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Úvod 

Seznámení se základními prameny a literaturou 

Cílem této práce je vylíčit průběh několika sporů jezuitského řádu a města 

Kutné Hory. Je třeba hned v úvodu podotknout, že tato práce nemůže vylíčit 

všechny spory, neboť jejich zpracování by vyžadovalo časově daleko náročnější 

studium a jistě by vydalo na obsáhlou monografii. Proto jsou zde popsány pouze 

nejvýznamnější spory, které výrazně zasáhly do chodu města. Jelikož působení 

jezuitů v Kutné Hoře do dnešní doby postrádá monografické zpracování, bylo 

třeba zde alespoň nastínit celou historii zdejšího působení řádu. 

Jezuitskou problematikou se ve 20. století zabýval v Kutné Hoře třicátými 

lety počínaje Bohumil Hanuš, jehož osobní fond je cenným východiskem pro 

studium jezuitské problematiky v Kutné Hoře (SOkA Kutná Hora, Bohumil 

Hanuš, osobní fond). Hanušův fond nám poskytl přehled pramenů, z nichž řada 

je uložena taktéž v Státním oblastním archivu v Kutné Hoře (především aktová 

sbírka, na jejíž jednotlivé listiny je odkazováno v textu). Avšak z hlediska 

hospodářského chodu koleje bylo potřeba dohledávat materiály ve fondu 

Jesuitika, jenž je uložen v Národním archívu v Praze (jednotlivé složky jsou 

taktéž specifikovány v poznámkách dále v textu). Cenným, byť z dnešního 

pohledu jednostranným východiskem pro studium historie působení řádu, je 

taktéž v pozůstalosti se nacházející Hanušův rukopis nedokončené disertační 
práce, zabývající se celými dějinami jezuitského řádu na území Kutné Hory. 

Hanušova pozůstalost je taktéž pozoruhodným východiskem ke studiu 

jezuitského školství, avšak tato problematika není předmětem této práce. 

Z hlediska historie koleje je cenným pramenem (byť časově a hodnotově 

omezeným) jezuitská kronika Historia collegii Kuttenbergensis S. J. 1626-1712, 

jež je uložena v knihovně Národního muzea v Praze. V Národní knihovně 

v Praze jsou uloženy Literae annuae, což jsou výroční zprávy jezuitských kolejí, 
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o jejichž účelu pojednává M. Svatoš (viz dále kapitola pojednávající o morovém 

roce 1680), které se stejně jako kronika zaměřují především na vykreslení 

úspěchů Tovaryšstva Ježíšova. 

V SOkA v Kutné Hoře je rovněž uložena kniha sporných záležitostí 

z druhé poloviny 18. století, Liber Litium (Kniha sporných záležitostí mezi 

městem a jezuity. 

Tolik tedy vyjmenování hlavních pramenů, nyní se podívejme na výběr 

použité literatury. 

Pro poznání pobělohorských poměrů v Kutné Hoře je cenným příspěvkem 

práce P. M. Veselského, Persekuce Kutné Hory po bitvě bělohorské, z roku 

1882. Dva nejrozsáhlejší spory koleje s městem popsal ve dvou publikacích F. 

Lohr. Jednalo se o práci Finanční spory Kutné Hory s jezuity o důchody 

městského špitálu sv. Kříže a Lazara v 17. a 18. století, z roku 1938 a Spor 

Kutné Hory s jezuity o městský znak na chrámu sv. Barbory, z roku 1932. 

Procesem převzetí svatobarborského chrámu Tovaryšstvem se zabývá studie O. 

Hejnice, Komu přísluší patronát nad velechrámem sv. P. Barbory, z roku 1912, 

která vyniká rozsáhlými citacemi pramenů . 

Z poslední doby jmenujme publikaci Kutná Hora (2000) z edice 

nakladatelství Lidové noviny, Historie českých měst, z roku 2000 a sborník 

Kutná Hora v době baroka, který vyšel jako první číslo historické ročenky 

Antiqua Cuthna v roce 2005 (byl opožděně vydán jako sborník k sympoziu 

Kutná Hora v době baroka, které se konalo v roce 1993). V této souvislosti 

musíme na závěr zmínit také konferenci týkající se jezuitského řádu obecně 

pořádanou v roce 2006 v Praze, avšak sborník shrnující přednesené referáty stále 

ještě čeká na vydání. 
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Kapitola 1. 

Příchod jezuitů do Kutné Hory 

Počátek působení Tovaryšstva Ježíšova v Kutné Hoře je spojen s osobou 

nejvyššího mincmistra Viléma Vřesovce z Vřesovic. Tento horlivý katolík přišel 

do Kutné Hory roku 1613. Jeho nástup do funkce nej vyššího mincmistra byl 

velice okázalý, doprovázeli jej jezuité z Klementina. Mezi ním a představiteli 

městské správy panovalo z pochopitelných důvodů napětí, ačkoli někteří 

Šepmistři se snažili toto napětí zmírnit. Kutná Hora v té době totiž ztrácela na 

významu jako horní město, od počátku 16. století se projevovala krize 

v dolování. Šepmistři zřejmě předpokládali, že Vřesovec bude schopen krizi 

odvrátit.1 

Ani Vřesovec však nevycházel městu vstříc. Zasahoval dokonce do 

složení městské rady. Jeho osobnost proto není v českém dějepisectví příliš 

pozitivně hodnocena, jeho negativní obraz vychází především z Pamětí 

Mikuláše Dačického z Heslová. Dačického pohled na Vřesovce zřejmě 

korespondoval s názorem většiny kutnohorského měšťanstva. H. Štroblová 

ovšem uvádí, že dobové úřední dokumenty podávají:... „obraz státního úředníka 

své doby, loajálního dvoru, který se navíc pohyboval v prostředí, v němž každé 

rozhodnutí bylo problematické."2 Dále poznamenává, že by na jeho místě 

neuspěl patrně ani nekatolík, což ilustruje na příkladu jinak úspěšného politika 

Kryštofa Želinského ze Sebuzína, mincmistra z přelomu 16. a 17. století, který, 

ačkoli byl utrakvista a neměl tudíž Vřesovcovy problémy v komunikaci s 

nekatolickým obyvatelstvem města, nebyl schopen důlní krizi zastavit. 

Příležitost pro Vřesovce nastala po bělohorské porážce, kdy se po dočasné 

emigraci vrátil do úřadu nejvyššího mincmistra. Kjeho dobru lze poznamenat, 

že dokonce intervenoval ve prospěch zatčeného primátora Jana Šultyse. 

' Štroblová, Kutná Hora v letech 1526 až 1620, in: Kutná Hora, Praha 2000, s. 140. 
Tamtéž, s. 140. 
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Abychom ilustrovali atmosféru ve městě před samým příchodem jezuitů, 

podívejme se na dopad porážky stavovského povstání na Kutnou Horu. 

Již 13. listopadu roku 1620 přijeli do města královští komisaři. Obyvatelé 

města včetně rytířského stavu museli složit ve Vlašském dvoře zbraně. Nastalo 

období rekvizic, které již důsledkem důlní krize zkoušené město postihly 

v nesmírném rozsahu. Kutná Hora musela složit pokutu za účast v povstání (12 

770 kop míšeňských grošů). Sedleckému klášteru byly navráceny městem 

nedávno nabyté církevní statky (poplužní dvůr v Sedlci, vsi Malin, Habrkovice a 

Horušice). 21. června 1621 proběhla na pražském Staroměstském náměstí 

hromadná exekuce. Mezi popravenými byl i bývalý kutnohorský primátor 

Šultys. H. Štroblová jeho popravu pokládá za smutný omyl osudu, neboť Šultys 

v době povstání působil spíše nevýrazně až pasivně (narozdíl od šepmistra 

Mikuláše Vodňanského z Čazarova) a jeho „váhání udivovalo již současníky".3 

Hlava popraveného primátora byla poslána do Kutné Hory, kde visela v koši na 

Kolínské bráně (nacházela se na konci dnešní České ulice, tehdy tudy vedla 

hlavní komunikační tepna) až do roku 1724. Šultysův majetek podlehl 

konfiskacím.4 Zásluhou Viléma Vřesovce se kutnohorským arciděkanem roku 

1623 stal Matouš Apian zMilesů, který byl vedle Vřesovce hlavním 

prosazovatelem katolické víry v dříve utrakvistickém městě. V červnu téhož 

roku bylo uspořádáno procesí ze Sedleckého kláštera do Vlašského dvora, které 

vedl sedlecký opat bartoloměj Pika. Tohoto procesí se musela zúčastnit městská 

rada spolu s šepmistry.5 Na proces rekatolizace se však podíváme později, nyní 

se vraťme k potrestání městského stavu, neboť se tato problematika úzce dotýká 

pozdějších sporů města s jezuitskými Patres. 
Městu bylo zkonfiskováno 29 vesnic, které připadly pod správu 

císařského rychtáře Jana zTulechové. Tyto vesnice nás budou dále zajímat 

3 Tamtéž, s. 141. 
* Vaněčková, Pobělohorská Kutná Hora (1621 až 1740), in: Kutná Hora, Praha 2000, s. 143. 

Hanuš, Dějiny a působení jesuitského řádu kutnohorského,, SOkA Kutná Hora, osobní fond Bohumila Hanuše, 
s. 6. 
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v souvislosti s jezuity, neboť se jich týkají některé spory s městem. Město se 

snažilo konfiskacím těchto vesnic bránit, zvláště poté, co se muselo v březnu 

1625 zavázat, že se na vlastní náklady ujme zpustlých dolů. Kutnohorští využili 

svého vlivného příznivce, písaře u královské komory české, Abrahama Buncla, 

který jim v říjnu 1625 napsal z Brandýsa nad Labem6, aby se obrátili s prosbou 

ohledně odejmutí statku Křesetice, přímo k císaři. Městu přitížily stížnosti 

arciděkana Apiana, o nichž v listu zpravuje Buncl. Šepmistři, konšelé a celá 

kutnohorská obec proto nelenila a sepsala list císaři Ferdinandovi.7 

Měšťané poukazovali na fakt, že obce Předbořice a Černíny byly 

zakoupeny z odkazu Jana Máslníka a příjmy z těchto vesnic měly připadnout 

chudým havířům. Měšťané chtějí, aby jim tyto vsi byly navráceny. „Naproti pak 

tomu, které se nám k postoupení ponechávají, ty na větším díle od lidu 

vojanského vyplundrované, pusté, v rozličných místech porůznu ležící, a od 

sebe i města i hor těchto na dvě, tři i více mil vzdálené jsou, a těch se k týmž 

horám užívati nemohlo a moci nebude; při nichž také žádného dvora 
0 8 • 

poplužního, ani lesův(...)". Ony navrácené vsi byly mj. Lomec, Hořany a 

Veletov. Ostatní vsi pod správou Jana z Tulechova měly připadnout 

kutnohorským jezuitům. 

K násilné rekatolizaci nekatolického města nedošlo hned po bitvě na Bílé 

hoře. bylo třeba udržet kontinuitu báňského a mincovního provozu. Z toho 

důvodu byla zachována německá osada luteránských a kalvínských horníků u 

kostela sv. Jiří.9 Tato osada s vlastním kostelem se nacházela nedaleko 

Kouřimské brány, tudíž vedle pozemků, na kterých chtěli jezuité založit svou 

kolej. Kostel sv. Jiří proto figuroval v jednom ze sporů, kterému se budeme 

věnovat později. Osadníci z této osady pocházeli většinou z jiného významného 

horního města, Jáchymova. Představitelé města se snažili kvůli těmto osadníkům 

® Komora zde dočasně sídlila kvůli morové epidemi v Praze. 
8 Veselský, Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské, Kutná Hora 1882, s. 225. 
9 Tamtéž, s. 227-230. 

Vice informací o osadě Sv. Jiří a německých hornících: Štroblová, Kutná Hora v letech 1526 až 1620, in: 
Kutná Hora. Praha 2000, s. 134-138. 
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zachovat náboženskou svobodu, protože jejich odchod by znamenal konec 

dolování na zuyiycn uúimdi pásmech. Avšak poslední zprávy o německých 

osadnících pocházejí z let 1621 až 1622, kdy žádal poslední učitel školy u Sv. 

Jiří, Martin Wagner, o povolení opustit město. V roce 1623 město opustil i 

svatojiřský kněz Joachym.10 

V prosinci roku 1622 se nejvyšší mincmistr Vilém Vřesovec z Vřesovic 

stal gubernátorem nad Kutnou Horou, Kolínem, Kouřimí, Českým Brodem a 

Čáslaví a měl provést rekatolizaci těchto měst. 

Roku 1624 vznikla komise (zástupci duchovního i světského stavu), která 

měla převést obyvatelstvo ke katolickému vyznání. Hlavním cílem 

rekatolizačních snah byla především královská města. Měšťanům hrozilo 

v případě nepřijetí katolické víry vedle vězení i nucené ubytování vojska v jejich 

domech. Jak uvádí J. Vaněčková, např. v domech kutnohorských měšťanů, 

purkmistra Hlavsy či Pavla Škréty a Jana Schreytera bylo ubytováno po dvaceti 

vojácích). Tomuto nátlaku mnozí podlehli, zvláště poté, co do města vtrhl 

neblaze proslulý Don Martin de Huerta se svými rejtary. Jak známo ti, co 
nepřestoupili, museli odejít za hranice.11 

Nekatoličtí kněží museli město opustit již v roce 1623, i když jeden 

z nich, Jan Nosislavinus, poslední farář u Sv. Barbory, se do města tajně vrátil. 

Již roku 1625 v říjnu zde v tajném úkrytu zemřel na mor, který se ve městě šířil 

od roku 1624. 

Konfiskované domy rychle pustly, proto byly prodávány pod cenou. 

Některé z nich byly věnovány jezuitům na výstavbu koleje. B. Hanuš uvádí, že 

roku 1623 došlo k úmluvě mezi Vřesovcem a hrabětem Václavem Heraldem 

z Kolovrat, pánem na Janovičkách, Zboží a Hrádku nad Páchem. Kolovrat 

navrhuje, jestliže bude v Kutné Hoře založena jezuitská kolej, věnuje k tomuto 

Vaněčková, s. 145. 
Jak uvidíme později, mnozí vyznávali svoji víru tajně i po přijetí katolického náboženství. Vlastní rekatolizece 

Probíhala do konce roku 1626, kdy již většina obyvatel byla alespoň formálními katolíky Historia Collegii 
Kuttenbergensis spravuje i v pozdějších letech o konverzích obyvatel města,např. v letech 1661 až 1678 obrátili 
jezuité na katolictví více než osmdesát lidí. 
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účelu svůj statek Žižkov s vesnicemi Malejovicemi a Mitrovem pod podmínkou, 
V v • V . v v 12 že Vřesovec postoupí 8000 kop zajištěných ze statku na Žižkově. 

V srpnu následujícího roku k sobě Vřesovec povolal nejvyšší zástupce 

města. Seznámil je se svým záměrem zřídit ve městě kolej na císařský náklad. 

Měšťané měli na „výchovu žákovstva" v koleji přispívat každoročně 3 000 

kopami míšeňských.13 

O zásluhách Viléma Vřesovce na výstavbě koleje pojednává jezuitská 

kronika Historia Collegii Kuttenbergensis14 Vřesovec jednal s císařem 

Ferdinandem II., aby povolal jezuitské Patres k odňatým statkům 15. Císař 

zřízení koleje povolil a Vřesovec měl dále o celé věci jednat s 

jezuitským provinciálem Jiřím Rumerem.16 Provinciál plánoval proto přijet do 

Kutné Hory, aby obhlédl, jaké jsou podmínky k založení koleje. Do města přijel 

roku 1624 až jeho nástupce Petr Martin Stredonius (Středa) s Pavlem Turnem. 

Jako kostel vybrali pro Tovaryšstvo chrám sv. Barbory a na místě, kde stály 

svatobarborská fara, škola a dům paní Vostrovecké a Jana Vočádla, měla být 
1 7 

založena řádová kolej. 

Císař nařídil Vřesovcovi, aby byli jezuité do města uvedeni co nejdříve. 

Kvůli morové epidemii, o níž jsme hovořili výše, však jezuité svůj příchod 

odložili. Císař však nařídil, aby Vřesovec nemeškal a sám, bez jezuitského 

provinciála, navštívil rektora klementinské koleje Petra Ximenia. 3. června 1625 

byl sepsán českou královskou komorou list městu, aby Ximenius s průvodem 

byl ve městě vlídně přijat a aby mu všechny objekty, o jejichž prohlídku projeví 

zájem, byly otevřeny k nahlédnutí. Měšťané též měli na svůj účet jezuitskou 

j* Hanuš, s. 7. 
M Veselský, s. 152-153. 

Historia Collegii Kuttenbergensis, 1626,P.3 (jedná se o exemplář uložený v knihovně Národního muzea pod 
sign. VIII C 14). 

Jednalo se o výše uvedené vesnice. 
Jiří Rumer byl prvním českým provinciálem. Samostatná česká provincie vznikla totiž až v roce 1623 
Hanuš, s. 11,, Altová o provizorní koleji uvádí: "Hned po svém příchodu zrušili [jezuité] část 

svatobarborského hřbitova a začali stavět sovu provizorní kolej. Po určitou dobu využívali 1 budovu 
svatobarborské školy. Seminář zřídili v měšťanském domě čp. 59 blízko Kouřimské brány, později od roku 1686 
na Hrádku. V provizorních podmínkách působili dlouho, teprve v závěru šedesátých let (roku 1667 - pozn. J.H.) 
započali se stavbou stávjící koleje." Altová, Kutná Hora v době baroka, Kutná Hora, Praha 2000, s. 411. 
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komisi bohatě pohostit. P. Petr Ximenius vyslal k arcibiskupovi Arnoštovi 

Vojtěchu hraběti zHarrachu P. Jana Dakazata a P. Martina Santina kvůli 

stanovení komise, která by jezuitům předala chrám sv. P. Barbory. Harrach za 

členy komise určil staroboleslavského děkana Davida Hrachovského a 

pozdějšího kutnohorského arciděkana Matouše Apiana. Ti navštívili Kutnou 

Horu a spolu s jezuity Dakazatem, Santinem, Jiřím Mollitorisem a Martinem 

Ignatiem 29. 12. roku 1625. Následujícího dne byli šepmistři a konšelé českou 

komorou napomenuti, aby přestoupili na katolickou víru. Mají přijmou členy 

Tovaryšstva a chovat se k nim vlídně. Taktéž mají denně přicházet do chrámu 

k bohoslužbám.18 

Na Nový rok, 1. 1. 1626, byli Patres slavnostně uvedeni do města. 

Uvedení se konalo v svatobarborském chrámu. Na rozkaz císařského rychtáře 

Jana z Tulechova se slavnosti účastnilo mnoho lidu. Historia Collegii uvádí, že 

lid přišel na slavnost „více novostí věci puzen, než ze zbožnosti nebo touhy 

vyslechnouti slovo boží." Je možné předpokládat, že na nekatolické 

obyvatelstvo musela jezuitská teatrálnost v mnohém zapůsobit. Vedle lidu na 

slavnosti nechyběla samozřejmě katolická šlechta, avšak přišli i šlechtici 

nekatoličtí. Slavnost byla zahájena zpěvem Te Deum. Následovalo kázání Jana 

Dekazata a proslov obou komisařů, Davida Drahovského a Matouše Apiana. 

Děkan podle jezuitské kroniky pronesl, že císař ,jim [kutnohorským] z lásky 

k Novému roku posílá Tovaryšstvo, jehož učenosti a výbornost vychvaloval a 

jejich povinnosti a práce vyjmenoval."19. Poté předal jistě k nelibosti mnohých 

měšťanů chrámové klíče Dekazatovi. Ten poděkoval císaři za založení koleje, 

arcibiskupu Harrachovi za předání chrámu, komisařům za uvedení řádu a na 

závěr poděkoval obci, která se prý Tovaryšstva několikrát dožadovala. Historia 

Collegii jízlivě poznamenává: „Tak se z toho rmoutili kacíři, kteří ponejvíce byli 

přítomni, katolíci však s císařským rychtářem u počtu dvanácti, počali se 

Hanuš, s. 15. 
Hist. Coll, s. 7. 
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radovati, jest pochopitelno" 20.. Nechrne na závěr této kapitoly promluvit člena 

nekatolického měšťanstva, kronikáře Mikuláše Dačického z Heslová. 

„Nepřestávalo se od strany římského religionu o to usilovati, aby Kostel 

veliký, Svatobarborský na Horách Kutnách mnichy jezuity obsazen byl; konalo 

se to ve čtvrtek den začetí léta tohoto 1626, a jest jim kostel i se školou skrze 

k tomu nařízené postoupen a v jich moc a správu uveden, přičemž jeden prapor 

knechtů vojenských (jenž tu na Horách Kutnách položeni byli a zůstávali) 

nařízeni byli a s bubnováním, troubením a s mušketův střílením po vojensku 

atd."21 

Hanuš, s. 16. 
Mikuláš Dačický z Heslová, Paměti II, ed. A. Rezek, s. 265/6. 
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Kapitola 2. 

Počátek jezuitské misijní činnosti 

Den po příchodu, 2. ledna, se do Prahy vrátili jezuité Santinus a Molitoris. 

Jako superior nové rezidence zůstal ve městě Jan Dekazat spolu se správcem 

statků Martinem Ignatiem. Až za čtyři měsíce tuto dvojici doplnili Patres Jan 

Drahovský, Jáchym Metzer a Václav Trnůžka.22 

Jezuité se ihned dali do práce. Jejich misijní činnost se totiž neměla 

soustředit jen na Kutnou Horu, ale i na její okolí. Začali jednat s magistrátem 

města. Museli totiž nějak obhájit svůj příchod před obyvateli města. Proto jejich 

první kroky měly být vedeny tak, aby si obyvatelé „odbojného"města uvědomili, 

že členové Tovaryšstva do Kutné Hory přišli především kvůli jejich spáse. 

Patres proto ihned začali navštěvovat špitály, kde darovali kromě almužen i 

různé léky. Také navštěvovali žaláře, kde promlouvali s vězni. Jejich počínání 

však naráželo na nedůvěru města, jezuitům se nedařila proto hlavní část jejich 

poslání, a to obracení obyvatel města na katolickou víru. Z toho do rezidence 

docházely dopisy, které naléhaly na „oblomení veliké stálosti u víře".23 

Nedůvěra města křádu stoupla hned v prvních dnech jezuitského 

působení. 5. ledna totiž císařský rychtář Jan z Tulechové obdržel nařízení, podle 

kterého se ve městě nacházely kacířské knihy, jež měly být za vojenské 

asistence doneseny na radnici. Obyvatelé města se tak zatvrdili vůči jakékoli 

konverzi na katolickou víru. Jezuité se proto obrátili k městu s nabídkou, že za 

nimi může kdokoli přijít, aby byl poučen o „správné" víře. Kutnohorští se 

k tomuto návrhu stavěli odmítavě. Byli ochotni navštěvovat jezuitská kázání, 

avšak nechtěli nic slyšet o změně víry. Proto se obrátili na Dekazata, aby jim 

vysvětlil, že případná konverze nekatolickou víru je opravdu nezbytností 

vedoucí ke spáse. Dekazat vytkl městské radě, že slíbila české královské komoře 

J3 Hanuš, s. 16. 
Tamtéž, s. 17. 
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přestoupení obyvatelstva ke katolické víře ve lhůtě jednoho měsíce. Pohrozil, že 

kutnohorskému lidu oznámí, že tak městská rada učinila bez jeho vědomí. Rada 

to popřela, nic prý neučinila bez vědomí lidu, proto došlo k hádce 

s Dekazatem.24 

O problémech se dozvěděla komora a začala do města posílat urgence. 30. 

ledna dostal Jan z Tulechové nařízení, aby svolal obec a přečetl jí tento císařský 

připiš: 

„Věděti vám milostivě dáváme, že od času šťastného kralování našeho 

vždycky se o to horlivě starati, a ne ty cesty a prostředky horlivě mysliti ráčíme, 

kterak bychom všechny obyvatele a poddané naše v dědičném království našem 

českém kvíře svaté římskokatolické všeobecné přivésti, a tudy dušem jich 

věčného blahoslavenství získati moci ráčili (...). I docházejí nás toho jisté 

zprávy, kterak byste vy společně a rozdílně kněží a správce vám od arcibiskupa 

pražského vystavené v něčemž slyšeti a jich poslouchati se zpěčovali, nýbrž při 

svých bludech kacířských urputně trvali a tudy jiným městům našim velmi zlý 

daleko patřící příklad na sobě dávali, čehož nám od vás přichází s podivením, že 

proti takové vůli a otcovské péči naší o vás na odpor postavujete. Pročež Vám 

dostatečně poroučeti ráčíme, abyste, zanechajíce všech bludů kacířských a 

sektářských, správce duchovní, vám od téhož arcibiskupa, jakž vytčeno, 

vystavené slyšeti a od nich se vyučovati dáti, pilně na kázání a k jiným službám 

božím dle vyměření církve svaté Katolické choditi hleděli, tak abyste spolu 

s námi věčného spasení duší vašich dojiti mohli."25 

Jan z Tulechové dostal příkaz, že kdo přestoupí „do Hromnic" ke 

katolické víře, odejde z jeho domu Huertovo vojsko, které bylo v měšťanských 

domech ubytováno. Kdo se bude zdráhat, naopak bude muset ubytovat více 

vojáků a tito lidé budou nahlášeni české královské komoře.26 

2J Hist. Coll, 1626, s. 8. 
26AKH, 8171/2. 

Hanuš, s. 21. 
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Město se proti těmto nařčením bránilo. V listu ze 4. února děkují radní 

císaři za snahu o blaho a spásu. Avšak popírají, že by zůstávali u„kacířské" víry 

a neposlouchali katolické kněze. Naopak docházejí pravidelně na mše do 

chrámu sv. Barbory, pilně naslouchají kázání, „také v čem spasitelném nás 

vyučují," uvádějí radní dále," k sobě přijímati a zachovati se vynasnažujeme, co 

se teď obzvláště, jak páni Patres Societatis Jesu sem do Hory Kutné do kostela 

sv. Panny Barbory z milostivé J[eho]. C [ísařské ]. M [ilosti]. poručení uvedeni 

jsou u velikém počtu lidu obecného se děje, a na další časy před dotčené 

poručení J[eho]M[ilosti] C[ísařské] na pilném pozoru a v paměti každého času 

míti chceme." Městští dále žádali, aby přestup na katolickou víru nebyl 

vymáhán vojenskou cestou, ale aby mohl být proveden pozvolna.27 

Vilém Vřesovec proto pozval šepmistry, aby je nabádal k „dobrovolné" 

konverzi, aby se prý Jako osli" k tomu nechali donucovat.28 Avšak i jeho snaha 

vyšla nakonec vniveč. Proto byli kutnohorští konšelé pozváni do Prahy, kde jim 

byla dána další lhůta. Buď do Velikonoc všichni konvertují, nebo budou nuceni 

opustit území českého království. Na Velikonoce, když nebylo podmínky 

vyslyšeno, proto do Kutné Hory znovu do města přijíždí Huertovo vojsko. 14. 

dubna byla svolána obec, kde byla ústy Václava Libštejnského z Kolovrat 

vyslovena výtka, že město nevyslyšelo lhůty.29 

Šepmistr Jan Šreiter ze Šreitentalu se vymluvil, že vůbec o žádosti o 

prosloužení lhůty nevěděl. Šepmistři prý slibovali po prodloužení konvertovat, 

aby mohli celou věc oddálit.30 

Avšak ani teď katolická strana nedosáhla svého, proto došlo k dalším 

hrozbám k městu. Podle jezuitské kroniky bylo za celý rok ke katolické víře 

přivedeno pouze dvacet čtyři lidí.31 

" 8AKH 8171/3. 
2 9 A K H 81712. 
3 0 A K H 8129/1626. 
31 Hanuš, s. 23. 

Hist- Coll, 1626, s. 8-9. 
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Dne 26. září proto Vřesovec svolal radu do Vlašského dvora, kde za účasti 

Jana Dekazata a kutnohorského arciděkana Jana Bílka přečetl radním rozhořčení 
32 

císaře Ferdinanda, který byl postojem města velmi dotčen. 

Následujícího roku proto d o š l o k přitvrzení požadavků. Těm obyvatelům 

Kutné Hory, kteří se pokusili před konverzí odstěhovat na jiné místo, byla 

udělena lhůta do 15. srpna 1627, do jejíhož vypršení se měli vrátit do Kutné 

Hory a konvertovat. V opačném případě jim hrozil zákaz živností a vyhoštění i 

s rodinami z království. Jako konečné datum jejich konverze byl určen 24. 

srpen. Do tohoto dne se museli dotyční dostavit k ustanoveným komisařům a od 

nich přijmout svátost. Z této svátosti mělo být vydáno potvrzení od každého 

purkmistrovi. Tovaryšstvo Ježíšovo se mělo soustředit na městský špitál a 

obracet na katolickou víru nemocné. Při kladení odporu měli být dotyčné osoby 

uvězněny. Nařízení se týkalo i potulných žebráků. Pokud by do určité doby 

nebyli ochotni konvertovat, měli být vyhnáni z města. 

Co se týče kutnohorských měšťanů, bylo jim pohroženo, pokud do dané 

M t y nepřestoupí na katolictví, nebudou moci provozovat obchody. Díky 

tomuto nařízení asi čtyřicet osob nakonec konvertovalo. Ty, kteří se zpěčovali, 

nakonec postihl onen zákaz živnosti. Podle jezuitské kroniky někteří z měšťanů 

začali docházet k jezuitům.33 Avšak řada těchto osob konvertovala pouze „na 

oko", potají si ponechali svoji původní víru.34 

O tom svědčí incident, který se odehrál na Bílou sobotu 1627. Podle 

Historie Collegii se tajně ve vsi Kaňk u Kutné Hory sešlo asi sedm set „kacířů", 

kteří se zde zúčastnili přijímání od kněze, jenž byl ukryt v jednou z domů . 

Avšak nějak se celá věc provalila a na Kaňk dorazilo vojsko a snažilo se vloupat 

do domu, kde byl kněz schován. V zatím obklíčeném domě vypukla panika, při 

níž se kněz schoval pod lavici, kterou obklopily přítomné ženy. Vojáci těmto 

ženám pohrozili smrtí, pokud se okamžitě nerozejdou. Když se vystrašené ženy 
33 Hanuš, s. 24. 
34

 Hist- Coll, 1627,s. 11. 
Hanuš, s. 25. 
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rozprchly, vojáci kněze spoutali a stačili ještě těm, kteří neutekli, sebrat 

náhrdelníky a jiné drahocennosti a vyvléct je z šatů. Takto oloupené je nakonec 

rozehnali.35 

Je jisté, že do výše jmenované lhůty řada Kutnohořanů nekonvertovala, 

neboť 7. ledna roku 1628 bylo městu oznámen složení nové protireformační 

komise, která měla být vydržována z důchodů města. Na 24. ledna byla svolána 

rada za účasti Viléma Vřesovce, jezuitů, kutnohorského arciděkana a dalších 

významných osob. Účelem této rady mělo být obnovení konšelského úřadu. 

Během schůze Vřesovec, neboť měl odpovědnost k císaři, napomenul přítomné 

nekatolíky, aby do šesti neděl vyhověli císaři a přijali novou víru. Za tímto 

účelem mají navštívit buď Patres nebo kutnohorské arciděkanství. Dále každý 

z nich musí povinně každou neděli a svátek na katolickou mši. Pokud tak 

neučiní, hrozí dotyčnému pokuta 2 kopy grošů. Kontrolu docházky mají mít na 

starost kostelníci u kostelních dveří a zaznamenat chybějící osoby. Jejich 

seznam má být předán rychtáři, primátorovi a šepmistrům. Dále Vřesovec 

přikázal evidovat kutnohorskou mládež a její seznam odeslat královské komoře. 

Toto nařízení mělo účel vést v patrnosti, kdo z mládeže byl či nebyl poslán do 

škol k jezuitům. Ten z rodičů, kdo tak neučiní, má být pokutován 50 kopami 

grošů.36 

Tím se dostáváme k další důležité činnosti jezuitského řádu - školství. 

Krátce o něm bude pojednáno později. 

V rámci protireformační komise se dostalo také zadostiučinění 

superiorovi Janu Dekazatovi. Podle dekretu olomouckého generálního vikáře 

Jana Arnošta Platejse z Plattensteina byl Dekazat ustanoven protireformačním 

komisařem v Kutné Hoře, čímž tak vzrostly jeho pravomoci. 

Výše uvedená lhůta šesti týdnů opět nebyla dodržena, protože po několika 

urgencích ze strany komory byla v dubnu 1628 určena jiná lhůta po dobu 

3
3; Hanuš, s. 26. 

Tamtéž, s. 27. 
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jednoho týdne, který měli nekatolíci na přestup. Avšak ani toho nebylo splněno, 

neboť 20. listopadu dostali nekatolíci nařízení jít se vyzpovídat jezuitům. Také 

začaly docházet první dekrety o vypovězení z vlasti. Tak odešla řada obyvatel ze 

vsí z kutnohorského okolí, např. z Černín, Bahna a Předbořic. Ostatní vesnice se 

po dlouhém úsilí jezuitů dařilo obracet na katolictví.37 

Nemusíme si dělat iluze, že většina lidí konvertovala z prospěchu a ze 

strachu před vězením. Avšak jezuité nebyli jediní, kdo měl za úkol obracet 

nekatolíky. Nařízení se týkalo i krajských hejtmanů a rychtářů. 

Jezuité se obrátili na práci s chudými, zvláště žebráky. Ti se jednou týdně 

shromáždili v kapli, kde jim byly rozdány náboženské knížky. Na to, aby ve 

městě nežebral žádný nekatolík, měli dohlížet určení strážci. Katoličtí žebráci 

měli nosit růženec či jiné viditelné znamení, aby je strážci poznali od 

nekatolických. 

Jezuité navštěvovali i žaláře a zvláště odsouzence k smrti. N Historii 

Collegii nalezneme spoustu dokladů, jak jezuité obraceli tyto odsouzence, 

samozřejmě je třeba tato „svědectví" brát s rezervou, protože líčení konverzí se 

často neobejde bez zásahu nadpřirozených sil. Podle této jezuitské kroniky se 

začalo roku 1628 jezuitům i zaznamenat řadu úspěchů u měšťanstva a některých 

šlechticů. To se jezuitům hodilo zvláště proto, že se jednalo o lidi vlivné, kteří 

tak mohli jít ostatním příkladem. Jako úspěšnou se jevila především metoda 

soukromého rozhovoru spojená s přesvědčováním, což prý mělo úspěch 

Především u starších osob ženského pohlaví. Další vcelku úspěšnou metodou 

byla horlivá kázání, kdy byla zanášena pochybnost a nedůvěra v nekatolické 

víře. Ostatně, k roku 1629 Historia Collegii uvádí, že „doma přijímalo 309 lidí, 

kteří zpočátku svého života byli nakojeni kacířským jedem".38 Kronika jako 

Příklad uvádí jednoho muže, který prý kdysi tvrdil ,že se bál méně ďábla než 

jezuitů, nyní je však od nich dobře poučen. Velkých úspěchů jezuité dosáhli i u 

\\Hist. Coll., 1628, s. 15. 
Tamtéž, s.17. 
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nemocných lidí. Někteří konvertité jim prý sami dobrovolně odevzdávali 

„kacířské" knihy, někdy je dokonce sami pálili.39 

Takto tedy vypadaly první roky po té, co do Kutné Hory přišli jezuité. Jak 

jsme viděli, nebyli jedinými protireformaěními silami ve městě. Protireformace 

samozřejmě s většími či menšími úspěchy pokračovala dál, zkomplikována 

válečným vývojem. Především o úspěších pojednává několikrát zmíněná kolejní 

kronika. 

Čím ale měli možnost přispět k posílení katolické strany, byl jejich 
proslulý školský systém. Podívejme se tedy ve zkratce na jezuitské školy 

v Kutné Hoře. 

Jezuité po svém příchodu převzali téměř celé kutnohorské školství. 

Připadla jim partikulární škola u sv. Barbory a dřívější německá škola u kostela 

sv. Jiří. Stranou vlivu Tovaryšstva zůstala druhdy proslulá vysokokostelská 

škola, která však doplatila na zrušení kutnohorské utrakvistické konzistoře a 

také ztratila oporu pražské univerzity, proto její význam klesal. Významným pro 

kutnohorské jezuitské školství se stal rok 1686, kdy město postoupilo řádu 

budovu Hrádku, kam jezuité přenesli své gymnázium. Díky moderním 

vyučovacím metodám mělo jezuitské školství vynikající pověst a v řadách 

absolventů kutnohorského gymnázia (platilo to však i na jiných místech) se 

nacházeli i chlapci z dříve utrakvistických rodin. Pro město i jeho okolí toto 

gymnázium znamenalo jedinou možnost hlubšího vzdělání. Pro nemajetné žáky 

byl zřízen při koleji seminář, jehož chovanci byli živeni z příspěvků či nadací za 

zpěv na chrámovém kůru.40 

S působením jezuitského řádu souvisí i vznik různých náboženských 

bratrstev41, v niž se sdružovali měšťané, studenti, nejezuitské duchovenstvo a 

39 Tamtéž, s. 17-18. 40 Štr hl 
2005° oná' B a r o k n í Kutná Hora - krizové peripetie stříbrného města. In Kutná Hora v době baroka, Praha 
Celko- h ° 2 ' ° . á l e Vaněčková, Pobělohorská Kutná Hora (1621-1740). In Kutná Hora, Praha 2000, s. 148. 

°_ z jezuitského školského systému podává např. I. Čornejová. Tovaryšstvo Ježíšovovo - Jezuité v 
í í p ^ c h > Praha 1995, s. 59-73. 

0 obněji viz Mikulec, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, 2000, s. 102. 
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šlechtici. Tato bratrstva, kongregace, vznikaly při jezuitských kolejích. V Kutné 

Hoře již kolem roku 1627 vzniklo bratrstvo Zvěstování Panny Marie, které bylo 

řádně potvrzeno o tři roky později. Kongregace se nejprve scházela 

v svatobarborském chrámu, později v blízké kapli Božího těla. Toto bratrstvo 

bylo české. V roce 1633 byla založena latinská kongregace Neposkvrněného 

početí Panny Marie, jehož členy byly zástupci všech zmíněných společenských 

vrstev, kteří ovládali latinu. O několik desítek let později, až v roce 1672, 

vznikla družina sv. Václava, jejímiž členy se stávali především havíři. Ti se 

nejprve scházeli v kapli Vlašského dvora, potom v kostele sv. Jakuba a od roku 

1705 ve svatováclavské kapli v chrámu sv. Barbory. 
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Kapitola 3. 

Jezuitská kolej za Třicetileté války 

Třicetiletá válka se dotkla i dějin jezuitské koleje. Ještě před samotným 

vpádem nepřátelských armád došlo k ohrožení jezuitských venkovských statků 

během proslulého velkého povstání v roce 1627, v čáslavském kraji 

bezprostředně spojeném s osobou kaplana Matouše Ulického. 

Dalším problémem byly nepřátelské armády, kvůli nimž byla kolej 

většinu času opuštěná, neboť Patres hledali bezpečnější místa. 

Na počátku roku 1632 se u města objevilo devět praporů pěšího vojska, 

které pobořilo domy v blízkosti svatobarborského chrámu. Zanedlouho přitáhli 

další vojáci, kteří prý bránili jezuitům v konání bohoslužeb. Kromě obyvatel 

města trpěl i venkovský lid včetně jezuitských poddaných, neboť jim vojáci 

plundrovali zásoby a domy. Například Křeseticích shořelo sedm domů. 

Vesničané také museli odvádět kontribuce a ubytovávat vojáky. 

Roku 1634 tábořilo na statcích císařské vojsko. Jejich chování bylo 

důkazem, že bylo úplně jedno, zda se jednalo o armádu nepřátelskou či nikoli. 

Vesničané si stěžovali, že jim vojáci působí škody na obilí a na dobytku. Proto 

byla část dobytka z jezuitských statků odvedena ke koleji, kde jezuité nechali 

držet stráže, ale i přesto se vojáci pokusili o loupež. V létě přitáhlo od Kolína 

nepřátelské vojsko. Město v té době bylo bez obrany. Jezuité a někteří šlechtici 

Proto město opustili. Ani budova koleje tak neušla rabování, o které se tentokrát 

postarali místní. Patres se do koleje vrátili až za čtyři dny, kdy přestalo hrozit 

nebezpečí. Začali ihned ohledávat škody na koleji a na statcích, z nichž se jim 

Prý podařilo zachránit sotva jeden.42 

219 
Hanuš, s. Ho. 
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Přepadení u Michalovic 

Patrně k největšímu ohrožení jak koleje, tak i samotných jezuitů došlo 

roku 1639, jak si ukážeme na dvou epizodách. 

K první z nich došlo roku 1639 na jaře, kdy k Praze přitáhl se svým 

vojskem Johann Banner. Kutná Hora jakožto tehdy ještě významné město (byť 

její sláva již byla na ústupu) se cítila být ohrožena. Ohroženi byli i jezuité, proto 

se snažili dostat se do bezpečnější míst spolu s bratry z jiných kolejí 

v nedalekém okolí. Jako místa úkrytu se zdála být vhodná především dvě města, 

Jihlava a Německý (dnešní Havlíčkův) Brod. 

Z koleje proto 31. května, v den, kdy došlo k vpádu nepřátelského vojska 

do Čech, vyrazila výprava se třemi vozy a dvěma jízdními koni, která se vydala 

směrem na jihovýchod. Když dorazila ke vsi Michalovice, jež leží asi na půl 

cesty mezi Kutnou Horou a Ledčí nad Sázavou. Zde se zastavili v místní krčmě, 

kde se posilnili na další cestu. Povšiml si jich však místní obyvatel Václav 

Kyselka a než jezuité vyrazili na cestu, Kyselka svolal vesničany (v tom mu 

Pomáhal jeho ještě nedospělý syn). Vesničané si zaopatřili „všelijaké zbraně" a 

shromáždili se na příhodném místě v lese mezi Michalovicemi a Hostovicemi, 

kudy se měli jezuité ubírat. Vesničané se jich nakonec dočkali a překvapené 
patres přepadli.43 

Na místě byli zabiti tři jezuité. P. Jan Maegh, který jel mezi prvním a 

druhým vozem na koni, byl zastřelen. Stejný osud čekal i P. Václava Trnošku, 

který nebyl členem kutnohorské koleje, ale uprchl sem z Jičína. Nemilosrdný 

osud dostihl také P. Martina Ignatia, který ležel nemocen v jednom z vozů. 

Jeden z vesničanů mu roztříštil čakanem hlavu, čemuž jezuita na místě 

0 Přepadení pojednává Historia Collegii na s. 38-39, taktéž Oliva, Tovaryšstvo Ježíšovo na s. 289. 

19 



podlehl.44 Jak píše V. Oliva, z místa činu se zachránil P. Leczycki který uprchl a 

na útěku ztratil cenné rukopisy a ostatky svatých, které sedláci zničili.45 

Vesničané samozřejmě pobrali, co mohli. Mezi ukradenými věcmi byly 

ostatky svatých, které jezuité z Kutné Hory odvezli, aby nepadly do rukou 

nepřítele. Stejně dopadly i různé knihy, šatstvo a rituální předměty. (Později se 

povedlo získat zpět některé ukradené věci, které byly uloženy do kolejních 

pokladů a uctívány). Přeživší jezuité byly vysvlečeni do košilí a obráni o šatstvo. 

Mrtví jezuité byli uloženi rytířem Bernardem Gersdorfem z Malšovic 

v kostele sv. Trojice vLedči nad Sázavou, odkud byly 3. června téhož roku 

jejich ostatky vyzdviženy a pohřbeny u sv. Barbory v Kutné Hoře, tedy shodou 

okolností v den, kdy jezuitům, kteří byli zpět v koleji, začaly další nesnáze, o 

nichž bude pojednáno níže. Pohřeb proběhl v tichosti, protože před branami 

města stála švédská armáda 

Jaké byly osudy oněch vesničanů? Václav Kyselka a další čtyři sedláci 

byli vsazeni do kutnohorského vězení, odkud se jim podařilo uprchnout, avšak 

byli chyceni a v roce 1642 uvězněni v Praze, kde byli postaveni na pranýř a 
, 46 vy mrskáni. Poté byli vypovězeni z království. 

Mrtví jezuité byli později uctíváni a na místě přepadení byl roku 1677 
Postaven kříž. 

44 p . . . — 

45 r i J ^ v o Ježíšovo, Brno 1910, s. 18-19. 
46 ' a m t é ž , s. 289-290 

Hanuš, s. 142. 
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Zajetí jezuitů Švédy 

O této epizodě z období Třicetileté války se nám zachovala latinsky psaná 

zpráva47, jejímž autorem je jeden ze zajatých jezuitů. Avšak nutno podotknout, 

celá událost měla na rozdíl od dříve zmíněného přepadení u Michalovic alespoň 

pro Patres šťastný konec. Zpráva pojednává o událostech léta 1639. Kapitola 

sice nebude pojednávat o sporu s městem, ale pro nás jsou tyto události zajímavé 

především z jednoho důvodu, mezi zajatými byl i kutnohorský šepmistr Michael 

Fatigat. Avšak zpráva pojednává z pochopitelných důvodů především o utrpení 

samotných jezuitů. Přistupme nyní k oněm událostem. 

Při obléhání Prahy ke Kutné Hoře přitáhla 3. června kolem deváté švédská 

posádka, obsadila důležité městské brány a ihned její vedení začalo jednat 

z městským senátem o výši výpalného. Švédové neopomněli ani na Tovaryšstvo. 

Všichni přítomní jezuité se měli včetně rektora Bartolomea Hausera dostavit 

k Žižkově bráně. 

Mezitím však byli oloupeni jezuité Jan Faber, Martina Cazzavetl a Martin 

Hoffmann, kteří byli zajati a dovedeni k Čáslavské bráně. V koleji bylo v té 

době přítomno pět bratří, z nichž tři se ukryli. Zbývající dva, rektor Bartolomeo 

Hauser (Hauserus) a P. Guilhelm (Guilhelmo)měli být odvedeni ke 

generálmajorovi, který již byl na pochodu směrem k Pardubicím. Spolu s nimi 

byli z koleje odvedeni i koně. Zajato bylo pět bratří (ve shodě s kronikou 

koleje). Byli to rektor Bartolomeo Hauser, Martin Hoffman, Jan Fáber, Martin 

Cazzavetl a Guilhelmo. Těchto pět jezuitů, z nichž jeden je autorem zprávy, jež 

je sice psána ich-formou, avšak všechny zúčastněné jmenuje třetí osobou, proto 

je těžké určit, kdo je jejím autorem, mělo být odvedeno ke švédskému 

generálmajorovi. Domníváme se, že autorem zprávy by mohl být koadjutor 

Martin Hoffman. 

^ Relatio captivitatis qinque personarum et Soc. Jesu Collegii kuttenbergensis a militibus Suedicis 3. Junii 
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Ten se však již nenacházel v Kutné Hoře, ale byl s částí vojska na 

pochodu k Pardubicím. Dva s bratří spolu se zajatým císařským rychtářem a 

šepmistrem Michaelem Fatigatem uvízli v noci v polích. Za celou dobu, než 

mohli pokračovat v cestě, nesměli vystoupit z vozu. Následujícího dne ve dvě 

hodiny konečně dorazili k Pardubicím do generálmajořova ležení, který jim 

slíbil, že budou propuštěni, pokud ovšem zaplatí výkupné ve výši 10 000 

dukátů. Jezuité tvrdili, že bohužel nemají peníze a nemohou tedy na tuto 

podmínku přistoupit. Generálmajor jim nevěřil. 

Nicméně zasáhly brzké události, neboť Švédové o páté hodině odpolední 

vypálili předměstí Pardubic a vojsko se poté vydalo na pochod k Hradci 

Králové. Jezuité byli odvedeni spolu s Poláky. Generálmajor byl s částí vojska 

na opačném břehu Labe. Do části vojska, v níž se nacházeli jezuité pronikly 

zprávy, že se generálmajor vrací k Pardubicím. Byl proto vydán rozkaz překročit 

Labe. Pisatel zprávy popisuje velice tragickým tónem, jak se jim vojáci 

vysmívali, když se brodili přes řeku a činilo jim to zvláště díky únavě po 

strastiplném cestování značné potíže. 

Když se jezuité znovu setkali s generálmajorem, byla jim učiněna další 

nabídka. Tentokrát generálmajor požadoval „pouze" 5 000 dukátů. Jezuité 

z pochopitelných důvodů nemohli vyhovět ani této žádosti. Proto museli 

pokračovat v pochodu. Večer dorazilo vojsko k Chlumci. Velitel hradu se rychle 

vzdal Švédům, kteří hrad obsadili. Jezuité byly uvězněni v bývalém pokoji 

hradního písaře. Podle zprávy byla doba strávená v Chlumci trýznivá, neboť 

jezuité zde byli mučeni hladem. Jednoho dne přišli za nimi čtyři trubači, 

Patres byli velice vystrašeni, neboť nevěděli, co trubači chtějí. Do toho přišel 

děkan čáslavského kraje, který byl toho názoru, že jezuité prý budou mučeni a 

trubači mají hraním zastínit jejich křik. Zmíněný děkan proto poslal žádost 

generálmajorovi, aby jezuité byli ušetřeni mučení. Ten na to prý reagoval 

smíchem, že jej nic takového nenapadlo. Trubači prý přišli jen oznámit, že se 

vyhladovělí jezuité mají dostavit k jídlu. Ať již to bylo jakkoli, ze zprávy je 
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patrný strach a nejistota jezuitů, co snimi bude, byť k jejímu sepsání došlo až 

později, po propuštění. Generálmajor měl v úmyslu Chlumec opustit, avšak 

jezuité zde měli zůstat pod dohledem držitele tvrze. Ještě před odjezdem 

generálmajor vznesl požadavek výše výkupného na 80 000 duktů, neboť 

neustále nemohl uvěřit proklamované tísni jezuitů. 

Ti tedy byli dále drženi na hradě, avšak po třech, čtyřech dnech byl 

odvolán dosavadní držitel tvrze, který s jezuity zacházel slušně, a místo něj byl 

do této funkce dosazen Jakýsi capitanus", prý mladý a dosti nelidský. 

Vyhrožoval jezuitům, že je nechá uvrhnout do „psí díry", avšak na přímluvu 

Anny Kinské jim byl trest „zmírněn". Byli vsazeni do jakési komůrky, kde 

s nimi byli vězněni i zmíněný děkan a nějací dva fárán. Dokonce po čtyři dni 

byli pravidelně stravováni. Avšak to nemělo mít dlouhého trvání. Děkan 

s oněmi faráři totiž byli převedeni jinam, do lepších podmínek, protože se 

zavázali zaplatit výkupné 600 imperiálů. Oproti nim byli jezuité přestěhováni do 

tmavé místnosti, kde byli nuceni žít doslova a do písmene o chlebu a o vodě. 

Zde žili ve tmě a zápachu, až jim na opakované žádosti bylo vyhověno alespoň 

ohledně světla. Do zdi byl udělán otvor, jakési malé okénko. Avšak našla se 

pomoc zvenčí. Jezuitům začal pomáhat jakýsi dvanáctiletý chlapec, jehož Patres 

nazývali Habakukem. Spolu se svoji matkou jim nosil chléb, vejce nebo 
dokonce kousky masa. Pomáhal několik dní. Dokonce pomáhal přes zákaz 

věznitele. Pouze několik dní pomoc nedorazila, avšak poté se chlapec objevil 
znovu. 

Oni dva však nebyli jedinými pomocníky. Jednou přišli za jezuity dva 

kazatelé, z nichž jeden slíbil, že se za ně přimluví. Pomohl jim také jakýsi voják, 

který se s nimi podělil o svůj chléb, či arcikníže Holštejn, který se přimluvil za 

to, aby jezuité dostávali více jídla. 

Prosby však nebyly moc platné. Generálmajora zajímaly peníze. Výši 

^ k u p n é h o neustále měnil. Jednou požadoval 30 000 dukátů, poté „snížil" na 
1 5 000. Nakonec skončil na 10 000. Jezuité vysvětlovali j iž poněkolikáté, že je 
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to příliš vysoká částka. Rektor Hauser nabídl 1 000 zlatých, což se zase nelíbilo 

generálmaj ořovi. 

Patres nakonec strávili na Chlumci čtyři týdny. Poté byli hnáni do 

Poděbrad, kde se měli osobně setkat s generálmajorem. Jak popisuje autor 

zprávy, cesta byla velmi únavná. Jezuité žádali alespoň pro rektora místo na 

voze, protože pro bolest nohou pro něj bylo problematické jít pěšky. Nabídnuté 

místo na voze prý bylo tak nepohodlné, že se raději vrátil k pěší chůzi. Cestou se 

dokonce museli brodit bažinami. 

Do Poděbrad dorazili až v nočních hodinách. Zde se však nesetkali. 

Generálmajor pouze poručil prefektovi dvora, aby jezuité byli odvedeni do 

Rychnova (či Rychnmburka?). Rozkaz zněl, že mají jít pěšky s dragounským 

plukem. Došlo k dalším nesrovnalostem ohledně stravy, neboť jezuitům bylo 

nabídnuto studené maso, které však z náboženských důvodů nemohli přijmout, 

neboť byl den „venerik". Odmítli i „páchnoucí" rybu. Na cestu j im byli nakonec 

přiděleni dva koně, kteří však byli ve velice zuboženém stavu a nebyli osedláni. 

Na žádost byli alespoň opatřeni přikrývkou. Mladší z koňů byl přidělen 

rektorovi. 

Cesta za velkého horka byla únavná a vojáci se prý utrpením jezuitů velmi 

bavili. Jako místo další zastávky byla určena Mladá Boleslav. Zde byl příchod 

jezuitských zajatců podle pisatelových slov pojat jako divadlo pro veřejnost, 

jezuité měli být totiž vystavěni posměchu. Byli vedeni přes náměstí k hradu, 

avšak prefekt je nechal přivést zpátky k náměstí. Poté byli konečně ubytováni. 

Avšak podle autorových slov, obyvatelé Boleslavi s nimi soucítili a dokonce se 

jim dostalo pomoci od některých měšťanů v podobě různých potravin, piva a 

doušku vína (posláno od Michala Slavaty). Autor zprávy neopomněl 

Poznamenat, že většina dobrodinců byla katolického vyznání. 

Po snídani se měli jezuité dostavit do tvrze (ve zprávě uvedené pod 

názvem Monegratiurri), kde byl velitelem mladý Čech jménem Korvet. Zde se 

jim dostalo pohoštění ve formě chleba, vajec a piva. Přítomen byl také místní 
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farář „člověk surový, poloopilý a mravů neznalý." S ním se Patres dostali do 

sporu, neboť jim tvrdil, že to, co právě prožívají je boží trest za jejich modlářství 

a rozněcování vzpoury. Korvet jim všem poručil aby mlčeli. Po pohoštění byli 

jezuité vyprovozeni se všemi poctami a pokračovali v jejich cestě. 

Následující noc strávili vDubé, která však byla zle zplundrována 

švédskými vojsky. Zde byli ubytováni v nuzných podmínkách o střídmé stravě, 

dokonce byl pro ně problém sehnat slámu na lůžko. 

Dalšího dne, v neděli 3. července, dorazili konečně do Rychnova. 

Okamžitě byli odvedeni do tvrze. To vše se odehrálo za přihlížení davu místních 

obyvatel, kteří již nebyli Tovaryšstvu tak příznivě nakloněni jako Boleslavští. 

Od velitele hradu, kam byli odvedeni, se jim však dostalo vlídného přijetí. Byly 

jim přečteny listy od generálmajora a najit žalář, kde měli být drženi. Místnost 

to prý byla nehostinná, avšak vypadala lépe než ta, do které měli být uvrženi 

Původně. V noci však došlo k menšímu incidentu. Jezuity doprovázející prefekt 

byl pozván na svatební hody, které se konaly ve městě. Prefekt se na hostině 

velmi opil a v jednu hodinu se v tomto stavu vrátil na hrad s taseným mečem, 

Přistoupil k okénku žaláře a vyptával se jezuitů, jak se jim vede. Patres si 

postěžovali, že by potřebovali otep slámy na lůžko. Poté se jim prefekt začal 

posmívat (říkal prý „Nejste takoví lehkomyslní ptáčkové? Řekněte, že ne."). 

Přistoupil jakýsi dragoun z pluku, snímž jezuité do města dorazili a prosil 

Prefekta, aby jezuitům sehnal slámu. Prefekt místo toho na vojáka zaútočil a prý 

jej i zranil mečem. Voják se dal na útěk, avšak byl chycen a zmlácen. Prefekt 

byl za výtržnost pokárán kurýrem, který také na jezuity asi týden dohlížet poté, 

co se prefekt na týden odebral do Turnova. Pod jeho dozorem se jezuitům vedlo 

o něco lépe. Byli přestěhováni do bývalé pokladnice (kde strávili nakonec 

několik týdnů). Také se jim dostávalo většího množství stravy. 

Za jejich pobytu v Rychnově dostali další ultimátum od generálmajora. 

Podmínka zněla, že buď složí 10 000 dukátů, nebo budou odvedeni do 

Stralsundu. Do toho zasáhla další skutečnost, že obytné části hradu musely být 
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postoupeny panu z Wittenberka. Jezuité proto byli odvedeni k městské radě, 

která rozhodla, že mají být uvězněni ve skladišti pro sůl. Jiné místo se prý 

nepodařilo nalézt. Zpráva má opět silné ideologické zabarvení, neboť prý jediný 

katolík v obci (lépe řečeno, téměř jediný), člen městské rady, jim také jako 

jediný vypomáhal donesenými potravinami. Podmínky ubytování byly velmi 

nepříznivé a onemocněl zde Martin Hoffman. Po čtyřech dnech byly proto na 

četné žádosti přestěhováni o staré zbrojnice, kde bylo poněkud více světla, ale 

také zápach. Co se týče jídla, byli odkázáni na rychtáře. Jak praví autor zprávy, 

ten byl sice jezuitským žákem z koleje v Jičíně, avšak nezacházel s nimi příliš 

dobře. 

Po několika dnech byli jezuité náhle odvedeni. K jejich překvapení však 

jejich cesta nesměřovala směrem do Stralsundu, ale zpět do Poděbrad. Cestou se 

znovu zastavili v Mladé Boleslavi, kde byli pohoštěni u rychtáře. Obyvatelé 

města bratřím opět projevili náklonnost, takže si zdejšího dobrodiní podle 

Pisatelových slov užili i jejich věznitelé. 3. září konečně v průvodu asi 40 

dragounů dorazili k Poděbradům, kde jim vyjel naproti sám generálmajor a 

pozdravil je. Ihned se jich optal, zda jsou připraveni složit 10 000 dukátů či 

chtějí dále zatvrzele pokračovat v jejich vzdoru. Patres se opět začali vymlouvat 

ne jejich nuznou situaci. Generálmajor poručil odvést jezuity do zámku. Byla 

jim poskytnuta lázeň a pro rektora a pisatele zprávy byli pozváni ke 

generálmajořovu stolu. Při jídle se jich ptal, jak se jim vedlo v Rychnově. Výši 

výkupného slevil na 3000 dukátů, avšak ani na tuto podmínku rektor 

nepřistoupil. Generálmajor proto změnil podobu výkupného. Jezuité mu měli 

doručit jeden sud španělského vína, dále jeden sud vína rýnského a několik sudů 

vína českého a moravského. Tato podmínka však pro jezuity byla také 

nesplnitelná, alespoň co se týkalo kolejních zásob. 

Po dlouhém a marném naléhání generálmajor konečně pravil, že jezuité 

jsou od této chvíle svobodni od všeho věznění a od všech peněz, za což můžou 

Poděkovat přímluvám hraběnky Šlikové a také hraběnky Bannerové. Když byl 
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rektor s pisatelem zprávy na odchodu, generálmajor jim připil na zdraví a náhle 

se optal, co jezuité dají za tak věrné střežení místo peněz? Žádal, aby jeden 

z nich u něj zůstal ( k čemuž se propůjčil pisatel). Tento jezuita měl být druhý 

den poslán do Prahy, aby u Gallase žádal pro generálmajora sud rýnského a sud 

španělského vína. Ostatní bratři byli propuštěni a vysláni do Hory. Nyní již 

nemuseli kráčet po svých, alespoň do Kolína byli totiž dovezeni. 

Mezitím generálmajorův host a pisatel zprávy s generálmajorem 

povečeřel a taktéž u stolu došlo k jakési náboženské disputaci. Když dotyčný 

splnil „vinnou" misi, byl se vší poctou propuštěn. Jak píše ve své zprávě, 

generálmajor mu prý chtěl za jeho cestu něco zaplatit, avšak jezuita peníze 

odmítl, což prý udělalo velký dojem (ať již to bylo ve skutečnosti jakkoli). 

Tolik tedy zpráva, již můžeme považovat za celkem věrohodnou, ač se 

zaměřuje pouze na jezuity, o ostatních zajatcích se zní nic dalšího nedozvíme. 

Také je nutno přihlédnout k poněkud „bolestínskému" vyznění zprávy, avšak 

můžeme věřit tomu, že ona nejistota a útrapy zde vykreslené se opravdu 

zakládají na skutečnosti. 

Po návratu do Kutné Hory byl nemocný koadjutor Martin Hoffman poslán 

do Prahy na léčení a ostatní jezuité raději volili azyl v Jihlavě před ohrožením 

v Kutné Hoře. Jejich rozhodnutí bylo zapříčiněno faktem, že kutnohorská kolej 

byla úplně vyloupena. Jak bylo poznamenáno na začátku této kapitoly, z koleje 

bylo odvedeno 30 koní. Odvedeni však byli i poddaní. Den „před svatým 

Ondřejem" se Švédové vrátili do Hory a město vyloupili. Z jezuitské koleje byli 

odvedeni dva poslední koně.49 

Další ohrožení města přišlo v roce 1642, kdy byl v kutnohorské koleji 

Poskytnut azyl jezuitům z jiných kolejí (z blízkého okolí), kteří se ve svých 

rezidencích cítili být ohroženi. Kutná Hora dostala ultimátum. Část zde 

48 

49 Hmiuĝ  ŝ l 44 caPl'v'tatis-
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přítomných jezuitů proto raději zvolila útěk z města. Jiní Patres zde ale zůstali, 

aby mohli pečovat o své školy a konat bohoslužby.50 

Následujícího roku Švédové přitáhli ke Kolínu. Odtud byly poslány asi 

dvě stovky vojáků, aby obsadily. Avšak narazili na odpor, proto řada Švédů 

utrpěla četná zranění a někteří zde přišli o život. Ze strachu o kolej byli proto na 

stráž postaveni čtyři vojáci. Avšak bylo to málo platné, Švédové zaútočili na 

kolej tak jako tak. Asi pětadvacet tehdejších obyvatel koleje se v té chvíli 

nacházelo v chrámu, ostatní byli zavřeni v kolejní jídelně. Každý musel zaplatit 

100 dukátů. Avšak Švédové naštěstí nikomu neublížili kvůli rozkazu. 11. června 

dorazila na Kaňk švédská jízda, odkud zaútočilo na město, které vyloupila. 

Pomocí žebříků se asi šedesát vojáků vloupalo do koleje, odkud odvedli třicet 

koní, devatenáct volů, jednadvacet krav a šedesát ovcí. Jezuitům se však opět 

nic nestalo. Gustav Wrangel poslal do koleje dvacet střelců, kteří ji měli 

ochraňovat. Jezuitská kronika také zmiňuje přítomnost některých českých 

nekatolických kazatelů, kteří přišli spolu se Švédy, avšak ty Švédové s sebou do 

koleje nepřivedli.51 Sám po svém příchodu ke koleji se obdivoval 

svatobarborskému chrámu a jezuitů se začal vyptávat na katolickou víru.52 

Jezuitům hrozilo nebezpečí ještě roku 1646, kdy se proti nim obrátil hněv 

kutnohorského lidu, neboť Patres podle něj byli nepřáteli míru a jsou příčinou 

války a stím spojených útrap. Proto o Božím těle jezuité uspořádali okázalou 

slavnost spojenou s divadelním představením, které je mělo ospravedlnit.53 

50 

5,5^8.144. 
„ ' a m t é ž , s . 144. 

Tamtéž, s. 145. 
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Kapitola 4. 

Stavba nové kolejní budovy 

a oprava střechy svatobarborského chrámu 

O založení koleje se jednalo již v roce 1624. Jak jsme pověděli v první 

kapitole, Nejvyšší mincmistr a reformační komisař čáslavského kraje Vilém 

Vřesovec tehdy požádal císaře Ferdinanda II. o založení koleje. Císař 14. září 

1625 jezuitům vedle statků zabavených konfiskacemi také tehdy zastavěné 

pozemky mezi chrámem sv. Barbory, svatobarborský chrám a také bývalý 

luteránský kostel sv. Jiří. Císař jim držení tohoto majetku včetně platu 

z královské mincovny potvrdil nám již známým listem z 18. dubna 1633.54 

Krátce poté vznikla prozatímní školní budova, která se nacházela západně 

od dnešní jezuitské koleje. Potřebné prostředky na vybudování nové budovy se 

podařilo shromáždit až o třicet let později. 

Rozhodnutí postavit novou budovu koleje padlo roku 1666, neboť 

dosavadní sídlo řádu již nevyhovovalo svojí velikostí. 1. září tohoto roku byla 

vyměřena stavební parcela. Také se začaly bourat zde stojící měšťanské domy, 

Z nichž některé byly středověkého původu. Zachovaly se pouze suterénní 

prostory jednoho z domů, neboť při stavbě koleje byly volně spojeny se 

suterénem středního příčného křídla. Hlavní dlouhé křídlo bylo založeno na 

místě tehdejší ulice, která byla nahrazena novu komunikací, která vznikla na 

uměle navršené rampě. Vlček uvádí, že zbourání všech staveb stojících 

v prostorách základů koleje patřilo k jezuitské praxi, kdy se jen výjimečně dají 

Pod kolejemi nalézt zbytky starších staveb, což dokládá i příkladem pražského 

Klementina nebo stavbou koleje v Jihlavě.55 

54 

vedle víčkaZUltSká V K u t n é H o ř e ' I n K u t n á H o r a v d o b ě b a r o k a - Antiqua Cuthna 1, Praha 2005, s. 214, 
době barni-.,Se s t a v b o u jezuitské koleje zvláště z uměleckohistorického hlediska zabývala Altová, Kutná Hora v 
" Vlček°s 2in5 H°ra' Praha 200°' S" 42M23" 
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Městská rada na pomoc řádu nechala upravit zahrady za budoucí 

budovou. Hanuš také uvádí donátory, kteří přispěli na novou stavbu, jmenujme 

provinciála řádu Daniela Krupského (ten s. 149 přispěl)1100 zl.), dále Litmíra 

Obyteckého zObytec nebo Jana Wettera. Město samo přispělo 130 zlatými 

stavbu nové komunikace k chrámu. Také přispěly stavebním materiálem, který 

dodaly ze svých pozemků z městu náležejících vesnic. Dokonce se díky pomoci 

jezuitům dostali do sporu se Sedleckým klášterem v momentě, kdy se jali lámat 

kámen na stavbu na klášterním pozemku Na Ptáku nedaleko města.56 

Architektem stavby se stal Giovanni Domenico Orsi (1633/1644-1679), 

významný architekt italského původu (vídeňský rodák), který od padesátých let 

působil v Čechách. K 2. březnu 1667 je datována smlouva mezi ním a rektorem 

P. Janem Motitiem, kde se Orsi zavázal postavit první polovinu budovy se třemi 

věžemi v průčelí. Tato polovina objektu měla být zaklenuta pouze v přízemí a 

patře, v projektu také byla zahrnuta dvojice hlavních schodišť a vedlejších 

šneků.57 Podle J. Vlčka je dochovaný Orsiho plán pouze nerealizovanou 

variantou, neboť příčná křídla zde nemají hloubku, která by odpovídala situaci 

terénu a vybudovanému stavu. Návrh vznikl totiž v době, kdy se nepočítalo 

s posunutím celé stavby směrem na východ do prostoru dnešní ulice.58 

Položení základního kamene proběhlo 8. května 1667. Kámen položil 

prefekt budoucí koleje a ředitel stavby P. Jan Scribonius. Celého aktu se 

zúčastnili významní hosté z řad šlechty a do města za tím účelem dorazila 

Procesí z Kolína, Čáslavi, Týnice, Chotusic, Církvice, Křesetic a Bykáně. U 

kamene byla položena řada ostatků, např. sv. Aretia, sv. Viktorie, sv. Agáty 

nebo prsten sv. Xaverie. Poté se konala slavnostní mše a rektor Moticius položil 

První maltu, v čemž ho následovali i někteří další hosté.59 Krátce po položení 

základního kamene došlo k vyzdění základů severního křídla. Důkazem, že tato 

* Hanuš, s. 148 

. Smlouva byly plném znění publikována, viz Roubík, Smlouva o stavbě jesuitské koleje Kutné Hoře z r. 1667, 
>n Památky archeologické 37, 1931, s. 106-107. 
5 9 ™ > s . 214-215. 

"anuš, s. 149. 
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část je z celé koleje nejstarší, je podle P. Vlčka štuková výzdoba, která pouze 

v tomto křídle byla provedena v plném rozsahu. Také její tvaroslovný charakter 

odkazuj e na 17. století .60 

Vraťme se ještě k původní podobě Orsiho projektu. Podle dochovaného 

exempláře měla kolej mít půdorys písmene E a jak bylo řečeno výše, tři věže. 

Tento původní projekt byl později měněn pouze v detailech, až na viditelnou 

změnu půdorysu, neboť ten byl nakonec realizován pouze do tvaru obráceného 

písmene F. Všechna křídla koleje mají dvě patra o dvou traktech. 

Stavba byla ukončena ve čtyřicátých letech 18. století, kdy se na ní krátce 

v závěrečných pracích podílel i Kilián Ignác Dientzenhofer. Zřejmě kvůli 

nedostatku financí stavba pokračovala pomalu (podle účtů z let 1675 - 1677 

byly na kolej vydávány jen malé částky). 

Teprve 1. listopadu roku 1678 se jezuité mohli nastěhovat do severního 

křídla. V roce 1689 teprve vznikla štuková výzdoba provizorního refektáře. 

Orsi zemřel v roce 1679. Nestihl tak naplnit smlouvu, neboť nebyla 

dostavěna ani polovina koleje se středním příčným křídlem. Avšak pokračovalo 

se podle jeho plánů. Další stavební práce na koleji jsou doloženy k roku 1710, 

kdy bylo dokončeno šest dalších cel. V této době, mezi léty 1709 až 1716 byla 

dokončena terasa s cestou před kolejí, jíž ozdobil svými sochami jezuitský 

koadjutor, sochař František Baugutt (sochy byly vytvořeny v letech 1707-1718). 

Roku 1716 byla tato terasa vydlážděna a opatřena vázami, které patrně taktéž 

Pocházely z Bauguttovy dílny.61 

Zřejmě roku 1721 bylo rozhodnuto o stavbě druhé poloviny budovy, té 

části stojící blíže u chrámu sv. Barbory. 2. října 1721 položil základní kámen 

k jižní věži samotný provinciál. Tato jižní část byla stavěna podle vzoru severní 

části, tedy se opět vycházelo z Orsiho projektu, změněny byly pouze některé 

detaily. Střední příčné křídlo bylo ponecháno v provizorním stavu a bylo 

6 0 , , . 

M^s.216 . 
Tamtéž, s. 216. 
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dokončeno až na samý závěr stavebních prací. Zde již byl opuštěn Orsiho 

projekt, a celá část byla přizpůsobena novějším slohovým požadavkům. Na 

tomto křídle se zřejmě podílel zmíněný Kilián Ignác Dientzenhofer, který 

v Kutné Hoře stavěl pro Voršilky, Geho účast jako jezuitského architekta je 

doložena v roce 1733,62 podílel se patrně na tomto středním křídle) a bylo 

dostavěno před polovinou 18. století. V této době byla také vystavěna do 

dnešních dnů nedochovaná spojovací visutá chodba s chrámem sv. Barbory. 

Poslední příčné křídlo na jihu koleje, nebylo patrně ani založeno, proto kolej 

měla ve své finální fázi půdorys písmene F, nikoli plánovaného E.63 

Zajímavé je, že budova koleje vlastně za doby jejího obývání členy 

Tovaryšstva Ježíšova nebyla dokončena. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 

na stavbě pokračoval až vojenský erár, který kolej dostal k držení. Erár začal 

kolej přizpůsobovat kasárenským účelům. Byly vybourány příčky, jež 

oddělovaly jezuitské cely. Nahradily je eliptické pasy, aby tak mohly vzniknout 

větší prostory. V severní části byl roku 1778 příčkami oddělen nově vzniklý 

vojenský špitál.64 Další stavební úpravy proběhly až v letech 1843 až 1844, kdy 

byla stržena střední věž a místo ní byla v y b u d o v á n a jednoduchá atika dochovaná 

až do dneška. Vletech 1856 až 1858 byly přistavěny věže při dvorních 

fasádách. Tyto věže byly zřízeny za účelem budování hygienických zařízení. 

Další část koleje byla přizpůsobena účelům vojenského výchovného ústavu.65 

Jen na okraj, armáda kolejní budovu opustila až v roce 1997. 

Podívejme se stručně na některá specifika samotné stavby. Kolej je 

Poněkud atypická proti jiným řádovým domům svojí lokací. Tovaryšstvo si totiž 

Pro své domy vybírali povětšinou místa ve středu města v blízkosti ústředního 

tržiště. Za umístěním kolejí právě zde si členové řádu tvrdě stáli. V Kutné Hoře 

však byla poněkud jiná situace. Především se jednalo o lokaci svatobarborského 

^ ^ o ž ě n o z á p i s e m z Kvaternu 1733-35 ke dni 27. dubnu 1733 (podle Pavla Zahradníka), Státní okresní archiv 
utná Hora, fond Archiv města Kutná Hora. 

M Altová, s. 422. 
„Vlček, s. 217. 

Tamtéž, s. 16, dále popis stavebních prací in Altová, 2000. 
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chrámu, který i bez západní fasády působil impozantně. Také umístění 

kutnohorského hlavního tržiště nebylo vhodné pro stavbu koleje. Důležitou roli 

sehrála i terénní situace. Kolej tak byla umístěna na terénní vlně, proto její 

chodby neprobíhaly u vnější fasády, avšak na nádvorní straně. Do dnešních dnů 

tak budova tvoří jednu z hlavních dominant kutnohorského panoramatu, 

můžeme tedy odhadnout, jak působila v 18. století. Jezuité si rozhodně nemuseli 

stěžovat na volbu tohoto místa. Pozoruhodná je z tohoto hlediska stať B. Altové, 

zabývající se jezuitským vnímáním města jako obrazu. „Je zřejmé, že [jezuité -

pozn. JH] vnímali město jako obraz, když si vybrali ke svému působení místo 

svatobarborského okrsku. Obsazením svatobarborského chrámu se zmocnili 

nejen symbolu města, ale i klíčového místa, ze kterého pak ovládali fakticky i 

vizuálně celé město. Tento sice ve vztahu k městu excentricky umístěný okrsek 

se stal důležitým východiskem k dalším zásahům do skutečného i mentálního 

obrazu Kutné Hory a byl zásadní pro její proměnu z města gotického v město 

barokní."66 

Strohost celé stavby odpovídá „vojenským" regulím řádu, její popis 

z architektonického hlediska podává Pavel Vlček.67 Jako nejpozoruhodněji část 

stavby uvádí prostor prozatímního refektáře, který je uzavřen výsečovou 

klenbou, pokrytou bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Avšak většina 

výzdoby (zvláště té malířské) se kvůli armádním úpravám dochovala pouze ve 

fragmentech. Přesto je stavba koleje dodnes významnou barokní památkou (v 

jejíž štukové výzdobě můžeme nalézt i pozdější rokokové prvky), která tak čeká 

na své další využití.68 

V této kapitole však nesmíme zapomenout na stavbu, vedle níž kolej 

vyrostla, a to samotný svatobarborský chrám. Právě působení řádu mu až do 
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přelomu 19. a 20. století vtiskl podobu, jak ji dnes známe pouze z dobových 

vyobrazení. Jak jsme zmínili v kapitole o sporu o městský znak nad 

svatobarborským portálem, na chrámu bylo potřeba provést důležité opravy. 

Zvláště stav střechy byl v havarijním stavu, což bylo patrné zvláště za rektorátu 

nám již známého Fabiána Veselého. Část této problematiky jsme načrtli 

v kapitole o sporu o městský znak. 

Ve třicátých letech, letech 18. století byl stav střechy v tak neutěšeném 

stavu, že bylo potřeba nějak zakročit. Hrozilo totiž, že by chatrná stanová 

střecha mohla případným pádem vážně poškodit klenbu. Avšak k celé věci bylo 

potřeba získat povolení české komory a císaře. Rektor proto císaři poslal žádost, 

datovanou k 2. srpnu 1732, kterou přednesl P. Jennemann. Karel VI. před svým 

výnosem však požádal místodržící v Praze, aby od čáslavských hejtmanů 

vyžádali dobrozdání. Čáslavští hejtmani se proto obrátili na kutnohorský 

magistrát, aby se k návrhu nové střechy vyjádřili. Rektor Veselý však městu 

oznámil, že již povolení od císaře získal. Město se však ohradilo a v žádosti 

čáslavským hejtmanům z 12. května 1733 magistrát prosil, aby nebyl realizován 

rektorův návrh na střechu, neboť nedodržoval její původní podobu. 

Tesař David Petz, který byl pověřen revizí, potvrdil, že je potřeba nové 

střechy. 11. května roku 1733 proto byla proto vyslána komise, která souhlasila 

stím, že je potřeba udělat novou střechu, avšak pod podmínkou, že bude 

zachována původní forma, tedy stanová střecha. 

Vztahy magistrátu a koleje byly v této době velmi napjaté, neboť jak je 

řečeno dále v této práci v kapitole pojednávající o sporu o umístění městského 

znaku nad portálem sv. Barbory, za Veselého rektorátu ještě před vypuknutím 

samotného sporu o znak vznikla celá řada drobnějších sporů, např. spor o 

uzavření cesty ke kostelu sv. Jiří, dále spor s perníkáři na svatobarborské cestě a 

v neposlední řadě spor, který se velmi dotkl samotného magistrátu. Jednalo se o 

Veselého nerespektování výlučnosti magistrátu při přijímání u hlavního oltáře, 
kdy právě členové magistrátu měli podle zvyklosti přijímat za speciální mříží 
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odděleně od prostého lidu. Veselý tuto výsadu nerespektoval a magistrát tak byl 

přinucen přijímat s ostatními návštěvníky mše. Proto se vzájemné vztahy nesly 

ve znamení podezřívavosti, což se ostatně projevilo i při opravách 

svatobarborské střechy.69 

Magistrát města pověřil tesařského mistra Davida Petze, aby chrámovou 

střechu prohlédl a podal městu zprávu. Petz městu potvrdil nutnost opravy. 11. 

května 1733 byla městem vyslána komise, která měla vše přehodnotit. Tato 

komise uznala taktéž nutnost opravy, avšak požadovala, aby rekonstrukce 

dodržela původní stanovou podobu. Rektor Veselý totiž neměl v úmyslu tuto 

podobu zachovat a volil úspornější a praktičtější variantu - sedlovou střechu. 

Dokonce oznámil městu, že již získal potřebné císařské svolení k opravě, avšak 

pro nedostatek peněz Tovaryšstvo nepomýšlí na pronikavější stavební zásahy. 

12. května zaslal magistrát žádost čáslavským hejtmanům, aby nebyl realizován 

Veselého návrh na úpravu střechy.70 Podívejme se na jeho záměr. 

Jezuité o rok dříve, v roce 1732 doporučili představitelům Kutné Hory, 
k terí uvažovali o stavbě nového městského kostela, architekta Františka 

Maxmiliána Kaňku, když Kaňka pracoval v Kutné Hoře na projektu kostela sv. 

Jana Nepomuckého, požádali ho jezuité, aby posoudil stav svatobarborské 

střechy. V roce 1733 se se stejnou žádostí obrátili i na architekta Kiliána Ignáce 

Dientzenhofera, který v té době projektoval klášter kutnohorských voršilek. Na 

Posudek těchto pražských architektů se odvolával Veselý v dopise císaři, kde 

zdůraznil potřebu stržení staré střechy a její nahrazení střechou novou, která 

vsak bude mít jinou podobu, právě na doporučení těchto architektů. Veselému 
dal" 1 z pravdu i místodržící, kteří si střechu prohlédli spolu s architektem 

Kaňk 
ou. Město tak utrpělo další porážku a chrám dostal podobu, jakou známe 

z cetných vyobrazení, např. slavné veduty Friedricha Bernharda Wernera.71 

<»Lohř 
ẐdělatiAfi*: * i . . 0ry 

s jezuity o městský znak na chrám sv. Barbory, in: Kutnohorské příspěvky k dějinám 

;; Tamtéž, S 52 53VL Sešit' s" 5 2 ' 
Antiqua r ! ^ 0 ^ ' K u t n á H o r a n a originální kresbě Friedricha Bernharda Wernera. In Kutná Hora v době baroka 

^umna I, Praha 2005, s. 205-213. 
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Místo stanové střechy získal sedlovou se třemi lucernami, která byl nahrazena až 

během rekonstrukce mezi léty 1884 až 1905 zpět střechou stanovou72. 

Kapitola 5. 

Jezuité a morový rok 1680 

Události okolo morové epidemie jsou pro nás zajímavé především 

vztahem jezuitské koleje a města. Jak je vidět z této práce, tento vztah častokrát 

přerůstal v otevřený konflikt, avšak morová rána dokázala alespoň načas 

vzájemné vztahy zlepšit. 

O hrozbě moru se kutnohorští dozvídali již během roku 1679. Tento rok 

byl pro jezuity první rokem stráveným v nové barokní kolejní budově. Jak praví 

Litterae annuae, jednalo se o vcelku poklidný rok, jednak co se týče 

náboženského života, na nějž se jezuitská kronika zaměřovala především, tak 

vztahu Patres a měšťanů. Tento rok také chrám sv. Barbory navštívil císař 

Leopold I. s chotí. Krátce po jejich návštěvě do chrámu zavítala i královna 

matka. Byla též obnovena platba na opravu střechy. Pro jezuity a jejich správu 

chrámu to byl tedy úspěšný rok.73 

Blížící se nebezpečí v podobě nemoci taktéž mělo za následek vzrůst 

náboženského cítění měšťanů. Taktéž rostl význam náboženských bratrstev, 

latinské sodality Neposkvrněné Panny Marie, české družiny Zvěstování Panny 

Marie, bratrstva sv. Václava, v jehož albu můžeme nalézt i zápis císaře 

Leopolda, který byl pořízen právě během zmíněné návštěvy. Na jezuitských 

Žatcích v Křeseticích a Žížově působila družina sv. Isidora. Je nutné zdůraznit, 
Ž v 

všechna tato bratrstva působila při kutnohorské koleji, jezuité tedy byli 
73 Svatoši KU-ná Hora V době baroka' m: Kutná Hora'Praha 2000 's"42L 

Kutná Hor e Z U l t S k é litterae annuae a jejich podání náboženského života v Kutné Hoře v morovém roce 1680, in: 
Havlík dál3 VJr°b ě b a r o k a - Antiqua Cuthna I. Praha 2005, s. 167-196. O moru pojednal ve své diplomové práci i Praha 2005 i q * ' U v a h y 0 m o r u r o k u 1 6 8 0 v K u t n é H o ř e > i n : K u t n á H o r a v d o b ě b a r o k a ' Antiqua Cuthna I, 

36 



hlavními organizátory náboženského života ve městě a v blízkém okolí. Ve 

městě též působilo jezuitské gymnázium a v kronice se dočteme o jeho inscenaci 

o sv. Tomášovi. 

Výroční zpráva za tento rok také pojednává o dvou požárech na dvou 

statcích, avšak k jiným vážnějším nehodám alespoň podle zápisů nedošlo. 

Jak byl naznačeno výše, do města se již začaly dostávat zprávy o šířící se 

nákaze. Roku 1679 se totiž mor rozšířil na Moravě a v jižních Čechách, proto 

kronika zaznamenává, že bylo uspořádáno prosebné procesí kutnohorských 

měšťanů za odvrácení černé smrti. Toto procesí byl zakončeno před chrámem 

sv. Barbory, kde se k měšťanům přidali i členové náboženských bratrstev a byly 

Přineseny alegorie Austrie, Moravie a Čechie. Jak poznamenává M. Svatoš, byl 

to „první pokus Kutnohorských hledat v té době před blížícím se neštěstí záštitu 

mimo tento svět."74 

S tím souvisí patrně i větší počet kajícníků a konvertitů, kteří začal 

vyhledávat jezuitské služby následujícího roku, který nás zajímá především, 

roku 1680. Zápisy v kronice uvádějí některá čísla, za celý rok prý bylo u 

Přijímání 21 410 věřících, ke katolictví konvertoval pět lidí, čtyři se zřekli 

židovství.75 Také se konala celá řada náboženských slavností, z nichž 

nejvýznamnější byla zasvěcena sv. Barboře a konala se 19. května. Přes 

nepřízeň počasí (za silného deště) se j zúčastnil velký počet Kutnohořanů a 

Čáslavských. Posledně jmenovaní se prý chtěli pro silný déšť vrátit, avšak 

nechali se přemluvit čáslavským děkanem, který pro tuto příležitost dokonce 

složil zpěv k poctě oslavované světice. Čáslavští byli později vděčni za toto 

rozhodnutí, neboť se domnívali, že právě jemu vděčí za fakt, že epidemie se 

městu téměř vyhnula. 

Také tento rok pokračoval růst vlivu zbožných bratrstev založených při 
koleji a rozrůstal se počet jejich členů. 

74 Tamtéž, s. 77. 
75 ~ 

lamtéž, s. 77. 
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Lidé se snažili blížící se pohromu odvrátit veřejnými demonstracemi své 

zbožnosti. O procesích jsme již hovořili. Mezi jiné projevy například patftly 

motlitby u sochy sv. Barbory, jež byla umísténa na sloupu u jezuitské koleje, 

kde se podvečerech scházely dívky a ženy. Jak uvádí M. Svatoš podle katalogu 

členů koleje, na počátku roku 1680 se v koleji nacházelo třicet jezuitů, mezi něž 

bylo započítáno i pět bratři, jež působili na misii v Jeníkově a dva kněží působící 

ve Zruči nad Sázavou. V koleji pobývalo jedenáct kněží, pět učitelů a sedm 

koadjutorů. V seznamu byla škrtnuta jména bratrů, kteří během epidemie 

zemřeli (mezi nimi i známý básník Fridrich Brýdl). Celkem bylo podle zápisů 

nakaženo deset bratří, avšak dva se uzdravili. 

Pisatel výroční zprávy uvádí, že mor do Kutné Hory, konkrétně na 

předměstí Páchu přinesl v červenci roku 1680 student logiky František 

Chrastovský, který krátce nato zemřel. L. Klusáková však uvádí, že první 

nakažení morem se v Kutné Hoře objevili již na počátku roku 1680. Naplno 
r v 77 epidemie propukla v červnu a v červenci a vrcholila v září. 

Podle verze v Litterae annuae se nemoc rozšířila z Páchu ke Kouřimské 

bráně a vtrhla do samotného centra města. První obětí v centru městě prý byla 

měšťankaKubínová. 

Jezuité se ihned začali věnovat obětavé pomoci nakaženým. Jako první 

tak činil P. Jan Javůrek, který se svým asistentem, studentem Františkem 

Leholem, začal 17. července ošetřovat v domě vedle koleje nemocné. Právě 

Javůrek je jedním z bratří, kteří se nakazili morem, avšak nemoc přežili. Jakmile 

Javůrek onemocněl, nahradil jej P. Václav Tatýrek, avšak ten zemřel 10. září. 

Nebyl však první jezuitskou obětí moru. 20. srpna zesnul koadjutor Daniel 

Moravec, u nějž však nebyla potvrzena ošetřovatelská činnost. Tatýrek tak byl 

První obětí z ošetřujících. Dva týdny po Moravcovi zemřel pomocník 

Prokurátora koleje Tomáš Schwarz, jenž zemřel 9. září, den před Tatýrkem. Po 

7
7
6
7 Tamtéž, s. 79. 
Údaje jsou obsaženy v nepublikované seminární práci L. Klusákové, na kterou odkazuje i Eduard Maur. 
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Tatýrkovi práci ošetřovatele převzal P. Jiří Čapek, který byl do Hory povolán 

z Jeníkova, kde působil na misii jako operarius, zpovědník a katechista. Ani on 

se však nevyhnul nákaze, jíž podlehl 18. září. Dlaší obětí byl tři dny po Capkovt 

magister Jindřich Hautta. 2. října jej následoval profesor rétoriky P. Jan Berger, 

který zastupoval v ošetřování nemocných Čapka. Bergera nahradil zmíněny 

Fridrich Brýdl, rodák z Vysokého Mýta, barokní básník a misionář, který byl 

povolán stejně jako jeho zesnulý synovec Jiří Čapek z Jeníkova. Letopisec o 

jeho smrti uvádí, že kmoru se u Brýdla přidala mrtvice. Podlehl nemoci 15. 

října. Jak v kronice, tak v elogiu je vyzdvižena jeho pokora a obětavost jak ph 

misijní činnosti, tak při ošetřování nemocných. Poslední obětí z řad Tovaryšstva 

byl P. František Cziocha, kterýmiž byl starý a trpěl i jinými nemocemi, který již 

nemocné morem ošetřoval o dvacet let dříve, avšak tehdy vyvázl. Všichni mrtví 

jezuité byli pohřbeni na kolejním hřbitově u sv. Barbory, na který se z chrámu 

vycházelo z kaple sv. Františka Xaverského v jižní boční lodi. 

V pomoci nemocným však nezaostávali za svými nebohými druhy ani 

ostatní jezuité. Poskytovali především útěchu a zpovědní služby. Navštěvovali 

také vsi, kde působili i na žádost vrchnosti u poddaných. Dva kutnohorští bratři 

Působili i ve Zruči na panství Maxmiliána Breunera. Kromě misií jezuité také 

konali o svátcích a o nedělích pobožnosti za odvrácení epidemie. Není jistě 

Překvapením, že tyto pobožnosti byly hojně navštěvovány. Jednou ze zde 

uctívaných svatých byla sv. Rozálie, patronka před morem. Patres také 

Pomáhali chudým různými almužnami a léky, mnohdy za přispění světské 

vrchnosti. Mezi zásluhy Tovaryšstva můžeme počítat i fakt, že sedláci se díky 

jejich působení nepřidali k revoltě, která tehdy zachvátila téměř celé Čechy, a 

taktéž na vesnicích zemřelo méně lidí. Posledně jmenovaný fakt je však sporný, 

neboť se mu přičítaly za zásluhy četné motlitby rektora ke sv. Barboře, které 

byly v neděli po Třech králích zapáleny velké svíce jako díkuvzdání. Jeden 

jezuitský kněz byl vyslán do Kolína na žádost tamějších měšťanů, kterým kněží 

v této době chyběli. 
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Zajímavé je sledovat, jaké byly vztahy mezi jezuity a městem v době 

trvání morové epidemie. Jindy napjatý vztah mez oběma stranami, který 

mnohdy vyústil v konflikt, v této době doznal určitých změn. Jak bylo 

poznamenáno výše, ještě před samým vpádem nemoci do města vzrůstala 

zbožnost obyvatelstva. Není se čemu divit, v té době byla taková pohroma 

považována za boží trest. Mezi „oblíbenými" světci ne nacházeli kromě sv. 

Barbory a sv. Rozálie i jezuitští svatí, sv. Ignác a sv. František Xaverský. 

Letopisy poznamenávají, že zvýšená zbožnost se projevila především u horníků 

(ve významu slova důlní dělník, nikoli obyvatel horního města). V letopisech 

nalezneme některé konkrétní příklady zázraků, které však musíme vhledem 

khistoričnosti brát notně s rezervou. Například uvádí, jak Anna Františka 

Humpolecká se uzdravila z nemoci dvě hodiny poté, co se obrátila na Františka 

Xaverského.78 

Zbožnost se projevovala i různými votivními dary kostelům, jezuitské 

nevyjímaje, což dosvědčuje jejich rozsáhlý seznam. Jedním z darů byl nový 

Oltář do kaple sv. Václava ve svatobarborském chrámu. 

V srpnu jezuitská kolej uspořádala třídenní procesí po hlavních městských 

kostelech. Průvod, jež se měl přimlouvat především u „místních" patronů, vyšel 

od svatobarborského chrámu a v jeho čele byla městská rada. Rychtář dokonce 

slíbil v případě osvobození města od nákazy stříbrnou svítilnu pro zázračnou 

Svatobarborskou sochu Panny Marie v chrámu a jinou svítilnu pro sochu Matky 

Boží Na Náměti. Slíbil také uspořádat procesí do Jeníkova k Panně Marii 

Loretánské. Za městskou radou kráčeli jezuité, kteří nesli na nosítkách 

zázračnou sochu Svatobarborské Panny Marie79 a dále magistrát s ostatky sv. 

SvatoS, s. 82 

Socha z let 1380 - 1390, vznikla v okruhu parléřovské huti. Dřevo (lípa), výška 130 cm. Polychromie 
barokní (původní polychromie neznámá). Slohová analýza upřesňuje dobu vzniku barokní polychromie na 
«bdobí kolem 1700 - písemné prameny potvrzují že socha Panny Marie od sv. Barbory byla od řezbáře 
Katterbauera k procesí určená a malovaná roku 1701. Katterbauer patrně podle dobových zvyklostí vytvořil 
kopii a opravil a polychromoval i originál. Až prameny ze 17. a 18. stol. zpětně potvrzují existenci sochy ve 
svatobarborském kostele. (Altová, 2000, s. 416). 



Basilea. Studenti pražské filozofické fakulty, toho času se nacházející v Kutné 

Hoře, nesli sochu sv. Františka Xaverského, která byla zhotovena ze stříbra 

(nezachovala se). Vdovy nesly sochu sv. Barbory a dívky sochu sv. Pulcherie 

(?). Toto procesí se mohlo pyšnit opravdu vysokou účastí, prý nestačil toto 

množství pojmout ani svatobarborský chrám. 

Nutno podotknout, že obětavá činnost jezuitů ostře kontrastovala 

s chováním jiných kněží. Například kutnohorský arciděkan Zikmund Hýzrle, 

jakmile se nemoc začala šířit, uprchl z města. Když měl být povolán zpět, jeho 

bratr Ferdinand Arnošt Hýzrle napsal odmítavý dopis šepmistrům, že jeho bratr 

by měl být ve zdravějším ovzduší. M. Svatoš uvádí, že letopisy koleje toto 

nezmiňují, neboť neměly podle předpisů zadat příčinu k urážkám lidí mimo 

jezuitský řád.80 

Městská rada stejně jako na jiných místech příliš pozdě vydala nařízení, 

které obsahovalo instrukce, jak se mají občané chovat v době epidemie. 

K tomu došlo 30. září, kdy již nemoc byla na ústupu. Nařizovaly, aby obyvatelé 

na znamení zvonu ráno a v poledne se okamžitě začali modlit. Pak teprve 

následovala hygienická opatření. Nakažení měli poslouchat kazatele a nestýkat 

se zdravými lidmi. Měly být stranou od všeho dění. Nesměli například do 

zateplených příbytků, kde se kvůli teplu scházelo více lidí. Nařízení také 

obsahovalo direktivu k pravidelnému vykuřování zasažených příbytků sírou a 

střelným prachem. Mělo se také pálit šatstvo po zemřelých. V prosinci téhož 

roku byla zakázána koleda po domech. 

Jak jsme viděli, pomoc jezuitů byla opravdu nezištná a obětavá. Bylo 

naznačeno, že jejich činnost se setkala s příznivou odezvou města. Stoupla 

prestiž koleje, gymnázia i náboženských bratrstev. Skutky jezuitů byly radou 

města zaneseny do městských knih. Dokonce byly odeslány dva děkovné listy, 

jeden představenému České provincie P. T. J. Wenzelovi a druhý do Říma 

80 Tamtéž, s. 84. 
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generálovi řádu Givannimu Paolovi Olivovi.81 Tyto dopisy jsou důkazem, že ne 

vždy byly vztahy mezi oběma stranami tak dramatické. Dlužno podotknout, že 

jezuitům se dostalo i pochvaly pražského arcibiskupa s konzistoří. Měšťané 

dávali své díky najevo i dary svatobarborskému chrámu. Připojili se knim i 

někteří šlechtici, kteří se do města uchýlili z jiných míst zasažených nemocí. 

Jezuité dostaly taká po třech letech 100 zlatých z výnosu jedné rudné štoly, které 

jen tak pro zajímavost použili na vystrojení hudebníků. 

Kutnohorští jezuité nebyli jediní, kteří přinesli morové oběti. Zemřeli také 

četní řádoví spolubratři v Praze, Jindřichově Hradci, Znojmě, Kladsku. O 

některých zemřelých jezuitech kromě elogií píše i Bohuslav Balbín v díle 

Miscelanea Historica Regni Bohemiae ve čtvrté knize. Nesmíme však 

zapomenout i na jiné řády, které nabídly svoji pomoc nemocným a jejichž 

někteří členové díky tomu zemřeli na mor. 

M. Svatoš ve svém článku na s. 85 v poznámce otiskuje jednak tento dopis, (datovaný 10. března 1681, jednak 
lvovu odpověď městské radě, kde uvedl, že jej těší ocenění jezuitské pomoci). 
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Kapitola 6. 

Nejvýznamnější spory jezuitské koleje s městem Kutná Hora 

I. Spor o městský znak na portálu svatobarborského chrámu 

Tento spor patří patrně k nejznámějším, ačkoli na rozdíl od jiných sporů 

trval poměrně krátkou dobu, avšak byl poměrně pro obě strany byl poměrně 

emotivní, jak si ukážeme. Také se k němu dochovala řada dokumentů, proto mu 

bude věnováno poněkud více prostoru. Zajímavé na tomto sporu je, že od 

rektora Fabiána Veselého, jeho hlavního aktéra, se dokonce po určité době 

trvání distancovali i jezuité v pražské klementinské koleji spolu s provinciálem. 

Jestliže chceme popsat průběh tohoto sporu, musíme se vrátit na počátek 

jezuitského působení v Kutné Hoře. Jak jsme poznamenali v první kapitole, 

město postihly po prohraném stavovském povstání rozsáhlé konfiskace. Jedni 

z nových majitelů konfiskovaného majetku měli být i nově příchozí členové 

Tovaryšstva Ježíšova. 

18. dubna 1633 vydává císař Ferdinand II. ve Vídni Majestát, v němž 

jezuitům potvrzuje držení těchto statků :na věčné časy. Majestát také obsahuje 

Pasus, v němž se praví: „Donamus praetra interveniente pleno consensu et 

autoritáře archiepiscopi Pragensis loci ordinaris templa duo in eodem area 

erecta, alterum S. Barbara, alterum S. Georgio,"82 (tedy: „Mimo to darujeme 
s úplným svolením a mocí arcibiskupa pražského, ordinaria tohoto města, dva 

chrámy na témž místě vystavené, jeden u sv. Barbory, druhý u sv. Jiří" překl. O. 

ttejnic). Jezuitům tedy připadla chrám, který byl chloubou kutnohorských 

měšťanů, jenž byl dokonce vystavěn za městskými hradbami, aby nestál na 

Pozemku patřícím sedleckému klášteru. O kostelu sv. Jiří, jenž se do dnešních 

Hejnic, Komu přísluší patronát nad velechrámem sv. P. Barbory v Kutné Hoře, Kutná Hora 1912s. 5-6, příloh 
'-jinak text v Deskách zemských kvat. 466, V, 23-26.). 
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dnů nedochoval, jsme hovořili v první kapitole v souvislosti se zdejší německou 

luteránskou osadou sv. Jiří. 

Již držba svatobarborského chrámu jezuity musela na městské působit 

nepříliš povzbudivě. Dokonce se pokoušeli neúspěšně proti tomuto odvolat. I 

Přesto nepřestávali chámu odkazovat úrok na jeho údržbu, který činil 30 kop 

míšeňských ročně, což souviselo s kšaftem Václava Chotouchovského z roku 

1618. Jezuité samozřejmě těchto peněz využili. 

Roku 1682 byl u příležitosti menších oprav na chrámu zhotoven nový 

barokní portál na severní straně chrámu nedaleko kaple Božího těla. Tehdejší 

rektor Václav Berghamer se pokusil o vstřícné gesto vůči městu, neboť si 

uvědomoval, čí zásluhou byl chrám postaven. Proto se obrátil na kutnohorského 

Primátora Václava Dačického z Heslová (syna Matyáše Dačického z Heslová) a 

městskou radu poté, co získal souhlas komory (který však není přímo doložen, 

avšak vzhledem k dalším událostem nemusíme pochybovat, že byl vydán), aby 

obec na vlastní náklady nechala zhotovit na tento portál kamenný městský znak. 

Měl tam být umístěn „na věčnou paměť, že ten chrám byl vystavěn jejími (to 

jest kutnohorskými - pozn. J.H.) obětavými předky, oni pak, jesuité, že chtějí 

tímto znakem, vysazeným na nynějším jejich kostele, projeviti svou nemalou 

vděčnost Kutné Hoře, že jejím přičiněním dostalo se jejich řádu tak jedinečného 
a krásného božího stánku."83 

Městská rada na sezení dne 26. srpna 1682 se usnesla, že jezuitské žádosti 

vyhoví po dohodě s P. Pejchalem. Znak měl být honosný. Avšak jednání s kolejí 
Se protáhla na celý rok, zvláště kvůli ceně za zhotovení. Původně se totiž 

Předpokládalo, že znak bude stát 100 zlatých. Avšak po vyhotovení znaku 

kameníkem Ferdinandem bylo potřeba doplatit dalších 50 zlatých.84 

Znak byl nakonec vyhotoven a jeho popis podává F. Lohr. Vypadal podle 

něj takto. Do barokního štítu tři a půl pražského lokte vysokého a dva a půl lokte 

83 Lohr: Spor Kutné Hory s jezuity o méstský znak na chrámu sv. Barbory. In Kutnohorské příspěvky k dějinám 
^ělanost i české VI. řady , Kutná Hora, 1932, s. 48. 

Lohr, s. 48 
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širokého byl vtesán v pravém poli jednohlavý orel. V pravém poli byl vytesán 

dvouocasý lev s korunou, jak je známe z kutnohorského znaku podnes. Stejně 

jako dnes měli oba v noze zkřížené „šígle a pemrlice", ona hornická kladívka, 

která dokládala statut města. Obě zvířata stála nad třemi vrchy, tedy Kaňkem, 

Sukovém a Kuklíkem. Rozdíl proti dnešnímu znaku byl jeden., uprostřed se 

nalézal erb císařského domu s inciálami Ferdinanda III. Nad erbem nacházela 

byla císařská koruna. Štít se znakem nesl na šíji havíř. Na bocích byl zarámován 

barokními „cyráty" a u hlavy „šnerglem" s letopočtem 1683. Na zídce u znaku 

stála socha sv. Barbory a na dvou skružích portálu dvě alegorické sochy, Víra 

s Nadějí. Celý znak byl umístěn nade dveřmi v ose gotického okna. F. Lohr 

Popis tohoto dnes neexistujícího znaku vypracoval podle listin, které byly 

vydány právě v souvislosti s později vzniklým sporem. Celé zhotovování a 

umístěni znaku stálo 201 zlatých a 50 krejcarů. Slavnostní vysazení znaku 

Proběhlo 29. října 1683. Celá slavnost proběhla za účasti magistrátu 
s Primátorem a všech členů koleje spolu se zástupem obyvatel Kutné Hory. 

Tehdy ještě málokdo tušil, že padesát let poté se právě o toto v rámci možností 
vstřícné gesto koleje směrem k městu rozhoří vášnivý spor. 

Roku 1753 se rektorem koleje stává P. Fabián Veselý, jenž je v historické 

tradici líčen ne právě lichotivě. F. Lohr jej hodnotí jako osobnost slabších 

duševních i mravních vlastností, hledající smysl v drobných půtkách, ač 

počátku se zavázal dodržovat s městem dobré vztahy.85 Dnes již těžko zjistíme, 

jaký Veselý doopravdy byl, či co si kjeho charakteristice doplnili většinou 

městu naklonění historici, Lohra nevyjímaje. Můžeme však konstatovat, že se 

Odňalo o rozporuplnou osobnost, neboť s ním později nesouhlasilo ani řádové 

ústředí v Praze. 

Nový rektor proti sobě poprvé město popudil rozhodnutím zakázat 

Perníkářům, aby o každoroční pouti o neděli Cantate stavěli své stánky na cestě 

stojící před jezuitskou kolejí, tedy na cestě spojující město se svatobarborským 
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chrámem. Tato cesta se totiž nacházela na území koleje. Perníkáři až do této 

doby stavěli stánky právě zde. Veselý také nechal také uzavřít cestu v horní části 

města, jež také vedla k chrámu. Dokonce sem nechal postavit ozbrojenou stráž. 

K těmto sporům se vrátíme později. Jiný spor, o němž bude pohovořeno na 

jiném místě, se týkal špitálních důchodů. Také za Veselého došlo k povolení 

v kolejní krčmě točit pivo, tedy spor, jemuž je věnována taktéž zvláštní kapitola. 

Co městští nemohli snést, bylo dosazování Veselému nakloněných lidí do 

náboženských kongregací, jimiž nahrazoval jejich dřívější představitele. Jak je 

vidět, tento rektor se s Kutnou Horou těžko zžil, neboť tyto spory neměly být 

Posledními. Ještě před samotným sporem o znak totiž došlo k jiným sporům, 

které již byly předstupněm ke sporu hlavnímu, tedy sporu o městský znak. 

Rektor Veselý také narušil jeden zvyk, schválený dokonce císařem a 

arcibiskupem. Toto narušení se velmi dotklo magistrátu a primátora. O který 

^ k se jednalo? O svátku sv. Barbory, tedy 4. prosince, při přijímání u hlavního 

oltáře totiž primátor a členové magistrátu přijímali uvnitř mříže, jež oddělovala 

kněžiště od ostatní lodi. Tím měla být podepřena a vyjádřeno důstojnost 

Magistrátu. P. Fabián Veselý tento zvyk nedodržel a nechal magistrát přijímat 
s ostatními za mříží. Těžko říci, co jej ktomu vedlo, jestli opravdu byl tak 

konfliktní povahy, jak nám ho líčí tradice, či nevraživost již tehdy byla 
oboustranná, a on by tím jen reagoval na nějakou invektivu ze strany města. 
Těžko říci. 

Se svatobarborským chrámem souvisel i spor ohledně opravy zchátralé 

stanové střechy - viz výše. 

Za rektorátu Fabiána Veselého došlo k rozuzlení jiného sporu. Týkal se 

Perníkářů a voskařů, kteří o svátkách prodávali před kolejí své zboží. Spor měl 
svůj počátek již v roce 1728 za rektora Norberta Streera, který prodejcům 

Zraňoval stavět své stánky na cestě vedoucí od Hrádku k chrámu sv. Barbory, 

frotože cesta náležela podle něj k území koleje. Když již byl rektorem Veselý, 
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došlo o svatobarborské pouti k výtržnostem mezi perníkáři a jezuity. Prvně 

jmenovaní se naopak bránili tvrzením, že cesta patří obci.86 

Spor byl vyřešen později, 17. dubna roku 1752 a 12. srpna následujícího 

roku vydal krajský úřad v Čáslavi nařízení, v němž se duchovním zakazoval 

obchod s perníkářským a voskařským zbožím o poutích. Naopak voskařům a 

Perníkářům bylo povoleno před kolejí toto zboží znovu prodávat. Kolej proti 

těmto nařízením protestovala a nechtěla prodejcům patřičná místa vykázat. Roku 

1754 však 5. července došlo ke vzájemné dohodě mezi městem a rektorem 

Palečkem. Prodejci mohli před kolejí stavět své stánky, avšak museli koleji 

odvádět patřičný plat. Alespoň v tomto sporu bylo dosaženo rozumného 

kompromisu. 

S touto pří nepřímo souvisel i jiný územní spor. Týkal se cesty vedoucí 
z Uhelného trhu (který byl patrně na dnešním Smíškově nám., pozn. J. H.) ke 

kostelu sv. Jiří. Jezuité tuto hojně veřejností využívanou cestu uzavřeli dvojími 
Vraty, která měla být otevřena pouze o nedělích a o svátcích. 

17. září na rozkaz magistrátu skupinka kutnohorských rozbil první vrata, 

aby se uvolnil průchod. Jezuité proti nim vyslali dva muže ozbrojené jakýmisi 

kyji. Avšak lidé oba dva zajali a u rozbitých vrat postavili stráže. Poté se vydali i 

k druhým vratům. Rektor s ostatními jezuity začal protestovat, že byla 

^esvěcena svatá místa. Lid však poškodil i tato vrata. Druhý den jezuité vrata 
nechali znovu zavřít, avšak magistrát zosnoval další protiakci, kdy byla vrata 

znovu poškozena.87 Spor byl rovněž vyřešen za P. Jana Palečka, který určil, že 
Vrata mají být otevřena každý den od rána do klekání, čili do pěti hodin.88 

Tyto spory však byly menšího rozsahu, než spor o městský znak, který 
s°uvisel se sporem o úpravy na chrámu sv. Barbory. Rektor Veselý se totiž 
v Jejich rámci chtěl zbavit právě městského znaku. Proto za sebou potřeboval 
11111 českou komoru. Jak píše Lohr, k jeho tehdejším stykům s českou komorou 

87 Hanuš, S. 198. 
«8 j 'V, 4/3, Brevis et Summaria Informatio de státu Collegii SJ. Cuttenbergensi. 

Hanuš, s. 201. 
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však nejsou žádné doklady.89 Podle Veselého na chrám nepatří městský znak, 

ale pouze císařský orel, neboť to byl císař, kdo jezuitům chrám daroval. A byli 

to jezuité, kdo měl úplný patronát nad chrámem, nikoli město. 

Komora, jež mezitím uložila dvornímu hofmistrovi Janu F. Weyerovi, aby 

se postaral o stavbu střechy, aby z řádové historie našel původ znaku. Také 

reagoval na rektorovu poznámku o povinném městském úroku ohledně chrámu. 

Zde prý rektor nemluvil pravdu. 

Město bylo dotčeno, že jich se na nic komora neptá a jedná bez nich. 

Avšak rektorova akce byla úspěšná, neboť 7. července byl vydán výnos 

podepsaný prezidentem komory hrabětem Šternberkem, ve kterém se praví, že 

znak byl vysazen protiprávně. Šternberk proto vyzval Veselého, aby znak 

odstranil. Veselý však vyčkával na konkrétnější výrok komory. 13. července je 

datován list komory, že znak byl vysazen bez jejího souhlasu. Komora se také 
v tomto listu oháněla souhlasem císařské dvorské komory. Hofmistru Weyerovi 

bylo uloženo, aby poskytl 150 zlatých z horního a mincovního důchodu na 

umístění císařského orla nad portál, jenž měl nahradit městský znak. Hofmistr 

měl taktéž podle listu dát k dispozici několik úředníků, případně padesát až 

šedesát horníků, kteří měli nejlépe v noci znak v tichosti odstranit. Místo něj 
měl umístit císařského orla s nápisem Templům S. Barbarae v. et Anno 1626, 

Carolus VI. Eandem donationem confirmavit anno 1733. 

Město se však o připravované akci dozvědělo. Během návštěvy 

čáslavských hejtmanů v sedleckém klášteře se o znaku dozvěděl šepmlstr 

Ferdinand Alexius na základě důvěrné zprávy. Proto byl k čáslavským 

hejtmanům Antonínovi Mladotovi ze Solopysk a Kryštofovi Norbertu 

^Oračickému zPaběnic vyslán městský syndik Theofil Fr. Janovka, který 

Přednesl městskou stížnost, ve které se žádalo, aby hejtmané z úřední moci 

219 
Tamtéž, s. 53. 
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zakázali cokoli měnit na chrámu, dokud nedojde k vyřízení protestu, jež byl 

odeslán krátce před syndikovou návštěvou.90 

Hejtmané se přes počáteční rozpačité reakce rozhodli vyslat k Veselému 

svého sekretáře a také mu ústní i písemnou formou zakázali cokoli v celé 

záležitosti podnikat, dokud nepadne císařské rozhodnutí.91 Fabián Veselý prý dal 

čestné slovo, že nařízení dodrží. 

Avšak dne 31. července, na svatého Ignáce, se věci začaly vyvíjet jinak. 

Veselý uspořádal v koleji hostinu. Podle rady horního hofmistra Františka 

Weyera se do koleje dostavili horní úředníci spolu s několika horníky. Když se 

setmělo, Veselý se spolu Weyerem, horním úředníkem Gajerem a písařem 

Františkem Pelikánem z hostiny vytratili a vpustili horníky zadními dvířky na 

svatobarborský hřbitov. Poté nechal Veselý zavřít všechny ostatní dveře a brány, 

které na hřbitov vedly. Pak dal příkaz horníků, aby viditelně poškodili městský 

znak nad portálem. Samotný znak byl otlučen, za své však vzala většina soch, 

Jež byly součástí znaku, sochu sv. Barbory nevyjímaje. Rozbité části znaku a 

soch byly úmyslně ponechány před vchodem, aby byly na očích měšťanů 

Jdoucích následujícího dne do kostela. Po vykonané práci dostali horníci a 

ostatní, kteří jim pomáhali jako odměnu zdarma pivo.92 

Podle stížnosti města adresované císaři a řádovému generálovi prý Veselý 

následujícího dne jezdil po městě v kočáře za velkého hlomozu, neboť „běhoun" 

Před kočárem hřmotil štítem a pleskačkou prý „napadal" v cestě stojící památky. 

^ koleji odpoledne uspořádal divadelní představení, jež mělo být urážkou města. 
Jisté je, že obsah tohoto představení se nelíbil ani pražskému řádovému ústředí, 

kde shledali, že hraje urážlivá a tudíž je nutné zakázat ji „producírovat".93 

J Tamtéž, s. 55. 
92 Lib. memor. ses 53. 
I akce je popsána v následujících městských stížnostech guberniu, císaři a generálovi TJ (AKH č. 8, 9,13, 
93 > ) a v Lib. memor. ses. 54. Stav znaku po otlučení je popsán v Keglerově relaci z 15. října 1740. 

Takto o tom píše v dopise Jan Jindřich Ramhovský (25. 1. 1734), deklamátor při deskách zemských. Dopis je 
fesován jeho strýci Václavovi Františku Ramhofskému, členovi kutnohorské koleje a prezidentovi kongregace 

sv- Václava.. 
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Na první srpnový den byla městem svolána schůze, na níž bylo 

dohodnuto, že primátor Václav Tadeáš Hertl spolu sJ. Bergmannem mají 

ohledat škody na znaku a podat zprávu krajským hejtmanům. Poté bylo 

usneseno, že rektorovi by se mělo rozkázat, aby znak ponechal na chrámu 

v tomto poničeném stavu kvůli stížnosti císaři a zprávě hejtmanům. Zástupci 

města se také od hejtmanů dozvěděli, že Veselý získal k sejmutí znaku povolení 

komory a byli požádáni, aby se nenechali strhnout k neuváženým činům a aby se 

obrátili na samotného císaře. 

Hertl a J. Alexius odcestovali do Prahy, aby celou věc projednali 

správním zástupcem. Město mezitím dostalo zprávy, že Veselý měl již 

připraveného císařského orla, kterého chtěl vsadit míst městského znaku a že se 

prý chystal strhnout i jiné, starší městské znaky, které se nacházely vně i uvnitř 

chrámu 94. 

Od 3. do 8. srpna probíhaly schůze magistrátu, na kterých se 

Projednávalo, že je nutné postavit u chrámu stráž, jež by v případě nějaké 

rektorovy činnosti zpravila šepmistry. Krajský úřad měl znovu vybídnout 

rektora k zachování daného stavu a stejně tak město mělo vyčkat až do vyřízení 

stížností. 

Na chůzi 7. srpna podal městský syndik Janovka složitě formulovaný 

návrh, jenž byl zahrnut v obsáhlé stížnosti guberniu. Znak prý byl vysazen 

»neprávem", navrhli jej vysadit jezuité, kteří měli úplný patronát nad chrámem, 

nemuseli tedy k sejmutí znaku žádat komoru. 

Podle Janovky císařova vůle znak zničit nebyla oznámena městu. Město 

tak mohlo znak vyjmout a použít jej za jiným účelem a na jiném místě. Dále 

navrhoval požádat, aby byl znak obnoven ve stejné podobě na stejném místě a 

Pokud nedojde k císařskému rozhodnutí, ať je zakázáno se znakem cokoli 

činit.95 

94 , . . 
9J Lib. memor. ses 55, 56) 

In: dva německy psané koncepty, jeden AKH č. 13, druhý AKH č. 14, jinde v Lib. memor. ses 55. 
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Hertl s Janem Alexiem se znovu vypravili do Prahy na zasedání zemského 

sněmu, avšak pro zaneprázdněnost gubernia se Alexius musel do Prahy vydat 

znovu za další tři dny. Den po příjezdu zakročil v celé záležitosti nejvyššího 

purkrabího.96 

Gubernium poté rozhodlo obrátit se na komoru, aby oznámila, co bylo 

příčinou zničení znaku. Stížnost města prý byla jednostranná, neboť přehlížela 

právě komoru. Bohužel vysvětlení celé záležitosti komorou se nezachovalo, 

podle Lohra bylo asi jiné, než to, jež obdržel rektor Veselý, který podle komory 

znak neodstranil tak, jak bylo přikázáno, ale hrubě jej poškodil.97 

14. srpna gubernium vydalo nařízení adresované čáslavským hejtmanům. 

Stálo v něm, aby obě dvě strany proti sobě nepodnikaly nic násilného až do 

dalšího rozhodnutí. Jan Alexius spolu s mladším syndikem Kubíkem nařízeni 

Přivezli 17. srpna zároveň jej doručili hejtmanům. Bylo totiž v zájmu města jej 

obdržet co nejdříve. Hejtmané vydali svoje stanovisko až 26. srpna, v němž se 

nařizovala pokuta 1 000 dukátů při porušení nařízení gubernia.98 

Město chtělo mít jistotu, že stížnost se dostane také do Vídně k české 

dvorské kanceláři. Kromě toho nikdo nevěděl, jestli náhodou mezitím neposlal 

zprávu do Vídně Fabián Veselý či zda něco v neprospěch města nepodnikla 

komora. Prostřednictvím R. Formandla, kterého si město vydržovalo u dvorské 

kanceláře jako placeného agenta, se kutnohorští dozvěděli, že ve Vídni není nic 

známo o nějakých krocích rektora koleje. Pokud by se přesto Formandl 

dozvěděl, že Veselý již něco podnikl, postará se o to, aby nebylo učiněno nějaké 

rozhodnutí bez předchozího slyšení města.99 Mezi městem a Formandlem se tak 

Započala velice živá korespondence a jen tak pro zajímavost, Formandl byl 

městem za svoji činnost honorován 30 zlatými ročně a navíc dostával různé dary 
Ve viktáliích a byly mu hrazeny veškeré úřední výlohy.100 

97 Lib. memor. ses. 57, 58. 
98

 Lohr, s. 61. 
„ Tamtéž, s. 61. 
l0Formandlův dopis v AKH č. 22. 

Lohr, s. 62. 
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Díky Formandlovi byla sepsána druhá obsáhlá stížnost císaři právě 

prostřednictvím české dvorské kanceláře. Tato stížnost byla datovány k 27. 

srpnu a byla sepsána Theofilem Janovkou. Ve stížnosti přibylo pár nových 

podrobností, např. co předcházelo zničení znaku, dosti nadsazeně zde byla 

vylíčena rektorova dvoj tvářnost, stejně tak jako akt samotného zničení znaku a 

následné rektorovy akce. Nově se ale ve stížnosti objevila ochota města řešit 

spor kompromisem. Tímto kompromisem byl návrh, aby byl u znaku umístěn 

císařský orel. Na závěr zpráva obsahovala také poníženou žádost, aby císař vzal 

město pod svoji ochranu a aby dal pokyn rektorovi obnovit poničený znak 

v původní podobě. Běžně zde byla obsažena žádost o zákaz jakékoli další akce 

do císařova rozhodnutí.101 

Město také sepsalo latinský list řádovému generálovi Františku Retzovi do 

Říma. Město díky J. Ramhofskému bylo zpraveno i o náladách vůči rektorově 

osobě v pražském řádovém ústředí. V jednom dopise Ramhofský píše, „že ta věc 

stran tý cesty (týká se sporu města s Veselým ohledně perníkářských stánků na 

kolejní cestě - pom. JH) stím nádherným p. rektorem skončena jest, 

nepochybně že měl svou instrukci od p. provinciála, neb skrze ty heble toto 

Societas je tomu rektorovi protivná, a všechno to co v Kuttney Hoře dělá a 

Působí jemu neaprobíruje a vinšuje každý, aby brzo ty 3 letha prošly a který 
2 jezuitů by přes Horu jeti měl, radči sobě několik mil objíždí."102 

Takto zpraveni neobávali se poslat stížnost na místa nejvyšší, tedy do 
&íma. 

Ihned v úvodu dopisu se omlouvali, že dosud neobtěžovali Officium 

stížnostmi, neboť s místními jezuity žili v míru. Dále následovalo vylíčení 

Veselého skutků a jeho osobnosti vůbec. Městští poznamenali, že neoblíbenost 

Veselého osoby může vést k poklesu popularity jezuitského řádu. Žádali 

generála, aby zakázal Veselému klásti městu překážky v jeho zvycích (patrně se 

ioT7 
1 0 2

AKHč. 16, 17. 
AKH č. i . 
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jednalo i o narážku na výše zmíněný spor ohledně přijímání magistrátu) a aby 

mu přikázal žít stejně jako jeho předchůdci ve vzájemné harmonii s městem.103 

Počátkem listopadu došlo magistrátu vyrozumění od provinciála z Prahy, 

v němž stálo, že podle rozhodnutí Říma rektor nesmí městu činit žádná příkoří, 

alespoň co se týče pobožností, avšak o znaku se z opatrnosti nezmiňuje vůbec.104 

Jelikož však nezahálela ani druhá strana, ponechme na chvíli akce města 

stranou a podívejme se, jak spor řešil rektor Fabián Veselý. 

Rektor byl poněkud pozadu za městem. Reakcí na stížnost města guberniu 

ze 7.srpna byl jeho dopis místodržícím. 

V něm se ohradil, že stejně jako on nemá oprávnění k zásahům do podoby 

chrámu bez císařova souhlasu, neměl ani před padesáti lety jeho předchůdce 

oprávnění dávat povolení k vysazení znaku. Podle Veselého je nepravdou 

Mrzení města, že vytvoření znaku bylo iniciováno tehdejším rektorem (viz. 

výše), ale jednalo se tak pouze iniciativou a investicí města. Jelikož patronát nad 

chrámem připadl řádu, bylo vysazení znaku tudíž protiprávní. Jestliže byl znak 

Vysazen na popud rektora, stejně tak je i on oprávněn nechat onen znak zničit. 

V dopise také zmiňuje příkaz komory znak odstranit.105 

Tímto dopisem se do sporu vložila i komora, dosud zastávající zdrženlivé 

stanovisko. 5. října byl totiž měl být a přítomnosti dvou komorních radů, kteří 

Přijeli do Kutné Hory, a poddaných koleje vysazen nad portálem připravený 

císařský orel bez ohledu na nařízení zakazující jakoukoli činnost. Avšak 

k tomuto aktu nakonec nedošlo. Patrně v tom hrála roli i zmíněná návštěva Jana 
A1exia u městského právního zástupce v Praze, kterým byl J. Ramhofský. Lohr 
se ve své publikaci domnívá, že komora dále jednala ve prospěch rektora, avšak 

Jak sám dodává, potřebné prameny k těmto tvrzením se nedochovaly, lze tak jen 
usuzovat. 

Prosba je zachována ve dvou konceptech, jež jsou datovány 31. srpna a 2. září, AK 8, 10. Čistopis byl 
^taven z obou konceptů pravděpodobně Janem Alexiem. 
10J Lib. memor. ses. 75. 

Lib. lit. IV, s. 364 -366. 
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Následovalo dočasné uklidnění sporu o znak, které bylo vyplněno 

zmíněným sporem o přijímání magistrátu v chrámu sv. Barbory. 

Následující rok 1734 celý spor uvázl u české dvorské kanceláře ve Vídni. 

Celá záležitost přes placení agenta Formandla zůstávala pouze ve formě 

referátu, ale neustále čekala na vyřízení. Vinu na tom patrně nesla těžkopádnost 

úřednické práce, než nějaké jezuitské intriky. 

Teprve následující rok přinesl výsledky. 13. května roku 1735 bylo na 

laxenberském zámku vydáno dlouho očekávané císařské rozhodnutí. Císař 

vněm dal za pravdu městu, snásilným odstraněním znaku totiž nemohl 

souhlasit a uložil místodržícím, aby rektorovi přikázali ponechat veškeré 

městské znaky včetně onoho poničeného v takovém stavu, v jakém byly 

doposud, a to až do konečného císařského rozhodnutí. Místodržící měli podle 

svého uvážení po vyslechnutí prezidenta komory navrhnout zadostiučinění 

městu za poškozený znak.106 

Město se o tomto rozhodnutí dozvědělo teprve 25. května prostřednictvím 

Formandla, avšak mohlo být s rozhodnutím spokojeno, byť to spor až tolik 

neřešilo, pouze oddalovalo jeho závěr. Úředně bylo rozhodnutí oběma stranám 

Předneseno po 2. červnu krajskými hejtmany a rektorovi byla ponechána 

možnost se proti němu odvolat. 

Město bylo uspokojeno možností náhrady za zničený znak, a proto vyslalo 

do Prahy J. Alexia a p. Samuelise, kteří žádali na místodržitelství, aby se městu 
yedle morálního zadostiučinění dostalo také hmotné náhrady za všechny škody a 

útraty, které spor způsobil. Bohužel není známo, jak celá věc skončila, stejně tak 

fakt, jestli Veselý využil možnosti odvolání, proto ponechme stranou všechny 

hypotézy. Jisté však je, že rektor připravoval další akci namířenou proti městu. 

O této zamýšlené akci se dozvídáme skrze stížnost města guberniu na 

rektora z podzimu roku 1735, kteiý prý zamýšlel odstranit všechny městské 

znaky nacházející se na opěrných pilířích chrámu. Rektor veselý se také údajně 
l06 A, AKH č. 29, Lib. lit. IV, s. 366. 
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měl vyjádřit vtom smyslu, že poničený znak již neobnoví, neboť každý 

návštěvník může i bez znaku z různých insignií rozeznat, že chrám kdysi patřil 

městu. Návštěvníci z města prý těžce nesou pohled na poškozený znak, prý je to 

důsledek nějakého špatného činu proti císařově vůli, proto žádají 

zadostiučinění.107 

К zamýšlené akci však nedošlo, neboť Veselého vystřídal v jeho úřadu 

Šebestián Loth. 

Avšak ani poté se nepodařilo celou záležitostí pohnout. Roky 1736 a 1737 

jsou vyplněny neúspěšnými pokusy města rozhýbat patřičné úřady. V lednu 

1737 byl guberniu poslán bohužel nezachovaný memoriál. V květnu byl odeslán 

memoriál nový, neboť předešlý zapadl v zapomnění. Nový memoriál byl 11. 

května doručen přímo do rukou nejvyššího purkrabího. Žádalo se vněm 

vysvětlení průtahů. Memoriál byl také zaslán české komoře. 

Vše se ale zdrželo o další rok. Situace začala vypadat slibně až na jaře 

roku 1738. Aby mohla být zaslána zpráva do Vídně к dvorské kanceláři, muselo 

město podplatit důležité osoby na místodržitelství. Městská zpráva z prosince 

Předešlého roku tak do Vídně dorazila až koncem března. 

Došlo opět к dalším úředním průtahům, avšak 25. května roku 1740 byl 

vydán císařský dekret, na který obě strany netrpělivě čekaly a který měl celou 

causu vyřešit. Město se o dekretu dozvědělo prostřednictvím svého agenta 
pormandla 15. června, který do Kutné Hory zaslal jeho kopii.108 Císař vněm 

nařizoval, aby znak byl znovu vysazen „in pristina forma" na stejném místě pod 

císařským orlem ve lhůtě šesti týdnů. Celou akci měla zaplatit jezuitská kolej, 

^ a splnění rozkazu měli dohlédnout krajští hejtmané. 

Celá věc se zdála být ukončena, avšak roku 1740 došlo к další změně na 

Postu rektora koleje. Š. Lotha nahradil Jindřich Král, který narozdíl od svého 

Předchůdce zvolil konfrontační tón. Začal argumentovat nemožností umístit nad 

10
Акнс.зо. 
ДКН č. 40. 
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sebou oba dva znaky, neboť by se tím zakrývalo okno repozitoria. Proto 

navrhoval, aby městský znak byl o něco zmenšen. Takto 4. srpna požádal 

v dopise magistrát. Městu se tento argument nelíbil, proto 9. srpna poslalo do 

koleje městského syndika Kubíka, aby spolu s Králem celou věc prošetřil a 

vyřídil rektorovi, že s rozměry obou znaků nebude žádný problém.109 

Rektor odmítl uposlechnout císařského rozkazu a k tomu uplynula lhůta, 

v níž měl být vysazen nový znak. Proto rektor zaslal hejtmanům rekurz, v němž 

se omlouvá, že nesplnil danou lhůtu, ale že je zaměstnám přípravnými pracemi. 

Poukazuje na fakt, že většina odborníků se shodla na tom, že oba dva znaky se 

nad sebe nevejdou, proto je rozhodnut vysadit pouze císařského orla, který 

k výzdobě chrámu postačí.110 

Hejtmané se obávali vyostření sporu, proto v Podhořanech vydali 12. října 

1740 přísný zákaz oběma znesvářeným stranám cokoli se znakem podnikat do 

konečného rozhodnutí místodržícím, kterýmu hejtmané zaslali i rektorův 

zmíněný rekurz. Zkrátka i přes konečné rozhodnutí císaře se celá věc dostala 

zpět do onoho začarovaného kruhu, v němž byla před oním dekretem. 

Rektor mezitím však dal 10. října zničený znak sejmout a uložit poblíž 

kaple Božího těla. Magistrát toho využil a vyslal Vojtěcha Keglera a Františka 

Antonína Kryštofa, aby změřily plochu na níž byl znak umístěn a srovnali údaje 
s rozměry znaku. Údaje později posloužily městu jako argument proti rektorovi. 

Ten mezitím dal znak uložit do kůlny poblíž chrámu, kde byl uložen i se sochou 

sv. Barbory a oběma ctnostmi (viz výše popis znaku). Na místě původního 

znaku nechal vystavět zídku, na níž měl spočinout císařský orel. 

Město bylo tímto jednáním rozhořčeno, proto byl vyslán syndik Janovka 

ke krajskému úřadu s protestem. Zde si město stěžovalo (žádost se minula 
s výše zmíněným rozkazem hejtmanů) na rektora, že nekonal přípravné práce na 

^místění nového znaku, pouze nechal sejmout starý. Žádali, aby rektorovi bylo 

i . o A K h . 4 3 . 
0 listuje zmínka v místodržitelském intimátu z 29. listopadu 1740 - AK č. 47. 
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zakázáno cokoli podnikat do konečného rozhodnutí.111 Také byla odeslána 

stížnost do Prahy spolu s obrazem původního znaku. 

15. října přišel rektora navštívit zplnomocněnec města Vojtěch Kegler. 

Měl za úkol přeměřit místo pro nový znak. Král jej přivítal přátelsky a spolu se 

vypravili krytou chodbou, jež v té době spojovala kolej s chrámem do oratoria, 

kde Kegler provedl měření a potvrdil, že údaje se shodují s těmi, které pořídila 

komise 10. října, Královy argumenty byly tudíž liché. Při měření císařského orla 

Kegler spatřil sochu sv. Barbory, o níž mu piý rektor tvrdil, že neví, kde se 

nachází. Po změření Kegler usoudil, že i spolu se zmíněnou sochou nebude okno 

zakryto celé, jak uváděl Král, ale pouze zčásti. Obě strany si při loučení 

neodpustily jízlivé poznámky, avšak město mohlo být s výsledkem spokojeno. 

Podařilo se totiž vyvrátit Královy argumenty.112 

Rektor Král však na svoji stranu získal nového (od prosince roku 1737) 

horního hofmistra Václava Mitise, kteiý vyrozuměl šepmistry, že bez ohledu na 

zákaz krajského úřadu a císařský připiš, který podle něj nemá právní hodnotu 
díky nepravdivým referencím, které к němu vedly, nechá na své náklady do 

týdne umístit na připravené místo císařského orla. Město se proti tomu 2. 

listopadu ohradilo u krajského úřadu poukazem na městský rekurz místodržícím 
1 na císařský výnos, který by prý tímto činem pozbyl jakékoli váhy. Na závěr 

stížnosti byla vynesena pohrůžka případných veřejných nepokojů při 

^vyhovění.113 

Tentýž den vydali hejtmané zákaz, aby ani hofmistr, ani rektor pod 

Pokutou 100 dukátů při neuposlechnutí nic dalšího nepodnikali. 

Čekalo se na rozhodnutí místodržící. Ti o sobě dali vědět až 29. listopadu 

''stem hejtmanům, kteří se odvolávali na rektorův rekurz a chtěli obeznámit se 

uT^ 
112AKHČ. 48. 
1,3 Keglerův protokol in Quat. co. sul., s. 198. 

Oochováno ve dvou exemplářích, AKH č. 7 a AKH č. 52. 

57 



situací a navrhovali, aby se zjistilo, zda by se vše vyřešit podle rektorova 

návrhu.114 

Avšak 5. prosince vydali místodržící konečné rozhodnutí, které již 

vyznívalo v neprospěch rektora. Podle něj měl rektor do čtrnácti dnů zhotovit a 

vysadit nový znak podle původního návrhu. 115 

Komora se snažila intervenovat u místodržících, zda by nešlo jednat 

s městem o vysazení znaku v pozměněné podobě. Podnět ktomu dal návrh 

hofmistra, který chtěl např. nahradit sochy Víry a Naděje postavami havířů. 

Místodržící proto požádali hejtmany, aby městu vyřídili, že se k novému návrhu 
116 

mají vyjádřit do osmi dnů. 

Město, které považovalo říjnové prohlášení za konečné, sepsalo rozsáhlou 

deklaraci, zaslanou do Podhořan krajským hejtmanům 3. ledna 1741 přesně 

v oné osmidenní lhůtě. Zde jednak hovoří o poslední rektorově akci, jednak zde 

argumentují, proč by měl znak zůstat nezměněný. V opačném případě by se totiž 

jednalo o porušení privilegia Ferdinanda III. z roku 1641. Dále deklarace opět 

vyvracela rektorovy obavy o nemožnosti vysadit oba dva znaky, tedy městský a 
v ^ 117 císařský nad sebou, odvolávaje se na přeměření. 

Deklarace byla 18. ledna odeslána místodržícím, srovnána s argumenty 

rektorovými a argumenty české komory. Místodržící nakonec dali za pravdu 

městu a 10. března 1741 vydali na Pražském hradě konečné rozhodnutí. Podle 
něj je rektor Král povinen do 14 dnů vysadit na chrámu nový znak bez 

jakýchkoli změn proti původnímu návrhu. Vše má učinit na náklady koleje. Při 

neuposlechnutí má být potrestán vězením. Město by mělo ve vlastním zájmu 

dohlédnout, zda lhůta byla dodržena.118 

Město proto ihned začalo vybírat vhodný kámen. Nakonec byl vybrán 
v lomu v Mezholezích. Avšak 9. dubna město muselo oznámit hejtmanům, že 

iu~77 ~ 
I l sAKH e. 65. 
u 6

A K H č . 53. 
117AKHČ. 39. 
1,8 Dva exempláře, AKH č. 39 a AKH č. 54. 

AKH č. 57. 
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rektor nedodržel čtrnáctidenní lhůtu. Rektor oznámil 14. dubna, že znak je již 

téměř hotov a může být vysazen na své místo. Hejtmané do Kutné Hory vyslali 

rytíře Václava Felixe Šmerovského z Liskovic, aby na vše dohlédl, zvláště na 

dodržení původní formy znaku. Město nejprve vyslalo p. Samuelise a p. Šrámka. 

Znak však ještě nebyl úplně hotov, proto byli poději vysláni p. Kegler a p. 

Kryštof, kteří poprosili Šmerovského, aby popohnal dokončení znaku a nechal 

odstranit některé nedostatky. Po jejich odstranění byla také zjištěna zvýšená 

drobivost kamene. Proto bylo doporučeno, aby znak byl napuštěn olejem. 
• 119 

Bohužel se nedochovaly patřičné prameny. 

Jisté však je, že tímto dnem skončil letitý spor, který se zdá z dnešního 

Pohledu poněkud malicherný (např. proto sporu o špitální důchody), avšak pro 

město znamenal mnoho při jeho citovém poutu k chrámu, o nějž přišlo při 

Pobělohorských perzekucích. Dalo by se říct, že spíše než o spoř mezi městem a 

řádem, jednalo se o spor města nejprve s osobou Fabiána Veselého, později 
s jeho nástupcem Jindřichem Králem, který častokrát přerostl do osobní roviny a 

ukázal, že i řádové ústředí a sám řádový generál nehájí pouze slepě činy svých 

Podřízených, ale dokáže střízlivě posoudit situaci a vyjádřit nesouhlas s činy, jež 
Se neshodují s morálními regulemi. 

II. Spor o důchody městského špitálu sv. Kříže a svatého Lazara 

Tento spor se rozhořel již v roce 1626, kdy se jezuité usídlili ve městě a 
trval bezmála 150 let. Stejně jako sporu o umístění městského znaku nad 

P°rtálem svatobarborského chrámu je této při věnována studie Františka Lohra, 

která zachycuje „nejen největší, nejdelší a materiálně nejhodnotnější spor Kutné 

^°ry s jesuitskou kolejí, ale poskytuje zároveň nejeden zajímavý výhled do 

uT7 
L°hr, s. 82-83. 
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hospodářských a sociálních poměrů města i řádu.(...)"120 Stejně jako studie 

ohledně sporu s městským znakem je i tato hodnotným příspěvkem, byť obě lze 

považovat za poněkud tendenční a stranící pouze městu, proto byla použita jako 

podklad k této kapitole. 

Městský špitál, o němž bude řeč, byl založen někdy kolem roku 1324 

Štěpánem Pirknerem. Jednalo se tak o velmi starý ústav, který měl bohaté 

Příjmy mimo jiné i z některých vesnic a dvorů, které město postupně špitálu 

Připsalo. Budova špitálu, určená jako příbytek pro chudé, se nacházela na 

Předměstí Kolmark (dnes Karlov) nedaleko čáslavské brány. Vedle hlavní 

budovy stál kostel sv. Kříže. Nedaleko odtud se nacházel dvůr pro čeleď 
s hospodářskými staveními a kostelíkem sv. Lazara, jenž byl v době sporu již 

zpustlý a nevyužívaný. Nedaleko dvora byla přistavěna budova určená pro 

chovance špitálu s nakažlivými chorobami. Špitál i spolu se zmíněnými statky 

Poskytujícími důchody byl majetkem města a podléhal šepmistrům. Proto při 

Perzekucích následujících po Bílé hoře se i tato instituce stala obětí exekučního 

Hzení. Roku 1623 byly zabrány všechny obecní statky a jejich správa byla 
Sveřena spolu se správou špitálu novému královskému rychtáři Janu 

z Tulechova. Při převzetí těchto statků se přišlo na to, že důchodů, jež měly být 

určeny výhradně špitálu, bylo užíváno i za jiným účelem. Přesto byl císař 

Ferdinand II. ochoten špitál ponechat na pokoji a dokonce mu navrátit některé 
2 e statků. Kvůli nesrovnalostem v hospodaření byl špitál již o něco dříve vyňat 

ze správy obce a podroben revizi. Tato revize trvala až do roku 1630, během níž 

měli inspektoři pravidelně informovat o hospodaření špitálu. Po skončení revize 

hyl ústav vrácen do správy města. Toto nařízení se však netýkalo špitálních 
121 

statků, z nichž mu měly plynout potřebné důchody. 

Již roku 1625 v říjnu, ještě před příchodem jezuitů, došel do Kutné Hory 
Seznam statků, jež měly připadnout právě Tovaryšstvu. Mezi nimi se nacházely 

L°hr, Finanční spory Kutné Hory s jesuity o důchody městského špitálu sv. Kříže a sv. Lazara v XVII. a 
U,VIII. století, in Kutnohorské příspěvky k dějinám a vzdělanosti české řada IX., Kutná Hora 1937, s. 1. 

Lohr, s. 3-4. 
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Neškaredice, Předbořice, čtyři dvory v Černínách a a dvůr ve vsi Pucheř, 

z nichž odcházely finanční prostředky kutnohorskému špitálu. Město se tak 

začalo zcela oprávněně obávat, že o důchody ze zmíněných vsí přijde, proto se 

ještě téhož roku obrátili na císaře, aby jim patřičný špitální důchod nebyl 

odňat.122 

Přestože jezuité po svém příchodu v lednu obdržely přislíbené statky, 

město doufalo v příznivý vývoj událostí, neboť česká komora zaslala 

kutnohorským list datovaný k24. říjnu 1626, v němž se tvrdilo, že by jezuité 

Případně mohli jako náhradu dostat jiné statky místo oněch špitálních.123 Také se 

vědělo, že převod majetku koleji nebyl stále zanesen do desk zemských. 

Ohledně důchodů, ty byly špitálu odváděny do roku 1625 prostřednictvím 

královského fisku rychtářem Janem z Tulechova. Avšak po převzetí dotyčných 

statků jezuity důchody přestaly špitálu docházet. Přesto i tyto ušlé zisky byly 

Pečlivě zapisovány do register.124 

Avšak v letech 1628 a 1629 aktivita města ohledně navrácení špitálních 

statků poněkud ochabla, proto císař 1. října 1629 mohl vydat dekret, kterým do 

té doby zapůjčené statky (nebyly dosud v zemských deskách) měly být po 

Prosbě kutnohorské koleje konečně zapsány do zemských desek a tím by 

Připadly právně koleji.125 

Teprve poté se město odhodlalo k důraznější akci. 15. prosince, po 

Ozvání české komory a dvorské komory ve Vídni zaslali radní oběma úřadům 

list, v němž líčili neutěšenou finanční situaci trestem zatíženého města a 

Zadluženost statků, jež byly městu odňaty a byly předány koleji. 126 

Císař se proto rozhodl, že dotyčné statky na základě vyjádření se obou 

komor budou jezuitům opět jen propůjčeny do doby, než by se za ně našla 

123 P o d robně Veselský, Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské. Kutná Hora, 1882, s. 227-230. 
i24Lib. lit., s . 108. 
i2s AKH 17938/15, AK 14558/20. 
126

AKH 8433/A. 
AKH 8433. 
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vhodnější náhrada.127 Díly tomu město počalo hájit své zájmy u obou komor, 

avšak jeho snaha již nebyla úspěšná. Neboť jezuité byli ve svých prosbách 

důslednější, proto se jim podařilo císaře získat na svoji stranu. Císař vydal 16. 

října 1630 konečné rozhodnutí, v němž dotyčné statky trvale připadly jezuitům a 
r 128 

byly s konečnou platností zaneseny do zemských desek. 

Městu proto nezbývalo nic jiného, než se ujmout zbylých špitálních 

statků, jež ovšem byly ve většině případů poničeny vojskem. Byly to vsi 

Lošany, Újezdec, Zibohlavy a Veletov. 

V následném desetiletí se hospodářská situace špitálu natolik zhoršila, že 

obec musela přes sporý důchod ze zmíněných vsí především vymáhat zadržené 

Platy ze vsí, jež připadly jezuitskému řádu. Jednalo se hlavně o úroky ze dvora 
v Dolní Pucheři a ze vsi Neškaredice. 

František Lohr ve své studii podává obšírně historii obou úroků. Jelikož to 

není předmětem této práce, zmíníme pouze fakt, že ves Neškaredice měla být 

zakoupena za nevýnosné statky Souňov a Třebonín. Neškaredice však měly 

spoustu dluhů, proto se město zavázalo v kupní smlouvě s Dorotou 
prennarovou, od níž ves koupilo, tyto dluhy splácet.129 Samozřejmě vznikaly 

^zné průtahy, město si mimo jiné půjčovalo potřebné peníze ze sirotčích a 

nadačních fondů. V této době se město rozhodlo zbavit se zmíněného Souňova a 
Třebonína. Problém vznikl, jak zajistit špitálu úroky, jež plynuly z obou vsí, 

jelikož Neškaredice byly svobodnou vsí, tudíž nebyl povinny splácet potřebný 

špitální úrok. A tím se dostáváme ktomu, že této skutečnosti později využili 

Jezuité. Město se zavázalo zNeškaredic odvádět špitální úrok, avšak tato 

skutečnost nebyla zanesena do desek zemských, jednalo se tak pouze o 

dobročinný akt města. Jezuité, držitelé vsi od roku 1626 se proto necítili být 
vázáni povinností onen úrok z Neškaredic splácet, proto jej špitálu po přijetí vsi 

Nestali odvádět. Dlužno dodat, že se jednalo o chybu města, neboť to se 

12» ^ H 8434. 
.2»AKH 8472/2. 

14558, smlouva byla uzavřena 18. dubna 1555. 
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domnívalo, že císařův souhlas ke koupi vesnice „mlčky" schvaloval i odvádění 

špitálního úroku, což byl zásadní omyl. 

Dvůr na Dolní Pucheři byl zakoupen jako špitální majetek někdy před 

husitskými válkami. Problém tohoto statku bylo, že byl městem prodán rodině 

Kopově ve smlouvě z roku 1562.130 Ve smlouvě se též uvádělo, že rodina 

Kopová bude odvádět špitální úrok. Smlouva se totiž týkala dědičného užívání 

dvora, kterého se však špitál nevzdal. Tato povinnost splácet pokračovala i při 

dalších prodejích statku, o nichž podrobně pojednává Lohr. Statek chtěl později 

zakoupit nejvyšší mincmistr Vilém z Vřesovic. Byl však městem odmítnut, což 

je chápáno jako jedna z příčin tíživé perzekuce, jež postihla i Dolní Pucheř. 

Perzekuce po Bílé hoře nebyly jedinou pohromou pro špitální statky, 

desetiletí od roku 1620 do roku 1640 bylo tíživé i pro jezuitský řád, jak o tom 

ostatně pojednává jiná kapitola této práce. 

Mimo zmíněné špitální statky jezuité zakoupili od Albrechta 

Libštejnského z Kolovrat ves By lany a tvrz Přítokách (o čemž je taktéž 

Pojednáno ve zvláštní kapitole týkající se sporu o stáčení piva), přičemž jak 
2 %lan, tak z přítockých polí měl být též odváděn špitální úrok. Z těchto statků 

tyl však odváděn menší úrok Sedleckému klášteru a záduší vsi Kluky.131 

Po roce 1643 začali jezuité alespoň odvádět špitálu úrok z přítockých polí, 
av§ak neustále byl zadržován důchod z Neškaredic a Dolní Pucheře. Oponovali 
tíni, že hodlají platit pouze to, co je uvedeno v zemských deskách, nikoli platy, 

Jež byly vymezeny dřívějšími smlouvami.132 

Jelikož si město bylo vědomo nemožnosti právní pře, začalo s 

Představiteli Tovaryšstva vyjednávat osobně. Vletech 1640 - 1643 byla 

^hájena jednání s tehdejším rektorem Pavlem Stefanidem, představitelé města 
Své požadavky shrnuli v punkta, jež se však ke škodě historiků později ztratila. 
Jako argument městská strana použila klausuli císaře Ferdinanda II. z roku 1630, 

>3,AKH2633. 
i32
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jíž bylo opatřeno vložení koupě do desek, kde se uvádí, že císař dotyčné vsi 

podstoupil jako svobodné a dědičné panství, ale „tak, jakž jsou toho všeho 

předešlí držitelově v držení a užívání byli."133 Kutnohořané argumentovali tím, 

že císař považoval tuto klausuli již před jejím vydáním za závaznou, neboť 

špitálu byly určité důchody vypláceny z královského fisku. 

Stefanides si nechal čas na rozmyšlenou a nechal se o celé záležitosti 

informovat prvním kutnohorským rektorem koleje Janem Dekazatem, nyní 

proboštem řádového domu na Menším městě pražském. Dekazat odpověděl 

latinským dopisem, kde se podivil, že se městští ani slovem nezmínili za časů 

jeho úřadování o těchto úrocích. Kdyby o tom všem věděl, raději by prý císaře 

poprosil, aby jezuitům náhradou za tyto vsi věnoval statky jiné. Také zpochybnil 

neškaredický úrok, neboť při prodeji Souňova a Třebonína nebyla prý platební 

Povinnost přenesena na nově získaný statek. Také poradil Stefanidovi, aby 

naopak na městu urgoval některé platy, jimiž bylo město povinováno vůči 

koleji, například svatobarborským záduším.134 

Stefanides proto zahájil s městem tříleté jednání, které bylo shrnuto v listě 
212. července 1643. Zde vyslovil přání, aby rozepře konečně dospěly 

k šťastnému konci a na radu Dekazata Kutnou Horu upozornil také o jejích 

Platebních povinnostech. Navrhl jim tyto úroky škrtnout, pokud tak město učiní 
1 s úroky špitálními. Taktéž v listu dokázal neoprávněnost nároků na úrok 

zNeškaredic a Dolní Pucheře. Připojil své argumenty, že jezuité převzali oba 

statky od královského fisku, který údajně úroky neodváděl (což byl, jak jsme 
ukázali výše, omyl). Taktéž argumentoval, že špitál tolik prostředků 

nepotřebuje, když se „v něm živí sotva tři staré báby". Tak se vyslovil ve 
Smyslu, že pokud se naleznou důkazy o kolejní povinnosti úroky splácet, 

"vždycky placen těch ourokův se najde."135 

i33~7r 
13„AKH 8472/2. 
13s AKH 14558/15. 
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Město ovšem nemohlo podat pádné důkazy kvůli výše zmíněné absenci 

potřebných listin. Lohr se domnívá, že město bylo rektorovými argumenty tak 

zmateno, že se z toho důvodu rezignovalo na vyřešení sporu o špitální úrok a 

spíše se věnovalo řešení jiných, drobnějších sporů. Jako důkaz Lohrovi slouží 

smlouva snovým rektorem Pavlem Leskauerem z31. srpna 1644, kde o 

špitálních úrocích není vůbec zmínka.136 Jistě v tom sehrál roli i vpád Švédů do 

města, kdy obě strany musely řešit zcela jiné problémy. 

Celá záležitost se aktualizovala na jaře 1645, kdy špitální inspektoři Jan 

Novomlejnský a Matouš Slavík požádali šepmistry, aby znovu urgovali kolej 

kvůli placení zadržených úroků. Jednalo se o úroky z přikoupených přítockých 

Polí a dolnopucheřský dvůr. O Neškaredicích se oba inspektoři nezmiňují. 

Šepmistři se ihned obrátili na nového rektora Daniela Felixe, ten jim ústně 

Přenesl odpověď, kde tvrdil, že kolej není povinna platit úroku z Dolní Pucheře 
a Přítok, neboť město neplatí koleji pro změnu úroky ze vsi Poboře. Krom toho 

137 

Podle něj jsou zmíněné špitální úroky j iž promlčene. 

Rozhořčení špitálmistři zaslali šepmistrům a královskému rychtáři ostrou 
repliku, v níž se ohradili proti promlčení smluv, stejně tak jako proti úroku 

Pobořskému. Také poukázali na fakt, že rektor je obeznámen 
2 dolnopucheřským úrokem, neboť tuto část kolej odebírá od tamního 

Poddaného Šimona Suka. Na závěr poprosili šepmistry, aby vzali špitál pod 
Svoji ochranu.138 

Jak šepmistři reagovali, nevíme, neboť po celých následujících pět let 
n e jsou zprávy o jakékoli činnosti města v této záležitosti, což bylo s největší 

Pravděpodobností zapříčiněno nápravou škod po odchodu švédské armády, kdy 
m i m o jiné byl i vážně poškozen městský archiv umístěný v budově dnes j iž 

^existuj ící radnice na panském (dnes palackého) náměstí. Trvalo plných 

Padesát let, než se archiv podařilo znova uspořádat, což mělo za následek 

9243/1. 
1 3 8
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oddálení konečného vyřešení sporu, neboť teprve po této dlouhé době byl 

archiv schopen poskytovat důležitý listinný materiál týkající se celé pře. 

Avšak některé záležitosti se daly do pohybu již brzy po uzavření 
vestfálského míru. 

V únoru roku 1451 špitálmistři zaslali šepmistrům memoriál, který se 

však nedochval. Šepmistři poté požádali špitál o podrobný rozpis zadržených 

úroků, který po jeho vyhotovení byl zaslán koleji ke 14. březnu. 

Nový rektor Jan Loubský byl však zaneprázdněn návštěvou provinciála, 

Proto na rozpis reagoval až po měsíci. V odpovědi však zamítl platit důchody 

z dolnopucheřského statku, neboť o povinnosti se nezmiňuje zápis v deskách 

zemských, ani tuto povinnost nezmiňují kolejní paměti.139 

Špitálmistři ihned reagovali replikou, jež se také nedochovala, avšak její 

obsah vyplývá z následující Loubského reakce z 25. května, kdy poslal 

špitálmistrům originál argumentů bývalého rektora Dekazata a smlouvu z roku 

1644. Také upozornil, že kolej odváděla špitálu úroky za války a moru 

z přítockých polí, avšak nebyla schopna splatit všechny zadržené úroky, o nichž 

Píší špitálmistři.140 

Další jednání se dá velmi těžce doložit pro nedostatek pramenů, avšak je 

jisté, Že tehdy bylo velmi těžké celou věcí pohnout pro neústupnost obou stran a 
sPor tak dospěl do mrtvého bodu. 

Avšak roku 1658 císař Leopold I. vydal nařízení (na základě usnesení 

Zemského sněmu), díky němuž mělo být přikročeno v českých zemích k revizi 

dluhů všech královských měst, což dostala za úkol zvláštní komise zřízená při 

české komoře. 28. února 1658. Komisaři zaslali dotyčným městům nařízení, 

Podle kterých měly být svědomitě přiznány veškeré dluhy. Z pochopitelných 
důvodů město tímto nařízením nebylo příliš potěšeno a rozhodlo se poukázat na 
tíživou finanční situaci způsobenou válkou a taktéž bylo třeba zmínit ony 
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zadržené úroky. 21. října, po důrazném napomenutí od komory, konečně zaslali 

představitelé města dotyčnou zprávu komisi.141 Ve které byly uvedeny veškeré 

informace o všech zkonfiskovaných statcích, jež připadly jezuitskému řádu a 

také ktéto zprávě připojili starší list šepmistru české komoře z roku 1629, v 

němž byly všechny dotyčné statky podrobně popsány a na závěr byla přidána 

stížnost na zadržování špitálních úroků. Dlužno dodat, že zmíněná zpráva na 

Patřičných úřadech zapadla bez nějakého většího ohlasu. Lohr se také domnívá, 

že tato zpráva byla důkazem zvýšené aktivity města ve prospěch špitálu a jeho 

Poučení z dřívějších chyb, jež byly způsobeny především pasivitou.142 

Špitál samotný se již pomalu vzpamatovával z nedávných pohrom a také 

mu rostly příjmy ze vsi Veletov i jiných gruntů, avšak stále měl velké výdaje na 

vydržování personálu apod. Spor také zdržovaly jiné pře, například na jiném 

místě této práce rozebíraná kausa čepování piva v koleji a krčmě v Přítokách. 

K obnovení celého řízení došlo až v roce 1663, kdy se rektorem stal podruhé 

Daniel Felix. Opakoval se klasický scénář. Po Felixově nástupu vybídli 

špitálmistři šepmistry, aby na staronovém rektorovi vymohly zadržené úroky 
z Neškaredic a Dolní Pucheře. A stejně jako předtím nebyla rektorova odpověď 

Pro město uspokojivá. Mimo jiné argumentoval stejně jako při svém prvním 

rektorátu dluhem města vůči koleji ze vsi Poboře, stejně tak jako zadržováním 

svatobarborského záduší.143 

Po přečtení odpovědi na zasedání městské rady 7. května a sdělení jejího 

obsahu špitálmistrům šepmistři zaslali koleji odpověď, v níž odmítli zatěžovat 

špitál povinnostmi, knimž není oprávněn a také vyslovili naději v zaplacení 

zadržených špitálních úroků.144 

Roku 1667 nastoupil do čela koleje nový rektor Jan Moticius, který podle 

Lohra byl „k městu nepředpojatý a přístupný pravdě."145 Proto město věřilo, že 
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se vše brzy vyřeší, zvláště když byl řádně splácen úrok z Přítok, avšak město 

žádalo, aby byly doplaceny přítocké úroky zadržené v letech 1639-1643. Rektor 

opravdu vyslovil ochotu dané úroky splatit, avšak nikoli v plné výši, proto byl 

požádán šepmistry dopisem ze 4. února o vysvětlení. Následující den přišla 

Moticiova odpověď, v níž se pravilo podle kolejních zápisů, že jezuité jsou 

povinni z Přítok odvádět úrok 13 zl 32 kr. ročně, nikoli 16 zl. 6 kr., což bylo prý 

chybně stanovenou již míněnou smlouvou z roku 1644, proto jezuité nehodlají 

splácet zadržené úroky v plné výši, neboť ohledně Přítok došlo k přeplácení.146 

Po přezkoumání listin šepmistři zjistili, že rektor má v celé záležitosti 

pravdu, proto v dopise doznali, že jsou vděčni za to, že se tyto nesrovnalosti 

začaly řešit, avšak zadržených úroků z Přítok se vzdát ani poté nechtěli. Rektor 

reagoval slovy, že město by od něj mělo požadovat přítocký úrok až od roku 

1670 a stejně tak připomněl zadržování úroku chotouchovského (záduší 

svatobarborské), Vyslovil naději, že „poněvadž bez obojího býti mužem, 
zůstaneme dobří přátelé a já jejich."1"7 

Město reagovalo nelibě v tom smyslu, že by svatobarborské záduší mělo 

být spojováno s příjmy městského špitálu. K dohodě došlo až sMoticiovým 

nástupcem Janem Vicheusem 23. června roku 1670, kdy měly být koleji 

z poloviny odpuštěny zadržené přítocké úroky (v plné výši 72 zl. 27 kr.), avšak 

aby druhá polovina byla co nejdříve splacena.148 Ve stejné dohodě se však obě 

strany shodly na odložení platby úroku dolnopucheřského a neškaredického. 

Zřejmě pro nedostatek právního podkladu. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech byla prováděna revizitace berní 

ruly z let 1652-1655, přičemž se přikročilo ke zjišťování majetkových poměrů 

církve a s tím souvisejících poměrů různých humanitárních zařízení. Leopold I. 

vydal 29. prosince 1679 nařízení krajským úřadům v Čechách, aby tuto kontrolu 

provedly a sepsaly účty všech církevních humanitárních zařízení. Kutná Hora se 
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o rozhodnutí dozvěděla od hejtmanů čáslavského kraje listem z pacovského 

zámku datovaným ke 4. lednu 1680.149 Šepmistři vtom viděli naději jak dostát 

zadrženým úrokům, avšak potřebovali nejprve svolení nejvyššího mincmistra, 

který měl v horní správě města jurisdikční moc (nikoli hejtmani). Tím byl v této 

době Jan Václav zReinburga. Jeho vyjádření bylo zřejmě kladné, neboť 17. 

ledna šepmistři požadovaný soupis pořídili a poslali hejtmanům do Onšova. 

Ani tento soupis spor nevyřešil, avšak za čtyři roky se stal podnětem 

k dalšímu jednání, protože komora chtěla provést revizi soupisu, proto 

v listopadu 1684 měla Kutná Hora provést opis fundací špitálu, včetně soupisu 

osob ve špitálu.150 

Šepmistři se rozhodli této příležitosti opět využít, avšak tím rozvířili i 

jednání o účelu špitálu jako takového. Tehdejší špitálmistři Jan Kegler a Karel 

Kubín při shledávání důležitého listinného materiálu pro podklad soupisu 

nemohli nalézt některé důležité listiny, které byly zničeny při vpádu Švédů, kdy, 

jak bylo řečeno výše, byl roku 1643 vážně poškozen městský archiv v budově 

radnice. Avšak můžeme souhlasit i s Lohrovou domněnkou, že některé listiny 

nebyly dohledány záměrně na příkaz šepmistrů kvůli zatajení ne vždy řádného 

účtování se špitálními penězi.151 Na základě „dohledaného" materiálu bylo do 

Zprávy zahrnuto podrobné vylíčení historie špitálních úroků zNeškaredic. 

botový dokument byl komoře odeslán 24. ledna 1685.152 Avšak odpověď na 
Sebe nechal čekat dva roky, až do 21. dubna 1684, především kvůli ověřování 

deskových zápisů. V odpovědi byla i připomínka, aby do špitálu byli přijímáni 
2chudlí havíři a mincíři, neboť špitál měl být určen především jim. Dále bylo 

Nakázáno využívat špitálních prostředků pro lidi zdravé a majetné, jak se na to 

Přišlo právě při prověřování účetnictví. Nejdůležitější částí oné odpovědi bylo 

Pojednání o neškaredickém úroku. Komora nabyla dojmu, že císař ves daroval 
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jezuitům spolu s povinností odvádět úroky. Ohledně promlčení se komora 

vyjádřila ve prospěch města, neboť celá věc by nabyla promlčení až po čtyřiceti 

letech soustavného nezájmu o celý problém, což ovšem nebyl případ Kutné 

Hory. Proto město je podle komory oprávněno vymoci na koleji nejen běžné 

úroky, avšak i ty, které byly v minulosti zadrženy. Špitálmistři měli požádat 

rektora o jejich zaplacení a při případném odmítnutí se úroku domáhat 

právnickou cestou.153 

Špitálmistru Keglerovi bylo uloženo, aby v městském archivu dohledal 

listiny svědčící o přenesení úroční povinnosti ze Souňova a Třebonína na 

Neškaredice, neboť toho město chtělo využít jako dalšího argumentu proti 

Tovaryšstvu. Doklad se však nepodařilo nalézt, protože jak bylo řečeno výše, 

Přímý důkaz přenesení povinností prostě neexistoval.154 

Další žádost jezuitům byla na základě jednání odeslána rektorovi Jiřímu 

Vorlovi 17. července 1687.155 Rektor však správně postřehl slabá místa v 

městských argumentech, proto jeho odpověď obsahovala dotaz, kde je přesně 

řečeno, že povinnost byla na Neškaredice přenesena z obou prodaných vsí.156 

Městu bylo jasné, že celá pře může být vyřešena pouze v případě, že se 

Podaří získat důkazy o přenesení platební povinnosti ze Souňova a Třebonína. 

Také se snažily přijít na to, zda neexistují také povinnosti Neškaredic vůči 

oběma vsím, neboť by to znamenalo povinnosti jezuitů jakožto držitelů 

Neškaredic vůči Sedleckému klášteru, který se mezitím stal držitelem Souňova a 

Třebonína. Šepmistři se domnívali, pokud by se něco takového našlo, existovala 

ty analogicky povinnost i opačným směrem, tedy od obou vesnic 

k Neškaredicím. Avšak bylo jasné, že tento argument je těžko zjistitelný. O tom 
Se ostatně sám přesvědčil městský písař Václav Alexius, který odjel koncem 
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června do Prahy, aby prohledal deskové zápisy a z pochopitelných výše 

řečených důvodů zde nepochodil.157 

Z toho důvodu se celá věc na patnáct let odmlčela. Poté roku 1710 

tehdejší rektor František Krus nabídl městu vyrovnání, pokud dostane svolení od 

řádového generála v Římě. Celá snaha zřejmě šla vniveč, protože další jednání 

se rozvinula až roku 1715, kdy v srpnu přijela do města komise, která měla 

zkontrolovat světské a duchovní hospodaření kvůli přípravě berní reformy. 
v 

Spitálmistři této komisi podali německy psanou prosbu ohledně 

dolnopucheřských a neškaredických úroků.158 V tomto textu také tvrdí, že 

mohou celou věc podložit dokumenty, ovšem není zřejmé, jakými. 

Následujícího roku (1716) však došlo k nalezení důležité listiny. Byla v ní 

na počátku této kapitoly zmíněná prosba šepmistrů k císaři Ferdinandovi I. z 20. 

dubna 1556 o svolení ke koupi Neškaredic za Souňov a Třebonín a také o 

císařskou odpověď v této věci. Obě listiny byly zaslány 26. února 1716 

Václavovi Gillerovi, aby rektor seznal, že z obou je zřejmé přenesení úroční 

Povinnosti na Neškaredice. Stejně tak špitálmistři dokládali i fakt, že Dolní 

Pucheř platila královskému fisku náležitý úrok. Na závěr dopisu požádali 

rektora, aby zadržené úroky splatil ve lhůtě dvou týdnů, jinak bude celá věc 

Pohnána na vyšší místa.159 Na tento vpravdě troufalý dopis rektor 

odpověděl po úvaze 4. března s tím, že vše splatí do 14 dnů, až si ovšem vyhledá 

Příslušné dokumenty.160 

Místo peněz ovšem poslal vyrozumění, že z městských dokumentů je 

nejasné, z jakých statků držených v 16. století měl být odváděn úrok a také 

Zobou zaslaných listin není zřejmé, že z o b o u vsí byla přenesena úroková 

Povinnost. Proto m šepmistři měli dohledat úrokovou podstatu obou prodaných 

°bcí. v případě kladného vyřízení město obdrží definitivní odpověď.161 
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Město mělo k dispozici pouze Keglerovu zprávu z roku 1687, proto 

nemohli rektorovi vyhovět. Stejně tak byly patrny rozpory v obou výše 

zmíněných listinách. Svoji roli hrálo i odlišné pojímání formy listin v 16. a 17. 
století a ve století 18. Těchto mezer chtěli využít kutnohorští jezuité ke své 

argumentaci. 

Městští poslalo Gillerovi vysvětlující list (i přes zmíněné nedostatky), 

v n ě m ž tvrdili, že vsi byly prodány s úroční povinností a město je nemohlo 

přenést na Neskaredice „proprie loquendo", ale pouze jako „equivalens těch 

platův špitálu patřících". Proto město císaři slíbilo, že z Neškaredic bude platit 

špitálu náhradní úrok za souňovský a třebonínský. Za rok činil 67 zl., 16 kr., 4. 

den. ročně. Celkový dluh tak činil 2 216 zl. 40 kr., navíc ještě šestiprocentní 

úrok.162 

Rektor ve své odpověďi z 11. srpna 1716 se ohrazuje vůči tvrzení, že 

úroky zůstaly ležet v obou prodaných vsích, neboť by to dokazovalo, že 

povinnost platit nebyla přenesena na Neskaredice. Přenesení jako takové 

proběhlo pouze z vůle města, proto je protiprávní. Jezuité tedy obdrželi ves jako 

svobodný statek nezatížený povinností. Navrhoval městu, že může podat císaři 

odvolání, avšak sám věří, že císař při rozhodne ve prospěch Tovaryšstva.163 

Město se po marné snaze přesvědčit rektora tedy rozhodlo obrátit na vyšší 

autoritu, samotného císaře Karla VI. Nejprve se poradili se svým právníkem 

Václavem Neumannem z Puchholze.164 V červnu 1718, po roce jednání 

s Neumannem, byl rekurz, sepsaný syndikem Janem Alexiem, odeslán české 

dvorské kanceláři do Vídně, i přes Neumannovu pochybnost v úspěch díky 

právní nejasnosti. Při marném čekání na reakci se 12. dubna roku 1719 obrátili 

na placeného agenta u kanceláře Černého, aby celou věcí pohnul.165 Úřední 
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prodlevy nebyly totiž žádnou vzácností, jak jsme viděli i u sporu o městský 

znak. 

Rekurz samotný na 29 stranách (31 stran byly přílohy) podrobně líčí 

historii celého sporu včetně historie špitálních úroků. Omlouvají nedostatek 

pramenů tím, že roku 1541 shořely zemské desky a Švédy byl poničen městský 

archiv. Stejně tak vysvětlují laxnost města zmínit úroky při jednání 

s Dekazatem. Prý se tehdy jednalo o nedorozumění, prý šlo o chybu šepmistrů a 

vyjednavačů pověřených šepmistry jednat o vrácení vsi Pucheře, nikoli o úroku 

z Dolní Pucheře. Neškaredický úrok prý nebyl zanesen do desek, neboť město 

již o úroku informovalo císaře. Na jiném místě je argumentováno proti 

jezuitskému tvrzení, že kolej obdržela statky od královského físku, nikoli od 

města, proto nemusí platit úrok, kteří dříve odvádělo město. Kutnohorští 

Poukazovali na fakt, že s físku byl potřebný úrok odváděn. Dále dokazují, že 

celý dluh nebyl promlčen, přičemž se odkazovali na výše zmíněné tvrzení české 

komory. 166 

Je příznačné, že tento rozsáhlý dopis postihl podobný osud, jako jiné 

dopisy odeslané české dvorské kanceláři. Tentokrát prodleva trvala plných 

°smnáct let. Ustrnutí celé věci bylo mimo jiné způsobeno sporem o městský 

Znak, jemuž je v této práci věnována jiná rozsáhlá kapitola a dalšími, 

drobnějšími spory, spojenými s osobou kontroverzního rektora Fabiána 

Veselého. V souvislosti se sporem o městský znak se tak šepmistři dozvěděli o 
0sudu onoho rekurzu. Roku 1736 si totiž posíleni relativním úspěchem sporu o 

znak (viz výše) vzpomněli na osmnáct let starý dopis. V březnu tohoto roku 

Požádali o zjištění situace svého nového agenta, nám již ze sporu o znak 

Samého Formandla. Ten po tříměsíčním pátrání musel oznámit, že se 
v listinách žádný zápis o rekurzu neuvádí.167 

i67 ̂ drobný popis rekurzu viz Lohr, s. 60-62. 
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Teprve za dalších jedenáct let, po ukončení válek o rakouské dědictví, se 

šepmistři opět začali zajímat o zadržené úroky, které již vzrostly na 9 479 zl. 55 

kr. 2 den. Magistrát nechal znovu prohledat účty a pořídit opis onoho ztraceného 

rekurzu. Obrátili se na svého právníka Neumanna, který jim stejně jako dříve 

odpověděl, že akci považuje za zbytečnou. Proto bylo na zasedání magistrátu 26. 

dubna 1747 rozhodnuto, aby špitálmistři patřičné dluhy dále nevedly ve svých 
' • 168 účtech a aby je vymazali a navždy zrušili. 

Takto se zdálo, že celá věc je nadobro pro město ztracena, avšak po 

dalších třinácti letech se znovu dostala na pořad dne. Zásluhu na tom měly 

reformy dcery Karla VI., Marie Terezie. Císařovna měla mimo jiné zájem na 

reformě humanitárních zařízení, proto bylo potřeba pořídit přehled těchto 

zařízení a zjistit přesný stav jejich finanční situace. Roku 1760 proto 

prostřednictvím české královské komory nařídila, aby ústavy dodaly patřičná 

Přiznání. Jak známo, kutnohorský špitál byl k podrobnému vypsání svých 

Poměrů vybídnut již několikrát v minulosti, proto současní špitálmistři mohli 

v brzké době tomuto nařízení vyhovět, neboť po ruce měli dostatek potřebných 

Podkladů, zvláště poslední takový soupis z roku 1756, o němž jsme se zmínili 

výše. Na jeho základě pořídili špitálmistři soupis všech pohledávek, přičemž na 

Prvním místě uvedli zadržené úroky z Neškaredich, Dolní Pucheře a přítockých 

Polností v částce 9 918 zl. 54 kr.169 Tentokrát se zpráva neminula účinkem, 

neboť česká královská kancelář podala o celé záležitosti zprávu do Vídně Marii 

Terezii. Celá věc se tak dostala nově zřízené instituci (roku 1751), královskému 

konsenzu. Marie Terezie nařídila v říjnu 1760 královskému fisku, který hájil 

Před konsenzem zájmy krále, aby vyšetřil záležitost kutnohorských špitálních 

úroků.170 Celá věc se tak znovu uvedla do pohybu. Zásluhu na tom měla 

Především v nejvyšších kruzích upadající prestiž Tovaryšstva Ježíšova. Město 

však celé akci zprvu nedůvěřovalo, ostatně, bylo již několik varovných příkladů 
• — . 
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z minulosti, kdy zprvu slibně vypadající činnost nakonec zmizela do ztracena. 

Proto královská reprezentace prostřednictvím krajských hejtmanů na jaře roku 

1762 sdělila Kutné Hoře obsah výše zmíněného císařského reskriptu a také jim 

byl oznámen záměr celé akce. Hejtman Dobřanský 27. května uložil magistrátu, 

aby do dvou týdnů předložil reprezentaci všechny potřebné dokumenty.171 

Magistrát ihned vyhověl, měl ostatně všechny dokumenty pohromadě 

ještě od roku 1747, opis však celou věc zdržel, proto vše mohlo být do Prahy 

odesláno až koncem 1762. Lohr se domnívá, že spolu s dokumenty byl odeslán 

také opis rekurzu šepmistrů z roku 1718 na základě odpovědi královské 

reprezentace, odeslané hejtmanům 25. května 1763.172 V tomto dekretu bylo 

vysloveno, že jezuité jsou povinni zaplatit špitálu všechny úroky, a to ve výši 9 

918 zl. 54. kr.. Hejtmané měli na vše dohlédnout a v případě neuposlechnutí 

jezuitů vše oznámí královské reprezentaci, která by v celé věci zahájila patřičné 

Právní řízení. 

Krajský úřad však dekret městu odeslal až počátkem července 1763, avšak 

v magistrátu zavládla naděje, zvláště dobrý dojem udělalo přijetí městských 

argumentů. Začaly se proto přepisovat a aktualizovat špitální účty. Celá 

Procedura však byla pro špitál nákladná, muselo ji tedy financovat město, drahé 

bylo zvláště kolkování listin, proto se město snažilo vyžádat na krajském úřadu 

Zproštění špitálu od kolkovních poplatků. Při vyřizování této záležitosti se 

Magistrát dozvěděl o prosbě jezuitů, kterou řád hodlal v brzké době odeslat 

královské reprezentaci. Proto se spěchalo s notářským ověřením všech 

dokumentů, což měl na starost pražský notář František Wolf. Poté byly 

dokumenty zaslány guberniu.173 

Na chvíli však opusťme činnost města a podívejme se na právě rozběhlou 
akci jezuitů. Nový rektor František Fessl obdržel 13. července dopis od 

AKH 17938. 
173 Lohr, s. 68, odpověď AK 17938/7. 
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krajského úřadu spolu s dekretem a žádostí, aby dluhy zaplatil ve stanoveném 

termínu, jinak bude proti koleji podána žaloba.174 

Rektora dopis příliš nepřekvapil, neboť byl o všem informován 

sekretářem královské komory Františkem Scheinerem. Tento příznivec řádu 

usiloval o to, aby celá věc byla vyřešena smírem magistrátu a řádu, neboť 

v jiném případě by to podle něj znamenalo porážku koleje a pošramocení 

pověsti řádu. Byl přesvědčen, že město bude ochotno k přátelskému vyrovnání 

se s kolejí.175 

V červenci roku 1763 Scheiner vypracoval jezuitům adresovaný návrh na 

vyrovnání176. Jezuité podle něj měli přiznat, že dluhy špitálu zadržovali, avšak 

nejednalo se o úmysl, ale řád prý jednal takto z důvodu neznalosti přesné částky. 

Krom toho svoji daň si vzala také okolnosti způsobené Třicetiletou válkou. 

Scheiner také poukázal, že na vině je i špitál, protože byl nedůsledný a laxní ve 

svých prosbách. Koleji navrhoval dluhy splácet postupně, například pomocí 

stavovských úpisů. 

Dotyčný návrh však jezuitům nevyhovoval, proto návrh zmizel kdesi 

v jezuitských registrech. Jezuité se spíše zaobírali samotným dekretem. Věděli, 

že jeho odmítnutí je nepřípustné, proto se obrátili do Prahy na svého právníka 

Proskovského, který pomohl sestavit dopis odeslaný na gubernium na začátku 

září 1763.177 

Rektor v něm upozorňoval, že požadovaná částka je převzatá ze zprávy 

Magistrátu z roku 1760. Česká komora také neposkytuje koleji možnost 

^slechnutí, jedna jednostranně pouze ve prospěch města. Žádal, aby koleji byla 

Zaslána se všemi přílohami zmíněná špitální zpráva, aby rektor mohl celou 
Sltuaci posoudit a mohl se řádně obhájit. 

itTTT 
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Guberniu se rektorův dopis nelíbil a 13. prosince 1763 zaslalo krajskému 

úřadu v Čáslavi dopis, v němž odmítalo rektorův požadavek na zaslání zmíněné 

zprávy a kde oznamuje, že královský fiskus povede proti koleji řádný proces na 

základě nové žaloby, jež bude koleji včas zaslána.178 Krajští hejtmané takto 

informovali nejen179 kolej dopisem 31. ledna 1764, ale na počátku února i 

magistrát města. 

Sekretář gubernia Scheiner se ještě jednou pokusil přimět kolej 

k přátelskému vyrovnání. Proto se pokusil v zemských deskách vyhledat výše 

několikrát zmíněné listiny o koupi Neškaredic a prodeji Souňova s Třebonínem. 

Na pomoc si vyžádal od koleje jejího prokurátora. Avšak z časových důvodů 
1 ftO ony listiny nenalezli. 

Mezitím byl zahájen proces královského fisku s kolejí dekretem gubernia 

13. ledna 1764. Prokurátorem, který jej měl vést proti koleji, byl jmenován 

Karel Arnold z Dobroslavi.181 Po půl roce studia sporu byla sepsána v němčině 

žaloba proti koleji, která byla předložena pražskému konsenzu v červnu 1764. 

Odtud byla zaslána koleji s tím, aby se žalovaná strana proti ní odvolala a 
182 vznesla svoji obhajobu. 

Rektor Fessl vybral jako obhájce koleje Dr. Theodora Vogta, který ihned 

začal sestavovat námitky proti žalobě. V exceptio collegii, kterou na základě 

jednání sVogtem Fessl pražskému konsenzu odeslal 4. října 1764 183, 

argumentoval nedostatky v kupní smlouvě s Dorotou Prennarovou, která, jak 

jsme pověděli výše, byla uzavřena roku 1555. Zde se výslovně neuvádí jméno 

špitálu jakožto nového držitele Neškaredic, stejně tak poukazoval na fakt, že 

Přenesení platebních povinností ze Souňova a Třebonína není zaneseno do 

„„Lib. lit., s . 15, 16. 
l8oLib. memor., r. 1764, s. 158. 
,„ Lib. lit., s. 5. 
„ L i b . lit., s. 17. 
•o Lib. lit., s. 5 ,24. 
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zemských desek. Proto Neškaredice byly jezuitům dány jakožto svobodné 

nezatížené zboží. 

Ohledně úroků z Dolní Pucheře, Fessl poukazuje na nedostatečnost smluv 

z roku 1562 a 1595, ani v jedné není uvedeno, že se jedná výslovně o dvůr 

v Dolní Pucheři, mohly se zrovna tak vztahovat na celou Pucheř. Stejně tak 

poukazují na výše zmíněné nedůslednosti splácení úroku pře tím, než statek 

obdrželi jezuité. V závěru obhajoby Fessl žádá, aby byly jejich argumenty 

pečlivě prošetřeny a kolej byla dluhu zproštěna. 

Královský fiskus proto začal vyhledávat potřebné dokumenty, avšak již 

po nějaké době přišel na to, že se bude jednat o úkol časově velmi náročný. 

Proto fiskus prostřednictvím Dr. Feigla navázal kontakt s magistrátem, zpravil je 

o jezuitských námitkách a požádal je o vysvětlení. Magistrát chtěl zaslat opis 

žaloby, aby mohl vyhovět. Mezi magistrátem a fískem se tak započala 

vzájemná spolupráce, kdy město mělo připravit všechny dokumenty, aby je 

fiskus posoudil. V lednu 1565 byla potvrzena hodnověrnost listin, které zasílalo 

město a brzy byl celý svazek těchto dokumentů zaslán do Prahy. 

Fiskus poté vytvořil elaborát, který předložil 7. března 1765 královskému 

konsenzu, který repliku zaslal do Kutné Hory Fesslovi.184 

Replika se obrací proti námitkám jezuitů ohledně úroku v Neškaredicích. 

Uznává, že ve smlouvě s Dorotou Prennarovou není zmínka o špitálu, ale 

termínem kutnohorská obec je podle físku míněn i kutnohorský špitál. Dále 

odmítá námitku řádu proti městské prosbě císaři, neboť formální nedostatky 

nelze nazírat ze soudobého hlediska. Tehdy platila jiná pravidla pro sestavování 

smluv. Ponechme stranou jezuitskou připomínku, že listina je padělaná, tu je 

možné bezesporu vyvrátit. Ohledně zápisu do zemských desek, fiskus je toho 

názoru, že taktéž nelze starý zápis poměřovat dneškem, neboť pravidla, podle 

kterých jezuité zápis napadli, byla uzákoněna až v roce 1640. Neškaredice tedy 

byly povinovány splácet úrok, neboť předtím tuto povinnost plnil magistrát a 

uT] 
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poté královský físk. Stran Dolní Pucheře vyvrací jezuitskou námitku, že tento 

statek byl městem Janu Kopovi prodán nikoli dědičně pronajat se všemi 

povinnostmi, které se k němu vztahovaly. 185 

Fessl se ihned po přijetí této repliky rozhodl se odvolat, avšak patrně 

narazil na nějaké potíže při ověřování faktů, proto jeho list byl královskému 

konsenzu odevzdán až na konci června 1765.186 

Zde se opět snaží poukázat na nesrovnalosti městské prosby k císaři a jeho 

odpovědi z roku 1555 o koupi Neškaredic, a to na absenci jakékoli zmínky o 

úroční povinnosti této vsi v císařském listu, zatímco v prosbě o této povinnosti 

zmínka je, proto je Fessl přesvědčen, že císař k přenesení oné povinnosti souhlas 

nedal. Vyvrací také tvrzení fisku při odkazu na uzákonění zásad vpisování do 

desk zemských, z roku 1640, odkazuje na Zemské zřízení z roku 1549 a 1564, 

ve kterém je řečeno, že zápis v deskách zemských může být podkladem pro 

komorní ručení, proto u něj argument města a fisku neobstojí, neboť v deskách 

není zmínka o úroční povinnosti. Vyvrací také připomínku, že špitální povinnost 

je potvrzena tím, že ji město z Neškaredic plnilo sedmdesát let a po jejich 

zkonfiskování tuto povinnost převzal físk, stejně tak zpochybňuje tvrzení o 

Přenosu těchto povinností ze Souňova a Třebonína, byť souhlasí s tím, že obě 

vesnice byly povinovány odvádět úroky, avšak nelze pouhým slibem města 

Přenést tyto úroky na svobodnou ves Neškaredice. Ohledně Dolní Pucheře 

Poukázal na fakt, že Pucheř byla koleji dána jako svobodné zboží, nikoli 

špitální statek. Proto podle něj z tohoto dvora neplynula špitální povinnost. 

Královský konsenzus začal ihned studovat dotyčné námitky, ale práci 

^Pomaloval královský fiskus, který musel provést revizi svojí repliky a proto 

musel znovu navázat spolupráci se šepmistry. Dokonce šepmistři museli přepsat 
n ěkteré staré listiny kvůli problému čtení gotického písma.187 

186 Podrobný popis viz Lohr s. 81 n. 
1 8 7
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Přepisování samozřejmě celou věc zdrželo, dokonce nebylo šepmistrům 

dáno na vědomí, které listiny nemají přepsat, proto přepsali sedm nejstarších 

listin. Avšak již se jednalo o marnou snahu, neboť 8. dubna 1767 královský 

konsenzus s konečnou platností zamítl žalobu královského fisku, neboť spor již 

byl podle něj promlčen, a tak byla rektor Fessl zproštěn platební povinnosti i 

dluhu.188 Oběma stranám byla výsledek oznámen 29. dubna prostřednictvím 

aktuára Františka Bontempse. 

Královský fiskus zažádal ihned o revizi celého procesu. Prostřednictvím 

Dr. Feigla byl záměr sdělen kutnohorské radnici, aby o celé věci rozhodli, zda se 

má v revizi ve lhůtě jednoho měsíce pokračovat. Radní ve své odpovědi 

vyjádřili radost (přes celkové zklamání) nad možnou revizí, ale nebyli sto 

rozhodnout, zda se má v této lhůtě pokračovat, protože v rozsudku nenalezli 

žádný způsob, jak se s kolejí dohodnout.189 

Fiskus se však přes naděje města rozhodl v revizi nepokračovat a zpravil o 

tom město. Magistrát proto rozhodl na zasedání 3. června, že „záležitost 

špitálních úroků prohranou na nejvyšších místech nebudou již dále sami 

rozviřovati" a uložili špitálmistrům zadržené úroku s konečnou platností 

škrtnout.190 

Tak byl prohrou města ukončen půl druhého století trvající spor, který 

krom jiného poukázal na velkou právnickou informovanost jezuitského řádu, 

jenž byl schopen tuto při neustále protahovat díky právní nedůslednosti v 

Městských listinách. Byl to nejdelší spor, který město s kolejí vedlo a trval 
v podstatě po celou dobu působení Tovaryšstva Ježíšova v Kutné Hoře. Práce 

Františka Lohra je bezesporu velmi cennou studií celého sporu, avšak nelze 

Přehlédnout, že straní městu i přes fakt, že ani Kutná Hora se v některých 

Momentech, jak jsme mohli vidět, používala ne zrovna právně čisté metody, aby 

dosáhla vítězství. 

J A K H 17938. 
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III. Spor o stáčení piva a o stavbu krčmy v Přítokách 

Tento dlouhotrvající spor má svůj počátek roku 1642, kdy jezuitská kolej 

za rektorátu Pavla Stefanida žádala pomocí intervence mincmistra z Lobkovic 

o dovolení točit pivo. 

Samotný spor propukl o dva roky později, kdy se šepmistři ohradili proti 

stáčení piva v koleji. Mincmistrovi ve svých stížnostech argumentují tím, že celá 

věc je na škodu císaři, městu (kvůli ztenčení obecního důchodu) a městským 

hospodským. Místodržící proto rozhodli, že do Kutné Hory bude vyslána 

komise, která celou věc prošetří. Kolej si však tuto inspekci nepřála. Poukazuje, 

že za Pavla Stefanida došlo k zapsání smlouvy o koupi pivovaru prvním 

kutnohorským rektorem koleje Janem Dakazatem od Jana Vočádla. Jezuité touto 

smlouvou z 23. prosince 1628, kdy pivovar zakoupili za 750 kop míšeňských, 

získali „právo k vaření, šenkování a vystavování piv."191 

Město se ohradilo, že tato smlouva byla učiněna bez jeho povolení a do 

městských knih byla zapsána až roku 1631, přičemž bylo poukázáno i na jiné 

Právní vady této smlouvy. Jezuité totiž podle radních touto koupí získali právo 

vařit pouze pro kolej a své krčmy na vesnicích. Císařský reskript ze 17. prosince 

1629 prý povoluje jezuitům vařit pivo, ale nesmí jej prodávat mimo kolej a 

Vesnice náležející koleji. V samotné fundaci koleje také není zmínka o 

Provozování městských živností. Vše by tedy bylo na škodu obci, loreckému 

Pivovaru a šenkýřům.192 

27. června 1644 do města dorazili komisaři vyslaní místodržícími. 

Výsledek jednání se zdál být rozřešením sporu. Pavel Stefanides získal pro kolej 

Povolení stáčet pivo ve městě a na svých statcích, avšak toto povolení bylo 

Pouze dočasné. Aby se zabránilo konkurenci s městskými zájmy, bylo jezuitům 

i j Hanuš, s. 186. 
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zakázáno (pod trestem vězení) prodávat pivo měšťanům a poddaným města. 

Toto povolení mělo vypršet na 6. ledna následujícího roku. Bylo však 

prodlouženo, jak o tom svědčí žádost rektora Pavla Leskauera o „dovolení 

nějaké várky piva pro město, protože kolej v těchto časech je ve velké chudobě a 

nedostatku". Lidé se z venkova, tudíž i z vsí, jež patřily jezuitům, uchylovali 

před rabujícími vojáky do města. Bylo jim zřejmě vyhověno, avšak později byl 

šenk piva zastaven. Městští šenkýři si totiž na Patres stěžovali. „Tak s velikou 

péčí a starostí sousedům zbraňujíc taková piva od nich bráti, nám pak šenkýřům 

o to abychom veliký pozor dali, kdyby sousedé od nich [jezuitů] pivo nesli, 

jemu je vzali, ale oni poslouchati nechtí a mužům cechovním pochopů a biřiců 

nadávali a od studentův kamením za nimi házíváno bylo a od některých i dosud 

záští mají, ale přece pod komisaři velební páni Patres od takového šenkování 

Upustili a více do města neprodávali. Však pod tím ve dvoře a ve vsi Přítocké ta 

Piva šenkovati dali a řemeslníci a obyvatelé na Horách Kutnách, ne tak pro ten 

šenk, ale pro všelijaké rozpustilosti, prý tance a jiné nemravnosti a různice, a 

nato vrchnost nepřihlížela. Když pak v zimním čase nemohli tam šenkovati, 
193 

poblíž sv. Barbory pivo vystavují." Ve stížnosti je zmíněna přítocká krčma, o 

níž pojednáme později. 

Kvůli stížnostem města byla komora nucena 18. dubna 1647 vydat 

nařízení, jímž zakazovala jezuitům a sedleckému klášteru čepovat pivo. Jezuité 

Zřejmě čepovali pivo dále, neboť po přímluvách za město Hansem Schwarzem, 

eXpeditorem české komory byla vydána ke dni 29. května 1648 císařská 

rezoluce, která jezuitům zapovídala šenkování piva. Směli tak činit pouze ke své 

spotřebě a k spotřebě ve svých vesnicích. Na konci roku podal stížnost rektor 
Jeroným Unčovský, neboť v jeho nepřítomnosti kdosi z města zapečetil a 

dopustil se ,jakési výtržnosti" Stížnost opravňoval tím, že kolej neporušila 

"3 Tamtéž, s. 189. 
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dekret z prosince 1629, pivo čepovala jen pro své poddané a ve městě pouze ve 
výsadním domě l94. 

Za rektora Unčovského se rozhořel spor o krčmu v Přítokách. V dubnu 

roku 1654 vznikla krčma v Přítokách na základech starší krčmy a ve městě staví 

regens seminarii Maxmilián Cuker pivovar. Městští se v květnu v dopise 

Unčovskému proti existenci této krčmy ohradili. Argumentem bylo, že podle 

nich zde před tím žádná výsadní krčma nebyla, pouze v nedaleké vsi Bylany, a 

také smlouva o koupi není zapsána do zemských desk.195 

Jezuité zakoupili ves Přítoky od Albrechta Libštejnského z Kolovrat. Je 

třeba se pozastavit nad důležitým prohlášením v novém zemském zřízení. 

Týkalo se provozování výsadních krčem, které povolovalo používat v případě, 

že dotyčné krčmy nebyly opuštěny třicet let. Zástupci města tvrdili, že mají 

svědky, kteří se mohou zaručit, že v Přítokách žádná krčma nestála, jedna se 

nacházela pouze v nedalekých Bylanech Jak praví zápis o smlouvě z května 

1636 (smlouva sama je datována k 1. 5. 1631), Albrecht jezuitské koleji prodal 

»tvrz Přítoku, se dvorem, ovčínem, poli, louky, s těmi na Kačinách mezi grunty 

Pana zŽerotína (...), s krčmou vejsadní (zvýrazněno J. H.), nyní pustou".196 

Tato zpráva taktéž hovoří o prodeji vsi Bylany, v níž se nacházela další výsadní 

krčma. Celý tento majetek byl prodán za 10 000 rýnských. Ve vsi Přítoky se 
tedy podle této smlouvy kdysi nacházela výsadní krčma. Otázkou zůstává, kdy 

Přesně byla opuštěna. 

Rektor Unčovský si ještě před květnovým městským dopisem nechal 

°věřit existenci přítocké krčmy. Ověřováním se zabývali čáslavští radní 
s Purkmistrem. Pro zajímavost se podívejme na některá tato „svědectví". 

Kupříkladu v dopise čáslavské rady ze 17. dubna 1754 je pořízen zápis 

^kolika výpovědí postarších osob. Například téměř osmdesátiletý Kutnohořan 
Jakub Roštař uvedl toto: „Pamatuji se v tom dobře, že ve vsi Přítoce krčma ve 

i* Tamtéž, s. 190. 
las Jantéž, s. 190. 

NA, JS XIV, kart. 63, zápis o smlouvě mezi Albrechtem Libštejnským a Janem Dekazatem. 
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vohradě vystavena byla (...), kterážto krčma neb místo s vohradou a dvorem 

k koleji kutnohorské Svaté Panny Barbory jest koupena", nic jiného prý neví. 

Podle jeho slov se na místě bývalé krčmy nyní nachází pustá studna, kamení a 

rumiště.197 

Jiným svědkem byl devadesátiletý kutnohorský horník, který se ve své 

výpovědi shoduje s Roštařem. Navíc dodává, že hospoda zde stávala „za pana 
Materny" a že slyšel od ,jedný ženy starý z Hory Kutny, že v tý krčmě bejvala, 

• 198 

pivo pívala i tancovala." 

Sedmapadesátiletý poddaný koleje Jan Drahoslav, který byl úředníkem 

v Přítokách, ve své výpovědi uvedl, že nebožtík Jan Haták, jiný přítocký úředník 

„nejednou nežli mnohokráte a začasto mně říkával: „Hle, Jene, tuto bejvala 

postavena krčma, na týto vohradě hůlkou také na to místo několikráte 

ukazoval." To samé říkal zmíněný Haták podle Drahoslava i svému synovi, 

v době výpovědi osmatřicetiletému. Drahoslav se také stejně jako Zelenka 

zmiňuje o jedné ženě, která v té hospodě prý byla. Dále Drahoslav místo 

lokalizuje, přičemž použije stejné informace, jako jeho předchůdci, tedy zmínku 

o pusté studni, kamení a podobně.199 

Onou pamětnicí patrně byla Kateřina Horká. Její svědectví podává dopis 

rektorovi, který byl napsán o tři dny dříve. Horká, tehdy v úctyhodném věku 

devadesáti osmi let, se pamatuje, že krčma zde pře mnoha lety stála. Dotyčná 

zde „pijívala" a její matka před krčmou prodávala jablka a hrušky. Na kterém 

místě však ta krčma stála, se Kateřina Horká již nepamatuje."200 

Mezi další svědectví patří dopis z 15. dubna, který koleji odeslal Jan 

Ramberský z Vamberka. Ten byl totiž požádán rektorem Unčovským, aby 

dosvědčil existenci přítocké krčmy. Ramberský v dopise uvedl, že na tom místě 

198 ^ X I V > kart- 63, dopis purkmistra a rady města Čáslavi rektoru Unčovskému. 
'Tamtéž. 

200 Tamtéž. 
Tamtéž, dopis ze 14. dubna 1754. 
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, jedouce jednoho času mimo Přítoku, spatřil rozbořený dům, o kterým lidé mně 

zprávu dávali, že v tom domě páni přítoční šenkovali."201 

Můžeme shrnout, že přes nápadnou stylistickou a obsahovou podobnost 
svědeckých výpovědí v Přítokách krěma v minulosti bývala. Nevíme však, zda 

splňovala požadavek oné třicetileté lhůty. Jisté je, že hlavním problémem byly 

ekonomické důvody. Proto se Kutnohorským jezuitské počínání nelíbilo, báli se 
totiž konkurence, byť rektor Unčovský město ujišťoval, že ve Přítoky se nachází 

daleko od města, nemůže tudíž škodit městským důchodům ze šenku piva. 

Jak bylo zmíněno výše, stavba přítocké krčmy nebyla jediným důvodem 

sváru mezi kolejí a městem ohledně šenkování piva. Městu se krom toho 

nelíbilo počínáni vedoucího semináře Maxmiliána Cukera. Městští na něj podali 

stížnost kvůli nadměrné výrobě piva ve výše zmíněném pivovaru. Cuker se však 

u královské komory, kam na něj byla dotyčná stížnost podána, obhajoval, že 

pivo vaří pouze pro sedmdesát kolejních studentů a také pro dělníky a 

řemeslníky zaměstnané v semináři. Studentům prý „dává piti pivo, poněvadž 

voda je zkažená, ale do města pivo neprodává."202 

Ohledně přítocké krčmy celá situace vyústila v nařízení, které obdrželi 

čáslavští hejtmané. Měli zastavit provoz krčmy a nařídit jezuitům, aby vyčkali 

konečného císařského rozhodnutí. 

Roku 1659 byl císař jezuity požádán, aby byli potrestáni kutnohorští 

konšelé, neboť brání koleji vařit ve městě pivo pouze ke své spotřebě a stavět 

krčmu v Přítokách. Požadovali vyzdvižení jak pivovaru, tak přítocké krčmy.203 

Město si naopak stěžovalo, že Cuker vaří piva více, než se stačí v semináři 

spotřebovat. Studenti prý mají ve městě piva dostatek, proto radní nevidí důvod, 

proč ve městě stavět další pivovar. Ostatně, jezuité mohou podle nich v případě 

nouze přivářet pivo v nedalekých Křeseticích. Ve stížnosti stojí, „že kdyby jim 

[jezuitům] bylo dovoleno veřejně šenkovati, mládež by pila, v noci povykovala 

NA, JS XIV, kart. 63, dopis Jana Ramberského rektoru Unčovskému. 
f 2 Hanuš, s. 192. 

03 Tamtéž, s. 193. 
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a výtržnost činila a místo učení mládeže v pobožnosti, pocházelo by odtud, 

pocházelo by odtud pohoršení". Radní si stěžovali, že Cuker prý řemeslníkům 

místo penězi platí pivem (jak jsme mohli vidět i v případě zničení městského 

znaku na chrámu sv. Barbory). Obavy radních kvůli případným výtržnostem 

nebyly liché, jezuité obecně totiž byli k výstřelkům svých seminaristů tolerantní 
v 

(přes přísnost ksobě samým). Záky nechávali, aby vybili „svou mladickou 

bujnost", jak na to vzpomínal Jan Jeník z Bratříc.204 Jezuité se totiž zastávali 

svých studentů, kteří se provinili rušením pořádku v různých rvačkách a 
soubojích, které byly podmíněny zvláště návštěvou hospod.205 To sice může 
působit překvapivě v řádu, který byl znám svoji přísnou kázní a řádovými 

předpisy, nicméně to poukazuje na fakt, že jezuité byli také jen lidé, ačkoli jim 

to tradice v některých momentech upírá. Avšak přesto tyto obavy byly až na 
druhém místě, nejvíce zde působil, jak bylo uvedeno výše, strach z konkurence. 

Ohledně přítocké hospody městu vadilo, že ještě v roce 1660 neuposlechli 

jezuité rozkazu vyčkat konečného císařského rozhodnutí. Proto byla hejtmanům 

podána další stížnost, aby byl šenk zastaven. Roku 1671 byla přítocká krčma 

svěřena hospodáři Pavlovi Blechovi, a tím bylo vše vyřešeno.206 

Pře však pokračovala ohledně jiných šenků piva. Roku 1722, za rektorátu 

Kryštofa Felixe, se spor koleje s městem rozpoutal znovu, neboť konšelé rektora 

obvinili, že v koleji i jinde ve městě točí pivo a víno kameníkům. Felix toto 

obvinění odmítl, víno prý neprodává vůbec, „pouze někteří páni mají ve 

sklepích něco uloženo."207 

Později, za rektora Fabiána Veselého, nám již známého díky sporu o 

městský znak a v souvislosti s přestavbou střechy chrámu sv. Barbory, byla 

kolej požádána městem o zaplacení pokuty 1 000 tolarů za vývoz piva a jeho 

Prodejem městě, čímž porušila výnos zemského sněmu z roku 1708. Veselý se 

^ I. Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité v Čechách. Praha 1995, s. 65. 
206 Tamtéž, s. 65. 
2 Hanuš, s. 193. 

Tamtéž, s. 193. 
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ohradil, že pivo nevyváží a neprodává ve městě. Pokud se tak někdy stalo, bylo 

to podle jeho slov na žádost některého nemocného měšťana, nebo tak učinil 

sklepník bez jeho vědomí. Rektor totiž sklepníkovi zakázal pivo z koleje 

vyvážet. Veselý se proto necítil být povinen pokutu platit, neboť zakázal dávat 

pivo měšťanům a nemocným zadarmo. Řemeslníků prý platil hlavně penězi, 

pouze na jejich vlastních žádost mohli místo peněz vzít pivo.208 

Roku 1757 v únoru vydal nejvyšší mincmistr zákaz, v němž stálo, že 

jezuité nesmí svým dvorem provážet cizí piva, ani je prodávat, stejně tak 

prodávat vlastní pivo ve městě. Tento akt můžeme považovat za konec celého 

sporu. 

208 t. 
Tamtéž, s. 193. 
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Závěr 

Konec působení jezuitského řádu v Kutné Hoře a jeho přínos městu 

Poslední léta působení jezuitského řádu v Kutné Hoře poznamenala řada 

změn souvisejících na našem území s osobou panovnice Marie Terezie a později 

jejího spoluvladaře Josefa II. Celková změna společenského klimatu nakonec 

vedla mimo jiné i ke zrušení Tovaryšstva Ježíšova.209 

Jisté je, že jedním z důvodů zrušení řádu byla nevraživost jiných 

řeholních řádů, kterým vadila především jezuitská nadvláda ve sféře školství a 

také rozsáhlý jezuitský majetek a obava z velkého jezuitského vlivu na 

panovnických dvorech. 

Podívejme se na naše území a především na Kutnou Horu. 17. září roku 

1773 byl vydán panovnický restrikt, ve kterém se zabavený jezuitský majetek 

přidělil zvláštnímu studijnímu fondu. K přebírání majetku byla zřízena komise, 

do jejíhož čela byl dosazen hrabě František Antonín Nostic. V době zrušení řádu 

se v kutnohorské koleji nacházelo 53 jezuitů. Tito Patres samozřejmě museli 

kolej opustit.210 

Znatelnou ztrátou pro Kutnou Horu bylo určitě zrušení jezuitského 

gymnázia na Hrádku. Tento ústav byl zrušen v lednu 1775. Řada zkušených 

jezuitských pedagogů ovšem po vystoupení z řádu našla uplatnění vnově 

vznikajících školách. Město si bylo významu gymnázia vědomo, proto ještě 

téhož roku podalo žádost o zachování této školy. Avšak dostalo odmítavou 

odpověď. Místo gymnázia ovšem byla v budově Hrádku zřízena čtyřtřídní 

krajská hlavní škola, v níž se začalo učit ve školním roce 1777/1778. Není bez 

zajímavosti, že jejím prvním ředitelem se stal exjezuita Antonín Střecha211 

^ K problematice konce jezuitského řádu obecně viz Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 202-216. 
Vaněčková, Kutná Hora za osvícenského absolutismu. Kutná Hora, Praha 2000, s. 162. 

2,1 Tamtéž, s. 162. 
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Období působení jezuitského řádu v Kutné Hoře tedy skončilo, do města 

se Tovaryšstvo po svém znovuzřízení již nevrátilo (narozdíl od nedalekého 

Kolína). Jak bylo řečeno výše, kolejní budova nadále až do devadesátých let 20. 

století sloužila armádním účelům. 

Cílem této práce bylo popsat nejvýznamnější spory jezuitského řádu 

s městem. Avšak musíme si uvědomit, že působení řádu zde neznamenalo pouze 

neustálé spory s městem. Členové Tovaryšstva v Kutné Hoře zanechali také řadu 

pozitivních a nesmazatelných stop. Na první pohled je to již zmíněný zásah do 

celkového panoramatu města. Jezuitská kolej se tak stala jednou z hlavních 

dominant města a jak bylo uvedeno výše, tato netypická poloha koleje vůbec 

nebyla řádu na škodu. Spolu se stavbou koleje dnešního návštěvníka města 

upoutají sochy výše zmíněného Františka Baugutta, které se nacházejí na cestě 

vedoucí od Hrádku kolem koleje k svatobarborskému chrámu a jsou aluzí 
212 

současně vznikajícího Karlova mostu v Praze. Jezuité se velkou měrou 

podíleli na rozvoji uměleckých řemesel a umělecké činnosti ve městě vůbec a na 

celkové barokizaci kutnohorských kostelů a jejich vnitřního vybavení.213 

Avšak neměli bychom zapomenout na postavu, jež se v souvislosti 

s Kutnou Horou významně zapsala do české literární historie a o níž nebylo 

vzhledem se zaměřením této práce pojednáno dříve, avšak zcela 

neoddiskutovatelně patří k nej pozoruhodnějším literárním individualitám období 

baroka. Proto ji alespoň ve stručnosti připomeňme Řeč je o jezuitovi Janu 

Kořínkovi, autorovi česky psaných Starých pamětí kutnohorských. Toto dílo se 

díky A. Stichovi a R. Lungovi dočkalo v nedávné kritického vydání, takže i 
v současnosti má čtenář možnost se s tímto půvabným dílem seznámit. 

Jan Kořínek se narodil roku 1626 v Čáslavi. V patnácti přišel do styku 
s Tovaryšstvem a později se již jako jeho člen stal profesorem a kazatelem 

212 Altová, Kutná Hora a jezuité. Město jako obraz, in: Kutná Hora v době baroka, Antiqua Cuthna, Praha 2005, 

13 Viz tamtéž s. 13-36. 
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v několika kolejích v Čechách i na Moravě. Významný byl jeho pobyt právě 

v Kutné Hoře. Později odešel do Litoměřic, kde se stal dokonce rektorem. Roku 

1677 vydává latinské moralistní dílo Quadruplex antidotum contra omne vitium. 

Věnoval se i přírodním vědám a filozofii. Roku 1680 umírá při nám již známé 

morové epidemii v pražském Klementinu, když se při pomoci nemocným sám 

nakazil. Jeho nejznámější dílo, celým názvem Staré paměti kutnohorské, pod 

figurou dvacíti drahých rudných kamenů, jimž Horníci handštány říkají, 

vyobrazené a vypodobněné, vyšlo roku 1675 v Praze. Pojednává o kdysi slavné 

historii Kutné Hory, avšak jeho hlavní hodnota nespočívá ani tak ve vykreslení 

dějin, jelikož se jedná o dílo tendenční, ale v jazykovém zpracování. Je tak 

mimo jiné zdrojem poznání hornického slangu, navíc Kořínek práci zakončil 

slovníkem. Jeho hodnota spočívá i ve volbě českého jazyka, je tedy důkazem, že 

i v jezuitském řádu se nacházela řada vlastenecky orientovaných osobností 

(nemusíme připomínat nejznámějšího představitele tohoto směru Bohuslava 

Balbína). I když pojem vlastenectví je v tomto případě zavádějící, neboť jak 

Upozornil A. Stich, nedočkáme se zde přílišného vlasteneckého patosu. Hlavní 

motivací volby českého jazyka tak byla touha oslovit co nejširší okruh česky 

hovořících čtenářů.214 

Tolik tedy ve stručnosti Jan Kořínek, jehož jsme uznal za vhodné zde 

Uvést, neboť mluvíme-li o významu kutnohorské rezidence, nemůžeme vynechat 

tuto do nedávné doby relativně neznámou osobnost (či alespoň osobnost, jež 

hyla v literární historii poněkud zastíněna Bohuslavem Balbínem či Fridrichem 

Brýdlem, jenž byl také členem zdejší rezidence a jak bylo výše zmíněno, zemřel 
v Kutné Hoře roku 1680 na mor). Nyní se vraťme k jezuitskému řádu a jeho 
2dejším významu obecně. 

Byla to především jezuitská zásluha, že Kutná Hora stavebně vzkvétala 
v barokním slohu. Jak uvádí Blanka Altová, „baroko se v režii jezuitů v Kutné 

214 
Více viz A. Stich, Jan Kořínek - velký a živý barokní prozaik. In Kutná Hora v době baroka. Antiqua Cuthna 
Praha 2005, s. 151-166. Dále A. Stich - R. Lunga, komentář k vydání Starých pamětí kutnohorských (Jan 

^ í n e k , Staré paměti Kutnohorské, Praha, 2000) 
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Hoře předvedlo spíše v umírněné konzervativní podobě, zaměřovalo se na 

lidovou zbožnost (...), více než sto padesát let rozvoje baroka jako uměleckého 

slohu a kulturního fenoménu však výrazně změnilo obraz středověkého 

města."215 Samozřejmě by bylo nespravedlivé tvrdit, že pouze jezuité měli 

zásluhu na rozkvětu baroka v Kutné Hoře. Nesmíme kupříkladu zapomenout na 

Sedlecký klášter, který po své finanční krizi v pobělohorském období se 

v závěru 17. století začal vzmáhat a mohl tak přispět i on k rozkvětu baroka. 

V jeho službách zde díky opatu Jindřichu Sopkovi působil i Jan Blažej Santini -

Aichl. Řád sv. Voršily měl ve svých službách pro změnu Kiliána Ignáce 

Dientzenhofera, jenž patrně přispěl svým dílem i na dostavbě jezuitské koleje, 

jak jsme uvedli na jiném místě . Mohli bychom jmenovat dále, avšak není to 

předmětem této práce. 

O jezuitském školství jsme již hovořili, ale připomeňme, že zvláště 

gymnázium, jež bylo zřízeno na Hrádku, patřilo v širokém okolí 

k nejvýznamnějším vzdělávacím ústavům. 

Ovšem nesmíme ponechat stranou jeden z hlavních motivů působení 

jezuitů v Kutné Hoře, a to vliv na duchovní život města. Řádu se podařilo díky 

svému detailně propracovanému programu zasáhnout téměř do všech vrstev 

života ve městě. Jak jsme uvedli výše, nahrávala jim neutěšená finanční situace 

sedleckého kláštera a taktéž neuspokojivé poměry na kutnohorském 

arciděkanství, kde duchovní, neustále ve sporu mezi sebou i radnicí, ztráceli 

výrazně na své autoritě. Jezuitský program, určený pro široké společenské 

Vrstvy získával na popularitě především díky své vnějškové podobě. Oblíbené 

byly zvláště slavnosti, uváděné poprvé kroku 1660. Od následujícího roku byl 

s velkou okázalostí slaven svátek sv. Barbory (vždy čtvrtou neděli po 

215 Altová, Kutná Hora a jezuité - Město jak obraz, in: Kutná Hora v době baroka. Antiqua Cuthna I, Praha 
2005, s. 35. 
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Velikonocích). Velká účast obyvatelstva při těchto ceremoniích byla jen 

důkazem této popularity. 216 Na lid působila i efektní jezuitská dramata.217 

Úplným závěrem můžeme tedy shrnout, že navzdory historiografické 

tradici, vidící převážně v jezuitském řádu především různé zákulisní působení a 

intriky či nástroj účinné rekatolizace, ze Kutná Hora je důkazem, kdy přes četné 

spory s radnicí a obyvateli města přesto tento řád do města přinesl cosi nového a 

tím obohatil život ve městě. Samozřejmě se jeho úloha nesmí přeceňovat na 

úkor jiných řádů. Vzpomeňme například na vylíčení událostí morového roku 

1680, kdy M. Svatoš uvádí, že podobně se na našem území angažoval například 

řád kapucínů. Nad stejným problémem se zamýšlí i I. Čornejová, která problém 

zastínění kapucínů vidí ve faktu, že na rozdíl od jezuitů, kteří z devadesáti 

procent byli rodilými Čechy, Moravany nebo Slezany, kapucíni byli převážně 

cizinci, což platí i pro další řád, který si s jezuity konkuroval především ve sféře 

školství - řád sv. Josefa Kalasánského - piaristé. Dalším faktem je jedna 

z hlavních zásad kapucínského řádu - skromnost. Na rozdíl od jezuitů se totiž 

nemohli svými úspěchy chlubit. Naopak, když nahlédneme do Historia Collegii 

nebo do jezuitských ročenek {literae annuaé), již na první pohled je možné si 

povšimnout, že jezuité zde uváděli především své úspěchy, ať již se jedná o 

často nadsazená čísla ohledně obrácených „kacířů" či vylíčení obětavosti při 

léčbě nakažených morem.218 

Přestože tématem této práce byly spory jezuitů s městem, bylo třeba 

alespoň nástinem v této závěrečné kapitole ukázat i druhou stranu mince, tedy 

vliv na život města v pozitivním slova smyslu. Doufejme, že tento úkol se 

podařilo splnit, i když jakékoli závěry jsou z dnešního pohledu vstupem na 

216 Štroblová, Barokní Kutná Hora - krize a peripetie stříbrného města, in: Kutná Hora v době baroka. Antiqua 
Cuthna I, Praha 2005, s.97. 

Jezuitské drama v Kutné Hoře dosud postrádá monografické zpracování. Informace o kutnohorském dramatu 
yiz Linda, Kutnohorské jezuitské drama z roku 1726, in: Kutná Hora v době baroka. Antiqua Cuthna, Praha 
2005, s. 96-109. 

Svatoš, Jezuitské literae annuae a jejich podání náboženského života v Kutné Hoře v morovém roce 1680. In 
Kutná Hora v době baroka. Antiqua Cuthna I. Praha 205, s. 184. I. Čornejová. Jezuité a rekatolizace. Tamtéž, s. 
45. 
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tenký led hypotéz. Jezuitský řád díky svým postojům a přísným pravidlům tak 

zůstane (je patrné, že v mnoha ohledech právem, jak naznačila i Kateřina 

Bobková ve své disertační práci)21 "natrvalo terčem rozporuplných hodnocení a 

není v naší moci vynášet definitivní soudy. 

219 
Bobková, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Disertační práce. Praha 2000, s. 4. 
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Seznam použitých pramenů 

Státní okresní archiv Kutná Hora 

Aktová sbírka města Kutná Hora (odkazy na příslušné listiny v textu) 

Pozůstalost Bohumila Hanuše (specifikováno v textu) 

Hanuš, B., Dějiny a působení jesuitského řádu kutnohorského, nedokončená 

disertační práce , SOkA Kutná Hora, osobní fond Bohumila Hanuše 

Liber Litium( Kniha sporných záležitostí mezi městem a jezuity) (275) 

Národní archiv Praha 

Fond Jesuitica - JS IV (jednotlivé položky specifikovány dále v textu) 

Knihovna Národního muzea Praha 

Historici Collegii Kuttenbergensis S. J. 1626-1712, VIII C 14 

Mikuláš Dačický z Heslová, Paměti II, ed. A. Rezek, Praha 1880 

Národní knihovna Praha 

Annales Provinciae Bohem. Soc. Jesu, Domus Kuttenbergense 

L 
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Kutná Hora pod ochranou Svatobarborské Panny Marie, 
titulní list z modlitební knihy vydané v roce 1746 v Praze. 



Obrazová příloha 



Vincenc Morstadt (1802-1875) . Pohled na chrám sv. Barbory od severu. 
Barokní zastřešení z let 1732-3 a zastřešená galerie mezi chrámem a jezuitskou kolejí 

z roku 1727, podle projektu F. M. Kaňky. 



Pohled na chrám sv. Barbory se středověkým zastřešením (detail z veduty města z roku 1675). 



Vincenc Morstadt (1802-1875). Pohled na chrám sv. Barbory s barokním zastřešením od jihu. 

t 



Pohled na chrám sv. Barbory a jezuitskou kolej 
před stržením barokní chrámové střechy 



TO1' « * 
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Veduta Kutné Hory od Jiřího Čáslavského, před rokem 1675, k vydání Starých pamětí kutnohorských. 
Ke starší vedutě města od Jana Willenberga z roku 1602, dokreslil jezuitskou kolej a v ě ž radnice. 



Současný pohled nu chrám sv. Barbory a jezuitskou kolej. 



Ignác Viktorin Raab, Apoteóza sv. Barbory, 
obraz z bývalého hlavního oltáře chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře z roku 1755. 

Kutnou Horu předává do ochrany patronky města nejvyšší mincmistr Vilém Vřesovec 
s řádem Zlatého rouna. 



Letecký pohled na historické jádro Kutné Hory. 



Plán jezuitské koleje a úpravy svatobarborského posvátného okrsku z roku 1667, 

Domenico Orsi. 



.miBisuMi aw. BABU»©®* 

Chrám sv. Barbory s jezuitskou kolejí a spojovací galerií, F. C. Schmidt, cca 1840. 



Cesta podél jezuitské koleje (s Bauguttovými sochami) k chrámu sv. Barbory. 



Kostely a kaple: 
1 Chrám sv. Barbory 
2. Kaple Božího těla 
3 Kostel sv. Jakuba (horní kostel Panny Marie) 
4 Kostel Panny Marie Na Náměti (dolní kostel Panny Marie) 
5 Kostel sv. Jana Nepomuckého 
g Modlitebna Církve československé husitské 

7 Modlitebna Českobratrské církve evangelické 
g Bývalá kaple nejsv. Trojice 
9 Bývalý kostel sv. Bartoloměje 
I o. Zaniklý kostel sv. Jiří 
II Zaniklý kostel sv. Kříže 

Monumentální stavby: 
12. Jezuitská kolej 
13, Hrádek 
14 Arciděkanství 
15, Vlašský dvůr 
16 Kamenná kašna 
17. Voršilský klášter 

Zaniklé brány: 
18. Kouřimská brána 
19. Kolínská brána 


