket] po 4 grr], učiní 28 grr]. 

Item též Račmanové staré blány za 1 kopu [pr]a[žskú] a kožich též za 1 kopu, učiní 2 kopy. 

Item Račmanovi železa za 2 kopy. 

Item dvě kuši a hever za 2 kopy 20 grr] [pr]a[žských]. 

Item cínové nádobí za 6 kop. 

Item stříbro za 5 kop 4 grr]. 

Item moždíř za 70 grr]. 

Item šaty ložní Račmanové za 10 kop. 

Item půjčeno Račmanovi na berně 3 kopy 21 grr]. 

274 Jindřichův Hradec. Srov. Kuča - Města a městečka ... , 2. sv., 1997, s. 706 - 722; OSN, XI, Praha 1897, 

s. 736 -739; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 259 - 261. 

275 Srov. Kuča - Města a městečka ... , l.sv., s. 63 - 67; OSN, III, Praha 1890, 625 - 629; Sedláček - Místopisný 

slovník historický ... , s. lO - 12. 

276 První písemná zmínka pochází z roku 1259. V té době Veselí vlastnil Vok z Rožmberka a osada byla 

pravděpodobně velice ekonomicky soběstačná. Roku 1302 se majitelem stává český král Václav II. a roku 1362 

bylo Veselí Karlem IV. povýšeno na komorní město. Václav IV. ho zastavil Ješkovi z Mezimostí. Měšťané 

obdrželi majestát na dva výroční trhy. V 15. století bylo město několikrát vypáleno a pleněno. Za vlády Petra 

Voka z Rožmberka se měšťanům dostalo mnoha výsad a svobod, které potvrdil i císař Rudolf II. V té době 

nastal mohutný rozmach rybníkářství a Veselí se postupně zotavilo z téměř půlstoletí husitských válek. Od roku 

1612 se zde ujali správy Švamberkové. Srov. Lintner Jan - Veselí nad Lužnicí, Tábor 1973, s. 1 - 3; OSN, 

XXVI, s. 602 - 603; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 950. 

277 Vesnice ležící 3 km jihozápadně od Soběslavi. Srov. Profous - Místní jména ... , I, Praha 1947, s. 281; 

OSN, VI, s. 591. 

278 Srov. Kuča - Města a městečka ... , 4. sv., Praha 2000, s. 385 - 395; OSN, XI, s. 753; Sedláček - Místopisný 

slovník historický ... , s. 652. 
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Item Račmanovi půjčeno z těch peněz které za dům zavdány, 7 kop [pr]a[žských]. 

Suma toho, což Račma[n] koupil [ze] statku Blahotovského učiní 87 kop <48> 52 grr] 

4 d[en]. 

Suma 91 kop 52 grr] 4 d[en]. 

Toto Račmanovi a jeho ženě z toho statku prodáno. 

Item vůz nový, fasuněk s kosinami i se vším strojem, vůz lesní s rozporkami a s rozporkú 

přední, náprava k pluhu, brány s rozporkami, saně, to vše za 8 kop [pr]a[žských]. 

Item stůl a stolice k tomu za 50 g[ r]. 

Item brus točící, troje vidlí, hnoje kydati, to za 1 kopu [pr]a[žskú]. 

Item 3 poltu slanin za 1 kopu. 

Item 8 pytlú nových a 4 velké za 1 kopu [pr]a[žskú]. 

Item 1 [s]t[ryc]h máku za 20 grr]. 

Item másla bez krejtka [!] za 10 grr]. 

Item 2 kotlíky za 1 kopu. 

Item 2 kosy za 12 grr] [pr]a[žských]. 

Item kožíšek za 3 kopy [pr]a[žské]. 

Item nádobí k řemeslu soukenickému za 5 kop [pr]a[žských], ženě jeho sukni červe[n]ú 

ženskú za 80 grr] [pr]a[žských]. 

Item Račmanovi obilí ve stodole, nemlácenýho, za 16 kop. 

Item páteř korálový Račmanové p[ro]dáno za 6 kop. 

Prodej téhož statku. 

Item Anna Šejnozka koupila šaty za 6 kop 20 grr] [pr]a[žských], má dáti o středopostí reth [!] 

Řehoř soukeník, Vaněk Mezeřícký. 

Item Šejnozka koupila 18 lokte plátna po 5 g[ r] [pr ]a[ žských] za ně 73 g[ r]. 

Item též Anna Šejnozka za 7 loket plátna po 4 grr], učiní 28 grr] [pr]a[žských]. 

Item Šejnozce p[ro]dána sukně a plášť za 1 kopu. 

Item 4 kopy půjčený. 

Suma 8 kop 4 d[en]. 

Prodej téhož statku. 

Item Kubíčkovi Markovic279 dům prodán za 100 kop [pr]a[žských], závdavku 30 kop 

[pr]a[žských], ve[j]ruňk placený po 10 kopách [pr]a[žských] při S[vaté]m Jiří, zůstává 

za dům 90 kop [pr]a[žských]. 

279 Jakub Mašek. Srov. testament č. 21 z r. 1543. 
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Item Kubíčkovi Markovic prodáno vlny za 35 kop 27 g[r] 5 d[en] Y4 d[en]. 

Item Kubíčkovi Markovic p[ro]dány dvě prostěradla kožené a barvyb za 3 kopy [pr]a[žské]. 

Suma <100> 38 kop 27 g[r] 5 d[en] Y4 d[en]. 

Item dala za tu barvu a za ty prostěradla na te[n] dluh 2 kopy 10 g[r]. 

Item Kubíčková dala na svú sumu pánů [ m] 25 kop. 

Zůstává 11 kop 17 g[ r] 5 d[ en]. 

Item Václav Hradecký dal na svou sumu pánů[m] 18 kop a za slad 3 kopy 24 g[r]. 

Prodej téhož statku. 

Item Václavovi Hradeckýmu prodáno vinštíře 24 [l]ibry, počítajíc libru po 2 kopách, 42 g[r] 

1 d[en]. 

Item Václavovi Hradeckými p[ro]dáno 2 postavy a luden [!] za 18 kop [pr]a[žských] rok 

do středopostí i za vinštíř. 

Item Václavovi Hradeckýmu p[ro]dána stodola za 10 kop [pr]a[žských], má platiti 

při každých Vánocích po 2 kopách [pr]a[žských]. 

Item Václavovi Hradeckýmu prodáno vlny za 35 kop 27 g[r] 5 d[en] Y4 d[en]. 

Item Václav Hradecký za slad 3 kopy 24 g[r]. 

<Suma 64 kop 9 g[r] 6 d[en] Y4 d[en].> 

Item Václavovi Hradeckýmu p[ro]dán kotel za 2 kopy a haras za 2 kopy [pr]a[žské], učiní 

4 kopy [pr]a[žské]. 

Suma <68 kop 9 g[r] 6 d[en] Y4 d[en]> 71 kop 33 g[r] 6 d[en]. 

Item Jírovi Pazderovi dány 3 kopy, který nebožtík Blahota, jsa rychtářem, přijel [l] k ruce 

Jiříkovi Havlovi za luoz [l] i nedal jich. 

Item Mikulášovi soukeníku dáno 16 kop [pr]a[žských], které nebožtík Blahota povinen byl 

je[m]u dáti za Havlíčka švagra svého dvůr smlúván. 

Tento jest statek. 

Item dům zaplacený. 

Item niva dědina za 30 kop [pr]a[žských], ta náleží k dvoru páně Špulířově j[es]t v zástavě. 

Item šaty ložné. 

Item hony dědiny držel v zástavě v 6 kop [pr]a[žských]. 

Item trávníček k Račí hoře. 

Item stodola. 

Item vlna příze na sukna, nádobí k řemeslu soukenickému. 

Item vozy, pluh, brány ajiné hospodářství domovní. 

Item šaty chodící ženské. 
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Item vobilí suté i v stodole nemlácené slady. 

Item šatky malé dětské chodící, ty jsú dány sirotku. 

Item u Pavla soukeníka na druhé[m] domu 28 kop [pr]a[žských]. 

Item hotových peněž 68 kop 22 g[r] 6 d[en] [pr]a[žských]. 

Item poručníci statku toho za svrchšky mají na dluzích 46 kop 49 g[r] 5 d[en] [pr]a[žských], 

jakožto Bartoš Holub280 a Matěj Třeboňský281. 

Vydání z toho. 

Mandaléně, sestře nebožtíka Blahoty, 30 kop [pr]a[žských], které mu byla dala vlnu, aby jí 

u Plzeňští[ch] koupil i nekoupil a peněz jí zase nedal, a v to[m] umřel. 

Ediční poznámka: 

a Čárkou oddělená vsuvka je v originále dopsána o tři řádky níže. 

b V originále je vsuvka dopsaná na levou stranu textu. 

22b. 

Pozůstalostní rejstřík nebožtíka Jiřího Blahoty obsahující soupis prodaných věcí 

z jejího statku jednotlivým soběslavským měšt'anům, přijatých hotových peněz za ně, 

ale také dluhů. 

1548 nedatováno, [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. III I 3, kt. č. 135. 

Originál, čeština, papír, uprostřed sešitý provázkem. Bez pečeti. 

280 V 16. století jeden z nejváženějších soběslavských měšťanů, služebník Rožmberků. Jeho výjimečné 

společenské postavení dokládá dopis 5. června 1539, který cituje A. Sedláček ve svých "Hradech". "Za těch 

dob, když pan Jošt panství Choustnické spravoval, , ... potažen a volen jest v úřad zámku Choustník ... ' jakýsi 

Bartoš Holub. Pán jeho věrnost shledávaje nejen tu milost mu učinil, že mohl z úřadu jen na pololetní výpověď 

odbyt býti Oinde dávali za čtvrt léta napřed věděti), nýbrž i jemu a synům jeho Janovi a Alexandrovi výhost dal, 

propustiv je takto z poddanství a osvobodí! jim do jich životův jisté rybníčky u Choustníka, z nichž posud byli 

povinni jisté povinnosti pánu vykonávati." Srov. Sedláček - Hrady, zámky a tvrze ... , s. 86. 

281 Rychtář, purkmistr a konšel města. 
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[Přední strana rejstříku]: Registr gruntovní sepsaný, nebožtíka Jiříka Blahoti82 etc. 1548. 

Item nádobí k řemeslu. 

Item plátna 14 lokte. 

Item černého plátna 10 loket. 

Item 7 loket plátna bíleného. 

Item též sedm loket a čtvrt plátna. 

Item blány a kožich. 

Item víc 14 loket plátna. 

Item opět 7 loket plátna. 

Item plachta na vůz formanský. 

Item dědina, kterúž nebožtík Jiřík Blahota držel v zástavě od Kouby Širúčkovic, 

k Svákovskému mlýnu283 v 6 kopách [pr]a[žských], kterážto dědina od gruntu Šimka Čápa, 

282 Rychtář, purkmistr a konšel Jiří Blahota zemřel již v roce 1542. Podle jeho nedochovaného " ... rozkázání 

a poručení o statku svém podle práva a dobrýho obyčeje, chtěje tomu a vůlí té jsa, aby po jeho smrti o týž 

statek, kteréhož dobyl s nebožkou Dorotou, manželkou svú, pak též statek jest zřídil ... , ... žejest odkázal synu 

svému Bartošovi s Dorotou, manželkou svou .... " Bartoš však záhy zemřel " ... že smrt vkrativší čas ... , ... dne 

desátého po smrti otce jeho ... " a tak celý statek připadl Dorotě. Dorota Blahotová si získaného dědictví příliš 

neužila, neboť" ... i ona o dni žádného nemajíc neštěstí skrze smrt jí jse dotklo, kdež pak i v tom umřela, jakožto 

dne šestého po synu svém ... ". Skonala bez řádného testamentu a tak se po její smrti rozpoutalo dědictví spor 

nejbližších příbuzných. Dle "práva" byl jako dědic určen její bratr Matouš Račman, který statek také převzal. 

Ovšem o dědictví se přihlásila vnučka Kateřina, dcera druhého syna Jana Švejnohy (tehdy již také nebožtíka) 

a bratr Jiřího Blahoty, Jakub Hondl se švagry. Ti napsali stížnost na městskou radu v Soběslavi, kde 

zpochybňovali jak právo vnučky Kateřiny, podle nichž jí byl díl ze statku vyplacen ještě samotným Jiřím 

Blahotou, tak i právo Matouše Račmana, poněvadž podle nich " ... nebožka Dorota Blahotová sestra jeho 

vlastní nebyla po svým otci ... ". Bratr Jakub Hondl a švagři Václav Šitra, Dobeš Hradský a Hons Kožešník 

uváděli sebe jako nejvhodnější dědice proto, že Jiří Blahota jim před léty nevyplatil po smrti otce a tchána 

Kašpara Hondleho dědictví. Poslali proto stížnost i na městskou radu do Jindřichova Hradce, kde se majetek 

tehdy nacházel. Jejich stížnosti se zřejmě nesetkali s kýženým úspěchem, protože v roce 1545 apelovali 

i na samotného vladaře Petra z Rožmberka. Celý spor se vlekl až do roku 1548, kdy bylo vydáno konečné 

rozhodnutí a statek hyl reinventarizován. Nastoupil na něj Matouš Račman a jako výraz dobré vůle se rozhodl, 

že " ... 50 kop míšeňských jí dáti (sirotku Kateřině) chce, ale nejprve té polovice, k tomu času kdež by stav svůj 

proměnila a polovici, jak by potřeba kázala ... ". Srov. AM Soběslav, Záležitosti civilní sporné 1452 - 1564, 

sign. Č. III I 2, kt. č. 102; AM Soběslav, Pozůstalosti, kšafty, inventáře pozůstalého jmění 1516 - 1572, sign. 

č. III I 3, kt. č. 135. 

283 Svákov byl známý a hustý les v bezprostřední blízkosti dnes již zaniklé vesnice Svákov. Svákovský mlýn se 

nacházel v její blízkosti. Obě místa zpustla v 16. století a dostala se do majetku soběslavské obce (1594). Srov. 
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j[es]t tu Šimek Čáp s povolením Matúše Račmana, na místě jiných nápadníků vyplatil tu 

dědinu, na tyto vemruňky o S[vaté]m Havle, nejprve příští 2 kopy dáti má. A poto[m] 

při každém S[vatém]m Havle 2 kopy doplatiti má. Stalo se v pátek p[ře]d S[vatý]m Jiřím, léta 

etc. XLVne84
. 

Toto víc Račmano[v]i prodáno a za sebou má. 

Item železo 2 kopy [pr]a[žské]. 

Item dvě kuši a hever za 2 kopy a 20 grr]. 

Item cínové nádobí 6 grr]. 

Item stříbro 5 kop 4 g[ r]. 

Item za moždíř 70 grr]. 

Item páteře. 

Item lžíce s[ e] stříbrem 2 kopy 22 g[ r]. 

Item druhé lžíce bez stříbra 5 grr]. 

Item věncek perlový. 

Item stodola před městem. 

Item šaty ložnÍ. 

Item dva žočky zedraná [1] a třetí zely [?]. 

Item túto sou vyhledaný dluhové na škartě, po smrti jich. 

Léta etc XLI 285. 

Item Jiřík krejčí z Nových Hradú zůstal mi o Sv[até] Trojici286 v Svinec[h] Trhovejch287 

za postav sukna 6 kop a 10 grr], ty vzal Račma[n] 5 kop. 

Item Kliment koželuh z Českých Budějovic zůstal mi za sukna 2 kopy 21 grr], vzal 2 kopy 

20 grr]. 

<Item Říha z Oujezdce zůstal mi za 7 loket sukna [o]livového barvy po 17 grr] má dáti 

při S [vatém] Martině288.> 

Item Vondra od Deštného zůstal mi za 3 lokty sukna po 13 grr], má rok do Vánoc. 

<Item Pechan koželuh z Hradce zůstal mi za 4 lokty sukna po 15 g[ r].> 

Item Jan krejčí Němec z Bechyně zůstal mi za 7 loket sukna míš[eňské] čtvrti po 12 grr]. 

Cikhart Roman - Táborsko, Tábor 1922, s. 226 - 227; Staré i nové zvěsti ... , r. 1906, s. 39 - 40. 
284 20. dubna 1548. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 150 - 151,216. 

285 154l. 

286 27. května. 

287 Trhové Sviny. Srov. OSN, XXIII, s. 441-442. 

288 11. listopadu. 
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Item Mizera z Neplachova zůstal mi za 4 lokty sukna hřebíčkového po 22 g[r]. 

Item Jan z Veselí, který na Míkově zůstal mi za 2 lokty sukna po 14 g[r]. 

Item Tomeš z Bošilce zůstal mi za 8 lokte sukna po 18 g[r], dal mi na to 1 kopu. 

<Item rychtář z Čeraze zůstal mi dluže[n] 25 g[r].> 

Item Jíra, syn Sypalú z Kačle[hů] 289, vzal ode mně 7 loket sukna po 13 g[r]. 

Též Sypal, sou otec je[h]o, přivez mi 811[i]b[er] vinštíře. 

Item více Sypal dluže[n] mi jest. 

Item u Pavla soukeníka za dů[m] 12 kop, které má položiti v pátek před Květnú Nedělí, léta 

etc. XLVIU29o
. 

Item toto jest z[ e] statku Blahotovského prodáno. 

Item Kašpare [I] Holubovi a Vaňkovi Hradeckému prodáno 48 liber vinštíře, libru počítá již 

po 2 k[o]p[ách]. 

Item Vaňkovi Šitrovi, téhož vinštíře prodáno 20 liber v témž lo[c]hu [I]. 

Item Mikulášovi soukeníku prodán 1 [st]r[yc]h rethu [I] za 4 kopy. 

Item Vaňkovi Hradeckému dva postava luden [I] za 18 [pr]a[žských], rok do středopostí, 

i za vinštíř. 

Item Kašparovi Holubovi postav za 7 kop [pr]a[žských], rok též do středopostí, i za vinštíř. 

Item Vavřincovi Vodičkovi pravý dveře a vokno kamen[n]é za 4 kopy, to jest 

počato u Matúšu Račmanu počet. 

Toto Matúš Račman vzal v penězích. 

Item vůz nový, fasuněk s kosinami a se vším strojem. 

Item vůz lesní s rozporami a rozporkou přední. 

Item nápravu k pluhu. 

Item brány s rozporkami, saně. 

Item kus hnoji voziti. 

Item stůl se všemi stolici. 

Item brus točící, troje vidli [k] hnoji kydati. 

Item 3 polchu slanin za 1 kopu [pr]a[žskú]. 

Item 8 pytlův nových a 4 velké za 1 kopu. 

Item 1 [s]t[ryc]h máku za 20 g[r]. 

Item másla bez krejtka [I] za 10 g[r]. 

289 Kačlehy, Gatterschleg. Vesnice ležící v blízkosti Jindřichova Hradce. Srov. Profous - Místní jména ... , II, 

Praha 1949, s. 177. 
290 23. března 1548. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 150 - 151,216. 
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Item 2 kotlíky za 1 kopu. 

Item kosy dvě za 12 g[r]. 

Item kožíšek za 3 kopy. 

Item věci napřed psané s koši za 8 kop bránami a nápravku. 

Item toto Šejnozce prodáno. 

Item Šejnozce prodáno 14 lokte plátna po 5 g[r]. 

Též Šejnozka 7 loket po 4 g[r]. 

Též Šejnozce p[ro]dána sukně a plášť za 1 kopu. 

Též Šejnozka koupila šaty ložní za 6 kop 20 g[r]. 

Item plachta na vůz formanský p[ro]dánaj[es]t Adamovi sladovníku za 20 g[r] [pr]a[žských], 

dal za ní hned pánům. 

Item toto jest sirotku k ruce prodáno. 

Item věncek perlový za 3 kopy [pr]a[žské]. 

Item cínové nádobí za 6 kop [pr]a[žských]. 

Item lžíce s stříbrem za 3 kopy 22 g[r]. 

Item stříbro za 5 kop 4 g[r]. 

Také Vincenc, tu hned přitom předepsaný se na rathauze přiznal, statek kterýž jest, nebo 

duo[m] s tím koupil od otce svého, jestli že by v to[m] času jaký zmatek nato přišel nebo 

smrt, to aby nebylo rukojmí[m] svrchu psaným na žádnú překážku, než aby oni se v ten 

statek uvázali a z toto platili komuž by náleželo. 

Léta etc. XLVII, v pondělí před S[vatý]m Pavle[m] na víru obrácene91
, pan purkmistr a páni, 

půjčili sou Vincencovi Račmanovi Blahotovských pe[ně]z, s povolení[m] jeho M[ilosti] Pána 

pana Albrechta z Gutte[n]šte[j]na292
, toho času pana poručníka jich Mi[lýc]h Pánův 

z Rožmberka 20 kop [pr]a[žských], rukojmí za to pan Václav Šitra Starší z Jiter a Petr 

Smrčků, rukú společnou a nerozdílnou, který[ch]žto 20 kop p[an] Kaňka Širúčkův položil. 293 

291 3. ledna 1547. Srov. Friedrich- Rukověť ... , s. 168 -169, 216. 

292 Spolu s Jeronýmem Šlikem z Pasounu a Oldřichem Holickým ze Štemberka byli poručníky tehdy nezletilého 

Viléma z Rožmberka. Byl vladařem od listopadu 1545 do dubna 1551. Srov. Němec Bohumír - Rožmberkové. 

Životopisná encyklopedie panského rodu, České Budějovice 2001, s. 9. 

293 K rejstříku je přiložen lístek s povolením Albrechta z Guttenštejna o půjčení sirotčích peněz. "Tato jest 

cedulka přimluvení od jeho Mi[los]ti Pána, pana Albrechta z Guttenštejna, aby půjčeno bylo Vincencovi 

Račmanovi 20 kop Blahotovských peněz." "Oznamuji Vám, že Vincenc Račman od Vás ztel Soběslavě, j[es]t 

přede mne předstoupil. Oznamuji, že j[es]t vo[n] při[zná]vaje hledal, abyste jemu sirotčích peněz na ujištění 

půjčilli ... , ... ajá se přimlúvám a za to žádám, žeje[m]uj[es]t možné ty peníze vydat kpůjčení.". Srov. SOkA, 

AM Soběslav, i. č. 1084, sign. Č. III I 3, kt. Č. 135. 
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Léta etc. XLVIII, v sobotu S[vatý]ch Třech Králích294
, páni půjčili 20 kop [pr]a[žských] 

Uršyle Račmanové pro potřebu její, když dceru vdáti měla, z ve[j]ruňku, které přijali 

od Martina kantora rukojmí za to V ác1av Hradecký, Vavřinec pláteník, rukú společnú 

a nerozdílnou. Stalo se za purkrnistra Jana Rozournka. 

Item dáno za Matúše Račmana berní 20 kop 6 d[ en]. 

Item víc Račmanovi půjčeno z těch pe[ně]z nebožtíka 4 kopy 21 grr] berní. 

Víc Matúšovi Račmanovi půjčeno z těch peněz, které za dů[m] zavdáno, 7 kop. 

Víc dáno za Matouše Račma[n]a 3 kopy za šty[r]čata, které vzal z Bechyně a poto[m] přišel 

nám list k ouřadu i musel zaň dáti Bartoš Kuželka, neb j [es]t Matúš Račma[ n] za to velmi 

prosil. 

Item Jarošovi z Karlové Lhoty půjčeno 6 kop. 

Item mlynáři Suchanú půjčeno 4 kopy. 

Item písaři od registr[u] psaní několikrát 2 kopy. 

Item u Dobše Hradského 7 kop j [es]t svrchu napsáno. 

Item Vaněk Hradecký zůstává všeho dluhu. 

Item vinštíř 41 g[ r] 2 d[ en]. 

Item za kotel zůstává 2 kopy. 

Item za vlnu 35 kop 27 grr] 5 d[en]. 

Item za stodolu 10 kop. 

Item za haras 2 kopy. 

Su[m]a toho 50 kop 9 grr]. 

Item Kašpar Holub za postav 7 kop. 

Item též za blány 4 kopy. 

Item od lázně topení i od všeho, což k tornu náleželo 2 kopy. 

Item schodkové. 

Item Mandaléně Šitrové 30 kop [pr]a[žských]. 

Item Pazderovi tkad1ci 3 kopy. 

[I]t[ em] Mikuláš soukeník 16 kop. 

Item V ác1avovi písaři 2 kopy. 

Item Matějovi Třeboňskému 10 kop 45 grr]. 

Item Vavřincovi Vodičkovi 80 g[ r]. 

Bartošovi Holubovi 4 kopy 10 g[ r] 4 d[ en]. 

Item Říha z Oujezce 2 kopy 24 grr]. 

294 6. ledna 1548. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 150 - 151,216. 
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Item Vondra od Deštného 54 g[r]. 

Pechan z Hradce 1 kopa. 

Item Jan krejčí 1 kopa 21 g[r]. 

Item rychtář z Čeraze 25 g[ r]. 

Item Matúš Račma[n] dal za 4 libry vosku, libru po 10 g[r], 40 g[r]. Víc dal za 4 lokty 

černé[h]o sukna, loket po 12 g[r], které sukno na máry dány buly [l] 48 g[r]. 

Item vyhledalo se, že Matúš Račma[n] má za sebou pe [ně] z Blahotovských 75 kop 

[pr]a[žských] 39 g[r] 3 d[en]. 

Item u Vincence, syna jeho, 70 kop [pr]a[žských]. 

Item u Veruny, dcery jeho, 20 kop [pr]a[žských]. 

Item pamět, že Matúš Račma[ n] zůstává na počet vosení Starého rybníka 7 kop 26 g[ r]. 

Léta etc. XLIIII, v sobotu před Sv[atým] Řehoře[m]295, pan purkmistr a páni na za Vás [l] 

Matúše Račmana, půjčiti jemu z peněz napřed psaných 50 ko [pr]a [žských], do tří neděl 

pořád zběhlých od zápisu toho a on Matúš za to pánů [ m] podpoře poddal [se] a vzkázal 

u pána Špuléře, kteréž má 30 kop [pr]a[žských]. A u Kouby Řezníka 48 kop na to[m] dvoru 

bez překážky všelijak. A to dotud, dokudž rukojmí za tu i ajinú sumu nepozůstavil by. 

Item léta etc. XLVIIII, v pátek před S[vat]ú Lucie96, půjčeno jest Vincencovi, Račmanovu 

synu, Blahotovských pe[ně]z, z rozkazu jeho [milos]ti pána sto kop [pr]a[žských] i s těmi 

20 kopami, které od pana Václava Špuléře za nivú Blahotovskú vzal na výplat rukojmí za to 

Urozený vladyka pan Václav Špuléř Starší z Jiter, Vavřinec Škarytků[v], Petr S mrčků [v] , 

rukú společnú a nerozdílnú. 

Vydání. 

Item Mandaléně Šitrové dáno 30 kop, které byla dala nebožtíkovi Blahotovi na vlnu. 

Item Jírovi Pazderovi dány 3 kopy, který nebožtík Blahota za ty časy rychtáře přijal 

o[ d] téhož Jíry, kteréž náležely Jírovi Hůlovi za luoz [l] dědiny i nedal jich nebožtík. 

Léta etc. XLV, v pátek před S[vatý]m Benediktem297, půjčeno Vavřincovi Vodičkovi 6 kop 

polských pe [ně] z, které Pavel soukeník položil za gru[n]t Blahotovský, na kterém byla 

Hondlová, má za ní nynči berní dáti. 

Item Mikulášovi soukeníku dáno 16 kop, které nebožtík Blahota povinne[n] byl jemu dáti 

za Havlíčka, švagra svého, podle smlouvy, kdež Havlíček Mikulášovi tú sumu byl za dvůr 

dlužen. 

295 8. března 1544. Srov. Friedrich-Rukověť ... , s. 174 -175, 216. 

296 7. prosince 1548. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 150 - 151, 216. 

297 20. března 1545. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 158 - 159,216. 
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Item Vaněk Hradecký dal pánů[m] za postav 18 kop [pr]a[žských], za slad 3 kopy 24 grr]. 

Item Mikuláš soukeník za reth [?] 4 kopy [pr]a[žské]. 

Item Mandaléna Šitrová dala na díl za vlnu 10 kop 27 grr] 5 d[en] a za vinštíř 34 grr] 2 d[en]. 

Léta XV [C] XLII, v outerý po Múdrosti bože98
, Kašpar Holub, Václav Hradecký, Kubíček 

Marků [v] , Václav Šitra, koupili sú od pánův a poručníkův nebožtíka Jiříka Blahoty, což 

po něm vlny, příze pozůstalo. Su[m]a za to učiní 141 kop 51 grr], kterúž to sumu takto 

a na tyto roky vyplniti mají v moc panu purkmistru a pánů[m], o Letnicích najprv příští[ch], 

41 kop 51 grr], o S[vaté]m Martině, hned pořád přišlým o stavk [?] té sumy, to jest 100 kop 

[pr]a[žských] r[ukojmí] za Kašpara Jan Mašků[v], za Václava Hradeckého Kašpar pekař, 

za Kubíčka Marek sladovník za Václava Šitrú Václav Žabka. 

Item na sumu svrchu psanú bylo dali páno[vé] peníze. 

Item Kašpar Holub 35 kop 17 grr] 5 d[en]. 

Item Kubíčková <30> 25 kop. 

Item páteř korálový Račmanové p[ro ] dáno za 6 kop. 

Item šaty ložní koupila Račmanová za 10 kop míš[eňských]. 

Item Kubíčkovi Markovic p[ro]dány 2 prostěradla kožené barvy za 3 kopy, dal na to 2 kopy 

10 grr]. 

Item Kašparovi Holubovi p[ ro ] dány my blány za 3 kopy a koltra za 15 g[ r]. 

Item kotel p[ro]dán Vaňkovi Hradeckému za 2 kopy a haras za 2 kopy [pr]a[žské]. 

Item Vaněk písař koupil ložní šaty za 4 kopy [pr ]a[ žské] 10 g[ r]. 

Item Kašpar Holub koupil dva zedraná [1] pytle za 8 grr]. 

Item Janovi Prachatickému p[ro]dán žoček za 6 grr]. 

Item stůl, stolice, saně za 50 grr]. 

Item brus točící, truje vidlí k hnoji za 1 kopu. 

Item Matuš Račma[n] koupil nádobí k řemeslu soukenicnému za 5 kop [pr]a[žských]. 

Item samé Račmanové prodána sukně červená ženská za 80 grr]. 

Item Račmanovi prodáno obilé v stodole za 16 kop. 

Item samé Račmanové prodáno plátno 14 lo [ket] , loket po 5 grr]. 

Vícjí p[ro]dáno černého plátna 10 loket, lo[ket] po 8 grr]. 

Víc 7 loket plátna bíleného po 8 grr]. 

Též 7 loket a čtvrt po 4 grr]. 

Item víc Račmanové staré blány po 1 kopě. 

298 19. prosince 1542. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 166 - 167, 216. 
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Item kožich též za 1 kopu. 

Léta etc. XLVIII, v pátek před Květnú Nedělí299, Pavel Soukeník položil za dů[m] 12 kop, 

poslední peníze napřed psané, stalo se za purkmistrování Petra Smrčkovic. 

Item z ve[j]ruňkú svrchu psaných dáno pánu Janovi Maškovic za sukno na pláštík 

a na sukničku sirotku Kateřině, nebožtíka Jana Švejnohy, 2 kopy míš[eňské] 1 grr]. 

Item za zákupy za Matuše Račmana zákupného z 5 lusuo[v] [!] na Petříně z každého 1 kopa, 

s[u]ma 3 kopy [pr]a[žské]. 

Item Petr Smrčků300 vzal 8 kop z těchtož pe[ně]z a 4 grr] za dům, na kte[r]ý bul nebožtík Jíra 

Hubatý i zaseděl ty ve[j]ruňky na městskú Petrovú. 

<Léta etc.XLII, v outerý po Múdrosti bože01
, Kašpara Holub va> 

Item dům prodán Kubíčkovi Markovic za 200 < ... > kop [pr]a[žských], závdavku 30 kop 

[pr]a[žských], ve[j]ruňky placené po 10 kopách při každém S[vaté]m Havle. 

Item stodola p[ro]dána Vaňkovi Hradeckému za 10 kop [pr]a[žských], má platiti při každých 

V ánocích302 po 2 kopách. 

Item u Pavla soukeníka za druhý dům 28 kop303. 

Item hotových peněz 118 kop 22 grr] 6 d[en]. 

Item poručníci toho statku za svrchky mají na dluzích 46 kop 49 grr] 5 d[en], jakožto Bartoš 

Holub a Matěj Třeboňský. 

Item kus hnoji voziti. 

Item stůl a stolice k tomu. 

Item brus točící, truje vidli [k] hnoji kydati. 

Item 3 poltu slanin. 

Item 8 pytlů[v] novejch a 4 velké. 

Item půl čbera máku. 

Item másla bez krejtka [!]. 

Item 2 kotlíky. 

Item koši 2. 

Item kožíšek. 

299 23. března 1548. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 150 - 151, 216. 

300 Purkmistr a konšel města. 

301 19. prosince 1548. Srov. Friedrich - Rukověť ... , s. 166 -167,216. 

302 24. prosince. 

303"Dům Jiříka Blahoty, kterýž ten podle domu Jana Šifry zjedné a mlýna Práškova strany druhé. " Srov. 

AM Soběslav, Kniha zápisů domů ... , sign. č. II B 1/30, kn. Č. 299, f. 15r. 
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Item dům zaplacený. 

Item niva dědiny za 30 kop, tu pan Václav Špulec vyplatil, nebo[ť] jest prve bylo kjeho 

dvorů[m]. 

Item hony dědiny byli v zástavě, vyplatil je zase Šimek Čáp, neb sú k jest dvoru ty 

v 6 kopách. 

Item <ty> trávníček k Račí hoře za zahradou Vaňka řezníka. 

Item stolice, ta jest prodána jak nazad psáno stojí. 

Item vlna příze, nádobí k řemeslu soukenickému. 

Item vozy dvaa
, pluh, brány, jiné hospodářství Doniovův [?]. 

Item šaty chodící ženské. 

Item vobilé suté, i v stodole nemlácené slady. 

Item šatky malé dětské chodící, ty sou dány sirotků[m] nebožtíka Jana Švejnohy. 

Ediční poznámka: 

a Číslovka je V originále dodatečně dopsaná nad text. 

23. 

Testament měšt'ana Wolfganga Lasla obsahující především žádost o vydědění zetě 

Šeplaka z Kaplice. Svým přičiněním se dostal do nemalých dluhů, které nesplácel. 

Podvedl i svého tchána, když jeho jménem vybral všechny dlužné peníze a nechal si je. 

Žádá proto purkmistra a pány, aby jeho prosbě vyhověli. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/68, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť v pravém dolním rohu. 

1544 září 28., [Soběslav] 
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Já, Wolf gang Lase04 z[e] Soběslavi305 , známo činím tímto listem, při zdravý paměti a rozumu 

střízlivého, poněva[ d]ž mně d< ... >r podobné nemoc trápí, obávaje se někdy náhlý smrti, toho 

zač pán Bůh zachovati. Takové zřízení činím, co se dotýče Šeplaka z Kapli[c]e306
, zeti mého, 

když by mně pán Bůh neuchoval, aby jemu z[ e] statečku mého nic nebulo dáno, z příčiny 

tyto, že my on nemálo dluhu vyv[á]zal, který sem jemu pustil z prosby jeho, aby sobě jiný 

něco pomohl. Ale na něm nic platno nebulo a to mezi námi bulo, aby mi z některých dluhův 

velikých polovici dal, k tomu se rychtář benešovský přimlúval a on mi nic nedal, ale 

dovejval [1] kde co mohl a přesto mi zrušil lis[t] z Jáhlova svě[d]čící na 78 kop, kterýžto 

peníze sem měl bráti na domu, kterúžto sumu pustil za 45 kop, pak ten jistej < ... > nechtěl 

jemu pla< ... > býti, rozuměl, že se mu falešně a neprávě nakládá, přijel Michal, prosil mně, 

pro pána Boha, abych jemu ten list dal, to sem učinil Michalovi a on dal Šeplakovi. Potom, 

po malých časech, ležel sem v[ e] veliký nemoci, přišel Šeplak s velikým veselím, domníval 

se, že hned umru, prosil mne, abych jemu mocný list dal na všecky dluhy, že já jezditi 

nemoha, dal sem jemu kterak on chtěl míti. Na všecky dluhy v záhlaví pozústalý 

v Rakousech307 v zemi nad < ... >, aby mi některý dluhy z velikých polovice dal, že já jemu 

těžko činiti nebudu a on poz< ... >bl a tak vybral co kde mohl, nelibost ke mně má a p[ra]ví, 

že sem jemu víc nedal, že se chce s me[j]mi dětmi děliti. Otec múj jeho odbyl, dal jemu 

výpravu a 30 kop hotových grošů. Mateř po otcovi smrti dala jemu v sedmi letech více nežli 

4 sta kop a co po smrti i dluh jemu veliký dala v Benešově308 u Jodle sladovníka a tak všecko 

marně utratil, chtěl by mně i děti rád vo všecko přip[ra]viti a což j[es]t on sám vzal, snad se 

mám štverejm dětem dílem tolik nedostane. 

Protož prosím pana purkmistra a pány pro pána Boha, aby nedopustili na mé děti 

a manželku309 takovú věc. Dat[ ováno] v neděli na den Svatého Václava 1544. 

304 Purkmistr a konšel města. 

305 Ve své době jeden z nejzámožnějších soběslavských měšťanů. Srov. Lintner - Měšťanstvo v Soběslavi ... , 

s. 13, Staré i nové zvěsti ... , 1933, s. 65. 

306 Srov. Kuča - Města a městečka ... , 2.sv., Praha 1997, s. 786 - 791; OSN, XIII, Praha 1898, s. 966 - 967; 

Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 399 - 400. 

307 Srov. OSN, XXI, Praha 1904, s. 82 - 262. 

308 Město mezi Prahou a Táborem. Srov. Kuča - Města a městečka ... , 1. sv., s. 84 - 88; OSN, III, s. 750 -751; 

Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 15 - 16. 

309 Jeho manželkou byla Doma (Dorota), dcera Matouše Machů (Srov. testament č. 6). V roce 1532 údajně 

,,zmocnila" svého manžela k převzetí statku po svém otci. Srov. Lintner - Měšťanstvo v Soběslavi ... , s. 13, 

Staré i nové zvěsti ... , 1933, s. 65. 
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[Bez indorzátu.] 

24. 

Testament měšťanky Doroty Hanžkové odkazující nároky na nájem od Motourka 

Řezníka a ostatní movitý i nemovitý statek své dceři Anně. Pokud by se nedožila 

dospělosti, má její dědictví přejít rovným dílem na sestru Lidmilu a Jana 

Moravcovského. Za poručníky ustanovuje purkmistra a pány, nynější i budoucí. 

Svědky jsou purkmistr Václav Meziřícký, rychtář Mikuláš soukeník a konšelé Vavřinec 

Vodička, Václav Souček, Jana Šimka a Jiříka Bradatého. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3/69, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1545 listopad 13., [Soběslav] 

Ve jméno Boží Amen. Léta XV C XLV, v pátek den S[vatéh]o Brikcí, Dorota Hanžková, 

učinila kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý, soucí při dobré paměti a rozumu. 

H[em] nejprve nájemithu [!] mám u Motourka řezníka 20 kop míš[eňských]. Ty odkazuji 

Anně, dceři své, i jiný všecek statček, což ho koli j [es]t to Anně všecko odkazuji. A to mocně 

poroučím panu purkmistrovi a pánům nynějším i budoucím, aby toho sirotka mého opatrovali 

a té spravedlivosti jí dopomohli. A jestliže by jí pán Bůh smrti neuchoval do let došlých, to 

aby připadlo na Lidmilu, sestru mou a na Jana Moravcovic, rovným podílem. 

A při tom kšaftu byli sou Múdří a Opatrní Václav Meziřícký, toho času purkmistr, Mikuláš 

soukeník, na místě rychtáře, Vavřinec Vodička, Václav Souček, Jan Šimkú31O
, Jiřík 

Bradatý3!!, toho času konšelé. 

[Indorzát:] Kšaft Doroty Hanžkové. 

310 Jan Šimkú byl v roce 1545 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, Rejstřík z roku 

1545, sign. Č. IV A 4/35 - 4/36, kt. Č. 487. 

311 Jiří Bradatý byl dle purkmistrovského rejstříku purkmistrem a konšelem v roce 1546. Informace o roce 1545 

vychází z tohoto pramene. Srov. AM Soběslav, Rejstřík z roku 1545 a 1546, sign. Č. IV A 4/35 - 4/36, kt. 

Č. 487; AM Soběslav, Rejstřík z roku 1546, sign. Č. 4/37, kt. Č. 488. 
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25. 

Testament měšťana Bartoše krejčího obsahující výčet dluhů a pohledávek o nichž má 

přehled jeho manželka Lidmila. Všechno co ze statku zůstane, to odkazuje své ženě 

a dětem. Pokud by se některé z nich nedožilo dospělosti, má jeho díl přejít na živé 

sourozence a jejich matku. Za poručníky ustanovuje purkmistra a pány, nynější 

i budoucí a žádá je, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou 

pečetí. Svědky jsou purkmistr Jan Rozoumek, rychtář Kašpar Holub a konšelé Bartoš 

Kuželka a Matěj Třeboňský. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. I B 3170, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

Ve jméno Boží Am[ en]. 

1546 září 24., [Soběslav] 

Léta [an]no XLVIOa
, v pátek před S[vatý]m Václavem, Bartoš krejčí, syn Moravců[v], učinil 

jest kšaft a rozkázání o svůj statek movitý i nemovitý o všem, sa při paměti dobré. 

Item nejprve což jest komu dluže [ n]. 

Item Janovi Maškovic312 14 kop a 18 grr] míšeň[ských]. 

Item Václavovi Mezeříckému313 20 kop. 

Item Vavřincovi Vodičkovi314 40 d[en]. 

Item co sou jemu dlužni, o tom že manželka o všem dobrou vědomost má. 

Item což by koli statku mé[h]o po těchto dluzích pozůstalo, ten odkazuji Lidmile, manželce 

mé a dítkárn mejm, aby se o to věrně a [s]p[ravedli]vě rozdělili, pakliby kterého pán Bůh 

smrti neuchoval do let došlejch, spadni díl jeho na živé pozůstaté, též i na manželku mú, jestli 

že by stavu své[h]o neproměnila. 

Poručníky mocné činí[m] pana purkrnistra a pány konšele nynějších i budoucí a prosím jich, 

aby tento kšaft můj pečetí městskou zapečetili a potvrdili. A při tom kšaftu byli sou Moudří 

312 Purkmistr a konšel města. 

313 Purkmistr a konšel města. 

314 Rychtář, purkmistr a konšel města. 
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a Opatrní Jan Rozoumek315, ty časy purkmistr, Kašpar Holub, ty časy rychtářemb, Bartoš 

Kuželka, Matěj Třeboňský, ty časy konšelé. 

[Indorzát] Kšaft Bartoše krejčího, Moravcovic. 

Ediční poznámka: 

a Datace odpovídá originálu. 

b Dvěma čárkami oddělená vsuvka je v originále dodatečně dopsaná na levou stranu textu. 

26. 

Testament měšťana Duška Heršovského, o jehož dluzích má přehled jeho manželka. 

Svůj statek odkazuje rovným dílem ženě a dětem a nejstaršímu synu Janovi odkazuje 

podíl, který vyplývá ze svatebních smluv. Za poručníky ustanovuje purkmistra a pány, 

nynější i budoucí a žádá je, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen 

městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Martin Račman, rychtář Kašpar Holub 

a konšelé města Bartoš Kuželka a Jiří Burian. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/71, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

1547 nedatováno, [Soběslav] 

Ve jméno Boží Amen. Léta XV C XLVII, učinil kšaft a rozkázání o statku své[m] movité[m] 

i nemovité[m]316 Dušek Heršů[v] 317, jsa na těle a zdraví svém nemocen a nedostateče[n]. 

315 Jan Rozoumek byl v letech 1545 - 1546 a 1549 - 1550 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. 

AM Soběslav, Rejstříky z let 1545 - 1546, sign. Č. IV A 4/35 - 4/36, kt. Č. 487; AM Soběslav, Rejstříky z let 

1546, 1549 - 1550, sign. Č. IV A 4/37 - 4/39, kt. Č. 488. 

316 "Dvůr má po otci svém i dědinú šacuňkem. Item najprv dílec u šibenice dvoje hony i s lúkú po 6 záhonech, u 

též strany dvoje hony po 6 záhonech, u jam 2 hony po 16 záhonech, pod tím loučka dole ta jest Mrázovi 

v zástavě v 6 kop, na další díl 3 hony po 16 záhonech k Chlebovským hranicím, v též straně díl za Svojšovic 

4 hony po 16 záhonech, u Račí hory 3 hony po 16 záhonech, k kamennému mostku 2 hony po 16 záhonech, 

nad Solinským rybníkem 4 hony po 16 záhonech, v Tobolkách hony po 16 záhonech , pod mostkem 2 hony 
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Item což se dluhu dotejče, co j[es]t komu dluže[n], pověděl, že o tom mallŽelkaje[h]o o všem 

dobře ví.318 

Item statek svůj takto odkazuji, nejprv, manželka jeho s dítkami malými, aby při gruntu 

zůstala a tu, aby s nimi rovný díl měla, a což se Jana, syna jeho nejstaršího dotejče, ten 

o to[m] dobře ví, co gr[ošů] jemu z toho statku smlúvami svatebními smluveno, to za jeho díl 

zůstavuji. 

Poručníky mocné činí[m] pana purkmistra a pány nynější i budoucí a p[ro]símjich, aby tento 

kšaft můj pečetí městskou zapečetili a potvrdili. 

A při to[m] kšaftu byli sou Moudří a Opatrní Martin Račma[n]319, ty časy purkmistr, Kašp[ar] 

Holub, ty časy rychtář, Bartoš Kuželka, Jiřík Burianů32o, ty časy konšelé. 

[Indorzát:] Kšaft Duška Heršovic. [15]47. 

27 a. 

Testament Jakuba Račmana z Višňového cestujícího do Itálie. Celý statek v případě své 

smrti odkazuje sestře Lidmile a jejímu manželu Kašparu Holubovi. Ten se zavazuje, že 

pokud se Jakub Račman vrátí zpátky, postoupí mu majetek zpět. Za poručníky 

ustanovuje purkmistra a pány konšelé města Soběslavi. Testament zapečetil svým 

po 16 záhonech, proti Rybovú zahradú 4 hony po 16 záhonech podle pána hejtmanova s jedné a Jíry F arářovic, 

k hranicím Klenovským dí! 4 hony po 16 záhonech." Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , 

kn. Č. 301, f. 254r a 254v; AM Soběslav, Koupě, prodeje, směny a postupování ... , kt. Č. 179. 

317 Otec Jana Heršovského. Srov. testament Č. 31 z r. 1550. 
318 8.2. 1549 byl statek prodán Jiříkovi z Nedvědic za 320 kop míšeňských a to" ... se vším nábytkem, což jest 

mu k tomu gruntu prodáno i s dědinami ... " Srov. AM Soběslav, Kniha na trhy městských domů ... , kn. Č. 298, 

f. 150r. 

319 Informace o jeho funkci vychází z tohoto pramene. V purkmistrovských rejstřících z roku 1526, 1530 a 1539 

figuruje jméno Matúše Račmana. Srov. AM Soběslav, Počty z roku 1526 a 1530, sign. Č. IV A 4/15 a 4/20, 

kt. Č. 486; Rejstřík z roku 1539, sign. Č. IV A 4/27 a 4/29, kt. Č. 487. 

320 Jiří Burian byl dle rejstříků purkmistrem v letech 1538 - 1542 a 1550. Informace o funkci v tomto roce 

vychází z tohoto pramene. Srov. AM Soběslav, Rejstříky z let 1538 - 1542, sign. Č. IV A 4/26 - 4/27,4/29, 

4/31,4/33, kt. Č. 487; Rejstřík z roku 1550, sign. Č. IV A 4/38 - 4/39, kt. č. 488. 
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vlastním sekretem a pro potvrzení jeho platnosti žádá purkmistra a pány, aby byl 

opatřen i městskou pečetí. 

1548 listopad 30., [Višňové] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I B 3/72, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěné pečetě kšaftujícího i městská sloupnuty. 

Ve jméno Svaté a nerozdílné Trojice Amen. Léta páně a[ nno ] XLVIII, ten pátek před nedělí 

Adventní. Já, Jak[u]b Račman z Višňovéh0321 , poznal jsem to skrze Písmo Svaté, že jest 

jednomu každému vložena, jednou umříti, avšak neví člověk, kdy a neb v kderou hodinu. 

I maje já unýsť ten v krátkým času odejíti z vlasti z[ e] své do cizích zemí a nejsa tím ujištěn, 

navrátím-li se zase ve zdraví, čili skrze smrt z tohoto světa povolán budu a chtěje tomu, aby 

po mé smrti žádné nesnáze ani soudov zvláště, mezi přáteli mými nebyla. 

Činím to mé poručení a kšaft o statek SVO/
22

, kteréhož mi pán Bůh popřáti ráčil, kterýž j [es]t 

mi zůstal kš aftem po nebožtíkovi panu otci mým nejmilejším, svobodný a nezávadný 

na gruntech při městě Soběslavi, a to těchto. 

It[ em] trávník veliký j [es ]t. 

It[em] nivajedna za starou šibenicí323
. 

It[em] též druhá niva i s trávníkem, kderáž bude zatopena Novým rybníkem městským, za to 

mají páni i všecka obec dáti spravedlivou odměnu.324 

It[em] třetí niva v Tobolkách325 též tu i čtvrtá niva v Tobolkách j[es]t a zahrada i stodola326
, 

v té zahradě kderážto jest podle mísaře s jedné a Dragule [!] knapa strany druhé o kterýchžto 

gruntech i trávnících Kašpar, švagr můj, v kderém položení jsou, dobrou vědomost má. 

321 Jakub Račman z Višňového byl příslušníkem vladyckého rodu, který sídlil na tvrzi Višňové. Od středověku 

tato tvrz patřila k Choustnickému panství. V roce 1557 koupil tvrz Jan Špulíř z Jiter. Srov. Cikhart - Šlechtické 

a erbovní rodiny ... , s. 146; OSN, XVI, s. 762; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 961 - 962; 

Sedláček-Hrady, zámky a tvrze ... , s. 91. 

322 "Dvůr tento koupen od nebožtíka Jeronýma za 30 kop míšeňských" Srov. AM Soběslav, Kniha gruntovní 

pro město ... , kn. č. 301, f.261r. 

323 ,,Niva za starou šibenicí ta leží příčně na dí! a jest toho za 116 záhonúv. " AM Soběslav, Srov. Kniha 

gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 261r. 

324 "Panu Jakubovi Višňovskému dáno za odměnu padesáte kop míšeň[ských] a k tomu jest mu dílec dán proti 

Rybové zahradě. "Srov. AM Soběslav, Kniha zákupů dědin 1540 - 1658, sign. Č. II A 211, kn. č. 30, f. 36r. 

325 Tobolky je lidové označení pro část Soběslavi, od náměstí směrem na západ k řece. 
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lt[em] u < ... > švagra svého mám 20 kop míš[eňských] půjčených. 

lt[em] žito mlácené tu v Soběslavi za obro[k] i mezi suté, s povolením jich [milos]tí, pánův 

poručníkův domu Rožmberský[h]o, pánův mých milostivých. 

lt[em] tento všecken statek svrchu psaný, jestli že by mně pán Bůh smrti neuchoval, mocně 

poroučím o dávám Kašparovi Holubovi327 šavagru [!] své[m]u a Lidmile, manželce jeho, 

sestřenici mé milé, za to dobré přátelství, kderé jsú mi činili a činí až posavad též i za ty 

služby, kderé jsú mi při těch gruntech práci svú ukazovali a tuto moc jemu Kašparovi, 

š[v]agru svému a Lidmile, manželce jeho dávám, jestli že by kderému příteli mému i své[m]u 

z toho statku jim odkázaného co dáti, neb učiniti chtěli, toho budou jmíti dobrou vůli. A pakli 

by mi se pán Bůh pomohl ve zdraví zase vrátiti, toho mi Kašpar švagr múj bude povinen zase 

zaúplna postoupiti. 

A já, Jakub Račman, tohoto mého kšaftu činím mocné poručníky pana purkmistra, pány 

města Soběslavě, jakožto pány přátele mé milé. A pro lepší toho všeho jistotu, zapečetil jsem 

tento kšaft sekretem svým vlastním, jeho vzývá[m]. A připrosil jsem pana purkmistra, pánův, 

aby vedle mé pečeť svú městskú při stiskli k tomuto listu, pro dosti vyznění těch všech věcí 

nahoře psaných. 

Stalo se léta a dne svrchu psaného. 

[Připojená obálka]: Zřízení pana Ja[k]uba Rač[mana] z Višňového, statkuje[ho]. 

27 b. 

Vklad testamentu do městských knih měšt'ana Jakuba Račmana z Višňového, 

cestujícího do Itálie. Žádá purkmistra a pány, aby byl švagr Kašpar Holub vepsán 

do sirotčích knih jako poručník nad odkázaným majetkem. Svědky jsou purkmistr 

Bartoš Kuželka a konšelé Řehoř soukeník, Jan Mašek, Vavřinec Vodička, Jiří Roubík, 

Petr Smrčka a Jan Šimek. 

1549 únor 15., [Soběslav]a 

326 "Trávník za stodolú, trávník veliký za farářským dvorem, niva v Tobolkách po 56 záhonech". Srov. 

AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , kniha č. 301, f 261r. 

327 Rychtář, purkmistr a konšel. 
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SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. III I 3, kt. Č. 135. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť utržená. 

Léta 1549, v pátek po S[vaté]m Valentýnu, pan Jakub Račma[n]z Višňového, jsa přítome[n] 

při ouřadu purkmistra a konšelú j[es]t, učinil kšaft a poručení o všecek statek svůj movitý 

i nemovitý z příčiny té, jsa zdráv, ale že j[est] umístil do země Vla[š]ské328 v služebnost jeti, 

i tu dožádal j[es]t pana purkmistra a pánův, aby Kašpar Holub za mocného a plného 

poručníka toho všeho jeho pořízení a statku v knihy sirotčí vepsán byl. I na takovú žádost 

jeho, to jsme podle práva žádosti jeho slušně učiniti a vepsati do knih sirotčích rozkázali. 

A při to[m] jsou byli Bartoš Kuželka, ty časy purkmistr, Řehoř soukeník, Jan Mašků, 

Vavřinec Vodička, Jiřík Roubík, Petr Smrčků329 , Jan Šimků, ty časy konšelé33o
. 

[Bez indorzátu.] 

Ediční poznámka: 

a Vklad do městských knih je datován dodatečně, při transkripci. 

28. 

Testament měšťana Martina Hradského obsahující pouze výčet pohledávek, protože 

prohlásil, že nikomu není nic dlužen. Svým synům Tomášovi odkazuje 20 kop 

pražských, Janovi též 20 kop pražských, Dobiášovi 10 kop pražských, Říhovi 10 kop 

pražských, dceři Markýtě 20 kop pražských a výbavu a dvěma vnoučatům každému 

10 kop pražských. Pokud by se některé z nich nedožilo dospělosti, má jeho díl přejít 

na živého sourozence nebo na jejich matku. Své vnučce Anně odkazuje dále výbavu, 

kterou jí má dát jeho žena Lidmila. Všechen svůj movitý a nemovitý statek, tj. dům, 

328 Itálie. Srov. OSN, XII, s. 841 - 947. 

329 Petr Smrčka byl v letech 1546, 1549 - 1550 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, 

Rejstřík z roku 1546, sign. Č. IV A 4/36, kt. Č. 487; AM Soběslav, Rejstříky z let 1546, 1549 - 1550, sign. Č. IV 

A 4/37 - 4/39, kt. Č. 488. 

330 Doslovné znění této žádosti je zapsáno v městských knihách. Srov. AM Soběslav, Kniha na trhy městských 

domů ... , kn. Č. 298, f. 47r. 
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živnost a hotové peníze odkazuje manželce Lidmile, která má dětem a vnoučatům 

vyplatit vše dle jeho odkazu i kdyby měla dům prodat. Za poručníka ustanovuje svého 

syna Jana. Svědky jsou purkmistr Petr Smrčka, rychtář Václav Meziřícký, primas 

Řehoř soukeník a konšel Bartoš Kuželka a žádá purkmistra a pány, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. 

1549 březen 16., [Soběslav] 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/73, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

Léta XV C XLVIIII, v sobotu před Nedělí jenž slove Remis[c]ere, učinil kšaft a rozkázání 

Martin Hradský33l, o svůj všecek statek movitý i nemovitý, jsa ještě při rozumu střízlivým. 

Co jest komu dlužen. 

Item Englovi [t] do Hradce zůstává 4 kopy míš[eňské] 10 d[en] [pr]a[žských]. 

Item žádnému nic dluže[n] nejsem. 

Item [ze] statku svého odkazuji Tomášovi, synu svému, do Sutoc [t] odkazuji 20 kop 

[pr] a[ žských ]. 

Item Janovi, synu svému, též odkazuji 20 kop [pr]a[žských]. 

Item též Dobiášovi odkazuji 10 kop [pr]a[žských]. 

Item Říhovi odkazuji 10 kop [pr]a[žských]. 

Item Markýtě, dceři své, odkazuji 20 kop [pr]a[žských], k tomu vejpravu. 

Item dvěma vnoučatů[m], každému odkazuji po 10 kop [pr]a[žských]. A jestliže by pán Bůh, 

kterého z nich smrti neuchoval, aby padlo z mrtvého na živého. A ještě, že by obě umřelo, 

aby spadlo na mateř jich. 

A k tomu Anně, vnučce své, k tě[ m] 10 kopám poroučím Lidmile, manželce své, aby ji 

k tomu vejpravu dala. 

Item statek svůj všecek movitý i nemovitý, jakožto dů[m]332, v[š]e[c]kav od řemesla a hotový 

peníze, to všecko odkazuji Lidmile, manželce své a z toho, aby vydala dětem me[jm] což sem 

kterému odkázal, však podle možnosti aneb kdyby dů[ m] prodala. 

331 Rychtář, purkmistr a konšel města. 

332 Dům byl koupen od Jana Moskuta za 80 kop míšeňských. "Item zeď v pivnici pod světnicí ta jest sama domu 

tohoto s strany domu Jana Strádala a zeď proti světnici s též strany ta jest sama Jana Strádala." Srov. 
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A poručníka mocného činí[m] Jana, syna svého. 

A při to[m] kšaftu byli jsou Múdří a Opatrní Petr Smrčka, ty časy purkmistr, Václav 

Mezeřícký, ty časy rychtář, Řehoř soukeník, ty časy primas, Bartoš Kuželka, ty časy konšel. 

Přito[m] žádám pana purkmistra a pánú[v], aby tento můj kšaft pečetí městskou potvrdili 

a zapečetili, aby se tomu vše[m]u za dost učinilo podle pořízení mého. 

[Připojená obálka]: Kšaft Martina Hradského. [15]49. 

29. 

Testament měšt'ana Michala Šitry obsahující výčet dluhů a pohledávek s upozorněním 

na dědictví po tchýni Martě z Horusic, v hodnotě 9 kop pražských, které mu jeho švagr 

doposud nevyplatil. V případě úmrtí odkazuje svůj movitý i nemovitý statek, dvůr, 

dědiny, nábytek i všechno hospodářství své manželce Markýtě a dětem. Pokud by se 

některé z nich nedožilo dospělosti má jeho díl přejít na živé sourozence a jejich matku. 

Za poručníky ustanovuje rychtáře Ješka Linharta a Petra farářovic a pana purkmistra 

a pány, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky 

jsou purkmistr Jiřík Roubík, rychtář Havel soukeník a konšelé Bartoš Kuželka, Martin 

Račman, Václav Souček, Brikcí soukeník. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I B 3/74, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1550 březen 1., [Soběslav] 

Léta etc. padesátého, v sobotu před Nedělí jenž slove Reminis[ c Jere, učinil kšaft a rozkázání 

Michal Šitrů[v] o svůj všecek movitý i nemovitý, jsa ještě při rozumu střízlivým a paměti 

dobré. 

Najprve co jest komu dluže[n] zůstal. 

AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město ... , kn. č. 301, f. 96r, AM Soběslav, Kniha domovních trhů, přípovědí 

smluv ... , kn. č. 299, f. 61r. 
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Item Jemšovi mísaři do Černovic333 zůstává 3 kopy [pr]a[žské]. 

Item Janovi Hůlovic 3 kopy [pr]a[žské]. 

Item Václavovi Zátkovi za sukno 27 g[r]. 

Item Bernhardovi Maškovic, též za sukno, kteréž vzal sobě na poctivice [?] i má na to jednu 

fůru hlíny. 

Item solníko[vi] za sůl 66 g[r]. 

Item co sou jemu dlužni. 

Item Jan Čápú po vobcy dluže[n] 23 g[r] 4 d[en]. 

Item Martin na Radkově334 v Klenovicích335 půjčených peněz 2 kopy. 

Item Chochol z Vlastiboře336 23 g[r] českých, širo[ký]ch. 

Item Valchú syn ze Zvěrotic Jan 1 [s]t[ryc]hječmene. 

Item Martin z Želče 16 g[ r]. 

Item Vavřinec Vodička337 zůstává za 16 [s]t[ryc]h[ů] pšenice, každý čber po 43 g[r], dal na to 

2 kopy [pr]a[žské]. 

Item šenkýř z Krtova338 1 [s]t]ryc]h vovsa. 

Item jakož má[m] vodkázanych 9 kop [pr]a[žských], [od] nebožky Marty z Horusic339
, matky 

manželky mé, ty sou za švagre[m] mé[m], tu v Horusicích i nevydal mi na to nic. 

A jestliže by mě pán Bůh smrti neuchoval, tehdy statek svůj movitý i nemovitý, jakožto 

dvůr, dědiny i nábytek a všeckno hospodařství, to všecko odkazuji Markýtě, manželce mé, 

i s dítkami mejmi. Tak jestliže by pán Bůh kterého z nich smrti neuchoval, spadni díl jeho 

na živé i na manželku mú. 

333 Město, původně farní ves, příslušející k hradu Choustník. V 16. století byla Petrem Vokem z Rožmberka 

prodána Majda1éně Malovcové z Chýnova, která jí připojila ke svému Kamenickému panství. Srov. OSN, VI, 

s. 632 - 633; Sedláček - Místopisný slovník historický ... , s. 115. 

334 Ves u Tábora, v 15. a 16. století patřící ke koleji krále Václava. Srov. OSN, XXI, s. 36; Sedláček -

Místopisný slovník historický ... , s. 749; Smrž - Soběslavsko ... , s. 77 - 78. 

335 Ves u Soběslavi, bývalá část Nedědického újezdce, patřící k Louňovickému klášteru. Jméno je odvozeno 

od čeledi Klenovy. Klen byl prý jedním z vůdců Doudlebů. V 15. století se dostala do majetku města Tábora 

a po konfiskaci v roce 1547 do majetku Rožmberkům. Srov. OSN, XIV, s. 360; Sedláček - Místopisný slovník 

historický ... , s. 416; Smrž - Soběslavsko ... s. 104 - 109. 

336 Zdejší kraj prý osadili Doudlebové a vladyka jménem Vlastibor, který se v této oblasti usadil, založil osadu. 

Srov. OSN, XXVI, s. 811; Smrž - Soběslavsko ... , s. 202 -208. 

337 Rychtář, purkmistr a konšel města. 

338 Srov. OSN, XV, s. 270. 

339 Srov. OSN, XI, s. 643. 
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Item poručníky mocné činí[m] Linharta Ješka a Petra farářovic, jim toho důvě[řu]je, že to 

pro mne učinÍ. A prosím pana purkmistra a pánův, aby tento můj kšaft dali zapečetiti pečetí 

městskou. 

A při to[m] kšaftu byli jsou Moudří a Opatrní Jiřík Roubík34o
, ty časy purkmistr, Havel 

soukeník341
, ty časy rychtář, Bartoš Kuželka, Martin Račman, Václav Souček, Brikcí 

uk 'k342 t v k v I' so em ,y casy onse e. 

[Připojená obálka]: Kšaft Michala Šitrovic [15]50. 

30. 

Testament měšťana Jakuba mečíře obsahující výčet dluhů a pohledávek. V případě 

úmrtí odkazuje zbytek majetku své (druhé) manželce Anně s odkazem vyplatit 

pastorkovi dlužné peníze, v hodnotě 20 kop pražských. Za poručníky ustanovuje 

konšela Jana Rozoumka a rychtáře Václava Hradeckého a žádá pana purkmistra 

a pány, aby byl testament na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky 

jsou purkmistr Bartoš Kuželka, rychtář Václav Hradecký a konšelé Vavřinec Vodička 

a Jan Rozoumek. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/75, kt. č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná krytá pečeť. 

1550 květen 1., [Soběslav] 

340 Jiří Roubík byl v letech 1545 - 1547 a 1550 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, 

Rejstříky z let 1545 - 1546, sign. č. IV A 4/35 - 4/36, kt. č. 487; Rejstříky z let 1546 - 1547 a 1550, sign. č. IV 

A 4/37 - 4/39, kt. č. 488. 

341 Informace o jeho funkci vychází z tohoto pramene. V purkmistrovských rejstřících jeho jméno nefigumje. 

342 Brikcí soukeník byl v roce 1549 purkmistrem a konšelem. Srov. AM Soběslav, Rejstřík z roku 1549, sign. 

č. IV A 4/38 - 4/39, kt. č. 488. 
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Léta etc. padesátého, ve čtvrtek, den S[vatéh]o Filipa a Jakuba, učinil kšaft a rozkázání Jakub 

mečíř, o svůj statek movitý i nemovitý, ještě jsa při paměti a rozumu střízlivým tak, jakž mu 

vyrozuměti se mohlo. 

Co jest komu dluže[n]. 

Item mladému mistru z<a> Budějovic za hlavně 2 kopy [pr]a[žské]. 

Item Janovi Maškovic343 za dvoje sukno na nohavice, on ví dobře, co jest toho. 

Item Václavovi Mezeříckému344 12 grr]. 

Item Janovi Rozumkove45 20 grr]. 

Item jakož se šacuňk stalo gruntík na které[m] sem, pane[m] purkmistre[m] a pány s volí 

sirotka tak, že jest polože[n] ten gru[n]t i svršky za 40 grr] [pr]a[žských]. 

A žádati se mělo 4 kopy a ve[j]ruňkové po 3 kopách do té polovici sumy, kteráž pastorku 

náleží, jakožto 20 kop a mě po první ženě 20 kop. 

Item jestliže by mně pán Bůh neuchoval, což má[m] málo nebo mnoho, to odkazuji Anně, 

manželce své. Avšak z toho, aby dala pastorku mé[m]u 20 kop [pr]a[žských] tak, jakž šacuňk 

šíře z toho v sobě zavírá. 

Poručníky mocné činí[m] pana Jana Rozoumka [a] Václava Hradeckého. 

A při to [m] prosím vás pana purkmistra a pánův, aby tento můj kšaft a rozkázání pečetí 

městkou zapečetili. 

A při to[m] kšaftu byli Moudří a Opatrní Bartoš Kuželka, ty časy na místě purkmistra, Václav 

Hradecký, na místě rychtáře, Vavřinec Vodička, Jan Rozoumek, ty časy konšelé. 

[Indorzát]: Kšaft Ja[ku]ba mečíře [15]50. 

31. 

Testament měšt'ana Jana Heršovského obsahující výčet dluhů a pohledávek 

s upozorněním na dědictví po svém otci v hodnotě 32 kop pražských, které odkazuje 

dětem a své manželce, stejně jako všechen svůj ostatní statek. Pokud by se některé z dětí 

nedožilo dospělosti, má jeho díl přejít na živé sourozence a jejich matku. V případě 

343 Purkmistr a konšel města. 

344 Rychtář, purkmistr a konšel města. 

345 Purkmistr a konšel města. 
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úmrtí všech odkazuje statek své sestře Anně. Za poručníky ustanovuje konšele Jana 

Rozoumka a Petra Smrčku a žádá pana purkmistra a pány, aby byl testament 

na potvrzení jeho platnosti opatřen městskou pečetí. Svědky jsou purkmistr Jan 

Smetánka, konšelé Jan Rozoumek a Petr Smrčka a rychtář Vavřinec Vodička. 

SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. Č. lB 3/76, kt. Č. 12. 

Originál, čeština, papír. Přitištěná pečeť sloupnuta. 

1550 listopad 2., [Soběslav] 

Léta etc. padesátého, v Neděli po Všech Svatejch, učinil kšaft a rozkázání Jan Heršů346, 

o svůj statek všecken movitý i nemovitý, jsa ještě při rozumu střízlivé[m]. 

Co jest komu dlužen zůstal, žádnému víc dluže[n] nejsem. 

Item těch 32 kop [pr]a[žských], kteréž má[m] odkázané od nebožtíka otce mého, na gru[n]tu 

Heršovském, těch odkazuji dítkám meOm] a manželce mé. 

Toto sou jemu dlužni zůstali. 

Jíra Strádalú zůstává mu 3 kopy 26 grr]. 

Anna Macocha mi zů[stává] mi 2 kopy 5 grr] a půl vozu 3 [s]t[ryc]h[ů] žita. 

Item staček svůj všecken odkazuji manželce své i s dítkami mejm. A jestliže by kterého dítěte 

mé[h]o pán Bůh smrti neuchoval, spadni z mrtvého na živé, pakliby všickni dítky mé zemřeli 

i manželka moje, statček ten můj všecken, kterýž by mi spravedlivě náležel, ten odkazuji 

Anně sestře mé. 

Poručníky mocné činí[m] Jana Rozoumka a Petra Smrčkovic. 

A přito[m] žádam pana purkrnistra a pánův, aby tento můj kšaft pečetí městskou zapečetili 

a potvrdili. A při to[m] kšaftu byli jsou Moudří a Opatrní Jan Smetánka347
, ty časy purkmistr, 

Jan Rozoumek, Petr Smrčka, ty časy konšelé, Vavřinec Vodička, ty časy rychtář. 

[Indorzát:] Kšaft nebožtíka Jana Heršovic, Duška syn. [15]50. 

346 Syn Duška Heršovského. Srov. testament Č. 26 z r. 1547. 

347 Jan Smetánka byl v letech 530, 1532 a 1550 purkmistrem a konšelem města Soběslav. Srov. AM Soběslav, 

Rejstříky z let 1530 a 1532, sign. Č. IV A 4/20 a 4/24, kt. č. 487; Rejstřík z roku 1550, sign. Č. IV A 4/38 - 4/39, 

kt. Č. 488. 
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a konšel města Soběslavi 32, 35, 39, 40, 46, 47 
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města Soběslavi 81, 82 

Burianovic viz Burian 

Burianů viz Burian 

č 

Čápů viz Čáp 

Čáp 

Jan 88 

Šimek 63, 69, 70, 77 

Z Čeraze 

rychtář 65, 71, 74 

Čunar 

Kouba 35,36 

Čunarová 

Mandaléna 35,36,37 

D 

od Deštného 

Vondra 64, 70, 74 

Dobeš 64 

Dobiáš 

syn Martina Hradského 85, 86 

Dorna 
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dcera Matouše Macha 32, 33, 34 

Dorota 

dcera Mikuláše Svákovce 27, 28 

sestra Alžběty Velkové 35,37 

vnučka Kateřiny Křišťanové 46,47 

Důra 

dcera Mikuláše Svákovce 27,28 

Duvašová 28 

F 

farář 

Ješek 23 

Jiří 21, 23, 25, 26, 35, 36, 38, 39 

Pecha 65 

Petr, konšel města Soběs/avi 87, 89 

farářova 

Anna 38,39 

farářovic viz farář 

farářův viz farář 

forman 

Lasl 30 

Friedrich 

Gustav 16 

G 

Gregora 

Linhart, 1536 - 1537, 1542 - 1545 rychtář 

města Soběs/avi 46, 47, 59, 60, 61 

Z Guttenštejna 

Albrecht, 1545 - 1551 poručník nezleti/ých 

rožmberských sirotků 72 

H 

Hanžková 

Dorota 21, 79 

Hasil 

Jiří, 1530 rychtář, 1526 - 1528 purkmistr 

a konšel města Soběslavi 27, 28, 32, 35, 39, 

40,46,47 

Havel 

Jiřík 67 

Havlíček 74 

Hejlovec 

Prokop z Polkovic, člen patricijské rodiny 

z Tábora 48, 49 

Herša (Heršovic, Heršů, Heršův) 

Dušek 21,26,81,82,91 

Jan 22, 90, 91 

Heršovic viz Herša 

Heršů viz Herša 

Heršův viz Herša 

Holub 

Bartoš 62, 68, 73, 76 

Kašpar, 1545 - 1547 rychtář, 1540 - 1544, 

1549 - 1550 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 58, 59, 60, 61, 62, 71, 73, 75, 76, 80, 

81, 82, 83, 84, 85 

Hondlová 74 

Z Horusic 

Marta 87,88 

Houska 

Václav 30 

Z Hradce 

Engl86 

Hradecký 

Václav, 1550 rychtář, 1538 - 1539, 1541 -

1543 purkmistr a konšel města Soběslavi 60, 

61, 64, 67, 73, 75,89,90 

Vaněk 71, 73, 75, 76 

Hradská 

Univerzita Karlova 0/ Prí'.!ze 
FilO1l<ílfidd f:1:!rulta (2) 

KIIed1I p9!lJoC11ýcll ,!d hictoriclcýln i lfcruvnmo !lew& 
Pr&h~ 1, nšm. J. P8íach~. 2. 11638 
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Lidmila 85, 86 

Hradský 

Dobeš 73 

Jan konšel města Soběslavi 56,57 

Martin, 1532 - 1533, 1535 - 1536 rychtář, 

1526 - 1527, 1529 - 1530, 1532, 1547 

purkmistr a konšel města Soběslavi 22, 32, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 85, 86, 87 

Hruška 

Pavel, 1542, 1544 - 1547, 1549 purkmistr 

a konšel města Soběslavi 59, 60, 61 

Hůla 

Jan 88 

Jiří 74 

Hubatý 

Jiří 76 

Hýlovec viz Hejlovec 

CH 

Chudík 50 

Z Choustníka (z Chustnice) 

Mašek 51,52 

Z Chustnice viz Z Choustníka 

J 

Jan 23 

pivovarník 

syn Bartoše mlynáře 54,55 

syn Duška Heršů 81, 82 

syn Martina Hradského 85, 86 

z lesa 30 

Janda 

Janek 

syn Matěje Litochleba 35, 37 

Z Jebutína 

Ješek 28,34 

Linhar, konšel města Soběslavi 

Jíra 30 

bratr Kousky 35, 37 

Jiří 

syn Zikmunda Krejčího 51 

K 

Kalista 

syn Markéty Šemberské 56, 57 

kantor 

Martin 73 

Z Kaplice 

Šeplak 77, 78 

Z Karlové Lhoty 

Jaroš 73 

Kartínek 

písař města Pelhřimova 54, 55 

Kašpar 

Kateřina 

dcera Doroty Kušalové 31 

dcera Matouše Macha 32, 33, 34 

sirotek po Janu Švejnohovi 64, 76 

Klobanc 

Melichar konšel města Soběslavi 56, , 57 

knap 

Dragul83 

Koldín 

Pavel Kristián z Koldínova 10 

Kouba 30 

Kouska 

koželoh viz koželuh 

koželuh (kože/oh) 

Jan 46 

Kliment 64, 70 
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Pechan 64, 70, 74 

kožešník (kožišník) 

Štephl61 

Vavřinec, 1529, 1532 purkmistra konšel města 

Soběslavi 46, 47 

kožišník viz kožešník 

kramář 

Řehoř44,45 

krejčí 

Bartoš 21, 80, 81 

Jan 65, 70, 74 

Jiřík 70 

Zikmund, 1534 rychtář města Soběslavi 21, 

44, 45, 51, 52, 53 

krejčova 

Anna 51,52,53 

Lidmila 80 

Kříla 38 

Křišťanová 

Kateřina 21,45, 46, 47 

Kubíčková viz Mašková 

Kušalová 

Dorota 21, 31, 32 

Kulich 39 

Kůrka 

Jan 45,46 

Kuželka 

Bartoš, 1534 - 1535, 1538 starší, 1525, 1527 -

1532, 1538 - 1540, 1543 - 1544, 1546, 1549 -

1550 purkmistr a konšel města Soběslavi 26, 

27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 

45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 64, 73, 

80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 

Květoň 

Jiřík 21, 53, 54 

L 

Lasl 

Wolfgang, 1530, 1532, 1537, 1541 purkmistr 

a konšel města Soběslavi 21, 46, 47, 77 

z Licky 

Brickí 10 

Lidmila 

sestra Doroty Hanžkové 79 

sestra Jakuba Račmana z Višňového 82, 84 

Lihnart 

Ješek 87,89 

Lintner 

Jan 6,16 

Litochleb 

Matěj, 1528 - 1529 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 25, 26, 27, 35, 37 

Lysý 

Vondra 51 

M 

Machata 

syn Pavla Šitra 25, 26 

Mach (Machů, Machův) 

Matouš (Matúš, Matúšek), 1526 - 1526, 1528 -

1530 purkmistr a konšel města Soběslavi 21 , 

25,26,27,31,32,33,35,36,37,39 

Matúš viz Matouš 

Matúšek viz Matouš 

Machová 

Dorotka 32, 34 

Machovic 25, 26 

Machů viz Mach 

Machův viz Mach 

Macocha 

Anna 91 
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Mandaléna 

dcera Čunarové 

dcera Jíry Farářovic 35 

dcera Vaňka Postřihače 50 

sestra Jiřího Blahoty 68 

Marek 

Jakub viz Jakub Mašek 

zeť Jakuba Maška 60,61 

Markovic viz Mašek 

Markýta 

dcera Martina Hradského 85, 86 

dcera Tomáše Rýmara 30 

Mašek (Maškovic, Mašků, Maškův) 

Bernhard 88 

Jakub, 1542 - 1543 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 21, 60, 61, 66, 67, 75, 76 

Jan,1532 rychtář, 1527 - 1528, 1532, 1538 -

1539, 1543, 1545 - 1547, 1549 - 1550 

purkmistr a konšel města Soběslavi 24, 27, 32, 

34, 40, 41, 46, 47, 51, 60, 61, 64, 76, 80, 84, 

85,90 

Mašková (Kubíčková) 67, 75 

Lidmila 60, 61 

Maškovic viz Mašek 

Mašků viz Mašek 

Maškův viz Mašek 

Matějíčkův 

Vaněk 36 

mečíř 

Jakub 22, 89, 90 

mečířova 

Anna 89,90 

Mezeřícký viz Meziřícký 

Meziřícký (Mezeřícký) 

Václav, 1548 - 1549 rychtář, 1545, 1547 

a 1550 purkmistr a města Soběslav; 45, 46, 

47, 79, 80, 86, 87, 90 

z Mezného 

kat 41,43 

Michal 78 

misař 83 

Jemša88 

mlynář 

Bartoš 21,36,54,55 

mlynářova 

Eliška 54, 55, 56 

z Moravce 

Mašek 36 

Moravcovic 

Jan 79 

Mráček 

Jan 1537 purkmistr města Pelhřimova 54, 55 

N 

z Nedvědic 

Houska 46 

Petr 30 

Z Německého Brodu 

Svatoš 36 

z Nemyšle 

Anežka 48 

Z Neplachova 

Mizera 65, 71 

o 
Z Oujezdce 

Říha 64, 70, 73 
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p 

pastýř 

Jíra 28 

Pavel 

syn Markéty Šemberské 56, 57 

Pazdera 73 

Jiřík 67, 74 

pekař 

Kašpar 1541 - 1543 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 43, 60, 61, 75 

pekařka 

Pavlová 51 

Petr 

Jan 56,57 

zeť Tomáše Rýmara 29 

Pilař 

Jan 25 

písař 

Václav 73 

Vaněk 58,63, 64, 75 

pivovarník 

Jan 30 

pláteník 

Jan 54,56 

Vavřinec 73 

z Plešti 

Janda 42 

zPopelína 

Jan 44 

Mandaléna 44 

postřihač 

Václav (Vaněk) 21, 24, 28, 49, 50 

Vaněk viz Václav 

postřihačova 

Anna 49,50 

Prachatický 

Jan 1542, 1544 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 59, 60, 63, 75 

Prášek 

zeť Doroty Kušalové 31 

Pražma 

Václav 35, 36, 37 

Prokš 44 

z předměstí 

kovář 30 

zPřehořova 

Hobza 30 

kovář 29,50 

Přehořovský 

Václav z Kvasejovic 9, 48, 49 

Pryzlík 

Václav 1537 konšel města Pelhřimova 54, 55 

R 

Račman 65,66 

Jakub z Višňového, člen rodu usedlého 

v 16. století na tvrzi Višňové v blízkosti města 

Soběslavi 9, 21, 82, 83, 84, 85 

Martin, 1546 - 1547, 1549 purkmistr a konšel 

města Soběslavi 60, 61, 81, 82, 87, 89 

Mathaus viz Matouš 

Matouš (Mathasu, Matúš), 1530, 1539 rychtář 

a 1526 purkmistr města Soběslavi 64, 70, 71, 

73, 74, 75, 76 

Matúš viz Matouš 

Vincenc 72, 74 

Račmanová 65,66, 75 

Uršula 73 

na Radkově 

Martin 88 
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Rachač 

Jiřík 58 

Rathúský 

Jan 1537 konšel města Pelhřimova 54,55 

Roubík 

Jiřík, 1540, 1545 - 1547, 1550 purkmistr 

a konšel města Soběslavi 56, 57, 84, 85, 87, 89 

Rozoumek (Rozumek) 

Jan, purkmistr a konšel města Soběslavi 73, 

80,81,89,90, 91 

Matěj 59,60 

Rozumek viz Rozoumek 

z Rožmberka 

Jindřich 5 

Rýmar 

Tomáš 21, 29, 30, 31 

Ř 

řezník 

Hansk45 

Kouba 74 

Motourek 79 

Vaněk 77 

Říha 85,86 

Říhová 24 

s 

Sádlo 

Jarohněv z Vrážného a na Liderovicích, člen 

erbovní rodiny z Tábora 48 

sedlář 

Mikuláš 59, 60 

sladovník 

Adam 39, 61, 72 

Ambrož 21,40,43 

Jodl 78 

Marek, 1539 rychtář, 1539, 1541 - 1542 

purkmistr a konšel města Soběslavi 28, 53, 54, 

75 

Štephl, 1538 - 1541 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 51, 52, 53, 54 

sladovníkova 

Kateřina 40,41 

Smetánka 

Jan, 1530, 1532, 1550 purkmistr a konšel 

města Soběslavi 91 

Smrčka (Smrčkovic, Smrčků) 

Petr, 1546, 1549 - 1550 purkmistr a konšel 

města Soběslavi 64, 72, 74, 76, 84, 85, 86, 87, 

91 

Řehoř 52 

Smrčkov;c viz Smrčka 

Smrčků viz Smrčka 

Smrž 

Jan 30,42 

Sosnová 61 

Souček 

Václav, 1538, 1544, 1546, 1550 purkmistr 

a konšel města Soběslavi 46, 47, 51, 52, 79, 

87,89 

soukeník 

Brikcí, 1540 rychtář, 1549 purkmistr a konšel 

města Soběslavi 56,57,87,89 

Havel, 1550 rychtář města Soběslavi 87, 89 

Jiří, konšel města Soběslavi 56, 57 

Matěj, konšel města Soběslavi 56,57 

Mikuláš, 1526, 1545 rychtář, 1527, 1529, 

1542 - 1544, 1546 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 46, 47, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 79 

Pavel68, 71, 74, 76 
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Řehoř, 1526 primas, 1525, 1527 - 1528, 

1532, 1537 - 1538, 1540 - 1541, 1543 - 1544, 

1549 - 1550 purkmistr a konšel města 

Soběslavi 25, 26, 27, 32, 35, 46, 47, 51, 52, 57, 

58, 66, 84, 85, 86, 87 

Šimon 58 

Strádal 

Jan 21,56,57,59, 60 

Jiří 57,91 

Strádalová 

Lidmila 

Markýta 59, 60 

Suchan 73 

Svákovec 

Mikuláš 21, 26, 27, 28, 29 

Svatoš (Svojšovic) 36 

Svojša 26 

Jíra 21,44,45 

Svojšovic viz Svojša 

Sypal 71 

Jiří 71 

š 

Šafář 

Jíra 35, 36, 37 

Šejnozka 72 

Anna 66, 

Šemberská 

Markéta 21, 36, 56, 57 

Markýta viz Markéta 

Šilhavý 

Václav 54, 56 

Šimek 34 

Šimků 

Jan, 1545 purkmistr a konšel města Soběslav 

79i, 84, 85 

Širůček 17 

Kouba 69 

Kaňka 72 

Šiška 36 

ŠUra (Šitrovic) 62 

Jan, 1538 purkmistr a konšel města Soběs/avi 

25,26,38 

Michal 21, 87, 89 

Pavel 22, 24,25, 25, 27 

Václav 75 

Václav starší 72 

Vaněk 71 

Šitrová 35, 36 

Kateřina 24,26 

Mandaléna 63, 73, 74, 75 

Markýta 87, 88 

Regina 35,37 

Šitrovic viz Šitra 

Škarytka 

Vavřinec 74 

Špaček 

Jiří 35,37 

Matěj 35,37 

Špulec viz Špuléř 

Špuléř (Špulec, Špulíř) 67 

Václav starší Z Jiter, 1523, 1526 purkrabí 

Choustnického panství 32, 33, 34, 63, 74, 77 

Špulíř viz Špuléř 

Štěrba 

syn Pavla Šitry 24, 26 

Švejnoha 

Jan 76,77 

švec 

Roubík 31 
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T 

z Telecích Hor 

Matouš viz Matěj 

Matěj, 1526 - 1529,1531-1532 rychtář, 1525 

- 1526, 1530 - 1531, 1541 - 1542 purkmistr 

a konšel města Soběslavi 25, 26, 27, 28, 32, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 58, 59 

Tlach a 

Mašek 35, 36, 37 

Tomáš 

syn Martina Hradského 85, 86 

Tříska 

Jan, 1530 konšel města Soběslavi 27, 28 

Třeboňský 

Matěj, 1530, 1534 rychtář, 1525 - 1530, 1532, 

1542 - 1545, 1546 - 1547 purkmistr a konšel 

města Soběslavi 31, 32, 35, 39, 40, 59, 60, 61, 

62,68, 73, 76,80,81 

v 

Václav 

bratr Jiříka Květoně 53, 54 

Vaněk 

syn Pavla Šitry 24, 25 

Velková 

Alžběta 21, 35, 36, 37, 38, 39 

Veruna 74 

Z Veselí 

Jan 65,71 

Z Větřní 

Ojka, manželka Jindřicha Olbrama ze Štěkře 

9,21,48 

Vincenc 63, 74 

Z Višňového 

Vrabec 30 

Vlaský 

Pavel ze Sionu a na Táboře 9, 48, 49 

Z Vlastiboře 

Chochol 88 

Vodička 

Vavřinec, 1537 - 1538, 1550 rychtář, 1532, 

1542, 1544 - 1546, 1549 purkmistr a konšel 

města Soběslavi 40, 42, 63, 71, 73, 74, 79, 80, 

8~ 85, 8& 8~ 9~ 91 

Vojtek 55 

Volbram 

Jan 29 

Jindřich ze Štěkře 48 

Voršila 

dcera Doroty Kušalové 31 

w 

Winter 

Zikmund 2 

Wolf 

bratranec Tomáše Rýmara 29,30 

z 

Zadražil 

Adam 58,63 

Zářecký 

Jan 30 

ze Zářečí 

Rachman 41 

Zátka 

Václav 88 

ze Zvěrotic 

Hanzal 45, 46 

Šárka 36 

Valcha 88 
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ž 

Žabka 

Václav 75 

ze Želče 

kovář 25,34 

Martin 88 

Železná 

Johanka 21, 58, 59 
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Místní rejstřík 

B 

Bechyně, Jihočeský kraj 64, 65, 70, 73 

Benešov, Středočeský kraj 78 

Bošilec, Jihočeský kraj 35, 37 

Brandlín, Jihočeský kraj 7,48 

Budějovice viz České Budějovice 

č 

Černovice, Kraj Vysočina 88 

České Budějovice (Budějovice), 

Jihočeský kraj 3, 64, 70, 90 

H 

Horusice, Jihočeský kraj 88 

Hradec viz Jindřichův Hradec 

CH 

Chlebov, Jihočeský kraj 26 

I 

Itálie (Vlachy), stát v Jižní Evropě 82, 

84,85 

J 

Jáhlov 78 

Jindřichův Hradec (Hradec), Jihočeský 

kraj 64, 70, 74 

K 

Kačlehy, Jihočeský kraj 71 

Kardašova Řečice (Řečice) 31, 32 

Klenovice 88 

Krtov, Jihočeský kraj 88 

Kvasejovice, Jihočeský kraj 41 

L 

Lhota za Čekanicemi viz Zárybničná 

Lhota 

N 

Neplachov, Jihočeský kraj 39 

Nětovice viz Nítovice 

Nítovice (Nětovice), Jihočeský kraj 31, 32 

Nové Hrady, Jihočeský kraj 65, 70 

p 

Pelhřimov, Kraj Vysočina 8,55,56 

Petřín, Městská část Prahy 76 

Pleše (Pleště), Jihočeský kraj 32, 33 

Pleště viz Pleše 

Praha, Středočeský kraj 3,24 

R 

Račí hora, označení části Soběslavi 67, 

77 

Rakousy viz Rakousko 

Rakousko (Rakousy), stát ve Střední 

Evropě 78 

Ř 
Řečice viz Karadašova Řečice 
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s 
Soběslav, Jihočeský kraj 4, 6, 8, 9, 11, 

14, 17,23, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 

40, 43, 44, 46, 48, 50, 50, 51, 52, 53, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 68, 77, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 89, 91 

T 

Tábor, Jihočeský kraj 9, 23, 25, 29, 30, 

31, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 

51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 68, 79, 80, 

81,83,85,86,87,89,91 

Tobolky, označení části Soběs/avi 83 

Třeboň, Jihočeský kraj 9 

Tučapy, Jičeský kraj 30 

U 

Ústí nad Labem, Ústecký kraj 3 

V 

Višňové, Jihočeský kraj 83 

Vlachy viz Itálie 

z 
Zárybničná Lhota (Lhota za Cekanicemi) , 

Jihočeský kraj 47 

Zvěrotice, Jihočeský kraj 30, 36 
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Slovníček vybraných pojmů 

almužna - jakýkoliv milosrdný dar nebo skutek, peněžitý dar chudému 

bakalář - člověk s nejnižším univerzitním vzděláním 

berně - dávka, poplatek odváděný vrchnosti 

blány - tenká kůžička, mázdra 

brána - průchod vstup do statku, stejně tak vrata uzavírající průchod 

brána s rozporkou - vrata s tyčí přes sloužící k zavírání 

brodek - zdrobnělina k brodu; mělké místo, které lze pěšky, koňmo nebo vozem řeku přejíti 

brus točící - nástroj k broušení 

cech - společenstvo nebo sdružení příslušníků jednoho řemesla 

cen dal - druh látky 

čber, džber - dřevěná velká, dvojuchá nádoba 

dědic - ten kdo dědí, kdo má nárok na dědictví 

dědina- ves, vesnice, obec, pole, pozemek nebo dědičný majetek jednoho rodu 

došlá léta - dospělost 

drábec, drábce - součást předku k pluhu 

fasuněk - žebřiny nebo bednění na vůz, mající otvírací boky 

forman - povozník nebo vozka, kočí 

fůra - vůz nebo povoz na těžší náklady 

grunt - půda, pozemek, zemědělská usedlost nebo statek 

haltéř - nádržka na ryby, sádka 

haras - druh hrubé vlněné tkaniny 

hever - zdvihadlo, zvedák pohybovaný ruční silou 

hlaveň - poleno, klacek, zvl. doutnající, hořící; smolnice, pochodeň 

chmel- popínavá rostlina pěstovaná především k účelům pivovarnickým 

jirchář - výrobce měkkých vydělaných kůží 

jitro - české jitro, stará délková míra rovnající se 3084,829 m2 

kat - mistr popravčí 

knap - soukenický tovaryš, dělník 

knihy sirotčí - druh městské knihy, který měl zaručovat právní ochranu nezletilým dědicům 

koltra - látkový závěs, záclona, drapérie 



komora - vedlejší nevytápěná místnost ve stavení, sloužící k uchovávání rozličných věcí 

nebo ke spaní 

konev - větší obyčejná plechová nebo dřevěná nádoba s uchem, dole širší než nahoře 

konšel- přísežný člen obecné rady volený z rodin starousedlíků, radní 

kosa - nástroj k sečení obilí, pícnin 

kosař - řemeslník vyrábějící kosy 

kosina - zahnutý zahradnický nůž 

kotel- větší nádoba, vespod zaobleného tvaru, k vaření nebo ohřívání, upevněná přímo nad 

otevřeným ohněm 

kotlík - zdrobnělina ke kotli 

kovář - řemeslník vyrábějící nebo opravující předměty z tvárných kovů, zvláště ze železa, 

za tepla, ranami kladivem 

koželuh - živnostník nebo dělník vydělávající kůže 

kožišník, kožešník - živnostník, který šije části oděvu z kožešin nebo je prodává 

kramář - drobný kupec, obchodník, prodávající např. pepř, barchet, hedvábné látky, šafrán, 

vosk 

krejčí - řemeslník zhotovuj ící oděvy 

krojec, krojíř - kráječ a prodejce sukna 

kšaft - testament, poslední vůle, poslední pořízení, závěť 

kupec - živnostenský obchodník 

kuše - středověká střelná zbraň samostříl, luk přidělaný na přední části dřevěné sochy, jehož 

tětiva se napínala rukou nebo heverem 

libra - váhová jednotka podle zemí a období, nestejně velká, česká libra se rovnala váze Yz kg 

lidé dědiční - svobodní usedlíci 

lidé zástavní -lidé daní do zástavy, zastavenci, rukojmí 

loch - jáma, sklep, díra, jeskyně, důl 

loket - pražský loket, stará délková míra rovnající se 0,5914 m 

máry - pohřební nosítka na rakev 

mečíř - řemeslník vyrábějící nahé lesklé zbraně nebo jejich součástky 

měděnice - měděná nádoba na vodu, mísa, umyvadlo 

misař - výrobce mis 

mlýn - zařízení k drcení nebo rozmělňování a přípravě mouky z obilí 

mlynář - živnostník zabývající se zpracováním (mletím nebo šrotováním) obilních plodin 

moždíř - kovová nádoba, v níž se roztlouká koření nebo cukr 
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nádobí - nářadí, náčiní, nástroje, zvláště k řemeslu 

nádobí domovní - kuchyňské nádobí 

nádobí k řemeslu - řemeslnické nářadí 

nájemník - pachtýř, ten, kdo si najal, zpachtoval pozemek nebo živnost; člověk, který koná 

svou práci a povinnost dokud je k tomu nucen, člověk námezdný, žoldnéř 

náprava - část vozidla, na kterém jsou navlečená kola od vozu, osa vozidla 

nebožtík -nebožtík, zesnulý; nebožák, ubožák 

niva - role, rozsáhlá rovná plocha polní nebo luční 

nohavice - kalhoty, spodky 

obec - místně ohraničená jednotka spojující osadníky v jednom bydlišti, nejnižší 

samosprávná instance; sbor, shromáždění, lid, obecný lid; společenství, společnost 

obilí suté - sypké obilí 

obrok - krmivo pro koně, zvláště jadrné, oves 

parkán - hradební plot, hradební příkop; prostor mezi městskou zdí a domy 

pastorek - nevlastní dítě, syn; malé kolo v převodu ozubeným soukolím (např. u žentouru); 

příční stěna mezi okny 

páteř - otčenáš, růženec 

pečet' - náčiní k pečetění, pečetidlo, pečetítko; otisk pečetidla v pečetním vosku 

peníze české, široké - pražské groše 

peníze polské - polská kopa 

peníze uherské - zlaté dukáty 

peníze zádušní - církevní peníze 

peřinka spodní - slamník 

peřinka svrchní - duchna 

pivnička - zdrobnělina k pivnici; sklep, spižírna 

písař od registru - městský písař 

plachta - velký kus hrubého plátna sloužící k zakrývání vozu a nebo nošení něčeho (např. 

trávy); část ložního prádla, poslamka, prostěradlo na postel, přikrývka k pokrytí ustlané 

postele 

plášť, pláštík - dlouhý, lehký svrchní kabát proti chladu, dešti a zašpinění 

pláteník - obchodník s plátnem, výrobce plátna 

plátno - tkanina ze lněné, řidší konopné příze, tkaná bez vzoru 

plátno bílené - plátno vybělené 

plátno černé - plátno obarvené černou barvou 
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plátno hřebíčkové - plátno obarvené hnědou barvou 

plátno olivové - plátno obarvené zelenou barvou 

pluh - orací nářadí jímž se půda obrací a drobí 

poduška - polštář pod hlavu, měkký polštář menších rozměrů, často rázu dekorativního, 

který se pod něco podkládá 

polo pinta - míra 2 žejdlíků 

položit peníze - vyplatit, odevzdat částku 

polštář - polštář pod hlavu při spaní naplněná peřím 

polta - podlouhlý a široký kus vepřového tuku, slaniny 

poručenství - poručnictví, funkce poručníka; odkaz, závěť 

poručník - dozorce nad majetkem osiřelých dětí 

pořádky - ústní, či písemná ujednání, rozhodnutí o uspořádání věci 

postav - svinutý kus látky, tkaniny rozmanité délky, stůček sukna 

postřihač - někdejší živnostník zabývající se postřihováním tkanin, obyčejného sukna 

pošacovat - odhadnout cenu něčeho, oceniti 

právě - spravedlivě, náležitě, opravdu, pravdivě, řádně, dobře, správně, po právu 

primas - první z konšelů, hospodář města 

propustiti statek - postoupit majetek někomu, přestat ho mít v držení 

prostěradlo - plátno upravené k přikrývání slamníku, matrace 

přibývati statku - zvětšovat majetek, co do velikosti 

přípis -list obsahující nějaké úřední sdělení, adresované určité osobě, úřadu 

příze - umělý výrobek získaný skrucováním několika vláken rostlinných, živočišných nebo 

nerostných v jemnější než hrubší nitky 

purkmistr - první správní úředník města, starosta obce 

rathaus - radnice 

registr - rej střík, seznam, soupis 

roucho - oděv, šat; slavnostní nebo jinak významný oděv 

rozporka - součást vozových vah, k níž se zapřahá tažné zvíře 

rubáš - dlouhý lněný šat volně splývající jako druh někdejšího oděvu; spodní košile, šat; 

krátká košile bez rukávů jako část kroje; dlouhé roucho, do něhož se oblékali mrtví 

rukojmí - osoba, která svou přítomností zaručuje, že ten, za něhož ručí, dostojí svému slibu 

nebo závazku; záruka 

rychtář - někdejší představitel, vykonavatel královské nebo vrchnostenské moci v obci 
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sádka, sádky - posada, klec nebo umělá vodní nádrž na ryby s dostatečným průtokem čerstvé 

vody; množství obilí rozestřené na mlatě k mlácení; souprava nářadí, nádobí nebo přístrojů 

sedlář - řemeslník zabývající se výrobou určitého koženého zboží, především postrojů, sedel, 

řemenů apod. 

sekret - pečeť, pečetní prsten 

sklep - podzemní místnost, prostor, zpravidla jako součást domu, sloužící k ukládání nebo 

uchování různých věcí; hostinská místnost s výčepem piva nebo vína; obchodní místnost, 

kupecký krám, skladiště; klenutá místnost 

slad - vyklíčené zrno ječmen, surovina k výrobě piva 

sladovník - výrobce sladu, sládek 

služebnost - povinnost sloužit někomu; prokazování služby 

soukeník - výrobce nebo prodejce sukna 

stodola - hospodářská budova sloužící k ukládání nevymláceného obilí, slámy apod. 

stolice - sedadlo o čtyřech nebo třech nohách, pro jednu nebo více osob 

strych - stará plošná míra rovnající se 800 sáhů, korec; stará dutá míra rovnající se 0,936 hl, 

korec 

středo postí - období uprostřed postu, prostřední den nebo týden postní doby 

střevíce - nízká, lehká obuv 

sukně - dolní část ženského oděvu od boků splývající; starodávný řasnatý ženský i mužský 

šat, sahající od krku až pod kolena 

sukno - tkanina s plátěnou vazbou, s valchovaným a zplstěným povrchem 

svědomí - vnitřní hlas; svědectví, potvrzení, dosvědčení něčeho 

světnička - zdrobnělina ke světnici; obytná místnost hlavně ve venkovských chalupách 

svrchky, svršky - majetkové, movité věci, mobilie 

šacunk, šacuňk - odhad, plat nebo poplatek 

šafář - dříve zřízenec při zemědělském hospodářství, který dozíral na provádění jednotlivých 

prací nařízených správcem nebo vlastníkem statku 

šatlava - obecní vězení 

šaty ložní - spací oděv 

šaty chodící - šat na běžné nošení 

šenkýř - hostinský, hospodský, nálevník 

škarta - list papíru 

štandl- štoudev, káď 

tkadlec - muž tkající látku 
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topení - zařízení k získávání tepla; palivo, topivo 

truhla - někdejší nábytek v podobě bedny s víkem, zpravidla ozdobně provedené, sloužící 

k úschově šatstva, cenných předmětů a peněz, nebo obilí, mouky apod. 

truhlice - menší truhla 

úrok - pravidelný poplatek placený z vypůjčených peněz; zisk, výnos z půjčených nebo 

uložených peněz; plat odváděný poddanými v určitý den majiteli půdy, povinnost tento plat 

odvádět 

vědomost - znalost, povědomí, oznámení, zpráva 

vejrunk, vejruňk - splátka 

věncek - věnec, věneček 

věrtel- stará dutá míra rovnající se 92, 9921 

vidle - hospodářské nářadí, nejméně se dvěma železnými dlouhými zuby, sloužící k nabírání 

píce, obilí nebo hnoje 

vinštíř - vinný kámen 

vladyka, vladyčka - příslušníci nižší staročeské šlechty 

vlčina - kůže z vlka, vlčí kožešina 

vlna - srst některých zvířat, zpravidla ovcí, vlákna vzniklá spřadením této srsti, látka z těchto 

vláken utkaná, vlněná látka 

vopatřit - vzít v ochranu, zajistit, zaopatřit 

vosení - vzrostlé obilí před uzráním 

vůz - dopravní prostředek pohybující se pomocí tahouhů, povoz k převážení nákladu 

vůz s rozporkami - povoz vzadu s tyčí přes, která má zabránit poztrácení nákladu 

výpověď, vejpověď - zrušení právního nebo jiného poměru, písemnost o tom svědčící; 

výrok, tvrzení o něčem 

výprava, vejprava - nutné věci při odchodu, vybavení, vypravení na cestu; soubor předmětů 

darovaných dívkám při vstupu do manželství (prádlo, nábytek nebo zařízení) 

vyzdvihnout - zvelebit, vybudovat, povznést; vybrat, vzít si něco ( obyčejně peníze) 

zádušní služba - církevní úkon, konaný podle náboženské představy za spasení duše 

zákup - zakoupení, koupě 

zástava - věc nebo částka daná jako záruka za půjčku apod. 

zavdat peníze - vyplatit zálohu 

závdavek - částka, zpravidla peněžitá, odevzdaná předem k zajištění splnění smlouvy nebo 

ujednání, záloha 

zběhnout - utéci, uprchnout, odejít odněkud, zvláště od vojska, ze zaměstnání apod. 
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zedrat - roztrhat, rozdrásat, rozedrat; na povrchu odrat, otrhat 

žejdlík - stará dutá míra na tekutiny nebo sypké hmoty rovnající se 0,484 1; nádoba mající 

obsah jednoho žejdlíku 

železo - slitina kovu v rozličném tvaru, určená zpravidla k dalšímu zpracování, výrobek 

ze železa, železný předmět, nástroj nebo nářadí ze železa; železná pouta, okovy; past na 

zvíře; zbraně, vojenská moc 

žoček - malý žok 

žok - veliký, široký pytel na různé zboží, nádoba na chmel 
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Seznam vyobrazení 

1. Znak města Soběslavi vyobrazený v městských knihách. 

(SOkA Tábor, AM Soběslav, Kniha gruntovní pro město 1500 - 1755, sign. č. II B 

1/5, kn. č. 301.) 

2. Testament č. 13 Otky z Větřní, z roku 1537. 

(SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. I A 6/12, kt. č. 10.) 

3. Testament č. 24 Doroty Hanžkové, z roku 1545. 

(SOka Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/69, kt. č. 12.) 

4. Testament č. 29 Michala Šitra, z roku 1550. 

(SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/74, kt. č. 12.) 

5. Testament č. 31 Jana Heršů, z roku 1550. 

(SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. lB 3/76, kt. č. 12.) 

6. Pozůstalostní rejstřík č. 22a Doroty Blahotové, z roku 1543. 

(SOkA Tábor, sign. č. III I 3, kt. č. 135.) 

7. Reinventarizovaný pozůstalostní rejstřík č. 22b Jiříka Blahoty, z roku 1548. 

(SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. III I 3, kt. č. 135.) 

8. Vyobrazení z titulního listu reinventarizovaného pozůstalostního rejstříku č. 22 b 

Jiříka Blahoty, z roku 1548. 

(SOkA Tábor, AM Soběslav, sign. č. III I 3, kt. č. 135.) 

9. Ilustrační obrázek dveří měšťanského domu ze 16. století. 

Kresba z knihy Zikmunda Wintera - V měšťanské domácnosti starodávné. Kulturní 

studie o patnáctém a šestnáctém století, Praha 1895, s. 3. 

10. Ilustrační obrázek stolu. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 32. 

11. Ilustrační obrázek dřevěné stolice. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 37. 

12. Ilustrační obrázek truhly obložené poduškami. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 58. 

13. Ilustrační obrázek truhlice sloužící k ukládání věcí. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 74. 

14. Ilustrační obrázek dobové truhlice. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 71. 

15. Ilustrační obrázek dobové truhlice. 
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Kresba z knihy Z. Wintera- V měšťanské domácnosti ... , s. 70. 

16. Ilustrační obrázek kredence v zámožnější měšťanské domácnosti. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 115. 

17. Ilustrační obrázek chorého měšťana. 

Kresba z knihy Z. Wintera - V měšťanské domácnosti ... , s. 58. 
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