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Předmluva.

Milovníkům starého místopisu podávám suchopárnou, dlouhou
řadu jmen & číslic. již jmenuji „místopisem církevním do r. 1421". ač
jest současně i místopisem vůbec; čtenář nalezne u každého popsaného
místa vše pohromadě a přehledně. co by jinak pracně shledávati musel.
přidávám i zprávy nepatrné. protože důležitých nemáme, neboť i jimi
ozývá se hlas života ze starodávných rumú. v nichž katolický život od
r. 14-21 po dvě stě let pohřben byl

Až do r. 14-20 zkvétal v národě našem život katolický: národ

byl proniknut zbožnosti. organisace církevní pevná. kanonické právo
v plné platnosti. duchovních velmi mnoho a též i mnoho chrámů. mezi
nimiž mnoho velkolepých ve větších. zvláště kapitulních & klášterních.
ozýval se ve dne i v noci velebiíý zpěv žalmů a hymnů. pozemské
nadání církevních obročí hojné —- ale to vše se takřka přes noc
shroutilo. když r. 14-20 vypukly bouře husitské.

Z počátku si ovšem theologických hádek na universitě národ
valnč ncvšímal. ale vůdcové husitského hnutí spojili stránku theologickou
se stránkou praktickou, majetkovou a vůbec sociální. prohlásivše zásadu.
že kněží nemají míti světského panování. totiž vezdejších statků. nýbrž
že mají žili v apoštolské chudobě. & tím získali celý téměř národ
pány ipoddan né. A nemůžeme se tomu ani diviti: v Čechách bylo
několik tisíc chudých šlechtických rodin: rodiny přibývalo ale rodinného
poplužního dvorečku a poplatných .člověků" nepřibývalo. a hned vedle
bylo velké panství duchovenské: ti a takoví ovšem jako evangelium
rádi slyšeli zásadu. že duchovní nemají míti pozemských statků. a že
jim tedy musí býti vzaty.

Konečný výsledek však zklamal: „duchovenstvi' byla ovšem po
savadnim právním majitelům vzata ale na ěje na „ ěení“ se nesplnila:
Trčkové Svamberkové. Kostkové Pernštejnové a j. uchvátili tolik. že
na ostatní velmi málo zbylo a než se onen smutný děj jenž r. 1420
začal. rokem 1648 skončil. ještě méně.

A podařilo-li se vůdcům husitského hnutí strhnouti za sebou
chudé pány. podařilo se jim to ještě snadněji u poddaného lidu; pod
danství je vždy tísnivé a odpornné. proto ani zde se nesmíme diviti.

- když poddaný lid doufal, že nadešla chvile jeho vysvobození. Naděje
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však zklamaly na dobro i zde; polabskému poddanému na př. bylo
velmi málo poslouženo tím. když poddanský úrok. robotu & jiné dávky
odváděl místo do Opatovic na Kunětickou Horu.

Pravda ovšem jest, že bouří husitskou vzpružena a sesilena byla
národnost česká: města. zvláště královská. až do té doby ovládána
Němci. přešla v moc echů; ale tento prospěch ncvyvážil ani zdaleka
škodu. již národnost česká utrpěla do r. 1046. V oněch městech byli
Němci usazeni teprv as 150 roků. a iiž r. 1420 byly tam značně české
menšiny, které by klidnou cestou brzy se staly většinami. — Za to se
zármulkem musí každý Čech nyni dívati se na národnostní mapu Čech.
zvlášlě na severozápadě, kde poněmčcni proniklo až téměř k branám
města Rakovníka. — Takový iest národnostní konečný výsledek
dějepisného procesu. jenž, jak již řečeno bylo, roku 1420 začal a
rokem ICHS skončil.

Starodávné rumy po stránce náboženské, hospodářské i na'
rodnostní!

V Starém Kolíně. dne 5. června 19l3.
JSI).



Prameny.

Nejvydalnějším a na větším díle jediným pramenem jsou knihy
kostela pražského. totiž:

]. Libri Coniirmationum, lO kněh, jež jsou všeck'ytiskem
uveřejněny: něco vydal "|" Tingl, ostatek „Historický Spolek“: do
klady z nich ve spisku tomto nejsou citovány. nebot citáty
ty by nad miru vzrostly; kde tedy obsazování obročí ncní doloženo
pramenem. je vzato z kněh koniirmačních. kde podle vročení je
nalézti lze.

Aby zprávy o obsazování byly přehlednější. vypsány jsou veformězkrácené.na ř.1583krái= .z . ss. ., to est: král
_ P l

jako patron: „=" presentoval "nebo svolil ku směně. takže zkrácenina„ss“ znamená __směnil s „l

2. Libri Erectionum (Lib. Er.). jež založeny byly od arcibiskupa
Arnošta. 13 kněh: prvních 5 vydal tiskem "I' Dr. Borový, ostatní jsou
ještě v' rukopisu v Archivu Nejdůst. kapituly svato-vítské; regesta. ale
velmi nedostatečná uveřejnil Balbín v Dec. !. lib V.

3. Acta judiciaria 7 kněh (v citálech zde Soud. Ak) vydal
tiskem “|" Ferd. Tadrn. nákladem České Akademie.

4. Registra decimarum papalium (Rejstřík Desátkový)
počínající r. 1352. vydal "1" V. Tomek. Jednotlivé kostely jsou tam
vypsány podle archidiakonátú &dekanátu a v tomtéž pořadí a s tímtéž
tvarem jména vypsány i zde i s obnosem, jenž r. I352 jako polo
letní desátkový poplatek požadován byl; vzájemným porovnáním po
znáváme bohatší nebo chudší nadání jednotlivých obročí.

Ostatní prameny.
5. Regesta Diplom. Boh.. l.—1V.: ]. díl vydal Erben.

ostatni Emler. pokud byl vydán .Friedrich, Codex Dipl. Boh.“
přihlíženo bylo i k němu.

6. Prameny dějin českých (Fontes rer. boh.) svaz. I.—Vl
7. Monumenta Vaticana. nový pramen, vydávanýpéči

Zemsk. Archivu: ]. díl vydal Lad. Klicman. il. Dr. Novák.
Krofta, lil. & N. je posud v rukopise v Zemském Archivu.
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8. Archiv český; podává hojně zpráv o zapisování zboži
duchovenského.

9. Regislra domácí a cizí, vydaná od prof. dra Čela
kovského, doplňuje ony zápisy duchovenslví.

IO. Dozůslálky Desk. Zems.. vydal Emler. díl |., H.
ll. Regislra censuum, čili Urbáře.vydané Emlerem.
12. Formulář z kancěl. biskupa Tobiáše vydal Dr. Novák &

něčim doplnil Dr. Šebesla.

Něco poskytly léž .Palnálky".

Oslalní prameny jsou vyjmenovány na příslušných mistech.

Prameny rukopisné.

Čerpal jsem léž z rukopisů. ač ne lolik, kolik bych si přál.
jmenovitě:

Z Archivu kapitulního. kde jsem si mohl vypsali mnoho
regesl z knih erekč.. tiskem posud nevydaných. & něco i z jiných
Iislin:též z Archivu Zemského a z Archivu města Prahy:
v obou je hojně opisů.

D. T. pp. předsláveným jmenovaných Archivů vzdávám povinný.
zdvořilý dik za vzácnou ochotu. s jakou mně- vslřic vyšli.

Pokud byl přislup k Dvorským Deskám poněkud dovolen. hleděl
jsem i tam něco ziskali. k čemuž přispěl p. Dr. Kybal.



Stáří kostelů._

Skoro všecky kostely zjištěny jsou z „Rejstříku Desátko—
vého r. 1352“; existencí jednotlivých před r. 1352 dokazují:

1. výslovná zmínka o jejich založení; pohříchu jest jich
jen několik. i když k nim připočteme ony. v nichž nalezeny
byly ostatkově autenliky. jež se při svěcení kostela do oltářů
ukládaly;

2. zmínka o kostele před r. 1552; i těch je velmi málo.
Nedostatečné psané zprávy poněkud nahražuji:
3. stopy a zbytky slohu románského. a vůbec před-

gotického, tedy z doby před r. 1300;
4-.ohražení kostela čilí kostelce: kostelyohra—

žovali nejčastěji tam, kde nebylo ani hradu. aní lvrze. tedy na
.panstvích královských a duchovenských, aby za vpádu loupe—
živých rot obyvatelé alespoň život a kousek majetku zde za
chránití mohli. Kostelní ohrady stavěli zvláště za řádění
Braniborů v strastiplné době po pádu krále Otakara ll. roku
1278; totéž se opakovalo za řádění vábů v bojích o trůn
český po vymření Dřemyslovců r. 1506—1310; v tom ohledu
nebylo v Čechách o mnoho lépe za krále Jana: za něhož
bylo v plné platnosti právo. ale pěstní, až asi do r. 1536
králevíč Karel loupežníky krotiti počal;

5. názvy osad úplně německé. vedle nichž se
samorostlý Český název neobjevuje, leč, že bylo německé po—
jmenování na česko zkomoleno. jmenovitě všelijaké: dorty,
feldy, bergy. burgy, avy (Richcn-au). Osady tyto, tedy i jejich
kostely, zakládány byly teprve v 13. stol.. nejčastěji v 2. jeho
polovici, když celé újezdy pohraniční německými kolonisty a—
sazeny byly.

Takových od založení svého ryze německých kostelních
osad jest poměrně málo. srovnáme-li je s krajinami nyni
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německými. vlastně poněmčenými. kde většina starých kostel—
ních osad jest původu českého: nesmi nás tedy zde klamati.
když Němci udělali z počestné české Lhoty „Ellgotten", nebo
něco takového. z Bohuslavě „Wussleben“. z Kurovod „Hůhner
wasser“ a z Ostroměče (v Šumavě) dokonce „Wassertrom
peten".

ó. Některé kostelní tituly: kostelysv.Klementa
na bývalých veřejných hradech ukazují na dobu cyrillo—
methodějskou. sv. Jiří na vyvýšených samotách nebo skoro
samotóch na stráže; kostely sv. Gotharda vznikly teprve
po r. 1131. a sv. prokopa po r. 1204. když jmenovaní
patroni za svaté prohlášeni byli. Ale tituly tyto jsou jakousi
pomůckou jen tam. kde zjištěny jsou již před r. 1421. poně—
vadž titul mnohých kostelů se od té doby změnil.

7. Kostely na zjištěných veřejných hradech a'dvorcích
(curtis) můžeme počítati mezi nejstarší. nebot první kostel.
jenž na území k hradu a dvorci příslušném založen byl. byl
jistě založen na hradě.



Archidiakonát kouřimský
rozdělen byl na dekanáty: kouřimský. německo-brodsky, řečický. čáslav—
ský. štěpánovský & kolinský. V čele každého dekanátu stál děkan: byl
jím některý farář v dekanátě.

[. Děkanát kouřimský.
Známí děkani:

Za biskupa Tobiáše ('l' 1296) děkan kouřímský R . . .,
plebán v N . . .1)

Damián. děkan kouřímský byl farářem na Hradešíně.
kde 'i' l367; zmínka o děkanu 1555 viz llradešín.

Bohunek. plebán v Čes. Brodě 1561—1380: jako dě—
kan se připomíná r. 136931; viz Kozojedy.

petr. plebán v Doříčanech 155841398: jako děkan
připom. 13833).

Václav. plebán tísmický 1362—1414; jako děkan při—
porn. 14031).

Kouřim.

l552 Curim. 2 sg. 1384- Gurim. 1' 2 sg.

Když na území některého farního kostela založeno bylo
město purkrechtní, podržel obyčejně starší farní kostel svá
práva farní i v městě znova založeném, tak že kostely, jež
časem v novém městě povstaly. byly pouze tiliálkami nebo
komendami staršího farního kostela; (Kutná Hora, plzeň. Bu—
dějovice. Jaroměř a i. neměly právních farních kostelů). Když

' Měl se zaslali jaki-hos plcbána. icmuž patroni. iclikož byl obviněn ze zločinu
.- držení kostelu překážejí: (Dr. Novák: Formulář biskupu Tobiáše. str. 126).

"') Tomek: .Registra De:im.'. p. 41).
u) Acta judic. ll. 219.
') Tami. IV. 301.
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však zde, opodál Staré Kouřimi. založeno ve 15. stol. purk
rechtní město, byl zde současně založen též městský farní
kostel. jenž bezpochyby farní právo i nadání zdědil po některém
farním kostele staro—kouřimském.

Podací ovšem příslušelo králi, ale král lan posloupil ie
r 1325 jako i v některých jiných král. městech na splátku
starých i nových dluhů klášteru sedleckému ). Sedlečtí však
podací právo dlouho nemčli, brzy na to vykonával je opět král:
Karel IV. totiž takové zašantročení korunních práv neuznával.

1266. Jindřich. kanovník vyšehradský a plebán kou—
řimskýř)

1268. Meingot. plebán kouřimský.“)
1286. Jakub, plebán kouřimský a kaplan králůvf)
1288. Biskup Tobiáš nařizuie kouřimskému plebánu Jo

(Jákobovi), aby residoval, ale lhůtu mu prodlužujef')
1299. plebán Jakub měl míti dozor nad špitálem.")
154-5- Dlebán Vítek háiil farní právo, když cisterc. mniši

ve svém proboštském kostele v Kouřimi pohřbili Adolda zc
SkaliceÍ)

1558. Král = .lan p. ?.
1559. Král = Matěj. po resignaci Jana.
1361. Theodorik, biskup mindenský. jménem královým :

Jan. odchodem Matějovým do Draskoles.
1374.Král: Kuneš po [ Jana Stentla.
1395. Král-= Křištan z Drachatíc, po T Kunešovi.
14-07.Zmínka o plebánu Štěpánu Dáleč. .)
14-17. Žádá plebán Štěpán Dáleč o PlOVlSlk archidiako—

nátu haličskému. ač drží kostel kouřimský."
Jan Chodek. presentován od krále Václava. Tento

Chodek přilnul záhy k učení husitskému; r. 1419 v lístop.
němečtí horníci přepadli Kouřim. a „plebána Jana Chodka.

1) Emler. R(l-ges.OII. 421.) Regeslo ll.
8) Tami. H. 242.0
') Tami. 11.589.
")Dr. Novák: „Formulář-' sir. 69.
') Regesta ||. 794.
]) chcs. IV. 613.
")_Borový: Lib. F_r. V. 749.
") Monum. Velic. Martini V.. mm. v Archivu Zemsk.
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jenž sem byl dán od krále Václava. a jiné kněze zjímali a
svázané na vozy nakladše. do Hory jsou dovezli, a 9. ledna
1420 do šachty vmetali“.')

Nadané oltáře.

R. 1364 presentoval měšfan Greczer k oltáři sv.
Maří znovazřízenému klerika Petra; nadační úrok & kop byl
zjcdnán na zboží Beneše a Michaela z Malelic & Theodorika
ze Svojšic.“

R. 1567 vdova Anežka presentovala k oltáři sv. Kříže
znovuzřízeněmu.

Zmínka o kaplanství.
R. 1407 za plebána Štěpána věnoval Mikuláš z Kouřimě.

děkan litoměřický, kostelu zdejšímu 1 kopu úroku. vycházejí—
cího ze dvora v Třebouli za duši Mikuláše Dredlera. někdy
kaplana v Kouřimi; nad vykonáváním povinností z nadace
plynoucí měl bdíti Hanek. kaplan v Kouřimi.“l

V nejstarší knize kouřimské') děje se r. 1306 zmínka
o 2 kaplanech. kteří bydleli v domě za školou: ač netýkají—li
se obě tyto zprávy oltářníka.

Vikáři & škola.

podle jmenované nadace z r. 1407 měla Býti každodenně
ve farním kostele zpívána antitona „Ave regina coelorum"
(„Zdrávas královno nebeská"). začež dostávali „vikáři téhož
kostela“ 16 gr.. kantor školní 12 gr. a žáci (clerici) ve školách
ŽlllCÍ též 12 gr. na dřívífi')

Ostatní kostely kouřimské, jež nejsou v „Rejstříku Desátkověm“:

Farní kostel sv. Jiří, nyní zašlý.

Kostel tento byl zajisté zbytkem staré Kouřimě nebo pod—
hradí-. Dodací příslušelo klášteru břevnovskému, jemuž byly již
r. 995. když byl založen od Slavníkovců. věnovány nějaké

1) Vavřinec z Březové. Prameny děj. c'. V. 740.
'-') Lib. Er. |. 46

') Oehm: .Puméli města Kouřimě" str. 07.
4 ."') Lib. Er. V. 7 o
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důchody z Kouřimě; již tehdy přišel klášter s Kouřimi ve styk.
a již z té doby datuje se as kostelní právo břevnovských.

R. 1295 Oldřich. plebán sv. Jiří v Kouřimi')

R. 1367 opat břevnovský= Benedikt. po 1“ Nemoje.
R. 1374 opat břevnovský= Jakub, p. res. Benedikta.

R. 1388 opat břevnovský = Jan (oltářník vyšehradský)
s Jakubem.

R. 1397 opat břevnovský = Jan (kaplan vyšeliradský)
ss. Janem.

R. 1397 opat břevnovský = Václav (oltářník v Čáslavi)
ss. Ja nem.

R. 1425 opat břevnovský= Václav, po "l“petra.

Kostel sv. Martina s cisterc. proboštstvím.

Za sedleckého opata Heydenrika (1292—1320) založeno
bylo v Kouřimi cisterciácké proboštství s kostelem sv. Martina
(nyní zašlým). nejspíše z darování některého měšťana zdeišího.
ienž na doly Horské nakládal a tim zbóhatnul.

Zmínku o proboštství nalézáme roku 1345, když plebán
zdejší Vítek žaluje mnichy zc zasahání do farního práva (víz
plebán Vítek).

R. 1407 plebán Štěpán si stěžuje. že probošt Jan 5 mni—
chy domácími a skalickými zpívali vigilie nad mrtvolou iakéhos
zemřelého měšťana.)

Známé nadání.

Mimo grunty kolem města mělo proboštství tyto hotové
příjmy: r. 1407 stalo se narovnání mezi obcí a proboštem
Janem: místo. kde stával mlýn za špitálem, ienž býval ma—
jetkem proboštským. patřiti má k proboštství: z velkého mlýna
pod kostelem šv. Klementa má ročně k proboštství vycházeti
l kopa úroku, mimo zdarma mletí pro proboštství; z mlýna
„Holzmil“ ročně 12 gr. a ze „zahrady mnichovské“ 24 gr.“l

1) Regesta ll. 722.
) Tzndru Soudni Akta V. 329.
) Kapihorský str. 36.



Špitální kaple sv. Máří Magdaleny.

Jako skoro ve všech král. městech založil i v Kouřimi
brzy po zřízeni purkrechtního města neznámý dobrodinec zdejší
špitál pro chudé a nemocné s kapli sv. Magdaleny. R. 1299
na žádost plebána Jakuba odevzdává biskup Řehoř správu
špitálu měšfanu Lvovi a manželce. kteří chtějí své jmění vě—
novati špitáluf)

R. 1502 biskup Jan uděluje odpustky. kdož "přispěje
„špitálu sv. Máří v Kouřimi".2)

R. 1358 odňal král Jan správu špitálu měšťanům, a ode
vzdal ji Křižovníkům s červenou hvězdou."i) ale Křižovnici se zde
trvale neudrželi, nebot byl zde zvláštní špitální kaplan: r. 14—10
bylo stanoveno, jaké má povinnosti ve farním kostclcf)

Kostel sv. Klementa.

R.1407 zmínkao mlýněpod kostelem sv. Klementa
(viz hořejší zprávu). '

Dodle „známé theorie o kostelích svato-klementských na
veřejných hradech. přišli sem sv. apoštolé Cyrill a Methoděj.
když jako missionáři na veřejných hradech lidu zde shromáždě
nému evangelium hlásali a nad ostatky sv. Klementa. jež nesli.
sv. tajemstvi konali. ovšem na některé volné prostoře hradní.
kde zajisté brzy na to vystavěn byl chrám.

„U sv. Vojtěcha“ nazývá se vysočina nad mlýnem
Bukačovským; ..... na nejzazším rohu stával někdy kostelík
sv. Vojtěcha. před ním pak byly hroby křestanú pod plochými
kameny."“) Jiného dokladu o tomto kostele nemáme.

Kouřimšti smutným pádem Českého Brodu dne 18. dubna
1421 zastrašení. vzdali se Dražanům bud 18. nebo 19. dubna.
kteří mnichů cisterc. neušetřili: „zapálili klášter, zajali 5 mnichů
a před horní branou je v sudech upálili.")

') Regesla ll. 794.
'-') Tami. 11. 1207.

Pič: „Čechy za doby |mižcci", str. 375.
") Theobald: l'lusit. válku. str. 257.



Český Brod.
1352 Broda:3tertones:1567 a 1384—Broda

boémicalis.

Panství i podací arcibiskupa pražského.
V neznámé době věnován byl Brod s okolím ku stolu

biskupovu. pročež se původně jmenoval „Brod biskupův".
(první listinná zmínka o Brodě děje se r. 1287. když Matouš
z Kouřimě prodává biskupu Tobiášovi 2 lány u Nové vsi
biskupské u „Brodu biskupova“ .))

R.1289 byl Brod již trhovým městečkem: (r,. 1289
žaluje biskup Tobiáš králi Václavu ll. že Konrád a Jindřich
..z Altenburka" (staré?) vyplenili dvůr jeho v Kejich a dvůr
v Liblicích a jiné 2 vsi i s Brodem. trhovým městečkem
naším. a Brod sám vypálili.)2)

Biskup Tobiáš (1279—1296) nadal posavadní trhovou
ves právy purkrechtniho města, vyhradil si však, Že uzn5>li
za vhodno, měštané se přestěhují na jiné místo, kde si nové
domy postaví.“l Což se také stalo; nové město vystavěli tam.
kde nyní jest náměstí a původní ulice tedy uvnitř později zří—
zených hradeb; původní osadu Brod musíme tedy hledati u
potoka východně od města. kde zemská cesta ze Zitomiře
na Kouřim překročovala potok.

R. 1390 patřily k panství brodskému tyto osady: )
Brod město, Nová ves. Břežany (jen z čáŠti) Bohou—
něvice Zybohlavy Radovesice. Oplany Liblice,
s dvorem poplužním.Onomyšl Nepoměřice. Bylany
část Dřistoupimě s dvorem. jenž patřil kpurkrabství brod—'
skému) a nápravnický dvorec v Tuchorazi. ')

Když Brodu_5milovu říkali Brod Německý. vešlo zde
v užívání „Brod Ceský".

Kdy kostel byl založen. nelze přesně určití. ale napovídá
nám to titul sv. Gotharda. jenž jest původní. nebot dokázán
jest již v době předhusitské.

1) Dr. Novák: l'ormulář str. 36.
') Tumt.
3) Tamt. 124 u 125.
') Emlcr. Deset Urbářů 104.
")Přístoupim u Tuchoraz. Alcliiv Če3.ll.180.u|uk.„Dototiones curiorum

profugorum' č. 2099 v Archivu městu Pian.
")Soud. Ak 111.394.
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Sv. Gothard, biskup Hildesheimský v Sasích, byl za
svatého prohlášen r. 1151; dříve tedy kostel zdejší založen
nebyl. Tehdejší císař Lothar. též Sasík. clění svého krajana
rozšiřoval; český vévoda Soběslav vešel s Lotharem v ná—
padné přátelství. ač jej (Lothara) v bitvě u Chlumce v sever—
ních Čechách r. 1126 úplně na hlavu porazil. Následek tohoto
přátelství bylo zajisté rozšíření úcty k sv. Gothardu též v e—
chách. a založení několika kostelů svatogothardských.

Okolo roku 1157 byl v Slaném vystavěn kostel sv. Got—
harda'); v téže době byla jakási nemocná žena zvláštní cti
telkou sv. Gotharda a byla na jeho přímluvu uzdravenagl:
nedávno před r. 1159 vystavěl biskup Jan v kostele pražském
kapli sv. Gotharda a byl v ní r. 1159 pohřbensl; r. 1157
byl vysvěcen kostel v Žehunitl: v zápise tomto se ovšem
nepraví, že byl zasvěcen sv. Gothardu. ale nyní tento titul má.
jenž jest zajisté původní. Horlivost u ctění tohoto světce asi
dlouho netrvala. jak se v podobných případech obyčejně děje.
zvláště. když Soběslav r. 1157 zemřel. a politické poměry
se změnily.

Z důvodů těchto můžeme s dosti velkou jistotou usouditi,
že kostel zdejší byl založen od knížete Soběslava v době
mezi r. 1151—1157.

Když kol r. 1290 bylo město na novém místě vedle staré
osady vystavěno. zůstal kostel ovšem na starém místě -a zůstal
tarním i pro znova vystavěné město.

Dlebáni.

R. 1561 arcibiskup Arnošt = Bohunek (z Bubovic) ss.
Ondřejem. Tento Bohunek byl od r. 1569 do neznámého
času děkanem dekanátu kouřimského: pocházel z rodu vladyk
7ásmuckých kde r. 1580 z rodinného jmění založil a nadal
oltář Panny Marie (viz Zásmuky). poslední zmínka o něm
v listopadu 1580 ')

Bartoloměj. zmínka v březnu 1581, posl. l4-14-.“)

1) Drum. Děj. č. ll. 226.
*) Tamtr
") Tumt. 251.
') Tumt. 596.
“) Soud. Ak. ll. 00.
") Tami. ll. 94.. :: Lib.



R. 14-21 když byl Brod od husitů vzat. byl zde plc—
bánem Jan z Duban.

Nadané oltáře.

R. 1389 měštané někteří založili a 7 kopami úroků
nadali oltář sv. Bartoloměje: část úroků vykázána z jed—
noho domu „za kostelem sv. Gottharda“.')

1592 založen a () kopami úroků nadán oltář
Navštívení panny Mariele oltář tento byl ve zvláštní
kapli na východním konci jižní boční lodě. kde podnes je
oltář Danny Marie.

R.1397 presentují zakladatelé měštané oltářníka k oltáři
znovu založenému B. Těla: nadání neznámo.

R. 1403 presentují zakladatelé měštané oltářníka k oltáři
sv. Barbory znova pod novou věží založenému.

Vikáři.

Mimo plebána a oltářníky byl zdejší kostel opatřen ně.
kolika vikáři. R.1589 bylo o oltářníku oltáře sv. Bartoloměje
stanoveno. aby svou oltářnickou povinnost vykonával bez
rušení služeb božích plebána a jeho vikářů. a r. |392 o
oltářníku Danny Marie. aby do práva plebána a jeho vi
káře nesahal.

Škola.

O škole zdejší nalezl jsem z doby předhusitské jenom
tuto zprávu: „R. 14-19 Franěk 7. Českého Brodu vyznal. že
obdržel Zápis na 5 kopy úroku z domu někdy rektora
školy tamtéž v Českém Brodě.““) Ostatně bychom i bez této
výslovné zprávy mohli býti přesvědčeni. že jako v jiných mě—
stech i zde škola byla. totiž kostelní internát, jehož učitelé
i žáci od záduší vydržování byli. — R. 14-58 .odkázal jakýsi
měšťan úrok na přilepšenou ve stravě žáků kostelních. začež
budou povinni každodenně zpívati mariánskou antitonu „.Na—
rození Tvé".') Zpráva tato ovšem pochází z doby pozdější. již
utrakvistické, dokazuje však starodávné. dávno před r. 14-21
vzniklé trvání a zařízení.

*) LE; Er. 111. 305.
'-') Tami. IV. 375.
a) Dr. Teige: Archiv Č. XXVI. 46.
') Schulz- .Nejstnrši kniha brodskď. str. 24.



Špitál
s kostelíkem sv. Magdaleny.

Arcibiskup Arnošt 1343—1364- založil na stolním panství
v Českém Brodě a v Příbrami špitály pro chudé nemocné; ')
zemřel však než založení dokonáno bylo Vykonavatelě jeho
testamentu zjcdnali nějaké důchody a nástupce jeho arcibiskup
Jan Očko odevzdal r. 1370 řízení špitálu a jeho jmění kon
.šelúm zdejším. tak totiž. aby si volili 2 správce špitální. jež
bude arcibiskup jako vrchnost potvrzovati. a jemuž budou
každoročně z hospodaření účty skládatif) ustanovení toto bylo
do kamenně desky vryto a zachovalo se po dnes.

Známé nadání špitálu.

]. Úrok 7.některých masných krámů; viz Emlerovy Urbáře
2. R. 1359 sázavský klášter prodal klášterní dvůr ve

Voděradech (Dolních), aby za stržcnou cenu koupen byl úrok
pro špitál, jejž arcibiskup Arnošt založilfJ)

3. „R. 1362 Radicz mistru Dětlevovi v „Synic“ “ves .
totiž prodalf) Dětlev. plebán u sv. Mikoláše v Praze, věnoval
ves tuto špitálu zdejšímu. nebot. když r. 1389 na soudě dvor—
ském jeho pozůstalost projednávána byla. tu arcibiskup lan
„jménem špitálu svého“ v Českém Brodě. a Franěk, rychtář
a Mikeš Štěpánův jako špitální správcové hájili ji naproti
nápadu král. komory dokazujíce že řcčcné zboží v ..Sy"enczy
(Senice na Doděbradsku) jest majetkem špitálu brodskéhof')

4. Mezi r. 1366—1370 Vrativoj. Pražský.. dali špitáluv Brodě 22 kop úroku v Opocnici )
5. ...R 1375 Beneš krabice prodal šp'itálu v Brodě. “')

Tuto kusou zprávu doplňuje výpis z desk ZI). napsaný na
přídeští nejstarší knihy brodské: „R.1374- Jan Krabice z Veit
mile prodal purkmistr v Biodě Českém: Chvalovice. Dečky.

Blyna. Břežany (na Kolínsku)“. t.j. nějaký úrok z těchto vsí

,) Drnmem DějóC. l. 399.
)Tamt |.1'). Kde tento špitál b\l. psáno není ale z pozdějších zpráv V\

svilá. že v Českém Broddě.

)pozůslot. xDesk. Zcmsk. |. 4-30.") Des.
') PozůstDat. XD. Z.
) T.omt |. 445.
") Schulz. l. a.
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Jako skoro všudy. byla i zde špitální kaple; v citované
knize brodské děje se mezi r. 14-21—1424- zmínka o spusto
šených kostelích. a r. 1481 mluví se o úroku pro špitál
„na kupování vína a vosku ku sv. mšem a svícnů a ji—
ných potřeb.“l

Špitální kostel zasvěcen byl sv. Magdaleně, jako v sou—
sední Kouřimi. Myslím. že v tomto titulu tají se vřelé zbož—
nost: jako sv. Magdalena nelitovala drahocenné alabastrové

nádoby s drahou mastí. aby pomazala nohy Dáně podobně
věnovali mnozi dárcové z křest. lásky k bližnímu své jmění
na zřizování špitálů a chudobinců, aby. když ne vyhojeny.
alespoň zmirněny byly bolesti chudoby a nemoci bližního

podle letopisce Vavřince z Březové) přirazili husitští
Pražané na válečné výpravě dne 17 dubna 1421 k Českému
Brodu a druhý den se ho zmocnili; „mnozí. . utekli jsou se
do kostela.ale Pražané kostel zapálivše, okolo 200 jich
spálili a mnohé cepy s meči po ulicích zabili. mezi nimiž
bylo 18 kněží s domácím plebánem. kteří ohněm a
mečem zahynuli."

Theobald"l piše Že plebánem tehdy byl Mistr Jan
z Duban.

Roztoklaty.
1552 Chrusloclat. 24-gr.1l')ó7 Chrustoclad.

14-05.Crustoklat.

Ves byla již r. 1295 majetkem soukromým '), ale kostelní
podací patřilo až do r. 1568 králi: roku tohoto postoupil
Karel IV. kapitule vyšehradské kostelní právo ve vsi Chrusto—
klatech (a ve Vožici) náhradou za to. že mu kapitula po
stoupila kostel panny Marie na Trávníčku a kostel sv. Kosmy
a Damiána, obojí v Draze.) Touto výměnou vyšel poslední
zbytek královského majetku na bývalém žitomířsku z držení
královské komory. Jelikož král. komora na soukromém majetku

1) Dozůstut. l). Z. ll. 320.6) Drnmen_\Děj. C.V
J) Theobald: .Gesrhivchte7des husiL Krieges' . 257.
) Mezi zeman). kteří r. 120.5 objížděli újezd B\Plnnslý. b\l laké Zdislav z Cluu—

stoklut. Regesta ll. 727. později putřilt Roztolclnh pražské patricijské rodině Rot“—
cunských.

) l'lummeršmid: „Gloria eue Vyšel—.rud“,p. 521.
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kostel nezaložila. jest zřejmo, Že kostel byl založen v době.
když jí ves patřila. tedy před r. 1295. a že si podací kostelní.
když ves soukromníku postoupila. až do r. 1568 podržela.

R.1558 král — Bohunek, po “]"petra.
R. 1558 král = Petr. (kanovník u sv. Jiří) 55. Bo—

hunkem.
R. 1567 zmín. plebán Jan (Desátky str. 4—9).
Od r. 1568 měla podací kapitula vyšehradská.
R. 1580 kanovník vyšehradský = Hanuš (z Vyše—

hořovic) po 1" Jana.
R. 1590 byl zde plebánem Mistr Jiří; byl generálním

vikářem a dispensován od residence. )
R. 1402 Mikuláš. plebán u sv. Petra v praze. smě—

nil s Jiřím z Boru.

Na to se plebáni rychle střídali. pročež je nejmenuji:
poslední známé podání:

R. 14-04-kanovník vyšehradský= Vavřinec (z Bělčic)
ss. Odolenem.

pražané opanovavše v dubnu r. 1421 krajinu Česko—
brodskou zapsali sládku Janovi dvorec plebána v Chrousto
klatech. s podmínkou. aby zde pro obec vydržoval jednoho
způsobilého kněze a jednoho žáka (klerika).2)

Horky.
1552 Hora. 21 gr. 1567 Horca.

Dvě třetiny podacího měli páni hradu škvoreckěho. —
pražští Olbramoviči — a jednu třetinu držitelé vladyčího zboží
v Dříšimaseeh.

R. 1554- Olbram Meynardův. měštan pražský = Miku
láš. po 1“ Budislava.

Olbram však uznává. že má jen dvě třetiny podacího.
kdežto jednu třetinu má Dctr z Klučova, majitel Dříšimas.

R. 1561 Pavel (Olbramovič) — Mikuláš (rektor školy
u sv. Jiljí v Draze) ss. Mikulášem.

R1561 týž : Vilem. po res. Mikuláše.

1) Soudni Aktu III. 125.

.Dotntianosv curiorum p.otugorum" z knih městu Prutu č. 2099. fol. 1110\ Archivu městu pm



R. 1373 zm. o plebánu .Vilemovi.')
R. 1388 zm. o plcbánu Matějovi; viz dole.
R. 1392 Olbram. probošt u sv. Apollináře a bratři jeho

Pavel a Václav ze Škvorce. bez poškození práva Moyka
a Zbynka z Křešic (majitelů Dříšimas po Klučovskěm) * Jiří,
po resig. Matěje.

R. 1398 plebán Jiřík a oltářnik u Všech Svatých
v Drazeř)

R. 14-01 arcibiskup Olbram — jako člen rodu a bratři
— bez poškození práva Bohdala a Bolka (majitelů Dříšimas)
= Tomáš (2 Všejam) ss. Jakubem.

R. 14-08 plebán Tomáš.“l
R. 1418 Davel ze Škvorce: Jan z Klučova, jinak ze

Škvorce. spolumajitel Škvorce = Ondřej po "[ Matěje.
R. 1422 Jan Ohništkgo z Ohništ'an. jinak ze Škvorce;

(vdova po 1“ Davlovi ze 5kvorce provdala se za Ohništka)
: Václav, po 'j'.... řeč.Košata.

"j" R. 1395 Mikoláš Kolovrat z Chřenovic, jinak ze
Zbraslavic. věnuje kostelu 1 kopu úroku na 1člověka v Krá
lících za duši paní Kery z Horek:'l snad pocházela odtud.

“j" Někdy před r. 1388 odkázal Frenclin z l_imuz z dvorce
svého kostelu 10 kop: r. 1388 Hanuš z l-imu7„majitel onoho
dvorce. zavázal se 1 kopu úroku ročně platitif')

1“ R. 1388 Mikuláš. syn Dřechův z Horek. panoše. vě
nuje kostelu 1 kopu úroku z celého svého majetku na Hor
kách; plebán Matěj."l

R. 14-08 Detr z Tuchoraz praví. že celý svůj majetek na
Horkách prodal a že misto oné z r. 1388 věnované kopy
z Horek vycházející, koupil 1 kopu úroku od Pavla ze
Škvorce na jeho majetku v Dříšimasech na poplatném člo—
věku Janu Húskovifl

Na Horkách byl též vladyčí dvorec, jenž však podilu na
podacím neměl.

]) Soudni akta |. 13.
L') Tamt. III. 395.
") Tomt. Vl. 168.
') Lib. Er. Xlll. F. 7.
“) Lib. Er. XII. B. 10.
") Lb. Er. Xll. A. 15.
7) Lib. Er. F. K. 9.



Hradešín.
1352 Radessyn. 21 gr.. 1367 Radyossíu.

V některé kanceláří si vzpomněli, že zde asi býval hrad,
&!„Hradešín“ byl hotov: lid však posud obyčejně správně řiká
„Radešin". Kostel zdejší můžeme nazvati bližencem kostela na

ípu; oba stojí na temeni chlumu uprostřed roviny, oba jsou
zasvěceny sv. Jiří 'a vystavěny v slohu rotundovém. oba jsou
zbytky stráží. Řípský na severu vévodství pražského, Hra—
dešínský na hranicích vévodství Kouřimského „a později Slav—
níkova proti vévodství Pražskému. jež hned za potokem Škvo
reckým a jeho údolím začínalo. Hradešínská stráž byla zřízena
na Žitomiřsku, jež původně příslušelo k vévodství pražskému,
ale vévoda Kouřimský Radslav je chtěl vévodě pražskému. sv.
Václavu, vyrvati. Nastala válka mezi oběma vévodami, v níž
Kouřimský podlehl; ale' mnohé okolnosti nasvědčují, že Žito—
miřsko bylo od Dražska odtrženo a ku Kouřimsku přiděleno.
načež si Kouřimský vévoda zřídil zde stráž naproti Dražsku:
když r. 996 vévodství Slavníkovo bylo zničeno a vévodč Draž—
skému podřízeno. byla zdejší stráž zbytečná. —. Můžeme tedy
založeni zdejší stráže položili do času boje mezi sv. Václavem
a Radslavem k r. 950. a pádem vévodství Slavníkova r. 996,
a v té době byl asi vystavěn zdejší kostel; nasvědčuje _tomu

rotundový sloh původni stavby. a titul sv. Jiří. patrona křest.
bojovníků a rytířů: mimo to poloha jeho svědčí. že půýodně
nebyl k tomu určen, aby byl kostelem osadním. jako
jim původně nebyl ani kostel na Řípu, nebot na takových
místech farní kostely zakládány nebyly.

Jak z některých známek a stop posud seznati lze. byla
rotunda Hradešínská as v polovici výše stropem či klenutím
rozdělena na dvě části: dolejší s absidou byla kostelem, ho
řejší měla jiný účel. Někdy na záčátku 14. stol. vystavěl si
tehdejší pán Hradešína vedle rotundy hrádek: posavádni absida
byla ubourána. jak některé stopy dosud svědčí, rotunda pak
součásti hrádku učiněna. Za náhradu byla na. opačné straně
(východní) vystavěna hradní kaple ve slohu ranni gotiky. ny—
nější presbytéř. Když hrádek byl opuštěn, slátali z něho bez
ladu nynější kostelní lod; k domněnce této, již ovšem psanou
zprávou dokázati nelze, přivésti musí každého přesvědčeni, že
ani nejprostší zedník by něco tak nepravidelného nevystavěl,
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kdyby chtěl vystavěli kostelní lod: presbytář na př. není ani
v ose lodě. ani rotundy; v lodi jsou dvě okénka, ale nestejná
a nesymetrické. Tato křiklavá nesouměrnost lodi dodává ií ráz
mimořádně starobylosti, větší, než zasluhuie. ovšem mimo ro—
tundu. poněvadž kolem každého farního kostela býval hřbitov,
a na hřbitově nikdo hrádek nestavěl, můžeme dále souditi. že
až do opuštění hrádku zdejší kostel farním nebyl.

Panství i podací měli držitelé hradu _Škvoreckého.
R. 1355 Damian. děkan kouřimský (a plebán Hrade

šínský). )

R. 1367 TOlbram, rychtář Nového města pražského —Franclin p. —Damiana.
R. 1373 Olbram, purkrabí vyšehradský : Křištan, (ka

plan u Všech Svatých v Praze) 55 Františkem.
R. 1386 Olbram měštan piažský= Albert, po ]' Kři—

štana.
R. 1418 lan 7.Klučova, seděním na Škvorci (spoludržitel

panství Škvoreckého)= Zikmund po 1“ Alberta.
R. 14-62Mikuláš ze Škvorce prodává Klinšteinovi: Škvorec

zámek. dvůr. vcs cclou v Křímině část. H0|k y ves. v Kři—
vani ves, v Úvale dvory kmecí. což tu má s podacím celým
v Radešíně a s částí podacího na Horkách )

Kounice.
1352 Konycz. 30 gr.

Dodací maiitelů zdeiší tvrze
R.1354- Jan Zdeněk Jiří z Konic=Detr po ,'LBc

nedikta
R. 1358 Zdeněk Jan, Jíra z Konic——František po “|“

petra.
R. 1367 zm. plebán Frána (Reistřík Desát. 42).
R 1405 plebán Petr: vyměnil ně|aké zádušní pole, asi

30 korců, s Janem panošem z KOunic, za dvorem řečeného

Jana vedle cesty k Zitomiři pod háikem nad vsí Kounicemi;
za to obdržel kostel grunty mezi cestami do Doříčan z jedné,

\

")Alcibi skup Arnošt nařizuje Damiánovi. děkonu kouřimskému. (: Františku.
plebánu \ N. .. ab\ \)šetřili záležitost kloriků. kteří od Ondřcic z Dubé zniuti b\i
(Tadra. Cancellnrin Árnesti. p. 27).

"') Emler: pozůstatlu Desk. Zem. ||. 319.
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a do Chráslu z druhé slrany pod Kounicemi Úřadní znalci:
děkan Kouřimský plebán Tismický a plebán Brodský

R. 1408 plebán Delr. svědek nájmu Veleneckěho.)

Dobřeň.
1552 Dobrzien, 9 gr.

Dodací domácích vladyk.
R. 1567 plebán Mikuláš: (Desál. reislř. 49).
R 1574 Ješek a bralři z Dobřeně—— V-áclav. po 1“

Mikuláši.
R. 1597 bralři z Dobřeně — Jiří. po 1“ Václavu.
R. 1585 vzešla jakási pře mezi plebánem Václavem a

patronem Mikulášem z Dobřeně: rozhodčí: Jan, plebán
v Kbele. a Marlin, plebán v Křečhóři. rozhodli: Každý usedlik
bude plalili z lánu 1 míru žila a 1 míru ovsa desálku; pa—
lroni maií plebánovi odváděli k velikonocům 1 kopu vajec.
a k lelnicim 8 syrců: sporná jakási cesla zůslane patronu
volná; zádušní les ležící za ceslou do Janovic mezi grunly
Vidickými. budou spravovali palroni. budou však vydávali
plebánu dříví špolřebuf')

Dyšely.
1552 _Dyssel. 24- gr.

Dodací bylo rozlřišlěno: alespoň z Čásli příslušelo ma—
iileli zdejšího svobodného zboží; o oslalních palronech nelze
rozhodnouli, měli—ličásl podacího jako maiilelé čásli Dyšel.
anebo patřilo-li podací realně k lvrzím. po nichž se psali.

R. 1558 Mareš. Mládek a Ješek ze Lhoty : Ješek.
po 'l' Oldřichu (R. 1559 plebán Jan má považovali Dříznaka
z Poříčí za palrona jako oslalní) )

R. 1586 Čeněk z Dyšel příznak z Ledce, Řehoř měšlan
pražský—— Delr, po “|“Janu.

R. 1599 plebán Delr (rejslř. desál. 49).
'l' 1591 Ceněk z Dyšel věnuje koslelu 1 kopu úrokuf')

.) Lib. Er. ||. 630.
?) Soud. Akla Vl. 180.
a) Lib. Errcl. Xlll.. B. B.

') Pozůsl. D. Zem. 7l. 427.") Lib. Er. Xll.



Tuklaty.
1352 Tuclck. 12 gr.1584- Tuklek.

Dodací držitelů zdeiší tvrze a vsi. — patriciů Pražských.
R. 1558 Šimon z Roztok a Dešlín. bratři=Jakub. po

"l" Relíoři.
R. 1575 Dešlín Bohuslavův = Filip. po "[“ Jakubu.

(Bohuslavovci drželi též Květnicia podací kostel. ve Lhotě.
ve Vidrholci u Ouval; ves i kostel zašly)

R. 1599 plebán J enek (Reistř. desát. 49).
R. 1404—Jindřich z Cách. měštan praž. : Pavel, po

T Jenka
Ý 14-00 Mořic. stálý vikář kostela Vitickěho. po rozhod—

nutí Janka. plebána ve _Viticícl., postupuje plebánu Tuklat
skému Jenkovi zahradu s domkem s příslušenstvím v Tuklag
tech naproti věži (tvrzi) Jana z Cách. pána téže vsi.')

(R. 14-28 Janek a Jindřich z Dakoměřic — měštané —
prodali Anně Kbelské dědictví své v Tuklatech. totiž věži —
tvrz — pustou. kostelní podací a 18 kop a 20 gr. úroku
totiž z dvorců k:necích.)"l

Chotouň.
1552 Chotun. 15 gr.

poněvadž zdeiší kostel, nyní zmizblý. nebyl zasvěcen
rodáku zdejšímu sv. Drokopu domnívaií se místopisci. že byl

založen před r. 1204 kdy sv. Prokop byl svatořečen; pan—
ství i podací biskupa Olomuc.

R 1554-biskupOlom.—Mikuláš (z N. .)55. Matějem
R. 1558 „ : Václav po "[“Mikuláše
R. 1565 „ : Henslin po res. Mikuláše
R. 1582 zm. plebán Henslin (Soud. Akta ll. 185)
R 14-05 ? O—ldřich(z Drůhonic)ss.0ndřeiem.

emR 1404- biskup Olom. _Jan (z Nahořeclic) ss. Oldři—
emR. 14-15 Václav patriarcha Antiocli.. kommendator biskup

ství Olom.= Václav (ze Šlapanova) ss. Janem.

1) Lib. Er. VI. K.
)Z knih města Drnln c. 992. fol. XClll. O tomtéž zápis z r. 1457. v Pozůst.

D. Z. ll. 165. ..tvrz pustou n 16 kop a 20 gr. úroliu ze 7 dvorů kmec. s podacím.



Vitice.
1352 Viticz. 55 gr.

V okolí Vitic i ve Viticích samých bylo mnoho král.
manství povstalých v době. když .. erný les“ ještě patřil Ko—
runě: k některému manství patřilo podací kostela zdejšího.')

R. 1575 Mistr Kuneš z Třebovle, plebán.2)
R.1377. ? : Ondřej (kanovník Boleslav) 55. M.

Kuneše m.
R. 1579 zmín. o plebánu OndřejoviS)
R. 1384- zmínka o plebónu Jenkovi (viz níže).
R. 14-06 též o Jenkovi (Soudní Ak. V. 57).
Ještě za arcibiskupa Konráda Hereš 7. „Collesye“ (?).

měštan pražský presentoval Zikmunda. po "|“Mistru Jenku;
ale někteří. kdož si též vlastnili právo podací. tomu odpírali.
(Lib. Cont. X 75

'l' 1584- narovnána pře mezi plebánem Jenkem a Janem
ze Střímelic, poručníkem sirotků "l"Petra ze Synče. Rozhodčí:
Vavřinec, plebán tolmířský a pan Mikuláš z Lipan rozhodli.
Že ze dvoru Synečskěho. jejž jmenovaný Jan ze Střímelic
má nyní ve své moci. má se plebánovi ročně odváděti 50
měr desátku.

“l" 1596 Dománek, kmet Pešíka Varhana z Ledce. Vý—
znává že bratr jeho Čeněk odkázal kostelu 16 kop: zavazuje
se, že bude kostelu ročně platit 1 kopu ze statku svého
v Ledci, 2 11/2 lánu a 7 jiterf')

"|“ 1396 Mikuláš z Lipan vykazuje 4 kopy & 29 grošů
úroku na svých poddaných v Močedníku a Sedlišti na
zádušní pobožnosti.“)

“l" 1400 Mikuláš Vrbík z Tismic postupuje kostelu. (ple—
bán mistr Jenek) 1 kopu úroku na ] poplatníka ve Viticích,
a za to má být dvorec v Chotýši. z něhož 1 kopa úroku pro
kostel vycházela. onoho poplatku zbavenÍ)
—')—R_1482 Milolu :: Václav z Lipan prodávají Slumlovi ku Kostelci: .
Viticich 4 dvory lim. : podacím kostel. ve Viticícli (poznat. Desk Z. ll. 382). Král

je propustil z munslvi (tum1.).

=') Soudní: AŽktn l. 15.
'ŠluLib.lEr.7Xlll.. A. 2.
') Tnmt. Xll.
L")T.umt Xll. J. 6.
')Tnmt. Xlll. D. 9.



Kaple sv. Kateřiny vedle kostela sv. Ondřeje.

R 1388 Mikoláš Vrbík. 7. Tismic. dědic & nástupce "I'
Mikoláše z Lipan, a vykonavatel jeho testamentu; založil
v kostele Vitickém titulu sv. Ondřeje kapli sv. Kateřiny
spojenou s kostelem, a věnoval jí toto nadání: 1 svobodný
lán a 4 kopy úroku v Močednikua a mimo to 1 kopu
úroku pro kostel též v Močedníku, začež bude plebán po—
skytovali kaplanu ministranta a světlof)

R. 1395 vzešla pře mezi kaplanem Mauricem (r. 14-00
se týž jmenuje „stálý vikář kostela", poněvadž plebán Jenek
neresidoval; viz Tuklaty) a Vrbíkem z Tismic na Lipanech.
o nějakých 21 jiter rolí. Narovnáníš kaplan se dal na milost
Vrbíkovi a Vrbík ji přijal, a dal za oněch 21 sporných jiter:
1) úrok. jenž na lidech kaplanových pro Vrhika vycházel; 2) ně
jaké role u rybníka Hříbského; 3) zahradu ve Viticích,
chmelnici ve Viticích, staveniště. kde dům kaplanův stál a roli
vedle rybníka kaplanova 2)

R. 1397 kaplan Mauric směnil s povolením patrona
Mikuláše z Tismic na Lipanech s Jakubem ze Hřib nějaké
pole kaplanské směrem k Chráštanům za jiné u rybníka
l'lřibskéhof)

Košice. “

1352 Kossiez, 15 gr.

K r. 1287 biskup Tobiáš uděluje odpustky kostelu sv.
Máří v Košicích (in Cosich) vsi Magna z Mlékovicf)

Panství i podací později od r.-13ó2 spojeno s Malešovem.
R. 1362 Kunclin Rulhard, l'lorník : Mikuláš. po

"I' Ondřeje:
R. 1363 týž ': Jakub. po 1“ Mikuláše:
R. 1376 poručníci sirotka ] Rulharda : Marquard.

po "j"Jakuba;
R. 1402 zmín plebán Štěpán Daleč (Soudní Akta

IV. 133).

') Lib. Er. lll. 308.
9) Tuumí. Xll. F. 5.
5) Soud. Akta III. 263.
') Dr. Novák. l'orn: ulář. 15.
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R. 1403 Ruthard z Malešova — Oldřich (oltářník
v hořejším kostele v Hoře) ss. Štěpánem

R. 14-12Martin z Těchlovic. jinak z Malešova = Blažek
(oltářník v Nymburce) ss. Oldřichem:

R. 1415. týž Mikuláš (z Chocerad) ss. Blažkem.
“l"14-07 vycházel desátek: z Košic. Nepoměřic. Ono—

myšle. Albrechtic a Milotic; v těchto vsích jest
831/2 lánůd)

Bylany.

1352 Bylans, 15 gr.. 1399 Bilany;1+05 Bylanez.

R. 1295 dává král k biskupství pražskému mimo jiné
..v kraji Kouřimském ves Bylany“ náhradou za vsi. jež Ota—
kar ll. biskupství odňal.2)

_ Dodací na panství Českobrod. arcibiskupském.
' R. 1364-arcibiskup = Jan (z Mokropes) ss. Floriánem:

R. 1373 „ : Ja n (kaplan u Všech Svatých v Dra—
ze) ss. Janem;

R. 1375 „ : Detr (ze Sán) ss. Janem;
R. 14-08 ? : Mikuláš (oltářník v Brodě) ss.

Petrem:
R. 14-14zm.o plebánu Mikulášovi (Lib.Conlirm. lX. 109).

Stolmiř.

1352 Zitmyr. vicarius pcrpet., 12 gr. 1404-Zizmir.

Zbytek starodávného veřejného hradu či dvorce, zná
mého již z legendy o boji sv, Václava se Zličským vévodou
Radslavem.

Panství i podací král. komory; podací však postoupil
král Jan r. 1328 kapitule Vyšehradské. bud aby tak část
starého dluhu splatil, anebo novou „půjčku“ vynutil; ves sama
zůstala královským majetkem. poslední to zbytek korunního
majetku v krajině zdejší, byla však přidělena k panství Dodě
bradskému. Kostel byl tedy inkorporován do kapituly Vyše—

') Soud. A. V. 321.
*) Regesta 11. 79.7.
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hradské. a z jeho příjmů byla založena nová kanovnická pre
benda; místo právního plebána nastoupil tak zv. stálý _vikář.
jenž byl povinen kanovníku Vyšehradskému ročně 12 kop
úroku z lidí kostelu (místo vrchnosti) poplatných odváděli:
stálému vikáři zůstávají však ostatní obroční příjmy, totiž zá
dušní pole. desátky a jf)

Od té doby presentoval stálého vikáře Vyšehradský
kanovník:

R. 1567 zrnin. o stálém vikáři Detru (Rejstř. Desát. 4-9)
R. 1371 pře mezi vikářem-plebánem Petrem. a rychtářem,

obcí a osadníky; ti tvrdili, že plebán je povinen vydržovati
příručního vikáře, plebán však pravil. že vydržoval po mnohý
čas vikáře. ale pouze z dobré vůle; generální vikář rozhod—
nul. že má držeti vikáře z povinnosti.“

R. 1379 kanovník vyšehrad. : Štěpán (vikářvyšehradský)
ss. Petrem:

R. 1580 =Václav. po “|“Štěpánu:
R. 1383 =Vavřinec (kanovník u sv.

Jiljí) ss. Václavem;
R. 1387 =Mikoláš (z Rípu) ss. Va

vrincem;
R. 14-01 : Bohuta (z Kácova) ss. Mi—

kolášem:
R. 1411 „ : Slávek (kanovník Boleslav)

55. Drokopem:
R. 14-15 zmín. o plebánu Blažeji (Lib. Cont. lX. 157).

R. 14-16 zmin. o plebánu Martinu (Lib. Cont. lX. 188).

R. 1419 kanovníkVyšehrad.: Václav. po Martinovi.
'j' „stomíř“. R. 1594- Drokop. syn Henikův. rychtářův „ze sto
miř“ vykazuje dle testamentu otcova ze 2 kop úroku. jež mu
vycházejí z jednoho pravovárečního domu v Brodě. jednu
kopu kostelu zdejšímu na stálou výroční pobožnost zádušni.")

Mimo ve Štolmiři měla kapitula Vyšehradská ve lzdeiší
krajině též podací v Roztoklátech — od r. 1568 a ve Vy—
šerovicivch, _v dekanátě Brandýsském, od nepaměti.

i) Regesta lll. 555.
' i . r. . .

a) Tomt. Xll. H 2.
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Vyšehradská kapitula měla v okolí: část Břežan (král
Zikmund zapisuje r. 1457 Břežany, ves proboštství Vyšehrad.),')
v Černicích. v Selčánkách. Moclíovč (r. 14-57Zikmund
zapisuje: v Černicích 5 člověků. v Selčánkách 5 človčky.
v Mochově 1 člověka kanovnictví Vyšehradskémuř) polovice
Vyšerovic patřila ii již od r. 1178.).“)

Ondřejov.
1552 Ondrzieyov. 5 gr.

Založení. panství a podací pánů z Dubé. u nichž bylo
jméno Ondřej obvyklé.
. R. 1561 Ondřej a Vaněk. bratří z Dubé =.Martin.
po přesídlení Svacha do Roven (u Skalice).

Tehdy byli oni bratři ještě v nedílu. ale brzy na to se
oddělili; povstalo dvojí rodinné panství. Dubskě a Zleníckě.
Dodací v Ondřejově a 2 poddaní připadli k Zlenicům. ostatek
Ondřejova k Dubé.

R. 1364- Vaněk z Dubé — Kynclín (ze Slivna) ss.
Martinem:

R. 1367 = Kříštan (z Těnovic) ss.
Václavem;

R.1577 = Štěpán (z Velíše) ss.
říštanem:

Martin, po resignaci
těpána.

Vaněk brzy na to zemřel. nástupcem na Zlenicích stal
se Ondřej z Dubé.

R. 1403 Ondřej z Dubé = Václav (z Dobřichovic)
ss. Martinem.

R. 14-05 Ondřej z Dubé a ze Zlenic = Kříž, (oltář
ník v Nakléřově) ss. Václavem.

R. 1379

Po .smrti Ondřejově uchvátil Zlenické panství Půta
z Častolovic. jenž je r. 14-15 Kunšovi z Konojed prodal,
totiž: Zlenice hrad, 1/2 městečka Lštění, .na Hradišti

. *) Archiv C. 11. 180.
2) Archiv C. 11. 452. .
3) Regesta [. 162.
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podací kostelní (sv. Klement). Lensedly. ljlrusice s poda—
cím. Mirošovice, Chlum. Hláska. v Udašíně 1 mana
s podacím, Bohumil Cukmantlf) v Ondřejově 1(?)
zahradníka (t. j. menšího usedlíka) s podacím. Všeším.
Lomnicif)

Semice.

1352 SemyCZ. 24 gr.

Panství i podací probošta Pražského.

Urbář z počátku 15. stol.“) popisuje Semice takto: „v Se—
micích blíž Mochova tvrz„ 2 allodiální dvorce. též luka. lesy.
jezero. kde jsou ryby, 1 vinice. úroku o termině jiřském 16
kop.. o havelském totiž. též 1 man.“

R. 1359 probošt Pražský = Jakeš (z Michalovic) ss
Janem;

R. 1361 = Bohunek(z Vyšerovic)_ss.
akšem;

R. 1364 „ = Jan (ze Záp) ss. Bo—
unkem;

R. 1365 arcibiskup. správce proboštství = Přibyslav
(z astolovic) ss. Janem;

R 1375 zmín. plebán Příbyk; (Soud. Ak. l. 175.)

R. 14-08 „ „ Jan (5. Akta Vl. 235)

R. 1409 probošt = Václav (kaplan v české kapli na
hřbitověv Nymburku) ss. Janem:

R,1409 = Mikuláš (oltářník v C. Brodě) ss
áclavem:

R. 1414- : Václav (oltářník v Č. Brodě) ss.
Mikolášem.

1) Údašín. Bohumil :: Cukmanll (Lhotu) uchvátil Půta od panství Kosteleckélio

n. lesy a připojil je k[ anství Zlenick érnu.)A hiv Č.l 4-67. Poněkud odchylně popsáno jest Zleniekě panství v DD.
XX. 109.. dle pozůstalostního jednáni r. 14-54., po 1“ Mnrquarda : Konojed. kde mimo
jmenované vsi také se popisují. Senohraby. v Ondřejově 2 úročníci (1415 prý jen
jeden. Důbravice. Javornice.

,) Emler Deset urbářů 307.
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Sv. Jan.
1352 Chryssovic. 12 gr.. 1567 Krssovio

Dle pověsti') založen byl kostel zdejší ve 15. slol.. když
doly Kutnohorská byly již v rozkvětu. od uhlíře ze andova:
pravdivé jádro této pověsti jest: horští uhlíři. když někde za—
koupili les a zde za svým povoláním stále se zdržovali, vy—
stavěli si kostelík, jejž obyčejně zasvěcovali „sv. Janu na
poušti': — viz na př. osamělý kostelík „u sv. Jana na poušti“
nad Ždánicemi u Kouřimi. Později byla tato soukromá kaple
od některého dobrodince. jehož nástupci měli podací právo.
dostatečnými důchody a farním právem nadána. Dodací měli
majitelé tvrze a dvora v Králicích.

R. 1555 Jan. řeč.Tanenberk = Heřman, po res. Detra
R. 1580 Jan a Heřman. panoši z Králic = Jan (ze Ždánic)

po'l'l'leřmana:
R.1590 .. „ .. „ „ = Vavřinec

(z Otryb) ss. Ja nem; (r. 14-09 Jan z Králic
prodal Sbynkovi. knězi a rytíři z Čestina kostela a Drokopu
ze Soběšína '/2 lánu role v Králicích. s nímž podací kostelní
v Krsovicích prý spojeno jest.2) Ale následky této koupě se
v potomním podávání neobjevují.)

R. 14-12 Václav, Racek a Dřibyk, bratří 2 Králic = Mi—
kuláš (ze Sbraslavi). po 1“ N . . ,

R. 1419 titěž = Václav (z Lučic) ss. Mikolášem.
1“ 1406 Mareš z Vernyřova věnuje kostelu sv. Jana

1 kopu úroku z prostřední vsi.“l

Malotice.

1552 Maloticz 18 gr..1369 Maletícz.

Dodací měli majitelé zboži Malotického, k němuž patřily:
tvrz, dvůr a ves v Maloticich a 2 Lhotkyf) (1564-Beneš

1) Vávra. Sborník histor. HI. 159. dle Sommra.
,) Lib. Er. Xlll. 5 2.
:) Tami. . 04.
') R. 14-08 Kateřinu. vdova po 1" Vřeslavovi : „Obrub"(?) prodává 71/2 kop '

holého úroku v Moloticich. na tvrzi, dvoře. dvořicli kmecich se Lhotou & „druhou
Lhotou". »— Pozůsl. D. Z. ll. 46. — Nedaleko Mulolic' jest ves .,Lholky" název:
prozrazuje 2 Lhotky.
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a Michael z Malotic. viz nadaní oltáře v Kouřimi: po této
domácí rodině „z Malotic" nastoupili Hornici, a po nich před
r. 1400 jiní.)

R. 1567 zmin. o plebánu Václavu; (Reistř. Des. 4-9)

R. 1589 Franěk Gyser a Martin Duš. Hornici : Petr.
po 1“ Václava.

R. 1595 Martin. Klient z Mal. : Jakeš (mansionář
pražský) ss. Detrem:

R. 1400 Jakub. panoše z Doubravic Jan (děkan
Karlštein) ss. Jakšem; (tento Jakub 2 Doubravic jmenuje
se r. 14-01 „panoš z Malotic“).l)

po Jakubovi opanovali Malotice Rohlíkové, iiž r. 14122)

Kolem 18. dubna 1421. když husit. Pražané táhli od
Českého Brodu na Kouřim, byl plebán zdejší. řeč. Prorok.
jat. do Říčan zavlečen & zde s 10 jinými kněžími ve stodole
upálen. (Vavřinec z Březové. Dram. děi. č. V. 4-51)

Ratenice.

1552 Ratyenycz. 10 gr.

Dodací. rozparcelované. měli maiitclč zdejších vladyčich
dvorců.

R. 1586 byl od jedné skupiny patronů za plebána pre—
sentován Albert. ale gener. vikář iei jako nezpůsobilého ne—
potvrdil. načež Vrbik z Tismic a soudruzi presentovali Detraal
ale druhá skupina presentovala Mikoláše; generální vikář
rozhodnul. Že Rynard z Ratenic. Vrbik z Tismic. Václav
z Ratenic. Blek z Peček. Čeněk z Dobřenic maii většinu
podacího. & že petr presentovaný má býti potvrzen, bez po—
škozeni práv druhé skupiny?: ale Mikoláš, presentovaný
od druhé skupiny odvolal se do Říma. nastala pře, v níž
Detr ustoupila)

1) Jakub. panoš z Malotic dluhuie něco plebánu zdcišimu J a n u. Soud. Aktu W. 47.
a) R. 1412 Jindřich Rohlik 7. Mnlotir zajistil věno manželky na Maieticich.

tvrzi. dvoře. vsi. a na kmecich dvořich ve Lhotě a druhé Lhotě. —- Dozůsi. D. Z. .95.
a Soudni Aktu ll. 566 4568.
') Tomi. II. 570.
5) Tamtéž.



Třcbovel.

1552 Tribulatio. 18 gr.

Dodací příslušelo k 2 zdejším poplužním dvorům: jeden
byl majetkem kapituly sv. Apolinářská v Sadsce, — později
v Draze. — druhý drželi k r. 1562 domácí vladykové, po—
zdeji měštané Kouřimští.

R. 1562 Kanovník ze Sadsky: Konrád a Soběhrd. kli
enti z Třebovle—— ŘehOI. po “|" Mikuláši;

R. 1580 zmín. o plebánu Řehoři')
R. 1585 zmín. .. prokopoviz)
R.1587 zmín. ., Matějovis)
R 1597 zrnín. .. Františkovi — víz níže.

R.1406 Václav Dancner měštan kouřímský——Drokop.
po res. Frány:

'l' 1578 doktor Kuneš Z Třebovle (gener. vikář) a Jan
z Dohalic věnují kostelu 1 kopu úroku z Třidvorůf)

1" před 1587 mistr Kuneš zjednal ornáty. kalich. mon
strancif)

"]" 1597 z odkazu mistra Kuneše koupeny byly 4 kopy
úroku v Mančicích a Sobučících. na výroční zádušní
pobožnosti.")

“I' 1400 Václav. děkan sv. Apolinářský (spolupatron) a
plebán Frána hájí 1 kopu úroku z Nesměněf)

Svojšice.
1552 Svoyssicz. Qgr.

Dodací domácích vladyk.
R. 1560 Konata a Theodorik ze Svojšíc; Bohunek

odtud : ? po 1“ Blažeje;
R. 1567 zmín. o plebánu Bohutovi (Rejstřík Des. 50.)

;)Soudní Ak. ". 66.
) Temt. 11. 526
3) Tamt. || 411
4) Tnmt. |.
“) Tamt. || 326.
“) Tami. 111 262.
7) DD. xv. [. 249.
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R. 1370 Jan ze Střimelic .(poručník'P) : Hroch. po
1" Bohuiy;

"|" 1375; lidé z Doboři maii dávati desálku ročně 3
míry z každého lánu ') plebán Hroch;

R. 1381 a 1399 plebán Bohunek;'-')
“l"1379 Lulobor, vladyka v Libodřicich uznal. že drží

zádušní pole, z něhož je povinen platiti ročně ] kopu.“l

Voděrady.
1352 Vodyerad. 33 gr.

Dodací kláštěra Sázavského. ienž zde měl dvůr; podací
si podržel, když r. 1359 dvůr pod úrok prodal. (viz Špitál
v es. Brodě) oslaini ves měla iiněho pána. ienž na poda—
cím podílu neměl.

R. 1357 opat Sázav. Albert = Bohunek. po "|"Chvala:
R. 1373 zmin, o plebánu Hynkovif)
R. 1375 opat Sázav. N. = Martin (z Nymburka) ss.

Václavem:
"l“ 1377 plebán Mariin v rozepři s lidmi z Libodřic

(o desálky ?) 5)

'l' 1380 iiž zemřelýVoděradský plebán Martin odkázal
něco kostelu v Kostomlalcch.“l

Chvailina.

1352 Chvallina. 33 gr.

O podací se dělili mnozí majitelé zdejších vladycivi. r.
1359 Dešiin Bohuslavův. mčšfan pražský; — Jarohněv
z Deček: — Albert z Chvatliny: — Markéta. vdova po Ho—
rynovi: — Ofka. vdova po "l"Stoimirovi z Bečvar. : Miku—
láš. po “]“Frankovč;

R. 1367 zmin. o plebánu Mikoláši; (Reistř.Desá1.58)

1) Soud. Ak. l. 135.
') Tnml. 11. 122: Rejslř. Des. 50.
:) Tami. [. 365.
') Soud. Ak. l. 46.
5) Tami. Vll. 190.
a) Tami. 11. 53.
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R. 1576 plebán Štěpán. slibuje. že bude ordinován:')
R. 1407 zmín. o plebánu Štěpánovif)
]“ 1596 Dluhomil z Hoštic uznal. Že plebánu patří plné

desátky z rolí ku dvoru Hoštickému příslušný/chill
Vikář

R. 14-08 Ondřej. vikář v Chvatlině.'l

Kaplanstvi.
R. 1596 Jan z Hoř. Střimelic založil kaplanství úrokem

ze Subočic 71/2kop; 6 kop má míti kaplan. oslátek plebán.
& má za to kaplanu poskytovati věci k bohoslužbě potřebnéřl

Zásmuky.
1552 Zasmuk. — 56 gr.

Sakristie je původní kostel v slohu rom. (Soupis l.)
Dodací měli domácí vladykové.

R. 1567 plebán Konrad: (Rejstř. desát. 50)
R. 1578, Bohunek, plebán v Ceském Brodě. jako spolu—

majitel rodinného majetku. a Hynek a ostatní bratři ze Zá
smuk : Drocek. po 1" Konrada:

R. 1582 plebán Hynek. hlásí se o 52 gr. úroku
z „Tušec". vsi děkana sv. Apollinářského.“)

R. 14-11. Zdeněk ze Zásmuk: — Drocek z Lošan “—'

Hynčík. po "|“ Hynka. (Zboží Zásmuckě bylo již rozděleno.
a s ním i podací)

VikáH.

R. 14-10 plebán N... (Hynek) doznává. že je povinen
držeti ieště vikáře.mimo onoho od starodávnaÍl

Nadaný oltář.
R. 1580 Bohunek. plebán v Českém Brodě věnuie oltáři

Panny Marie. — oltářník Blažej. (oltář tedy byl již dříve zří—

') Soud. Ak. ! 151
v 7.48

7)Lib.E|-.XllIT+
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zen) 2 lány role a 24 jiter lesa ..Hradiště“ na výroční zádušní
pobožnosti: lány ty byly lidem vysazeny pod plat. oltářník
bral tedy úrok.

Dodávání oltáře vyhraženo bylo Bohunkovi a jeho bra
třím Markvardovi. Ješkovi a Zdeňkovif)

Kovanice.

1352 Kovanycz. 19 grl

Dodací držitelů Kovanic.
R. 1374 Zdeněk z Krchleb Jan. (z Lískovie) ss.

Marsilem. ' ' '
R. 1376 Eliška, vdova po [ Bočkovi z Doděbrad

Václav (z Třebechovic)ss. Janem;
(R. 1401 Hiltmar. měšťan pražský. nyní žijící v Nymburce,

převádí úrok jakéhos oltáře v praze na ves Kovanice bude-li
s tím srozuměn Mikeš z Cholěnic a jeho syn Hiltmar kteří
mají toto zboží v deskáchřl

Velenka.

1352 Velenka. 9 gr.

Dodací právo vykonávali majitelé Velenky, jichž bylo
několik. mezi nimi též křižovníci Johannité; k Doděbradům
zde původně nepříslušelo nic, ale od r. 1408 objevuje se
jako výhradní patron Boček z Doděbrad: patrně přikoupil
větší část Velenky k Doděbradům.

R. 1364 (úvodce plebán z Kří) Bona vdova po "|"Mar—
quardovi z Velenk y (rodu ze Zvířetic) 'a Zdislav, klient ze
.Zemzan“(?): Jan. po 1“Vavřinec:

R. 1380 byl presentován od Bočka 7. Poděbrad za ple—
bána Ondřej. ale byli zde ještě jíní. nejmenovaní patroni.
kteří této presentaci odpírali.3l

R. 1408 Bočekz Poděbrad Velík po res. Ondřeje;
R. 1409 „ „ _ Václav (z Údašína) ss.

Velikem.

1) Soud. Ak. ll. 2D.
2) Soud. Ak. IV. 10.
3) Tnml. ll. 68.
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Majetek křižovníků —. Johnnnitů ve zdejším okoli.
Dle listiny rokem 1183 datované. ale v nynější formě

teprv v polovici 13. století sepsané') věnoval panující kníže
Fridrich ves „u Vicain“ (Vykáně v okresu českobrodskěm)
ležící „Tynec“(nynídvůr u Kounic) „s lesem. jenž nad Labem
leží k ní, I. j. ku vsi Týnci. — příslušným“; tedy nikoliv ves
Týnec. nýbrž lcs'k ní příslušný, byl u Labe.

. 1371 Ješek ze Zvířetic. Markvartovec, provinciální
komtur Johannitů. věnoval komendě pražské z rodinného
majetku (viz podávání r. 1364) 3 kopy bez 10“ gr. ze vsi
„Veleň“ 2) a v jiné listině z téhož roku. že domu získal celkem
17 „kop ze vsi ..Veleň“. jež byla odcizena. již však opět získal.“l

R. 1333 zapsali Johanníté pod úrok 18 kop ročních
„ves Týnec“. ležící mezi .vsí „Driest“— Bříství a .,Konic“.')

Mimo Týnec a část Velenky měli zde „lohannítě též
„Novou ves“ (r. 14-37 král Zikmund zapisuje Bočkovi z D0
děbrad ovšem k Doděbradům: Týnec, Novou ves. Ve—
lenku, křižovníků Sv. Mařských. ) R. 14-81 Hynek kníže Min—
sterberský. pán na Doděbradech. prodal dědictví své zápisné
v Nové vsi blízko Brodu eskěho, ves celou. dvory kmecí.
s úrokem 39 kop. s tím platem. kterýž rychtář tudíž (v .\lové
vsi) platiti má z Icuky od Taynce. ku špitálu v Brodě Čes.“l
podle těchto zápisů není tato „Nová ves“ ona nynější u Čes.
Brodu. jež nepatřila Johannitům. nýbrž k arcibiskupství Jest
to patrně ves zašlá; ves sama byla tam. kde nyní je kolonie
Manderšajd. kdežto z gruntů někdy Novo--veských uděláno.
bylo později popluží dvora Horcckčho u Kounic.

Dřistoupim.
1352. Drzystupim, 30 gr.

Dodací arcibiskupovo na panství Česko—brodském; po—
plužní dvůl a nějaké kmccí dvory příslušely k arcibisk. pur
krabství v Českém Brodě. 7)

4) Friedrich. Codex Dipl. l. 417.

) Mss. élžkiultún.opis Musejni.“) Tum

:) Regeslzo lV.

") Čelakovský Registlra.118.1;) Pozůstatky D. Z. l.l
1) R. 1421 Družnné zapsali v Dřistoupimi dvůr, jenž býval pllrkl'lll)l Blmlskólm

Dolationea profugorum: Archiv města Druhv č. 2009,- f. lll. D. 0 Archiv č. ||. 160.



Část vsi patřila kapitule sv. Apollinářské.')
R. 1334- plebán Dřistoup. Svatoslav. kaplan biskupův.2l

_ R. 1360 arcibiskup : Mikuláš (z Bohdal, Olom. diec.)
ss. Mikolášem: .

R. 1367 plebán Mikuláš: (Reistř. Desát. 50)
R. 1379 arcibiskup : Machariáš (z Osic) ss. Vlasti—

bon e m:

R. 1383 místoplebán Řehoř—3)
4-04 po "|" plebána Maitina p|ovidován Řehoř.

klerikROlom. diec. )

R.14»08 plebán Mikuláš slíbil že petra z Tuchoraz
nebude poháněti ze zadržených desátků; )

R. [408 ?—— Václav (kanovník u sv. Jiří) ss. Mi—
kolášem:")

R. 14-08? : Václav (z Koielic) ss. Václavemf)
R. 14-10 plebán Bohula, svědek v záležitosti Lstibořské;

(viz tam.).

Vrbčany.
1352 Vrýbczan. 30 gr.. 1369 Vrbčan.

Zbytky kostelcového opevnění.
Kníže Soběslav chystaie se r. 1126 do války s císařem

Lotharem. „poslal svého kaplana do vsi. jenž sluje Vrbčany.
jemuž věc byla známa. ienž nalezl na stěně kostela prapor
sv. Vojtěcha. zavěšený na kopí sv. Václava.“

Panství i podací probošta Vyšehradského.
R. 1374- probošt Vyšehradský _ Mikuláš (ze Šlapa—

nova) ss. Skynkem:
R. 1399 po "|“Mikoláše providován Oldřich z Radimě.")
1) R. 1421 král Zikmund zaslavuie Mikšovi z Lipan v 60 kopiích dvorec Martina.

kanovníka sv. Apollinářského ve vsi přistoupimi. Dr. Nováček Donationcs regis

Sigismugndi. p. 5

a) Tami. Vl. 310.
7) Taml. Vl. 340
a) Prameny Dči. C. H. 04.

Krofta. Monum. Valic. V. 815.
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Majetek probošta_Vyšehradského v okoli:
R. 1292 koupil probošt ves Vrbčany. přilehajíci ku

proboštské vsi Tatce.')
R. 1326 probošt zastavuje na 10 let proboštské zboží:

Tatce s tvrzí.Vrbčany, Břežany a Milčicefll

Hrusice.

1352 Hrussycz. 21 gr.

Panství ipodací pánů z Dubé. po rozdělení kol r. 1361
obojí příslušné k hradu Zlenickému: viz Ondřejov. Zachoval
se zde ozdobný rom. portálek.

R. 1359 Ondřej z Dubé : Václav. po “|“ Václava:
R, 1383 „ „ (syn hořejšího) : Petr, po "j“

áclava;
R.1394 ,. na Zlcnicích = Jakub. po

Petra:
R. 14-09 zmín o plebánu Jakubovi. — viz níže

R. 1415 koupil panství_ Zlenické Kuneš z Konojed —
viz Ondřejov.

R. 14-34-Markvard a Jan ze Zlenic, jinak 2 Konojed
= Zikmund, po 'j' Havla;

'l' 1371 plebán Václav vyměňuje s Mikulášem z Myšlína
dva poplatné lány v Hlavačově za jiné dva v Mirošo—
vicíchf)

't“ 1378 plebán Václav drží vikáře. a má tyto obročni
příjmy; 5 kop úroku od poplatnich lidí (kteří úrok místo
vrchnosti platili plebánovi), zádušní popluží. ssutého desátku
300 měr. a z jednoho panského popluží má plný desátek.
jenž se mu na poli v kopách vykazuje, a 1 lán lesaf)

'l' 1409 plebán Jakub: Ctibor ze Soběšovic přijal
jakýchsi 10 kop kostelu odkázaných a zavázal se. že z nich
bude platit 1 kopu úroku. & sice že úrok ten klásti bude
v Benešově. ")

1) Regesta "I. 273.
2.

“) Lib. Er. Vlll. K 6.
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Lstiboř.

1552 Lstyborz 21 gr.
Dodací. držitelů vladyckého zboži zdejšího, jež bylo již

r. 1558 rozděleno. část patřila vladykám Lstibořským. část
pánům Klučovskýmf)

R. 1558 pán Klučovský; Ctibor a Záviš ze Lstiboře =
Tomáš. po “[“Ondřeje:

R. 1564- patroni se nemohli srovnati. potvrzen Ján;
R. 1379 zmin. o plebánu Janu;2)
R. 1406 Jan z Klučova; ——Petr ze Lstibořic. sídlící

v Horoušanech (měl Horoušany v zápisnim nájmu od
kláštera chrázského) = Matěj, po 1" Jana.

R. 1410 zmin. o plebánu Matějovi; viz dole.
R. 14-12 Václav. klient ze Lstiboře = Petr. po “I' N.
R. 14-19 Mikoláš z Jemniště, sídlem na Klučovč = Zde—

něk po "l" petra;
"I' 14-08 pře o desátky. iaž měl Jan z Klučova z dvoru

klučovského odváděli na vydržování vikáře; generální vikář
rozhodnul, že klučovský misto onoho desátku má postoupiti
plebánu 5 kopy úroku 7. iednoho jeho kmeta. Jakuba N0—
váka. ve Lstiboři. á plebán že má držeti vikářef)

"]" 14—10pře mczi plebánem Matěiem a Kunšem vla—
dykou ze Lstiboře o desátky z panského dvora ve Lstiboři:
rozhodčí: Dřistoupimský plebán Bohuta a Bylanský Mikoláš
usoudili, aby z tohoto dvoru bylo ročně odváděno 12 korců obilíf)

Kruty.
1352Kruch. 18gr.;1367Kruth; 1369Hruch;1585Kruth.

'(R. 1228 rytíř Přibyslav věnoval klášteru Lubenskému
ve Slezsku Radlice. „Cruzcí“ a Dřestavlky.)"')

[) R. 1415 po “I' petra ze leitíoře pozůstqlo: .dvůr poplužní s 2 kopumiúroku . . .knstelni pndnci' D. XV 520. —- Jiný zápis o tomtéž .. . .. po
petra ze „Lstiboře' 1415 pozůstalost: lodvůr poplužní o 2 poplužich s úiokem . . ..
:; polovici podacího kostel.“ —- Nováček. Dunationes regis Venceslai 95. R. 1400
Zdeněk : Lipčc převádí včnc mcnžclčino: 7 kop úroku. icž bylo zajištěno na dvoře
v Pořičuncch. muielku Jana z Klučovu. nu maje. 'ek téhož Klučovského ve
leiboři. toliž dvory kmeci s útokem. tedy bez popl. dvoru. — pozůsl. D. Z. l.| 63.

") Soud. Akt. l. 326.
:) Lib. Er. IX. B. 5.
') Tnml. Xlll. S. 8
5) Regesta ]. 340.
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Od neznámé doby majetek klášlera Sázavského. jenž
zde měl též podací.

1367 plebán Mikoláš (Rejstř. Desát. 50.)
14-00 opat Sázavský = Droček (děkan Litoměřický)

ss. Mikolášem;
1402 — petr. (ze Svrkyně) ss. pro-

kopem.

Rataje.
1352 Ratay. 18 gr.

R. 1295 bylo Hroznatovi z Rataj a Úžic (přívrženci
Záviše z Falkenštejna) skonliskováno. — po pádu Závišovu.
a k biskupstvípřiřčeno:Hradiště. Kozojedy, Malovidy,
Ježovice. v Ledci mlýn.Chrastná. l'labřina. Na smrku.')
Odchylně poněkud líčí to jiná listina z r. 1295: král Václav
ll. skonfiskoval zboži Heřmana. syna Hroznaty: Rataje, místo
trhové. Mirošovice, Smilovice, půl vsi Užic. a v Ledci
mlýnř) Bylo tedy Ratajsko skonliskováno na dvakrát, otci _a
synu. Dodací mčli majitelé zdejšího panství. totiž po biskupech.
pokud známo. páni z Lipého a po nich Dirkštejnové.

134-3plebán Jakub: Bertold z Lipého věnuje kostelu
sv, Mikoláše mlýn .,Korečník“ na. potocef)

1349 plebán Děpold; Čeněk z Lipého osvobozuje
poddané kostelní ode všech povinností k vrchnosti. tak že
plebán má nad nimi plné panství se všemi příjmy. pokutami
a berní. 4)

1367 J aklín (Rejstř. Desát. 50.)
1369 Jan Ptáček z? Dirkštejna = Vintíř. po “|"

Jakuba;
1378 = Dřech. po 1

Vintíře;
1385 zmín. o plebánu Mikoláši (Lib. Er. Xlll. D.)
1395 Jindřich z Lipého. poručník ml. Dirkštejna :

Petr. po "j“Mikoláše:
msta ||.1196.

2) Tumt. 11. 727.
3) Tami. IV. 501.
.) Lil). Evr. lX.. |). (>.
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14-11 Hanuš z Lipěho. poručník = Theodorik, bene—
diktin Sázavský po 'l' petra;

1416 Jan Ptáček z Dirkšteina : Martin, po “|“?

'l' 1371 poněvadž plebán „sotva může držeti vikáře“. vě—
nuie Jan z Dirkšteina plebánu Vintířovi a nástupcům úrok
z iednoho lánu v Ježovicicb. „vsi naší“; za to má plebán
udržovati lampu v kostele sv. Mikoláše; přidává ieště
nivu u kostela dolejšího pro pohodlněišisídlo plebánovo.')

Byly zde tedy dva kostely; plebán sidlel u kostela doleišího.

Tismice.

1352 Tysmycz. 10 gr.

Kostel icst starobylá rom. basilikafmimo pozdější změny.
na př. nahražení plochého dřevěného stropu klenbou. v pod—
statě původni. pro archeologa vzácná památka. iiž daleko
široko rovno není.

Dodací měli domácí páni sídlící na tvrzi zdejší.

1362 Hájek. rytíř z Tismic Václav (oltářník u
sv. Filipa a Jakuba) 55. Hynkem:

14-03 plebán Václav, děkan Kouřimský“
14-14 Jan Vrbik z Tismic (jiný rod) Martin. po

"1“Václava;
"l" 1405 Mikuláš Vrbik z Tismic věnuie kostelu 7 kop

ze vsi Mrzek. až obdrží svolení královo, a plně desátky
paterěho zrna. pšenice, ječmene. žila, ovsa a hrachu z 2 po—
pluží (panského dvora) v Tismicich. z něhož dříve pouze 2
kopy uroku vycházelo. iež nyní přestanou; za to má plebán
držeti druhého vikáře, mimo onoho. icnž od starodávna
zde byls)

Aldašín.
, 1352 Vdassin. 9 gr.. 1399 Vdassim.

panství i podací pánů Kosteleckýcb.
Dle aulentiky nalezené r. 1729, byl r. 14-02 dne 21. dubna

.) Lib. Er. lX. B. 0.
"') Soud. Ak. l\'. 301.
") Lib. Er. Vll. C. 3.
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od biskupa Naratcnského posvěcen oltář a kostel s titulem
sv. Jiří. 1) Byla to již druhá stavba.

1360 Hron a bratří (z Náchoda) na Kostelci :
Jakub (2 Beřic)ss. Duchkem;

1367 plebán Jakeš: (Reistř. Desát. 50)

Již _r. 1380 měl na panství Kostelecké nějaké právo
Důta z_Castol0vic. (viz Kostelec) a tudíž také na podacím
právu Udašínském.

1380—1381 nastala 'pře: Kostelecký presentoval Ře—
hoře a Důta petra; Řehoř byl potvrzen, ale Petr. kandidát
Důtův, dokázal. že Řehoř potvrzení vyloudil. poněvadž'pře
měla odpočívati, až do příchodu Duty. „patrona kostela Uda—
šínského.“

1381 arcibiskup potvrzení Řehořovo odvolal, ale pře
mezi Řehořem a Havlem. druhým chráněncem Důtovým
trvalo dále.2)

Kdo konečně zvítězil, známo není.

později byl Údašin s 1 manem a kostelním podacím. a
Bohumil a Lhota—Cukmantl od Kostelce odtrženy a k panství
Zlenickému připoieny.“)

1398 plebán Václav Abakuk; viz dole.
14-09 Ondřei z Dubé na Zlenicích - *Velik (z Velenky)

ss.Václavem;
1409 „ .. „ .. Ja n, po res. Velika;
po Ondřeji z Dubé kol r. 14-12uchvátil panství Zlenické

Půta z Častolovic a prodal ie r. 14-15 Kunšoví z Konojed;
(viz Ondřejov)

14-13 Půta z Častolovic Jan (z Kostelce n/Lesy)
ss. Janem;

“l“1398 plebán Václav Abakuk doznává. Že mu jakýsi
Deti“ podle smlouvy postoupil 2 lány u svého dvora v Bohu—
miliíl; nejasné.

1) památky V. 353.
") Soud. Ak. ll. 16. 4-0. 86.. . .
3) Toto odtržení nebylo as úplně právní: kol r. 1419 Jan z Kostelce (nový pán

po Núchodských) hňii Cukmantl č. Lhotu. Bohumil, Udešin. les Běluchov :: Kobylí
pole. s podacím v Údušínč naproti Kunšovi 79 Zlcnic. uchvatiteli tohoto zboží
(Nováček. Donatíunes regis Vencesloi. l. 110.)

') Lib. Er. Xll.. J. 10.
3.



Dodveky.
1352 Dodvek, 12 gr.. 1384- Dodyevek. 1399 Dodivek.

14-05 Dodyevek.

Dodací majitelů zdejšího vladyctvi. jež bylo již r. 1358
rozparcelováno.

[1358 Martin, Diviš a paní Jana či Jerna Jan.
po “I' Jakuba:

1370 Diviš a Dříbyk: — Markvard a jeho matka
(as hořejší Jerna) — Martin. : Václav, po res. Jana:

1374- Markvard — (syn oné Jerny): — Marquard
ze Zbizub: — (místo hořejšího Martina) Diviš a Dříbyk :
Jan. po roz. Václava:

1394- Vojslav, Diviš a Markvard z Dodvck = Bohu—
slov. po “|"Jakuba;

, 14-14-Markvard, Hereš a Jan z Dodvek = Vavřinec
(z Užic) ss. Bohuslavem:

1419 Bartoš ze Soběšína (nový. cizi) Jan & Markvard
z Dodvek = Adam. po resig. Vavřince.

Zabonosy.
1352 Zabonoss. 30 gr.

Stopy stavby rom.: rom. portálek a rom. sloupek, jenž
podpírá emporu.

Dodací držitelů zdejšího vladyctvi.
1357 Bohuněk a petr, bratři ze Žabonos Matěj.

po res. Antonína:
1380 bratří z Jenštejna Theodorik, po “l“Matěje:
1392 plebán Jan — viz níže:
14-09Jan Díšekz Hradenína (koupil) ---Jan. po 'l'Jana;
'l' 1392 praví pavel z Jenštejna. že. když byl majitelem

vsi Žabonos, vysadil poplatným lidem 3 svobodné lány dvora
zdejšího, z nichž odváděny byly desátky plné: po vysazení
však pouze selské: za náhradu dává kostelu '/2 lánu a rybník;
plebán Jan: svědek Hanek. plebán v „planas".'l

3) Lib. Er. XII. F. 17.
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plaňany.
1352 Dlanass (starý lokál) 30 gr.. 1399 Dlanyass.

Stavba rom. — Dodací zdejšího vladyctvi.
1359 Čeněk z Lipí: — Hron (z Kostelce n/Lesy) “:“

pavel (ze Zlíva) ss. Matoušem:
1360 Hynek ( Hron) z Kostelce Mikuláš.

(z Robče) ss. Davlem:
později drželi Dlaňany páni z Jenštejna a potom měštan

pražský Nyderthán.
1378 zmín. o plebánu Mikuláši:'l
1382 plebán Hanek;2)
1392 plebán Hanek: Davel a Václav. bratří 2 Jen—

štejna, praví. že ves Plaňany zdědili po otci Pavlovi. a že od
nich ji nabyl měšťan pražský Heřman z Nydertheinu; a Že
otec jejich pod právo zákupní rozdělil 14 lánů svobodných
(t. j. panských): před zákupem vycházely 7. polovice těchto
lánů desátky plné. z druhé pouze obyčejné, totiž 8 kop čtve—
rého zrna. nyní po zákupu vycházely ze všech 14- lánů de—
sátky pouze selské totiž z každého lánu po ] měřicí pšenice
žita ječmene a ovsa; náhradou dávají kostelu 8 kop a 7 gr
úroku ze vsi Blyna.3

Konojedy.
1552 Konojed. 18 gr.

Komu patřilo podací. nelze zjistiti. jen tolik z dolejších
podávání je zřejmo, že měly Konojedy několik pánů: jedním
byl r. 14-15 Kuneš z Konojed (viz Ondřejov). ten však podílu
na podacím neměl; zbývají ještě alespoň dva. kteří měli hlas
podací, ale není zjištěno. kde sídleli. snad jeden na Hačkách
a druhý na Hradci pod Střimelicemi.

1375 plebán Jakub: (viz dole).
1386 a) Václav. kožešnik Pražský (na Hačkách?) :

imon, po 1“Jakuba;
b) Jan Střimelička (na Hradcích?) viz dole u

Střimelic kol r. 1396 == Mikoláš:
Mikoláš ustoupil a potvrzen byl Šimonf)

W Ak1.1.blo.
:) .
') Soud. Ak. ll. 355.



1592 zrnin. o plebánu Hanekovi:')
1401 Mikoláš Vrbík z Tismic Mikoláš (oltářník

u sv. Barbory u Hoře) ss. Janem;
1415 týž— Havel (kapl. ve Zbraslavících) ss. Mikolášem.
"l" 1575 pře o desátky mezi plebánem Jakubem a osad—

níky Nučickými; rozhodčí Jan, plebán v Olešceř)

Střimelice Kostelni.
1552 Strzymelicz. 21 gr., — 1405 Strzemelicz.

(Kostel titulu sv. Martina — viz kapli v Hradových Střímelicích)
1520 imenuií se Hradové Střimelíce „Střimelice, kde

není kostela"; v druhých. horních Střimelicích iíž kostel byl.“)
Dodací měli držitelé zdejší vsi.
1559 Drocek, řeč. Kolovrat, panoše ze Střimelic :

Šimon. po “|"Frenclina;
14-01 Hroch panoše ze Střimelic——Zdislav (z Libče)

ss, Šimonem; (r. 14-11děje se zmínka o Janu ze Střimelic
dolejších, hradových, a Václavu ze Střimelic hořejšich,
kostelních *)

14-18zmín. o plebánu Zdislavovi; (Lib Cont. lX. 276)
“|" 1596 jedna kopa úroku kostelního převedena ze vsi

„Črčan“ na lidi Jana ze Střimelic dolejších v Hradci: )
'l' 1412 Jan ze Střimelíc doleišich prodal kostelu mlýn.“l

Nadané kaplanství.
14-15 Jan ze Střimelíc dolejších presentoval na stálé

kaplanství ve farním kostele. ,

Chocerady.
1552 Choczerad, 12 gr.,1569 Chotyerad

podle podávání z r. 1556 měli tehdy podací právo

nčk_olikdržitelů Chocerad a vladykové z Vesce. )
l)50ucl. Ak. 11.555.
9) Tamt 1.128.
3) Regesta lll.

.) DozůsEtnt. Desk? Zleómsk. ||. 64.") Lib K.“ H.
1') Tamt.EVlll. R. 7.1
7)Po dle zápisů _z r. 1575.1562. 1565.1591 měli Vcsečti: Bubnov, Čekov

Lhota Vlkov, Bělčice. Zobonosy. Vesec; v Choceradech neměli podle těchto zápisů
ničeho. takže se zdá. že ieiich hlas podacího v Choceradech příslušel reálně k Vesci.
ač se o něm v těchto zápisech zminka neděje. (Dozůst. D. Z. l. 4-42. 475 . 504).
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1356 Odolen z Drachova; Jan a Cejch, bratří „1 Chodě—
rad": — Proček z Vesce : Ctibor. po “|"Vítka:

Brzy na to objevují se místo onoho Jana a Čejcha: Rus a
Chval „z Hrádku“; míněn jest hrádek Čejchanov. předchůdce
nynějšího Hrádku Komorního: patrně ejch, r. 1356 jmeno—
vaný se 7.Chocerad vystěhoval,vystavivsi hrádek Čejchanov.

1380 l'lrdibor z Drach0va: —- Rus z Hrádku: —
Chval (Havel?) z Hrádku; — Mikoláš z Vesce: — Ondřej
z Dubé') ==Valentin. po 1“ Ctibora.

před r. 1403 panoval na Čejchanově pověstný loupežník
Zůl z Ostředka, jenž byl kol r. 1403 jat a popraven, & jeho
loupežnické doupě, Čejchanov. rozmeteno; majetek jeho byl
pro král. komoru zkonfiskován.

1404 Král : Mikoláš, po res. Valentina.
při král, komoře Čejchanov dlouho nezůstal, nabyli ho

výprosníci. jimž král dovolil. aby si nedaleko zbořeného Čej
chanova vystavěli hrádek nový, — nynější Komorní Hrádekř)

1415 Racek z Dvojic. purkrabí Pražský (po Šrankovi?)
-—Blažej (z Košic) ss. Mikolášem:

1418 Mikoláš Šrank (po druhé "majitelem?); Mikoláš
z Reblic: ——Anna. vdova po 'l' Rackovi Kekule : Jan, po
"|“ Dominika. _ .

"l" 1390 Mikoláš. klient z Vesce a manželka jeho Mar—
keta věnují kostelu Danny Marie 80 gr. úroku z' 1 lánu
pole u Vlkova s vědomím patronůf'l '

'l' 1407 Marketa z Vesce. vdova po Mikoláši z Moravec.
jinak 2 Vesce. věnuje kostelu 1 kopu úroku na jednom člo—
věku ve Vesci. a 1 lán pole ve Vlkavěf)

Dobřichov.
1352 Dobrzchov, 48 gr.. 1367 Dobrziechov.

Původní kostelík. nyní sakristie. jest stavba rom.: býval
pevností čili kostelcem. panství i podací Doděbradskéř)

1) K Dubé patřila v Choceradech krčmu.
" R. 1406 krá Václav dává svým milcům Mikuláši Srenkovi & Martinu ze

Soutic zboží někdy 7.11lovo: _ . . . oper. na němž byl druhdy hrádek, řeč. ujchnn0v,
jejž jsme kázuli rozbořiti. se 4 poplužími. s lesy; Sedlec. ustou ves. ležící bezpro
středně před kopcem řečeného hradu. Vráž. ves pustou. čhotierudy ves celou
: podacím kostelním &řekou Sázavou a 2 mlýny &ves Lhotu," Teige, Arch. Č. XXVI. 66.

i . r. 1.

') 'l'amt. V. 537.
") 1345 patřily k Podčbrudům: Žitomiř. Dohřichov. pečky. Chrást.

Veleň (Velim),Sadská, Hradiště. Dišty. Zvěřínek, Zdebudice (nynízašlé).



40

1354 Boček z Kunštátu -—Radislav. po “|“ petra;
1367 plebán Radislav; (Rejstř. Desát. 50)
1391 Erhard ze Skály, jinak z Kunštátu. opatrovník

zboží Bočka z Poděbrad ;; J'a n, po "|“ petra.
r. 1396 pře mezi plebánem Janem. a rychtářem o

desátky ze dvora o 3 poplužích ve Vel. C_erhenicích: roz
hodčí Boček z Kunštátu a probošt ze Sadsky rozhodli. že
z tohoto dvoru má ročně odváděno býti po 1 voze pšenice,
žita a ovsa, a že má na každém voze býti deset padesátek
snopů. zvaných „mandele“ (mandelones).1)

Beřice.

1352 Berzyez. 13 gr.

O podací se dělili držitelé Beřic a Rašovic.

1360 Sudivoj. k(vedle psán “„z Rašovic“) a oto (vcdlcz Beřic)—— Duch ek (z Údašína)ssss. Jakubem;
1361 Sudivoj 7. Rašovic; Otík z Beřic : Martin.

po "]“Duchka; '
1377 Myslibor z Bcřic; Ahník z Čestina Kostela

(místo Rašovského2=) Václav (ze Žišova) ss. Martinem;
(r. 1401 držel Beřice Albert Kolovrat ze Zruče. viz dole);

1409 zmínka o plebánu Detrovi (viz Žišov):
1413 Petr z Beřic — Jan ze „Sohušic“(?) =: Václav,

po "j"petra;
1415 zmín. o plebánu Janovi:s)
'l' 1401 Albert Kolovrat ze Zruče. „nyní majitel a dědic

zboží v Beřicích“ věnuje kostelu '/2 lánu za souhlasu bratra
Jana ze Zruče a Buška ze Žišova.)

Žišov.

1352 Zyssov. 9 gr.

Podací zdejších vladyk, později 2 hlasy ke 2 zdejším dvorům.
Polobec. Kluky. Sokolčí. Osek. Zboží. Poděbrady. Koutv. Pátek.

Chotěvice. Střížkov(?)_lVictostrach(?). Balvín. Novýdvůr(?). Reges.IV.039.1) Lib. Er. XII. H.
VRašovicích byl jnudán oltář v Čestíně. viz tam v dekanétě Štěpánov.

R. 1412 dědictvípo'I'Zbynkovi zČestinu; v Rušovicicdh Velké a Malé Lh otč:
Danntioncs regis \'cnceslni v Arch. Zem. p.77

DD XJF Háji před DD. dědictví v Kamenné Lhotě pro Zdenko : Kamenné Lhoty;
') Lib. Er V. 676.
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1364 Chovata a Jaroš ze Žišova: — Ješek a Chotek
z Chmeliště (jenž měl něco v Žišově') =—Václav. po “j“Jana:

1374 Ješek, Bušek & Heřman ze Žíšova Martin
(z Beříc) ss. Václavem.

1397 Jan a Bušek, bratři Václav po ÝMartina:
1400 ., ,. ; petr (z Michalovic)ss. Václavem:
1401 .. .. =: Matěj (z Hodkova) ss. Janem?
1402 ,. Martin (ze Sempnic) ss. Matějem;
1406 Bušek a Vaněk ze Žíšova Jan (kanovník

Karlštejn.) 55.M a rt i n e m ;
1409 Prokop a Vaněk '—Petr (mansionář Draž)

, ss. J a n e m :
1409 .. ,. : Mauríc. po res. petra:
1410 „ .. =—-=Václav, (mansion.) ss.?
1416 ., .. — Dřech. po res. Václava.

Kaplanství.

R. 1408 jest zde fundované kaplanství příruční. nadané
jistými příjmy a úroky; patron Drokop ze išova věnuje kostelu
1 kopu úroku na 1 člověku v Chmelišti. a jakési borky a
luka; farář za to slíbil, že nebude kaplanu ve vykonávání
služeb 5. překážeti a že mu poskytne ornát. kalich a jf)

Ý 1400 pře o desátky mezi patrony Drokopem a Vaň
kem z jedné. a plebánem Janem z druhé strany; ze 151/1lánů
ve Lhotě, jež jsou nyní pusty; rozhodnuto ——-znalcc plebán
Detr z Beříc, aby nyni místo onoho desátku plebán užíval
'i'. lánu ve Lhotě. a až budou ony lány opět vzdělány. aby
z každého vycházelo 2 korce žita a 1 korec ovsa.“l

Kostelec nad Cernými lesy.
1352 Kostelecz 9 gr., 1405 pauper.

Až do polovice 14. století jmenovalo se území zdejší
„Černý les“ (v listinách „Nigra silva“), což se částečně po
dnes zachovalo v názvu „Kostelec nad Černými lesy". Když

1) Před r. 1412 bylo Chmeliště ve spojení s 1 dvorem \“ Žišově: r. 1412 za
ručen dluh pro Prokopa ze Žíšova. Hroznutu : Černého Bláto & Rudolfa ze Lišova

na majetku. v íšově na dvoru poslužním n dveřích kmecíeh. v Topoli. dvoru kmecim. (: Chmeliští dvoru kmecim. (D . XX. 248.
?) Lib. Er. E. 7.
') Tomi. Vlll. K. 7.
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okolní. níže položené území. zvláště na straně kouřimské a
česko-brodské již dávno bylo majetkem soukromým. ač man—
ským. zbyla vysočina .. erný les" koruně. jako se to stalo
i jinde; ale kolem r. 1340 přestal býti „Černý les" majetkem
korunním. když ho král Jan. ale jen z části. postoupil
Ješkovi z Náchoda za panství Náchodské') Nebyla to však
obyčejná, přátelská směna. jelikož měla příchut pokuty za ně—
jaké neznámé provinění Ješkovo. jemuž král panství Náchodské
odňal; „Černý les“ mu postoupil spíše z milosli. Nebot v listině
z r. kolem 134—4-praví král Jan, že Ješkovi z Náchoda náhra—
dou za jeho hrad (Náchod) „jejž jsme mu. ne bez příčiny od--—
ňali“. postupuje „z našeho .erného lesa" s příjmykrálovskými
tolik. kolik se slušelo (tedy nikoliv c_elý Černý les).2)

O rozsahu panství Kosteleckého poučuje nás listina
z r. 1358 když Ješek z-Náchoda podává je Karlu W.
V ušlechtilé manství. vytištěná ale velmi nesprávně u Balbína
(Miscell. Vlll. 151). Tehdy obsahovalo: hrad a ves Kostelec
v Černém lese. Svrabov. Brník (.,Byrnyk“).Cukmantl,
„Senelsola" (chybně. snad „CukmantL sive Lhotď). Bohumil.
..Vyczlancicze“ (; Vyslovice,Vyžlovka).Jevany. Pe'nčice.
Udašín. lesníky v Udoslavičíně (chybně a nesrozumitelně. —
v okoli děje se jinde zmínka o neznámé osadě Slavice),
Voděrady a ..Libeczicz" (nesrozumitelné), černý les a les._řeč.
..Bělusy“ (opět nesrozumitelné. bud černě lesy a bílé lesy.
anebo spíše les Běluhov za Nučicemí. o němž se později jako
o příslušnosti ku, Kostelci zmínka děje) s podacím kostelním
v “Kostelci a v Udašíně. a s ,.Kobylím polem“ (u Balbína:
cum campo equitiorum dieto „Kopole“). \

Za vlády Náchodských se panství menšilo: r. 1360 pro—
dal Ješek klášteru Skalickěmu (viz tam) les „Kozí hřbet"
i s „Kobylteltem“, — mezi Kozojedy, Dolánkami a Štilicemi;
a brzy na to byly od Kostelce odtrženy a k Zlenicím připojeny
Bohumil. Cukmantl a část Udašína.

Kostel byl ohražen. jak název „Kostelec“ a zbytky
opevnění kolem nynější zámecké kaple dosvědčují; stál tedy

') r. 1336 nebyl Náchod již při koruně. — viz Náchod; pánům z Náchoda
byl tedy někdy před r. 1336 vzat.

" . . . . nos Jounes . . . quod dum Ješkoni de Náchod in rccompensam castri
sui (Náchod) et bonorum. . .. quae sibi non sine causa nbstulimcs . . . sibi de
Silua nostru Nigra cum provcntibus regis in tanto quantoticri decuit. duximusx
providcndum Todro. Summa Gcrhurdi. p. 394.
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již. když zde hradu ještě nebylo. tedy když panství patřilo
koruně; hrádek vystavěl-si bez pochyby teprv první soukromý
majitel, Ješek z Náchoda: kde byl hrad. tam kostel neo—
pevňovali.

Dodací mčli držitelé panství Kosteleckého.

1359 Hynek & bratři z Kostelce : František. (7. Ho—
vorčovic) ss. Benešem: '

1360 plebán Oldřich (Rejstř, Desát. 50.)
Dozděii měl podací právo na panství (jako věřitel?)

Důta z Častolovic.

1380 Půta z Častolovic; — Oldřich z Kostelce,=
Mikoláš. po “I'Oldřicha;

1392 titéž : Jan, po res. Mikoláše,
14-13Jan z Náchoda na Kostelci : Jan (z Udašina)

ss. Janem, (r. 1415 prodali Jan z Náchoda a Kostelce, a
Jan z Klučova Janu ze Smržova, purkrabímu na Bělé (a
lesmistru král. praví se o něm r, 14-17)v Kostelci hrad celý
a ves. Svrabov. Denčice. Vyslovice. Jev-any, Brník
za 1500 kop.') panství bylo tedy mnohem menší než r. 1358)

Janovice Uhlířské;—

1352 Janovicz, 12 gr.

Janovice měly ve 14-.století 2 pány: díl s tvrzí. dvorem
a podacím drželi páni na Šternbercezl. druhý díl měl jiného
pána, ienž však neměl hlasu na právu podacím.

1359 Jaroslav ze Šternberka = Dřech, po 'l' Slávka:
1367 plebán Dřech (Rejstř. Desát. 50.)
1390 Albrecht a Markvard ze Šternberka = Adam

(2 Michniiova) ss. Haškem;
14-09 plebán Adam, znalec v záležitosti Zišovské

(Lib. Er. VIII.)

"" *) Archiv c. 111.455.
2) R . 1407 Anežka z Janovic. pohání-nu Albertem z Konopiště, má zajištěné

věno nn Janovicích, tvrzi. dvoře poplužnim u i. (Archiv Č. IV. 536). Když r. 1421
Perchtu. vdova po 'l' Detru ze Šternberka. přistoupila k straně husitské. slibují podle
své pani se zachovati purkrabí nu Šternberce a Konopišti. & purkmistři &všecka obec
měst Benešovu. Divišova ..a dil“ toho panství Šternberskčho o Konopišťskčho
v Janovicích. (Arch. Č. l. 149.)
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Drahobudice.
1352 Drahobudicz. 21 gr.

Dodací probošta Boleslavského na panství k Hrádku
nad Doděúsy příslušném. (R. 1338 prodal probošt Bernard
něco ve Všelisech a stržené peníze obrátil na zlepšení pro—
boštskéhozboží v Doděúsích,v Drahobudicich a Hač—
kách [nyněiší Hatě?]') V Drahobudicich byl nápravnický
dvůr. jehož majitel byl službou k proboštství zavázán; r. 1377
stvrdil probošt Petr Bohunkovi z Hvozlic. řečenému Kozlík
držení nápravnického dvora v Drahohudicích, jmenovitě s_e
stránkou: nápravnik má však povinnost vypraviti služebníka
s kuší. aby probošta doprovázel. kdykoliv z hrádku Doděús na
panství proboštské přiide.2)

1354- probošt Boleslavský — Matěi (z Chotouně) f
ss. Mikolášem: “

1375 „ .. : Mikoláš (z Kryr) ss.
Jindřichem:

1379 plebán Mikoláš přesazen do Sušice (Lib.
Cont. IV. 157)

1399 zrnin. o plebánu Filipovi: (Reistř. Desát. SD.)
1402 resignoval plebán Jan z Nového města, a pro

vidovánJan Vlasák;'
1403 plebán Jan Vlasák byl providován na kanonikát

Boleslavský: až ho obdrží. má na kostel Drahobudický re—
signovati : ')

1404 probošt = Velik. (oltářník v Českém Brodě)
ss. Janem:

T1414- Aleš z Jelčan věnuie kostelu 1 kopu úroku.
plebán Velikř)

Oužice.

1552 Uzycz. 24 gr.

Až do r. 1291 patřila kraiina Úžicko—Rataiská Hrozna—
tovi „z Rataj", jinak „2 Hussicz“. podle pozděišího stavu roz—,

1) Regesta IV. 220.
*) Lib. Er. ||. 140
a) Krofta. Monum. Velic. V. p. 1134.
4) Krofta. tamtéž str. 117.9
5) Lib. . X. G. 6.
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dělil Hroznata toto panství před kontiskací jeho, jmění na 2
díly, Rataiský a Užický. a sice tak,že polovice Užic připadla
k Ratajům (viz Rataie). _

Tím povstalo dvoií panství: Rataiské a Užické; pozděii
řečené Talmberské, když si pán hrad Talmberk vystavěl. Jelikož
pánu Rataiskýmu patřilo v Užicích neien půl vsí, nýbrž i díl
podacího. zdá se nasvědčovatí tomu, že onomu dělení kol
r. 1291 podlehlo i podací, že tedy již tehdy kostel zde byl.

1367 plebán Jan: (Reistř. Desát. 50.)
1377 Jan Ptáček z Ratai : Tomáš. po "|" Jana:
1404 Ondřej, presentovaný Divišem z Talmberka

ustoupil od svého práva. patrně ve prospěch kandidáta dru
hého patrona. ')

1414 Diviš z Talmberka : Bohuslav (z Dodvek)
ss. Vavříncem.

1417 Oldřich „ = Matěi. benediktin Sá
zavský. po 1" Bohuslava.

Vikář.

1373 generální vikář Boreš nařízuie nájemci obročí
Michaelovi. aby držel vikáře-.g)

Mukařov.

1352 Mukarzov. 15 gr.

Panství i podací držitelů hradu Tehova.
Následuiící podávání kostela ukazuje držitelé panství

Tehovského- _
1367 plebán Franěk; (Rejstř. Desát. 50)
1372 petr z Klučova a synové Držek (z Nehvizd)

po "|"Fraňkova:
1394 Durkard z Janovic. purkrabí pražský = Zde"

něk, po 1" Držka;
1397 plebán Zdeněk; (Soud. ak. lll. 256)
1398 Drokop. markrabí morav. iménem královým

: Matěi (z Týnav Draze)ss.Václavem;
1402 a) poručníci sirotků "l“ Rynarda,_ měštana Draž.

: Jan Hus z Boru po ] Matěie,
b) poruč. sirot. "I' Durkarda z Janovic : Haška.

.) Soudní Ak. IV. 336.
“') Soud. Ak. l. 51.
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c) Boček z Kunštátu. .jenž se považoval též za
pciučnika : Pavla.

potvrzen byl Jan Hus z Boru. (nikoliv z Husince).
1407 postoupil opat Karlovský Drokopu Čotrovi. Draž—

skému měštanu klášterní vsi Bášt. Čakovice a Dráč, a ohdržel
výměnou od Čotra: Tehov. hrad ves. dvůr poplužní. dvory
kmecí Vojkov Tehovec Svojetice. Mukařov Žerno—
vice. Lunyevice, Klokočná, Menčice. Všestary. vsi
celé. ve Svošovicích l kmecí dvůr. s lukami, lesy . ..
podacími kostel.“l '

1409 opat Karlovský : Detr (oltářník u sv. Havla
v Praze) 55. Janem.

"|" 1398 Václav, klient 7. Dobibuk(?) věnuje 1/-zkopy
úroku z Dobibuk na zádušní pobožnost za T Marketu. dceru
Záviše z Pacovažl

"l“ 1593 Dřech ze Sedlištčk a Jaroslav z'„l_imuczek"(?
z Louňovic či z „Limuz“). klienti praví: „My přižnáváme. že
jsme najali dědinu. 2 lány kostelní na 5 leta se všema lukaina.
u “borovice jedna, druhá podle sadu, s dvořištčťh'H zmínka
0 ratajovifl)

Kozojedy.
1352 Kozojed. 9 gr.

Pokud byl „Černý les“ majetkem korunním. povstalo
v jeho okolí mnoho král. manství; když se pánem „ erného
lesa“ stal Ješek z Náchoda, považoval posavadní král. many
za své a chtěl je svému právu podrobili. Tise však odvolali
ku králi Janu. jenž je z právomoci Ješkovy vyňal & za many
král. prohlásil. 4) (Za Karla lV. „Chrást, Dobrá voda, Lažany,

tilice. Slavíč. Kozojedy. vsi pod Černým lesem“ manství
ke koruně.“l

_ *) Pozůstatky D. 2. || 34.

') Tedra: Summa Gerhardi. p. 505. . . volumus. quod omnes Napravones
ipsius Silvue — Nigrce - in suo jure teodnli. quod eis sicut et eorum pragenitoribus
ex nostra et olim divorum regum Bohemiae grotioan eoncessione competebat. .detri
menlum non aliantur. ..Ješko debitis sibi non contentus limitibus ipsos Napravones
de iure suo eoduli repulit per injuriam privando eos agris. frugibus pecori us.
ipsos anrnvones de omni iurisdictione dicti Ješkonis duximus eximendos et nostree
juris dictioni regiae convertendosť'

)Čelakovský. Registr s. 66.
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“1360 Lutold Hájek z Chrástu (vlastně z Tismic) byl
po otci Bohunkovi 7. Tismic od Karla [V. investován na
Chrást, Dobrá voda(?) pod Černým lesem. Lažany.
Štilice, Slavice(?), Kozojedy pod týmž Čaným lesem.')
Datrony kostela Kozojedského byli majitelé tohoto manství.

Vynecháme—lipozdější změny — sklenutí kostela a s ním
současné opěrací pilíře. rozšíření portálku a oken. objeví se
nám stavba román. s mohutným zdivem a absidou.

1368 plebán Matěj; někdy před r. 1360 Boliunek.
druhdy purkrabí Brodský (r. 1360 byl již mrtev. viz nahoře)
patron této kaple sv. Martina, zrušil novým rybníkem
cestu na zádušní pole a do lesa. v čemž jsem mu. praví r.
1368 plebán Matěj, nemohl zabránili; aby mohla býti udělána
nová cesta. vyměnil plebán Matěj r. 1368 nějaké pozemky
s Lukášem, klientem z Kozojed. Znalci: Bohunek. plebán
Brodský a děkan Kouřimský. Franěk. plebán Mukařovskýf)
Jednání toto bylo schváleno r. 1390.. když je vyšetřili plebán
Kostelecký a Mukařovský.

1374 Jan Rotlev, urbéř v Kutné Hoře :- Tomáš.
po “|“Matěje;

1380 Bratři z Jenštejna : Bartoloměj. po “j"
omáška;

1412 Vikěř z Myšlína = Drokop (ze Sedliště) ss.
Bertlinem;

1415 Vikéř z Jenišovic _ Jakub (oltářník Vyšehrad)
ss. Drokopem.

Malejovice (Majlovice)
1352 Maleyovicz 24 gr.

Dodací domácích .vladyk.
1363 Markvart. řeč. Soběšín. z Malejovice : Zde—

něk. po 1“ Matěje:
1378 plebán Zdeněk. (Soud. Ak. l. 266)
:) Clnfey. s. 5175. Mimo to bylo zde též manství Hvozdci — nyní dvůr Hošt.

k němuž patřila těž ves Dředhvozdi. před r. 14-65 připadlo na krále 400 kop na
zboží manskčm v Hoštci. tvrzi. dvoře poplužním. vsi celé. dveřích kmccich. v Před
hvuzdí. vsi celé. DD. XXlll. 293.

*) Lib. Er. \Xll. C. 15.
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1586' Markvart. klient z Malejovice = Vít (z Hrádku
u Vlašimě) ss. Janem;

1590 „ týž : Petr (z Dohnáni) ss. Vítem:
1596 Detr a Drokop ze Soběšina 1) *“ Jan (z Luk)

ss. Petrem;
'l' 1591 pře o desátky z role v Kochánově mezi ple—

bánem zdejším Petrem a plebánem Janovským Adamem: roz—
hodnuto. aby Ádám za zadržené desátky zaplatil Detrovi 15 kop,
a na dále. aby ročně desátku platil 15 gr.. a až bude role ty
vzdělávati. aby odváděl desátky obvyklé.2l Dvorec tento byl
tedy soukromým majetkem Adamovým ve farnosti Malejovské.

"|" 14-02 plebán .lan; Dříba. vdova po "|“ Deškovi
z Vesce u Rataj. věnuje kostelu 1/2 lánu ve Vesci. mezi
pozemky Beneše 2 Hroznic a Markvarda z Vesce, kmetů.“)

"l" 1414- plebán Jan: Jakub 2 Hroznic. kmet, prodal
kostelu 'A lánu pole mezi Kácovem a Ratajemi. vedle roli
DtáčkovýChf)

Oleška (Volešec).
1552 Olesska, 9 gr.

Když král' Jan postoupil část Černého lesa Ješkovi
z Náchoda.zůstal ostatek majetkem korunním, a byl
spojen s Kostelcem n/Sáz., ale větší dil tohoto zbytku Karel
IV. věnoval jinam; r. 1559 Karel. jako správce království.
dává kapitule u Všech Svatých v Draze „z našeho vlastniho
majetku vsi Drussec (Prusíce),Komorci a Voczerti (Vej
žerky)') a v listině Vatikánské (Monum. Vatic., opis v Zem
ském Archivu)“; král Jan schvaluje r. 1559. co Karel věno—
val kapitule: Drussec Voczerti a Komerci v „Černém lese."

R.1412 příslušely ku Kostelci n/Sáz.. když Jan ze Smit
kova v dluhu zastavuje zboží své manské: Kostelec n/Sáz.,
hrad, ves, . . (Decirady. Bukovany, Brodec. Doděhúsy). Oleška.
ves celou s podacím kostel, (Karhanice),Voděrady
ves celou Krumlovice (Krymlov).“)

1) Při podávání oltáře v Čleítigí r. 1415 jmenuje se prokop. jinak Sobín.r)tiřz Mulejo Lib.ConÍ.l
')Lib. Er.lel. D 12.

“) Regesta |v.e'39
") Dr. Nováček. Donationes regis Venceslui 81. v Archhu Zemském.
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Kostelec Sázav. byl však zastaven. nebo prodán; držitelé
jeho poznáváme z následuiiciho podávání kostela v Olešce:

1557 Jakub. syn Frenclinův, notář zemský Václav,
(? Svatoslav) po res. Štěpána:

1558 Jakub z Kostelce = Hanuš po "[ Svacha;
1586 Chval z Kostelce, řeč Rzavý——Beneš po "I'Jana;

(od dědiců Chvalových koupil Kostelec kol r. 1599 Filip Laut
a od Lauta 14-09 Jan Sádlo ze Smilkova. )

Mnichovice.
1552 Mnychovicz. 18 gr.

panství i podací kláštera Sázavského; opat Silvestr
(1154—1161) vystavěl ve vsi Mnichovicich basiliku ku cti sv.
Michaela a všech nebeských mocnosti.2

1558 plebán Maynuš;")
1554-opat Sázav. Jan (7. Ježova) ss. Jindřichem;
1557 ., ,. Jan (od sv. Vavřince na Uiezdě

v Praze) 55. Janem;
1560 ,. Havel (z Malovat) ss. Janem;
1560 ,. Dřibyk (z Noutonic) ss. Havlem:
1567 ,. Václav (od sv. Filipa a Jakuba

v praze) ss. Dřibykcm;
1574- ,. Janda (z Ledče) ss. Vavřincem;
1585 zmín o plebánu Petrovi (viz dole);
1598 zmin. o plebánu Adamovi (Soud. Ak. lll. 575);
1599 opat Sázav. = 0 ndřei (z Vladislavic)ssAda mem:
1403 a 1406 zrnin.o plebánu Mikoláši (Soud Ak IV

298 a V.665);
"|" 1585: Mikoláš Kolovrat z Myšlína věnuje kostelu ně

jaké pole mezi pozemky městečka a jeho; plebán Detrf)

Vavřineč.
1552 Vavrzynecz 12 gr., 1599 Vavrzinicz.

Dodací kláštera Sázavského, ale o jiné ieho državě zde
se v seznamu zboží klášterního zminka neděje.

.) Archh Č. |. 3912, a 111.482.
')Pram. Dlč'. ŽDB3) Regestal .
') Soud. Akta ll. 224.



1559 opat Sázav. —-petr (z Lučic. v dekanátě Bydžov.)
ss. Velíkem;

1365 ? ——'Jan (ze Semnic) ss. Detrem:
1599 zmín. o plebánu Janovi (Rejstř. Desát. 51);
1407 _opat Sázav. Klement (mansíonář pražský) ss.

Petrem:
l4-ll : Hanek (oltářník v Lípě) ss. Kle—

mentem:
1413 ., „ = Detr (oltářník Vyšehr.) ss. Hankem:
14-16 „ .. _ Dříbyk. po "|" Jakuba:
14-16 „ „ = Václav, po res. Dříbyka:
[ 14-10 pře mezi plebánem Klementem a Konrádem

z Církvice o desátky'z 2 lánů; rozhodčí: Hynek. plebán
Zásmueký. a Velík, plebán Drahobudický. rozhodli, aby z těchto
gruntů odváděno, bylo ročně. 4% míry žita. 4-'/-_=míry ovsa.
12 gr. úroku a něco vajec a několik sýrůÍ)

Ždánice.
1352 Zdanycz. 6 gr.

položení kostela. dosti daleko od vsi. o samotě u zbytků
lesů ve stráni nasvědčuje. že původní jeho povolání nebylo.
aby byl kostelem osadním: pověst. že založili jej horníci. na—
bývá tím pravděpodobnosti, ovšem horníci-uhlíři, kteří na
místě. kde les zakoupili a uhlí pálili, trvale se zdržovali;
jejich zbožnost je nutila. aby si na svých pustých místech
vystavěli svatyni, již obyčejně zasvětili sv. Janu na poušti:
v ústech lidu se kostelík zdejší posud jmenuje „u sv. Jana
na pouští". ač nyní má titul sv. Havla.

Když přestal býti kostelem uhlířů, stal se farním. když
jej byl majitel vsi Ždáníc potřebným nadáním opatřil.

před r. 1278 patřily Ždánice klášteru Sedleckému. ale
Otokar ll. mu je odňal, patrně proto. aby je připojil ku král.
panství Kouřimskému, ale r. 1305 je král Václav klášteru vrátil?)

R. 1558 prodal je klášter Sedlecký Theodoríkovi. zakla
dateli kláštera Skalického. pro tento klášter.“

Od té doby patřilo podací klášteru Skalickému.
1) Lib. Er. Vlll. J. 4.
2) Regesta ||. 682.
“) Dr. Nováček. Musejník 1890. str. 515.
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1567 plebán Jan (Rejslř. Desál. 51):
1574 opat Skalický : Jan, po "|“Jakuba;
14-07 .. „ = Jan, po res. chslina.

Doříčany.
1552 Dorziczan. 18 gr.

Dodací příslušelo původně k domácímu vladyckému zboži.
jež držel domácí rod „z Doříčan“; ale později je opanoval
pán Klučovský.')

1552 plebán Derhard. současně oliářník v kostele Draž.
(Rejslř. Desál. sir. 7.):

1558 petr z Klučova = petr, po "l"Dcrharda;
Tento plebán petr byl děkanem Kouřim.. již 15802)
1598 Jan z Klučova = Mikoláš. po res. Petra:
1416 .. = Havel, po "j“Mikoláše.

Kaplansfví.
1408 Jan. kaplan v Doříčanech (vedle Deira. plebána

Konickěho. svědkem. když Velenecký plebán Ondřej prona
jímal obročí. 3) _,

Skvrňov.
1552Skvrynyev, 18gr.— 15675kvrnyev.14-05 Skvrnov.

Stavba rom.
Dodací rozlříšlěné. vykonávali majitelé Škvrňova; 0 do—

lejším vladykovi ze Lholy však nelze zjistili. patřil—lijeho hlas
k nějaké- Lhotě. či měl—litaké něco ve kvrňově. V seznamu
vsí kláštera Sázavského jmenuje se též Škvrňov, jenž mu
ovšem paiřil jen z části: již r. 1564 má opat podací hlas a
r. 1578 koupil opat petr za 200 kop „jakési zboží ve
Škvrňově".'l _

1564- opat Sázav.. — Jarek, Václav a Delr. panoši ze
Škvrňova; Jan ze Lhoty= Mikuláš (ze Záhornic)ss. Davlem:

1567 opal Sázav.. — Jan ze Lhoty. — Jarek starší a
Jarek ml. a Vaněk ze Škvrňova : Ostrova (z Brandýsa)
ss. Mikolášem:

1) 1409 Zdeněk z Lipčí zujisÍil jméno manžclčino. mimo jinde. iaké ? kop na
dědictvíJana : Klučovav Pořičnnech. na dvoře popluž.. dvořicli kmecích
s úrokem (Pozůstal. D. Z. ll. 56.)

2 d l. 219.
a) Tami. Vl. 180.
') Lib. Er. ll. 150.
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1368 opat Sázav.. — Jaroslav ze Šternberka (právo jeho
je neznámo) Jan. Petr a Jarek ml. ze Škvrňova: —- Ješek.
ze Lhoty Petr. po 1“ Ostrovy; '

1570 Ješek. Maynuš. Oldřich a Jarek. z větší části: ——
opat Sázav. a Albert ze Šternberka z menší části = Ryneš.
po 1“ Petra:

1380 opat 5ázav.: — Jan ze Lhoty; .——Jarek a Old—
říšekze Škvrňova (Šternberk zmizel): Příznak po 'l' Rynešez;

1393 opat Sázav.: — Maynuš ze Lhoty; ——Jan. Bušek
a Jindřich ze Škvrňova = Ctibor. po "l“Bohunka;

1407 plebán Ctibor: Aleš, řeč.Krása z Jelčan. vypůjčil.
si 10 kop, jež jakýsi Švenka kostelu odkázal a za to zajištuje
] kopu úroku na svém dvoře v Jelčanechfl

Jindice.

1352 Gyndicz 6 gr.

Panství i podací kláštera Karlusiánského na nynějším
Smíchově u Prahy. založ r. 134-2.

1363 převorKartus. Michael = Jan. po res. Alberta:
1374- „ - „ Jan : Jindřich. po res. Jana:
1377 „ „ N. : Mikoláš. po res.Václava:
1403 Heřman= Jan, po "l"Mikoláše:
1418 Jan ze Zásmuk (snad koupil) = Jan. po res. Jana;
"l"1390 Kartusiáni zatopíli novým rybníkem obecní past—

viny, na něž měl plebán právo, jako ostatní obyvatelé; ná—
hradou dávají kostelu louku blízko řečeného rybníka.2)

Rovny u Stříbrné Skalice.
1352 Rovny, 9 gr.

Stavba rom.: ve zdi jest zasazena jakási neobyčejná
kamenná skulptura. jež vyvolala domněnku o mimořádném
stáří kostela. větším, než zasluhuje: ozvaly se hlasy o 12., ano
i 11.století. Na vyvrácení této domněnky stačí, poukázati na to,
že na takových místech ve 12. nebo docela v 11.stol. kostely
zakládány nebyly. Mimo to lze na první pohled viděti, že
skulptura tato organicky ku stavbě nepatří. nýbrž že jest tov

1) Soud. Ak. Vl. 135.
2) Lib. Er. Xll. F. 10.
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pouhý útesek. jenž se někde povaloval (na Sázavě) a sem
někdy zasazen byl.

Jisto jest. Že zde byly stříbrné doly; ..rovny“ říkali hal—
dám z dolů vyveženým (vi7. u Kutné Hory „v Rovinách“ neb
podobně. kde bývala Dněvice. která dolováním za své vzala.
tak že tam z ní zbyly pouhé „rovny“). Všimneme—li si také. že
kostel zdejší zasvěcen jest sv. Jakubu. patronu horníků Kutno
horských (jako v Příbrami). dojdeme k přesvědčení. že kostel
byl založen teprv od horníků. když zde dolovati počali. a sice
v době, když doly Kutnohorské již zkvétaly, tedy ku konci
13. století. Když majitel'Skalice opatřil kostel potřebným na
dáním. stal se osadním. „

Dodací měli držitelé Skalice.

Kdyby byl již od založení určen za farní, byl by jej
“patron zajisté spíše vystavěl ve Skalici. než v odlehlé. ne
patrné vísce.

1560 Ctibor ze Skalice = Antonín po 'j' Vernera:
1.361 (Rovny) týž Ctibor = Svatoslav (z Ondřejova)

po 1" Antonína;
1362 týž = Kol man. z vladyckého rodu

ze Zdebuzevsi po "|"Svata;
1595 Jan ze Střimelic = Mikoláš po odchodu do

estína Kolmana:
14—02Bolek, křížovnik Johanitů — jako člen rodu zdej—

.ših'o — Bohdal z Drahoňovic. klient ze Skalice = Vincenc.
po 'j' Mikoláše:

1403 Bohdal 7. Drahonic = Václav (vikář Olomouc.)
55.Vincencem:

14-17 Bohdal z Drahoníc: Janek“ z Chotěmic, sídlem na
Vlašimi. za souhlasu opata Sázav. Matěj, po 1“ Kokšově,
t. j. hořejšího Václava. ienž se 14-07nazývá Václav Kokeš
(Soud. Ak. Vl. 119).

"l" 1399 za plebána Mikoláše pře o desátky. jež měl
Václav Šedivec z Dyskočel odváděli: rozhodčí Kolman. dříve
plebán v Rovnech. nyní v Čestíně, rozhodnul. aby Šedivec
ročnč odváděl 5 korců obilíll

* „**)—1:1:Er. xu. K. 19.
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Zminka o vikáři.

R. 1579 loupeživý Zúl z Ostředku. sídlící na hrádku
Čajchanově. klepal v noci na dveře farního dvorce: na otázku
plebána Kolmana „kdo to?" bylo odpověděno: „já jsem Zúl;
řekni Kunšovi ze Skalice, patronu tvému a lidem v Oplanech.
aby mi dali 13 k0p. sice ves Oplany vypálím“ (Oplany patřily
k arcibisk. panství Česko-brodskému; Skalický Kuneš je měl
tedy najaty). Vzkázání toto vyřídil vikář zdejší petr. a byl
proto volán před gener. vikáře do Drahy a od něho pro—
puštěn s napomenutím. aby vícekrát podobnou funkcí ne—
přijímalll

Skramníky.
1552 Scramnyk. 24- gr.. 1384 Skrampnyk.

Kníže Břetislav I. věnoval kol r. 1040 klášteru Sázav.

mimo jiné též ves „Zkramnyk", jíž byl za 100 denárů koupil
a jezero s rybami.“l

Od té doby patřily Skramníky klášteru Sázav.. jenž zde
měl též kostelní podací.

Za povšimnutí stojí. že u bývalých klášterních vsí, jež
od hlavního újezdu kolem kláštera vzdáleny byly. jsou kostely
podnes zasvěceny „Stětí sv. Jana“. — totiž v Hostivařích, ve
Zbýšově a Skramnikách: titul ten jistě vznikl ze společného
pramene Sázavského. a sice v době. pokud titul chrámu opat
ského: Danny Marie a sv. Jana Křt. neustoupil ještě do pozadí.

1352 Tomášek. plebán. současně byl oltářníkem v kostele
Draž. (Rejstř. Des. 7.):

1356 opat Sázav. = Jan, po res. Bartoloměje:
1579 zmín. o plebánu Matějovi (Soud. Ak. l. 354):
1582 plebán Matěj. gener. vikář ve při 5 někdejším

nájemcem Václavem Abakukem, nyní plebánem v Jezeřa—
nechf) rozhodčí: Henslin. plebán Chotouňský, a Bušek. plebán
Býchorský:

1382 N. : Ctibor (oltářník Vyšehn) ss. Matějem:
1586 Matěj Petrův z Chrástu. doktor. v dekretech, jenž

na studiu Draž, Sextu a Klementiny řádně přednášel. obdržel
provisi na kanonikátu Draž.. ač kostel ve Skramniku drží;
m. Ali.|.552.

") Prameny Děj. C. 11. 244.
") Soud. Akr. „. 188.



55

měl se ho však vzdáti, až by kanonikát obdrželfl je—lito onen
Matěj gener vikář či jiný, nelze zjistiti; je—lito jedna osoba.
nebyla ona změna z r 1582 uskutečněna

1396 po "[" plebánu Matěji nastala 0 kostel pře mezi
Antonínem z Kácova jenž měl jakési milostné listy papežské
a Janem z Milčic. jenž dovozoval. že kostel patří jemu. Mezi
přiJan ustoupil.aAntonín mělbýti 2 nařízenípapežova potvrzen.“

1397 opat Sázav. = ldřich od sv. Haštala v Draze)
ss. Ahynkem (oním Antonínem):

14-07 = Mikoláš Kakabus. po “|“Old—
řicliu;

1414 = Hašek (z Benešova) ss. Ka—
kabusem;

1417 po "1“plebána Haška měl se státi plebánem Jakub

Divišův; ale b'l. 14-18opat presentoval svého professa Vilema;
mimo to vykázal se papež provisí jakýsi Jindřich ač neumí
česky — byl to Němec z Míšně )

Při rozsoudil as rok 14-21.

Zmínka o vikáři.

Roku 1598 jakási Anežka, vdova po “|" N. z Nové vsi.
odevzdala 10 kop k věrné ruce Mikoláše Varholta ze Kšel.
aby koupena byla 1 kopa úroku pro kostel na výroční zá
dušní pobožnost. &aby ztoho také dáváno bylo něco vikáři:
Varholt tuto kopu zajistil na dvorci (allodio) ve Kšelích;
pozdější držitel Kšel. Mikoláš z Lipan. chtěje onen dvorec
od tohoto úroku osvoboditi. převedl jej r. 1400 na dvorec
jiný 5 rybníkem, jejž (dvorec) drží Detr Hájek. klient ze Kšel;
Dlebán Oldřich souhlasil')

Solopysky.
1552 Solopisk. 18 gr.

Dodací držitelů domácího. ale roztříštčnčho vladyctví; ve
14. století držel zde část domácí rod. část Drahobudický
7. Hrádku, část klášter Zbraslavský.

1565 ? — Markvart, po ?

!) Krofta. Monum. Velic. V. 61.
L') Krofta. Monum. Velic. V. 541.
') Monum. Vatic. Martini V.. lukop. v Aielíivu Zcusk.
') Lib. Er. Xlll. C. 2. —- Svědkové 1400. Hájek. rvtíř : Hoštč (z rodu Tismic

kých). Jareš z Choljše. Koslkc z Krupé. Držek z Břežan.
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(1390 Ješek ze Solopysk zastavuje v dluhu své dědictví,
jež má v Solopyskách a v Bečvářich: Janu. plebánu ve
Velimi. Václavu z Dobřenic a Dctru z Hrádku. DD. XV. f. 265)

1398 opat Zbrasl. ——Jan, plebán z Velimě. ——petr
z llrádku. — Matěj ze Solopysk. — Bo—
hunek Kozlík z Drahobudic = Václav. po
"|“Markvarlu:

1399 titéž. onen petr z Hrádku je zde psán „z Doděus"
Jan. po "] Václava;

(1401 Jan, plebán ve Velimi, posloupil celé své právo
Drokopu z Dobře-ně a Heřmanu z Nesměně.1

14-18 Machek, Heřman (onen z Nesměně) a Henslin ze
Solopysk; opat Zbrasl. Jan. po odchodu do LibenicJana:

1424- Heřman z Libodřic. — Petr ze Solopysk. Mikoláš
z „Brzycznyc“(?) : Vavřinec (ze Slivence) ss, Janem;

“l" 1396 spor o desátky s Bohunkcm Kozlíkem z Draho—
budic, jenž v Solopyskách měl 1'12poplatního lánu; rozhodčí:
plebáni Štěpán z Chvatliny a Václav z Dobřeně rozhodli, že
člověk. jenž drží 1:3.:lánu. má ročně odváděli 7 gr. a 'i'-; korce
žita a lla korce ovsa. a druhý člověk. jenž má cely lán, 14-gr.
a po 1 korci žita a ovsa. 2)

“l" 1395 pře o-desátky s Janem Lacenbokem. jenž držel
jedno popluží — není však vytčcno kde — z něhož měly
vycházeti plné desátky na poli v k0pách; Lacenbok toto po
pluží prodal lidem pod úrok. a místo onoho desátku dal kostelu
14- jiter pole v Solopyskách; rozhodčí: plebáni ve Chvatlině
& v ZybohlavechÝ) “.

1352 Ad 5. Delrum. pauper: 14-05 it. capella.
nihil solvit.

1352 Ad 5. Marlinum. pauper; 1405 capella,
nihil solvit.

1352 Ad 5. Drocopium, pauper: 14-05 capella.
nihil solvit.

Kaple tyto měly své nadání, ale chudé; kde však stávaly
nevíme. Kaple sv. Prokopa ukazuje na Chotouň. kde se roku
1599 připomíná stará kaple při dvoře; — sv. Martina na

1) DD. XV. 265.
2) Soud. Ak. III. 181.
3) Lib. Er. XII. G. 20.
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Rataje, kde byly ve 14. stol. dva kostely, sv. Mikoláše a druhy
s neznámým titulem: kaple sv. petra byla snad na Hrádku
nad Doděusy, kde Starobolesl. probošt petr někdy přebýval.

Kří (u Hradištka u Labe). nyni les Kersko.

1367 Krzsie. 3 gr.. 1369 Krzy.

Kol. r. 1357 kostelík tento vystavěl a chudě nadal Boček
z Poděbrad.

1357 („kostel nově založený“) Boček z Kunštátu
petr. první farář:

1379 Alžběta, vdova po “|" Bočkovi z Kunštátu
Matěj po “1“Deira;

1391 Boček 7. Kunštátu Antonin, po "j"Matěje:
14-14 ., . Jindřich. po'j'Antonina.
Všichni faráři zde vytrvali do smrti ač obročí bylo nej—

chudší v dekanátč.

Lhota Kostelni.
1367 Lhota, sen Nova plantatio. 12 gr.

V lesích Doděbradských založil Boček několik Lhot.
jichž 134-5 ještě nebylo.

Kolem r. 1354- založen byl pro nové vsi nový kostel:
podací pánů Doděbradských.

1354—(p_sáno omylem Doděbrady misto Lhota) Boček
z Doděbrad presentuje ku kostelu „nového založeni“ Petra.
prvofaráře.

1359 ku kostelu ve Lhotě. jinak „v Králově Brodě“
presentuje Boček: Bohunka. po 1“ Petra:

1363 Boček z Kunštátu ku kostelu na „Králově Brodě“
(in regis Vado) Vavřinec. po Bohuslavu:

1367 zrnin. o plebánu Vavřinci (Rejstř. Desát. 51.)
1383 Boček Mikoláš (z Nehvizd)ss litoldem:
1393 „ -Drokop po “|“Mikoláše:
1396 ,. Václav po 1“ Drokopa:
14-07 zmin. o plebánu Vachkovi Vcncovi, »-—v jednání

Nymburském (Soud. Ak. V. 264.):
14-15 Boček Apollinář (z Vysoké) ss Albertem.



Ouvaly, filiálka.
1385 Kostel na Horkách s liliálkou v Uvale

(Rejslř. Desát. 50.)
Kol r. 1379' když archidiakon Pražský visitoval kostel

ve Lhotě (nedaleko Ouval, nyni ves i kostel zašlé, v lese
Viderholci) shledal. že plebán Lhotecký u svého kostela nc—
sidli, nýbrž že bydlí v Ouvale.')

V „Rejstříku Desátkovém“ nejsou:
Bříství.

Úřádní tvar jména: Brziest. Priest, Brziescic. Brziestie,
Brzestie. z čehož patrno. že osada se jmenovala vlastně
Bříští. nebo Bříště.

Dle Břevnovské tradice i jiných okolnosti věnoval újezd
zdejší klášteru Břevnovskému již při jeho založení 993 rod vé
vody Slavníka, otce zakladatele. sv. Vojtěcha. Roku 1320 Hynek
z Dubé. jenž jest hospodářem na Doděbradech. osvobozuje
obyvatelé Břevnovských vsi: _Bykan (Vykáň), Břísti (Bresty)
Mračenice, přerov od útisků správců hradu Doděbrodskěhof)

Dle Břevnov. Urbáře z r. 1406“) přináležely. k zdejší
klášterní državě: „Brziestie“ 28 dědin s dvorem opatovým
o 5 poplužích, Vesce. 15 dědin. Mračenice (zašlé) 10 dě—
din a zahradník (= malý gruntovník) a náprava o 2 poplu—
žích, za něž slouží klášteru; něco málo v Hradištku, (jen
16 gr. úroku). Třebestovice. ves celá & dvůr o 2 poplu
žích. Vykáň s 35 dědinami; klášteru patřil též přerov
s dvorem, ale v Urbáři se nepřipomíná, poněvadž jej klášter
dával v trvalý nájem: držitelé měli zde tvrz: Mráčenšti byli ku
dvoru Dřerovskému povinni nějakou robotou. Majetkem klášter
ním bylá též část Selčónek. ona na pravém břehu potokaf)

Dodací kostelní měl klášter; r. 1518 biskup Jan kostel
inkorporuje. a současně dává opatu zvláštní privilegium.aby
prolessům nejen kostel odevzdal. nýbrž je také v duchovní
správě jménem biskupovým potvrdilř) Qrotose v kni
hách konfirm. o potvrzování plebánů zdejších zminka neděje.

1) Visitoce archidiakcn. pražského — rukopis.
"') Regia—alu. lll. 253.
]) Emler. Deset urbářů str. 174—175.
') 14-37 král Zikmund zapisuje . . . k tomu luh u Selčánek. kláštera Břevnov

ského. Čelakovský. Registru. str. 15.
5) Regesta III. 177.

.J
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13.34-po 'l' plebána. protessa Matěje. dosadil opat za
plebána professa Valentina: ale jakýsi Felix. patrně klerik
světský. vlastnil si kostel prý na základě papežské provise.')

1394- protess Václav. plebán v Bříství směnil kostel
s prof. Heřmanem. plebánem v Chcebuzi. Při této směně
sepsán byl vzácný inventářř)

14-06 plebán prot. Bohuslav (Soud. Ak. V. 124'.);
1419 . petr. — mezi voliteli opata. (Knihy

kontirm. IX., 280)
Vikář.

Na inventáři z r. 1394- podepsán jest Velík, tehdy vikář
v Bříství; byl knězem světským. protože se jmenuje .,pan“,
kdežto professové se tam jmenuji „bratr“ (frater)

Kostelní inventář z r. 1594.

4 superpellice. 8 pall s pokrývkami oltářními. 1 kalich,
2 svícny měděné (nápadně málo!) ó konviček. 1 kaditelnice.
ó praporů, schránka stříbrná na B. Tělo (= Ciboř), umývadlo
cínové. 2 ornáty sváteční. 1 ornát všední. 2 kasulc. opona
pro čtyřicetidenní půst. 2 koberce před oltáře.

O tiliálních kaplích ku kostelu Břístevskěmu patřících.
v Dřerově a ve Vykáni, nemáme zpráv psaných. ale kostel
Vykáňský ve své původní části. tedy mimo pozdější změny,
podle spůsobu stavby byl vystavěn bud ku konci 13. nebo
na začátku 14. století; na vliv benediktinů poukazuje těž titul
sv. Havla a vedlejších patronů sv. Vojtěcha a Drokopa. světců

ze řádu benediktinského .a v Dřerově kostelní titul sv Vojtěcha.
Farní kostel v Sázavě.

1405 mezi voliteli opata jmenován jest těž/,protess
Jindřich. správce farního kostela sv. Martina v Sázavě:
Není v Rejstř. Desát.. protož byl inkorporován & tudíž součástí
kláštera. ani v. knihách kontirm.. protože právním plebánem
byl opat. Kostel tento byl farním pro obvod klášterní.

Hradní kaple ve Střimelicích (Hradových)..

1381 Jan ze Střimelic dotuje s dovolením Šimona, ple—
bána kostela sv. Martina v Kostelnich Střimelicích kapli početí
Danny Marie. vystavěnou na hradě Střimelice, řečeném

1) Mus. Arch. Cnpit. \/l. 13
3) Emler. Sitzungsberichte der bóhm. Gesellschaft der Wissenschaft.. 1889. p. 301.
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„Dědice“. již dříve vysvěcenou. aby zde se svolením faráře
v Střimelicích (Kostelních. „jehož farníkcm jsem“) zřízeno bylo
řádně kapelní obročí. Věnoval nadání: 7% kopy a 18 gr
úroku ze Zvánovic. a 5 kop a 20 gr. úroku ze 5třimelic:')
kaplan bude povinen vydržovati ] klerika.

14-18 na kaplanství ve Střimelicích Dolejších po resig.
Hromady presentuje Jan ze StřimelicDol. Mikoláše: úvodce
plebán ze Střimelic Hoř. (Lib. Cont. . .)

Hradní kaple ve Škvorci.
14-04-zmínka o Václavu.—kaplanu hradu Škvoreckého.

patřícího Dražsk. Olbramovicůmř)

Sadská.
Kollegiatní kapitula s chrámem sv. Apollináře.

původní název zněl „Satiska".'') v staré výslovnosti
„“,Sacska tedy as malý Sac, Žac; v listinách objevuje se tvar:
Saczka. Satec. Satesca. Sathska. Sazka, Sacz Zaccensis. —
Již za časů Kosmových býval zde veřejný knížecí hrad. čili
dvorec (curtis), na němž někdy panující kníže bydlel a zemské
sjezdy se konaly. “Kníže Bořivoj (1117—1120) založil zde kostel
sv. Apollinářc. u něhož povstala kollegiátní kapitulaf) Tím

_však není řečeno. že dříve zde kostela nebylo: chová se tu
pamět v kapli sv. Klementaf') jež podle titulu sv. Klementa
jako na jiných veřejných hradech. založena byla v době Cyrillo—
methodějské. když sv. apoštolě s ostatky sv. Klementa z Hradce
n/l-. po zemské cestě přes Sacsku k Draze putovali. — Za—
ložením chrámu kapitulního byl však posavadní kostel sv.
Klementa zastíněn jak tomu bylo i jinde na př. na Vyše—
hradě a v Staré Boleslavi.

1352 měla kapitula mimo probošta a děkana 8 kanov—
níků;") mimo kanovníky bylo zde i nižší duchovenstvo, vikáři
a žáci; probošta jmenoval panovník, kanovníky však biskupf)

') Lib. Er. ||. 167—166.
") Soudní Ak. IV. 518.
=') r. 112 .pcr Satis chom . — Jireček cituje v Pamět. Arch. ||. 307.

'). .nKěz4.Bořivoj v Suckeljb kostel postaví a sv. Apollinářišovi jej oslaví" —
Dalimil.)Pram. Děj.c 4.Pamět. Arch. ||. 507.

") Rejstřík Desút. 23
1) r. l267 praví bidťup Tobiáš: „Nos .. in ne succensi. in 'lq—uucanonicorum

receptio od nos spectnt (Regesta lll. Z. 60) u arcibiskup Arnošt: ..... nos. ad quos
—co||ativpraebendarum spectarc dinoscitur" (Lib. Cont. . 102).
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Ale kanovníci zde později nesídlili; r. 1573 papež.
čině zmínku () přesídlení kapituly do Prahy, praví. že Sacska
jest misto blátivé, příbytky kanovníků špatné nebo žádné.
prebendy hubené. a že zde kanovníci nebydleli, ani
officium společně v choru nevykonávali od dob
nepamětných.'l — Podle tehdejšího zvyku,vlastně zlozvyku.
měli kanovníci zdejší také jiné kanonikáty, v Satsce bylo
tedy pouze několik vikářů.

1354-4-žádal Karel IV. papeže. aby kapitula se přestěho—
vala do Prahyžl Brzy na to byla kapitula skutečně převedena
do Drahý ku kapli sv. Jiljí; Karel vystavěl zde kapitulní
chrám sv. Apollináře.

_ Známí probošti.
Ohročí proboštské uděloval v starších dobách zde i

jinde panovník obyčejně svým úředníkům a milcům. kteří ovšem
ani kněžími nebyli; nadace kostelní nebyly pouze obi—očím
církevním, nýbrž též rodovými nadacemi. nebo za ně od
patronů alespoň považovány byly: podle kanon. práva po—
stačovalo. když obročník byl klerikem.

Otto. probošt Sacský. stal se r. 114-0biskupem Drais)
Dula, zmín. 1144- (Regesta l. 109).
Albert, „ 1160 a 1176 (tamt. 1.35._a 15s).
Arnold, r. 1197 vznesl na biskupa Daniela do Říma

těžké žaloby;*) trval tento svár 5 roků, načež se.
odpůrci smířili a proboštství bylo Arnoldovi vrá—
ceno. tedy r. 1202. “)

Martin. zmín. 1224 a 1227. (Regesta 1. 515, 531)
Štěpán, „ 1258 (Reg. l. 4-37;'byl též scholastikem

Draž. ještě 124-3 (tamt.- 517.
Jan. zmin. 1209 a 1500 (tamt. 11.209 a 801) za krále

Václava ll. byl protonotářem Moravy.
Matouš. r. 1504- dispensuje ho biskup Jan od. překážky

nedospělosti, aby mohl držeti proboštství jemu ne—
nedávno udělené: r. 1331 mezi svědky (Regesta
ll. 864, a lll. 718): r. 1534- byl již mrtev: toho roku

1) Výpis z Arch. Vatik. v Zcmsk. Archivu.
2) Klicman. Monum Votic. l. 224.
:) podle diecesal. schematismu byl dříve proboštem zdejším.
') Regesta l. 198 u 210.
") Jurtoch. Prameny Děj. Č. ". 514.
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byl ustanoven nástupce v držení prebendy Draž.. již
druhdy držel Matouš, probošt Sacský. (Reg. W. 51.)

Albert, plebán Falkenovský uchvátil proboštství na zá—
kladě papež. provise a udržel se as do r. 1542.

Mikuláš Lucemburský 1542 — 1549. levoboček
krále Jana; (r. 1542 žádá král Jan papeže. aby
Mikoláši dáno bylo proboštství. jež Albert. druhdy
plebán Falkenovský uchvátil; r. 1545 byl Albertovi
podán kostel Volyňský. místo proboštství. jež přes
12 roků držel')

Mikoláš z Čech. řeč.Etticax, 1549—1550: r. 1550
stal se patriarchou Aquilejskýmfll

Quido. kardinál. legát papežskýs) 1550—1574.
Obroči.

(Podle Rejstř. Desát.. str. 25—25) R. 1552 v Hořa
nech. v Třebovli, r. 1567 v Sacsce. v Dopovicích.
v Roudníkách, v Toušicích. viz dole, v Kšelích, v l'lo—
staří a kostel ve Star. Bydžově.

Satalicích byl nějaký kapitulní dvorec: r. 1409
najal jej probošt, zápisný držitel obdržel též jakousi malou
louku a křoví pod vsí Hrádek. (nyní část Brandýsa). pro—
boštu patřilo zde však více.- nebof měl zde kostelní podací.

1420 Císař Zikmund zapsal Veštany a Roudníky. vsi
kanovníků sv. Apollinářských.')

1421 Císař Zikmund zapsal Mikšovi z Lipan dvůr Mar—
tina. kanovníka sv. Apollinářského ve vsi Dřistoupimifl

1587 plebán Zásmucký hlásí se u kapituly sv. Apolli—
nářské o 52 gr. úroku ze vsi Tušce.“)

1457 Zikmund zapsal Tušce, ves kanovníků sv. Apolli
nářských. ')

1298 pronajal kanovník dvůr v Hostaři na Čáslavsku
patřící k jeho obročí. a r. 1500 prodal probošt opatu Sedlec—
kému pod plat 2 dvorce ve vsi „Chvostar“ a nějaké role
ve vsi Dolkim (?)Bl
Wilian. Monum.Votic.l. 50.

") Tndrn. Summa Gerhardi. 049. & Pelzel Karl IV. 550.
:) Tomek. .Regislrn Decirn. . 25
') ArchivCes.l
") Archiv Knp'..t XXVl.. 21.
f) Lib. Er. xm. A. a.
') Archiv Čes. [.
s) Regesta ll. 125220o 801.
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14-08 děkan a 2 kanovníci byly ve sporu s Detrem
Bredou, řeč. Hájek ze'Kšel o škodu, jíž Hájek novým ryl)—
níkem učinil na majetku kapitulním, na rolích, studnici. krčmě
a silnicif)

14-08 Voyslav ze Všeradic. sídlící v Dopovicích. dluhuje
úrok kanovníku sv. Apollinářskémuf) Podle tohoto zápisu
bylo ono obročí v Dopovicích u Dočápel na Hořovicku.

14-56 Zikmund zapsal ves sv. Apollinářskou Ledčice
u Knínaf)

Nevíme. patřily—liony vzdálené prebendy v Roudníkách.
Věštanech. Dopovicích, Ledčicích kapitule již. pokud byla
v Sacsce, anebo nabyla-li jich. když byla již v Draze.

Klášter řeholních kanovníků.

Když se kapitula do Prahy odstěhovala, podržela si své
staré obročí: v Sacsce zbyl farní kostel. jehož podací si též
podržela kapitula; postoupila jej však arcibiskupu Arnoštovi.
jenž jej r. 1562 odevzdal řeholním kanovníkům sv. Augustina
na založení kláštera. probošt byl právním farářem;') na listině
podepsán jest probošt Roudnický. z čehož jest patrno. že
osada přišla ?. Roudnice. Kollegiátní chrám. až posud skoro
nadobro opuštěný, byl nyní osazen četným sborem duchovních.
kteří se nehonilí. jako jejich předchůdcové. za obročím jiných
kapitul; služby boží se konaly často a slavně, a každodenní
ofticium pravidelně, a o to se starostlivěmu arcibiskupu Ar
noštu hlavně jednalo.

1375 jest na listině podepsán mimo probošta a převora
ó kanovníkůf') probošta Mikoláše r. 1395 volilo 11 kanovníků.
— mimo zvoleného — viz dole. a r. 1409, probošta Matěje
15 kanovníků, mimo ně byli zde ovšem členové neprolossové.
řeholní bratří laici.

Probošti.

Heyndlin. zmín. 1567 (Rejstř. Desát. 28)
Benedikt, zmín. 1375 (Lib. Er. 1. 102) 1- 1595.
Mikoláš, r. 1595 zvolen (Lib. Cont, Vll. 250) [ 14-09.

—*)—s_ouáAlley“V1.230.

") Tamt 1.102.
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Matěj zvolen 1409 (Lib. Cont. Vlll 262) “I' 14-21 ve
vyhnanství.

Klášter byl spustošen a kanovníci vypuzeni nejspíš od
pražanů. když v dubnu 14-21 táhli od Toušeně ke Klučovu
a Česk. Brodu. _

1421 po smrti probošta Matěje dali rozptýlení bratři,.
celkem 8, jeden po druhém, plnou moc Janovi z Ledče, aby
zvolil probošta: poradiv se v klášteře Vratislavském. zvolil
1421 “Bohuslava. (Lib. Conf. X. ó.) + 1427.

po smrti Bohuslava stal se proboštem petr. bývalý
sakristián. (Lib. Cont. X. 126.)

poslední ve vyhnanství zvolení probošti byli jimi ovšem
pouze dle jména.

Nadání.

Klášteru byl postoupen pouze farní kostel s jeho příjmy
a právyfl kanovnická obročí podržela si kapitula. nyní ovšem
již v Draze.

Ze vsi Opočnice měl klášter 11 kop a 15 gr. úroku, což
věnoval bez pochyby zakladatel Arnošt: r. 1375 přenechává
tento úrok kapitule & obdržel za něj role — v Sacsce — '
jež děkan. mistr školní. sakristián a vikář proboštův druhdy
drželi, se 4- domky. dvorcem děkanským. luka a 90 gr. platu.2)

1397 Klára, vdova z Deček. věnuje klášteru 2 čtvrtky
louky u Deček „pod Borkem“;3)

14-01 probošt Mikoláš koupil od Bleha z Deček 10 kop
úroku vycházejícího z Deček & Rateníc: svědkové: Mark—
vart z Chválovic, Jan z Ratenic a Ondřej. plebán z Veliměfl

14-09 Bleh z Lipky. jinak ze Stradova, věnuje klášteru
10 kop úroku ze vsi Trojanovicf'l Klášter měl něco v Je—
seníku; (r. 14-06 přcl se klášter s poddanými Heřmana
z Krp a Jakuba z Jikve v Jeseníku o spád dešťové vody“)
Měl zde též část podacího kostelního)

1) Lib. F_r. 1. 66.
*) Tumt. [. 102.

Í) Teml. Xlllš C. 6.
“) Lib. llir. Vlll. H. 3. Trojanovice jsou nyníneznámy:14ó4-Á|kmund z Mirovic

produl něco v Pušinčvsi Janu z Trojanovic & z pnšinčvsi: zmínka v lozuncich
k městu Kolínu. (Dozůstat. D. Z. ll. 331.)

“) SoudníÁ
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Benediktinské Opatství s chrámem Panny Marie
a sv. Jana Křtitele na Sázavě.

O vzniku a první době trvání kláštera do r. 1162 po—
dává hojných zpráv Letopisec Sámvskýf) jenž jej jmenuje
„Klášter na Sázavě“ („Zazava“. nejčastěji však „Zazoa“), když
byl sv. Drokop za svatého prohlášen (r. 1204) vešel v užívání
i v listech úřadních název „Klášter sv. Drokopa“. První stopu
tohoto názvu nalézáme v dodatku k formuláři biskupa Draž.
kol roku 1260, kde se děje zmínka o opatu B. kláštera bene—
dikt. „sv. Jana Křt. v Drokopu“.2)

Zakladatelem byl sv. Prokop. rodem z Chotouně:_byl
původně knězem obřadu slovanského, podle „Legendy o sv.
Drokopu"3) některého kostela Vyšehradského: opustil však
kol r. 1109 světský hluk a uchýlil se do lesů posázavských..
aby zde poustevničil. Když se zde dle známého vypravování
kníže Oldřich s ním sešel. ustanovil se na tom kol r. 1058.
Že z osady poustevnické učiní řádné opatství (k sv. Drokopu
se totiž brzy přidružili i jiní poustevnici). Oldřich již mnoho
k tomu účelu vykonal, ale zemřel (1039), založení nedokonav;
započaté dílo dokonal syn a nástupce jeho Břetislav l.; pou—
stevníci přijali mnišskou řeholi. nejspíš sv. Basilia. byli shro—
mážděni v řádný konvent podle zákonů církevních, a sv.
Prokop stal se prvním opatem. ač důstojnost tuto 'přijmouti
se zdráhal. Mniši podrželi však obřad slovanský, ale pouze
do r. 1096. ——s několikaletou přestávkou za knížete Spyti—
hněva. jenž slovanské mnichy vypudil.

Známí opati.
Drvni. sv. Prokop. zemřel 1053. Zásluhy sv. Prokopa

a jeho kláštera jsou neocenitelny. Tam, kde do nedávna byla
hrozná, lesní poušť. povstalo ohnisko, z něhož světlo a teplo
křest. kultury daleko široko sálalo: kde v pustém pralese
bylo buď hrobové ticho. anebo se ozývalo skučení vichru a
skřek divoké zvěře. tam nyni dnem i noci hlaholil velebný
zpěv církevní: zde jest stánek ušlechtilé a ušlechtující křest.

1) prameny Děj. C:. ||. 230—260.
2) Vydal Dr. Šebesta r. 1905 str. 35 . . . ..abbas B. cl conventus moi :. Jo

unnis in Prokop": snad ..ablms moi Joonnis Bupl. sive Proeopii“. P. vydavatel mi
ústně řekl. že nelze s jistotou říci. týká-li se tento zápis kláštera Sázavského. protože
jména jsou k nepoznání zkomoleno: opat B. . . však ukazuje na Sázavu. kde v té
době byl opatem Blažej.

3) prameny Děj. Č. l. 361.
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práce. .od péra písařova a rýdla umělcova až po pluh rolní—
kův a kladivo kovářské a zednické; školou se klášter nejme
noval. ale školou byl. a sice školou vědeckou. uměleckou.
rolnickou i řemeslnickou. Není tedy divu. že vděčný národ
okrášlil Život ismrt jeho mnohými krásnými pověstmi; jsou to
květiny. jež sázíme na hroby našich drahých zemřelých.

A nyní prostě. beze vší předpojatosti pro tu neb onu
stranu. porovnejme tichou, ale blahodárnou Činnost sv. Dro—
kopa s činností jeho pozdějších jmenovců Drokopa Velkého
a Drokopa Malého v bojích husitských; pod vedením těchto
vůdců rozvášněný lid užíval hospodářských nástrojů, vozů,
cepů. kos a j. k tomu. aby jimi své bratry. Čechy, vraždil
a bořil. co předchůdci vystavěli, kdežto sv. Prokop a'
jeho řeholní bratři a nástupci jednali opačně: stavěli a bu—
dovali a vedli lid k tomu, aby „meče a oštěpy překoval
v radlice“. znak a nástroj tiché a požehnané práce.

Sv. Drokop zemřel dne 25. března 1055, a byl r. 1204
za svatého prohlášen.

Vít. sestřenec sv. Drokopa; — 1055: kol r. 1058 vy
pudil kníže Spytihněv ze Sázavy mnichy slovanské a uvedl
sem latinské z Břevnova; Vitoš uchýlil se s bratřími „do země
uherské“, t. ]. do východních Slovan; po šesti letech kol r.
1164- je Vratislav povolal nazpět do Sázavy; r. 1078 je Vít
opat podepsán na zakládací listině kláštera Hradištskěho u
Olomouce.')

Emeram, příbuzný Vítošův; kdy zemřel, letopisec nepíše.
jen všeobecně praví, Žc mnoho roků byl sklíč,en nemocí.

Božetěch. známý' umělec: kníže a později král Vrati—
slav si ho “velice vážil; na přízeň tuto. spoléhaje, vsadil
Vratislavu o nějaké slavnosti u přítomnosti biskupa Kosmy
korunu na hlavu; za pokání mu biskup uložil. aby zhotovil
krucitix zvící svého těla a na vlastních ramenou donesl jej
do Říma; on zvětšil a uměle ozdobil opatský chrám; byl
však ku konci r. 1096 s bratřími vypuzen. čímž slovanský
obřad na Sázavě zaniknul; místo vypuzcných mnichů osadili
klášter na začátku r. 1097 mniši břevnovští.

Děthard. 1097—1134; byl opatem 373/4'roků; opatřil
nové bohoslužebné knihy. sám je psal a psáti dal. pilně

') Friedrich. Codex l. 85.
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s mnichy pracoval. staré fundace zajistila ziskal něco no—
vých statků a vinic.

Silvester 1154—1161; r. 1139 byl ustanoven za biskupa
pražského. ale biskupství se zřekl a ujal se opět opatství.

Božata 1161—1162: po roce se opatství vzdal.
Reginard 1162; r. 1159 zavedl osadu do Želeva kde

byl opatem: když r 1149 byli benediktini ze Želeva vypuzeni.
vrátil se na Sázavu a stal se r. 1162 opatem. Kdy zemřel.
známo není.

„Byl umělý v malování a řezání jakýchkoliv obrazů ze
dřeva. z kosti neb kovů, také nebyl nezběhlý v umění ko—
vářském i ve všem díle. kteréž se skládá ze skla.“ Zde nás
Letopisec opouští.

.(lažei l. „opat 5ázavský“) 1202 byl v Římě jako
svědek neviny biskupa Daniele; ) meškaie v ímě

vymohl svatořečení sv. Drokopař) Dle domácí tra
dice byl prý opatem do r. 1248.

Blažej ll. 1248—1269; dle domácí tradice; ve sporu
probošta Vyšehradského s kapitulou r. 1252 uvádí
se mezi svědky též Blažej. opat Sázavskýfl r. 1260
B . .. opat kláštera sv. Jana.'

Jan 1269—1298. 5)
Matěi 1299—1351 :“) zmínka o něm r. 1515 (viz stavbu).
Příbyk 1531—15417) 1357 vyměnil něiaké pozemky u

Mrchojed s Nezamyslem z Talmberkaf')
Albert, 1541—1576 (podával kostel).
Petr ze Zdebuzevsi zvolen 1577 (Soud. Ak. l. 194)

"|" 1405 (Lib. Cont. Vl. 156).
Jan. zvolen 1405 (tamt. Vl. 156) "I' 1405 (tamtéž Vl. 162)
Nevlas, Zvolen 1405 (tamt. 162) "I' 1419 (tamt. lX. p.)

1410 dal mu papež právo pontifikalií.")
Petr 1420 (dle domácí tradice).

Ěrich. Codexll.29.
2) o tomuto svatořečení předcházelo liči živě pověst uveřejněné v Pramen.

D. Č. XXVll. pod čur.uu )
3) Hammeršmíd: „Gloria eee Vyšehrad". p. 504.
') Šebesta. viz nahoře
'5) Podle domáci tradice u Bienenberga. a z něho v Studien a. d. Benediktiner

Orden a. 1305. p. 563 '
s) Tamtéž.
7) Tamtéž.
“) Regesta IV
|') Výpis z Archl. Valik. v Zemsk. Archhu.

5.
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Michael 14-31 podával kostel v Hostivaři (Lib. Cont. X.
168). Klášter byl zkažen od Pražanů, když r. 14-21 kolem 18.
dubna po vzetí Ceského Brodu táhli do Kouřimská; ku konci
dubna dává nějaký husita příteli zprávu „že se bratřím dobře

vede. .. Drobovicc i Sv. Prokopa také mají“.1) Benediktini
Sázavští věděli, jaké nebezpečí jim hrozí, nebot klenoty pře—
nesli do Kutné Hory a svěřili je Horníku Rožmitálskému; ale
platno jim to nebylo nic, r. 14—33ustanovuje sněm Basilejský
opata Břevnovského za soudce mezi mnichy zbořeného klá
štera sv. Drokopa a Františkem Rožmitálským o vydání po—
svátných nádobfl ale opatrovník nevrátil ničehož; později
nahradil škodu úrokem z Mezholes a ze Starého Kolína:
hmotnou škodu bylo lze nahradili, ale „jistoty“. listiny. privi—
legia a p.. jež Sázavšti jistě též přenesli a jež za své vzaly,
nahradili nelze.

Stavba chrámu.

l. Sv. Drokop, jako poustevník, vystavěl poustevnickou
kapli. zasvěcenou Panně Marii; („ . . . naleze na skále celú
kru. postavi sv. Maří kaplu".3)

ll. Když byl kanonicky zřízen klášter, vystavěl sv. Prokop
opatský chrám. „basiliku ku cti Danny Marie a sv. Jana Křt.
nákladem knížete Oldřicha a Břetislava a jiných dobrodinců.“*)

lll. Opat Božetěch chrám zvětšil prodloužením chóru a
krypty pod ním?) opat Sylvestr vyplnil otevřeně arkády v staré
části chóru, — mezi povýšeným chórem a postranními užšími
loďmi zdivem s výklenky pro sedadla mnichů."l

lV. Opat Matěj počal r. 1515 přistavovati k posavadnímu
Drokopsko—Božetěchovskému chrámu velké. již gotické lodčf)
jejichž zříceniny z části po dnes se zachovaly; starý chrám
stal se chórem nového, o velké lodě zvětšeného. v průčelí

. stály 2 věže. z nichž jedna se zachovala.
Starý chrám byl též zgothisován a románská krypta —

snad až na podzemní "zbytek, zmizela.
Ěiv C.III.500.

") pitter. Thesaurus 181.

3) Legenda. prameny Děj. Č4 2l. 351.
') Letop. Sínmv.l Drum. ll.") Tomi. str.
“) Tumt. [. 29.1

r. l515 Mathias ubbas primum incepit Íundnlionem et primum lapidem

posuil." )Šimák. Bohemika v Lipsku. str. 10 ,



Pozemské zboží.

Kníže Oldřich věnoval ku zřízeni kláštera „řeku tekoucí
od Milobuz až k jeskyní „Zakolnici“.') což Břetislav potvrdil:
když se k některým částím darovaného újezdu hlásili nápad—
níci. Břetislav jejich práva za 1600 denárů vykoupil a přidal
zemi tudíž až k lesu Strnovníku'f. Podle pozdější rozlohy
panství klášterního věnoval Oldřich poříční újezd od nynějších
Bud až k údolí. jež od Stříbrné Skalice směrem k řece se
táhne. kdežto ona Břetislavem věnovaná země až k lesu Str
novniku byla na straně opačné. kde později panství klášterní
mezovalo s panstvím Talmberským. Ratajským a Šternberským.

Mimo to přidal Břetislav ves Skramníky s jezerem:'
V sousedství Skramník mčl klášter též vcs Tatcc (r. 1321 opat
Matěj s konventem přenechávají proboštu Vyšehradskému
klášterský dvůr v Tatcich na čas životaE) a r. 1378 prodal
opat Petr 100 grošů úroku v Tatcíchř) Kol r. 1132 darovala
klášteru Dřibyslavaves Hostivař a Bosákovice (neznámé).4)

Císař Zikmund r. 14-37 zapsal zboží klášteru sv. Dro—
kopa: Lešnice (zašlá u Kozmic). Očlivy. 4- krčmy pod klá—
šterem. Sázava městečko.Bělokozly, Černeřice(?).
Čeřenice. Mstišovice (nyní Mžižovice),Chorodice,
Bylicc (? snad Blace nebo les“u Očliv), Dojetřice. Sa
mechov. Křivolaje (? snad les Křivánek). Dísoč (?).
Dyskočely, Rovny. Skalice městečko.Chlum (1550 dvůr,
nyní les u Skalice), Kozlí (nyní les u Skalice). Bytče (nyní
les Bič u Oplan). Stará l'lůra, Vlkančice, Drletín.
Krutý svrchní a dolní. Dřestavlky, Březinka. Teplá(?).
Ujezdec, Lazčice (? snad les „v lavičkách“),Radvanice,
Dodhradice (? podle jména nčkdc pod hradem Talmbcrkem),
Mrchojedyf) Dřevlaka, Samopše. Skrýje(?). Blyna
(snad mlýnBylinau Samopeš). Doubravičany. Skramnik. .
Nesměň, Machotín(?) s dvorem popluž., ve Vesci.“l
podle Bienenberga též: Voděrady (Mezholesy. feprv od r. 144-4).
Budín, Budy, Škvrňov. mlýn Kačkov; Dříbyslavice.

1) Letopis. Drum. 11. 244.
" Regesta. 111.273.
8) Lib. Er. 11. 150.
') Regesta ll. 521. '
' R. 1337 nějaké směnu územi klášterního s pánem Tulmberským: Regesta")

IV. 168. Tnlmherský postoupil klášteru mimo jiné les Třehetin n Borek.
a) Čelakovský. Registru 112.
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1456 Zikmund zapsal: ves Chotůchovf) Mnicho—
vice ) Dučery dvůr a ves'

1457 Zikmund zapsal 5 lánů v Hostivaři od kláštera
sv. Prokopa. ')

Doznamenání. Mnichovice patřily klášteru již za opata
Silvestra (1154—1161), jenž zde vystavěl kostel. Skalice;
klášteru patřila jen část. — ostatek měl svého domá
cího pána: taktéž Rovny.

K-ruty a okolní vsi přišly ku klášteru v pozdější. ne—
známé době.

Ve Škvrňově měl klášter jen část vsi (viz plebanii).
V Nesměni 'patřil klášteru pouze nějaký úrok: (1578

Mareš z Nesměně postupuje professu Zbraslavovi 8 kop
úroku, jež po jeho smrti připadnou ku klášteru. r')

Ve Voděradech Dolních měl klášter dvůr, jejž r.
1559 prodal.") V pozdějších zápisech děje se několikrát zmínka
o klášternímdvoře Voděradskem a Moštickém (r. 1547
bylo Slavatovi skonliskováno: klášter sv. Drokopa. Sázava.
Pyskočely, Vlkančice. Dřívlaky. Voděrady, Vesky. Bunin. Rad—
vanice. . . . dědiny od dvora klášterního. Moštického a
Voděradského '). Voděrady zde jmenované — podle po—
řadí vsí — nejsou Voděrady Dolní. nýbrž nějaký dvůr v okolí
kláštera, snad nynější dvůr Nechyba. R. 1611 dává císař
Rudolf ll. Valdštejnovi ku komornimu Hrádku dědičně vsi
klášterní: Radvanice, Benátky.“l Voděrady a Benátky
povstaly bezpochyby teprv po r. 1421, ale na starém území
klášterním.

V Čeřenicích příslušelo něco ke Šternberku.

Cistercianské opatství s chrámem Panny Marie
ve Skalici u Kouřimě.

Theodorik z Dortic. mnich cister.. probošt Vyšehradský,
a později biskup Mindenský. důvěrník císaře Karla lV. založil
r. 1557 ve Skalici cister. klášter pro 12 mnichů mimo opata:

1) Archiv Čes. l. 528.
) Tumt. l. 531.
3) Tumt. ll. 194.

-) ČlelelĚolvský Regislrn.116.
")L ll.. A ..225
“) Tlabrnt. 15.
7') Rezekl v Dcmót. X. 45.8 úplněji Krěsl: „Sv. prokop & jeho klášter“ 559.
&) Krásl. |. c. 55 5
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zakladatel nové založení pojmenoval „U milosti Danny Marie",
ale jméno toto se neujalo: věnoval novému klášteru mnoho
bohoslužebných potřeb a 200 kop na stavbu. Základní kámen
posvětil biskup Olom. u přitomnosti Karla [V. a mnohých
duchovních i světských hodnostářů. Arcibiskup Arnošt zalo—
žení potvrdil 12. listopadu 13573

Stavba.

Stavba nebyla dokončena ještě r. 14-00. toho roku král
Václav IV. povoluje opatu. aby po 20 roků král. berní obracel
na stavbu a mimo to nařídil. aby z mincovny Horské byly
vypláceny týdně + hřivny, a slíbil ještě ročně 300 kop, aby
zde mohlo býti 50 mnicbůřl R. 1419 opět Václav IV. povoluje.
aby po 20 roků král. berně dána byla na stavbuř) Jest
zřejmo. že chrám nebyl dostavěn. jelikož již 14-21 byl zkažen.

Opáti.
Mikoláš. 1357—1364. přivedl1357 osadn. ze Sedlecef)

r.1364- byl již jiný opat.
Martin 1364—1566 (1364- uznává za vhodno aby

klašter Sedlecký prodal Malešov ů:) „r.1366 vylou—
pen byl klášter od 9 lotrů kteří z navodu Svitáka
rytíře na den Narození Panny Marie času řečeného
do něho všedše, jej vydrancovali a opata (Martina)
uškrtili.“ ")

Jan. 1366—? (1370 spor mezi opatem Janem a 50—
hunkem z Tismic; viz zboží.)

Matěj. již 13813 ještě 14-15 (14-15 opat Matěj prodal
Mikoláši z Lipan ves Lipsku s 2 rolema. rybníkem
a lesíkem, mimo Ifa lánu pod pahorkem na straně
ke Kouřimis)

Emerich, zmín.14—18(Jan z Weilburgu daruje klášteru
za opata Emericha dům v Praze u sv. Haštala. ")

1) Lib. Er.

')pelze|.chl21.el2lV.Tb.ll.U.k.174.:) Tnmt.dip| 2.

?) Januuschelk 2Ori Ci75t. p. 272.'“) Riegger Arch. “EJB

6) Kapiborský K.:-ion ke7Seáióleckú“ 59.')Codex Dipl. Mor. Xl.2
5) Ricggcr Arch. lll. 411.
9) Rukopis Kroniku Sedlec. Jindřicha Snopku.
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R. 14-21 dne 18. dubna byl klášter od husit. pražanů
spustošen a mniši rozptýleni „za 5. opata Emericha“.')

Ke konci dubna 14-21 oznamuje jakýsi husita svému
příteli: „věděti dávám. že ...sú bratři dobyli Brodu. Kúřima,
Skalici klášter vypálili“.“)

Nadání.
1557 zakladatelTheodorik věnoval: Skalice. Ždánice.

(viz dole).Miškovice. Lipsku a les „Kozí hřbet'fl statky
tyto vynášely ročně 200 kop.

potvrzeni z r. 1358 jsou mimo tyto vsi též Zalešanyfl
Karel IV. potvrzuje též. co koupil zakladatel od Kouřimských
v Miškovicich a v- itvě 3 louky Heyndlina Gysover a 25
jiter role a louku Jakubovuf')

1358 opat Sedlecký Jan prodal ku klášteru Skalickému
ves Ždánici s dvorem a kostelním podacím.“l

Zakladatel koupil od Ješka z Kostelce n,'Lesy les „Kozí
hřbet" 5 „Kobylim polem". Jelikož ale panství Kostelecké bylo
král. lénem, propouští král tento les z manstvíf) Dolohu tohoto
lesa určuje zápis z r. 1358.“) „... les „Kozí hřbet“ 5 2
lesníky. z nichž jeden byl v Kozojcdcch, druhý vc Štilicich.
(byl tedy onen les mezi těmito vsemi s Dolánkami) i s mistem
„Burgstadt“, t. j. hradištěm.")

1560 zakladatel věnoval vsi Masojedy a Doubrav—
čice. jež koupil od Jana z Masojed. a ves Dolánky. kou—
penou od Lutolda. řeč. Hájek (z Tismic'").

[4-56 král Zikmund zapisuje: Ždánice a Lhotu kláštera
Skalického.") (podle minčni prot. Sedláčka bývala tato Lhota
někde u Miškovic)

1570 rovnal Dešek z Klučova spor mezi opatem Janem
a Bohunkem, řeč. Hájek z Tismic a bratřími o meze lesa

1) Rohn. Anliquitales. Circul. Curim. 94.
") Archiv Čes. lll. 300.
3) líh. F.r. |. 14.
*) Archiv C. xw. 355.
“ Ricgger HI. 383.
“) Dr. Nováček. Musejnik z r. 1690. str. 512.
') Archiv C. xw.. 363.
“) Nováček. [. c. 512.
„) ..Hrediště“ obyčejně sluje místo. kde druhdy býval hrádek; zde však „burg

stutt“ znamená spiš misto vystavění hradu spůsobšlé, Hrá 1: zde skutečně byl.
Žembere zvaný, bud že ho vystavěl klášter na ochranu své zdejší državy. nebo. spíše,
některý zápisní držitel okolního klášter:—(vi.

0) Lib. Er. 1. 14.
") Archiv Č. |. 505. & XVIII. 122.
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„Kozí hřbet" 5 loukou a mlýnem řeč. Dolanským; klášter
zaplatil Bohunkovi 120 kop, a sporné územi mu bylo při
řknutof)

Duchovenské zboží v dekanátě, o němž se zmínka nestala.

1385 král Václav potvrzuje klášteru u sv. Ducha v Praze.
sester Benediktinek vsi (Dřeboy u Karlína. či Dřebory?)„
a Bošice.2) *

14-20 král Zikmund zastavil tvrz a allod. dvůr v Boši—

cich a v Libodřicích jeptišek sv. Ducha.“) V Libodřicích
panoval též domácí vladyka: ku klášteru příslušela tedy
pouze část.

1437 Zikmund zapisuje: Miletín a Malenovice. vsi
jeptišek k Bošicimf)

Zvánovice u Střímelic.

1320 Bcrnart z Cimburka prodal klášteru sv. Jiří ves
Střimelice, Hačky a Zvánoviceůl Střimelice a Háčky byly
brzy na to opět v soukromém drženi. kdežto r. 14-37 Zikmund
zapisuje ves Zvánovice „jeptišek svatojirských"(?)")

Ale mezi tím r. 1404- Vaněk z Dubé vyznává. že nemá
žádného práva na ves Zvánovice. jež jest spravedlivým ma
jetkem jeptišek kláštera u sv. Anny čili Vavřince v DrazeÍ)

Mimo to činí r. 1381 Jan ze Střimelic nadání pro hradní
kapli ve Střímelicích úrokem zc Zvánovic.

Majetek kláštera Zderazského v dekanátě Kouřimském
a v sousedství.

Klášteru Zderažskému patřily: Tlustovousy. Limuzy. Šesta—
jovice. Horoušany. Ujezd. Sibřina. Slavětice.

(R. 1227 hrabišic Kojata odkázal klášteru Zderazskému
Tlustovsi. Lemusi estajovice [Regestal.333]:1238
biskup Bernard potvrdil Zderazským Horoušany, jež jim
věnoval hrabišic Všebor (Regesta ]. 414-1)

*) Archiv C. x1v. 391.

Rukop. Univers. knih.. Iopis Mus.3) Archiv Kapit. XXVll.
.) Archiv Č. l. 528.
")p ozuů.st D. Zem. l 399.
“) Čelakovský Registru 112.
') ArchivČ.VV.ll
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1509 Vítek ze Švábenic postoupil Zderazským vsi Záleš
a Sloupnici (u Vys. Mýto) náhradou za vsi Sibřinu čili
Ujezd. jež zastaviti musili, aby za něho (Vítka) Pražským
kupcům dluhy zaplatili. (Regesta ll. 952)

1400 romouzena pře mezi klášterem Zderazským z jedné
a Martinem Rotlevem z Koloděj z druhé strany. že poddaní
Rotlevovi ze vsi Hole (ves zašlá někde ve Fider—hol—ci)mají
právo_ pásti dobytek pouze k příkopu. který jest vyryt mezi
p_oli chzdskými a Holskýmj; pastviny tyto byly na gruntech
Ujezdských mezi hájem Ujezdským a Slavětickým. (Arch.
C. VII. coa) —

1401 král Václav dovoluje, aby Martin Rotlev 2 Kolo
děj, jenž od kláštera drží na čas života ves Ujezd s 55
kopami a 4-5 gr. úroku. ves tuto prodati mohl sestrám Alžbětě
a Dorotě z Valdštejna na čas jejich života: po jejich smrti
má opět připadnouti klášteru. (Doberer. Monum. l. 251.)

Tlustovousy klášter zapisoval pod stálý roční plat; zá—
pisný držitel měl zde tvrz: r. 1417 Žofka, vdova po "j“ Janu
z Rotštejna a Příbyk z Kamenice vyznali, že „tvrz — pro
pugnaculum" ——s dvorccm a rybníkem ve vsi Tlustovousy
na 5 roků pronajali Ondřejovi. kancléři Nového města prahy
za ročních 4-5kop. jak to sami od kláštera Zderazského
drželi. (Archiv Města prahy. 992, fol. 15l.)

Horoušany též klášter pod stálý plat zapisoval; zápisný
držitel vystavěl si zde tvrz; místo nedaleko dvora, kde stávala.
je po dnes znatelné; na začátku 15. století držel je petr
z Horoušan, z rodu vladyk Lstibořských; — r. 14-06 petr ze
Lstiboře. seděním v Horoušanech — (Soud. Ak. Vl. 251).

14-56Zikmund zapsal od kláštera Zderazského tvrz Tlusto
vousy, s dvorem a dědinami. a ves Horoušany, bez dvoru;
(Arch. Č. ]. 4-96). ,

14-57 zapsány Ujezd a Slavětice; ('l'amt. 4-98)
14-57 ., estajovice s dvorem popluž. a dvůr v Ho.—

roušanech (Archiv Č. ll. 178 a 179); — ves Slavčtice zašla;
stávala někde mezi Šestajovicemi, Horoušany a Ujezdem u
Koloděj: o klášterním majetku v Limuzích r. 1227 odkázaných
se později zmínka neděje.
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II. Děkanát Německo-brodský.
Známí děkani:
Mezi 1508—1517 Jan, plebán v Krupé, děkan Brodský,

viz Krupá:
1546 Jan. plebán ve Světlé. děkan Brod.. viz Světlá.
1598 Jakub. „ v Bělé, „ „ viz Bělá,

(byl tam plebánem již 1586. a "l" tam 14-00).
14-05 Kříž, plebán v Přibyslavi. děkan/; (viz Šumfeld).
14-06 N . . , plebán vc Smrdovč. děkan; (byl tam Jan) —

byl úvodcem v Chotěboři; viz Smrdov a Chotěboř.

Brod Německý.
1552 Broda teutonicalis. ! kopa.

Starou osadu na zemské cestě čáslavské nadal kol r.
1256 Smil z Lichtenburka městským právem. nové město se
podle zakladatele původně jmenovalo „Brod Smilův'lxl brzy
však „Brod německý“.2) Důvodů k tomuto přívlastku bylo
několik; zakladatel nápadně si liboval v němčině. město vydal
přivolaným německým kolonistům. a do třetice všeho dobrého.
odevzdal farní kostel německým Křížovníkům. kteří z něho,
učinili Komendu.

1256 plebán Benedikt, profess domu něma)
1265 „ JindřiChÍl
1272 „ Helvikčl
1516 „ Helvilccl
1546 ,. Fridlinf)
1557 provinciální Komtur : prot. Týrman.
1) 1260 cives ..de Brod Smilenis' Regesta lV. 727.
*) Mezi 1278—1290 „Brod teutonicalis“ Regesta ll. 499.
3) Regesta IV. 712.
') Turnt. IV. 724.
") Tumt. ll. 519.
8) Tumt. lll. 156.
7) Rukop. Drůžď. 5056. opis Musejní.
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V době následující se plebáni. vesměs protessové, velmi
Často střídali; poslední presentace:

14-18provinc. Komtur Albert z Dubé = prot. Jan. po
resig. prot. Jana.

Špitální kostel sv. Kateřiny.

Jako u všech svých Komend spravovali Křížovníci i zde
špitál; r. 1519 udělují někteří biskupové odpustky. kdo by o
jistých slavnostech „kostel a špitál sv. Kateřiny“ v Brodě
navštívili a mu pomocnou ruku podalif)

134-6 prot. l_(onrad. rektor špitálu.2)

Dolná.
E552 Polna 1 kopa.

1252 odevzdal Jan z Dolné němec. Křížovníkům podací
kostelní v Dolné & 2 vsi Jankov. '

1282 Vichard a Záviš. bratři, dědici '1' Jana 7. Polné.
odevzdávají němec. Křížovníkům v Drobovicích kostel v Dolné
se vším nadáním a ves Zábornéf) Tedy inkorporace. jež však
nastane teprv po smrti plebána Svatislava.

1562 Komtur u sv. Benedikta v Praze jmenem komtura
zemského : prot. Mikoláš. po "I' prot. Jana.

Dlebáni. vesměs protessové. se v následujících letech často
střídali; posledni byli:

14-18zemský komtur Jan, po "[ Prokopa;
'l' 1578 Ješek ptáček z Dirkštejna (majitel panství Do—

lenského) věnuje plebánu „čili komturovi“ ves -Brzkov se 17
lány, z nichž vychází 10 k0p úroku, aby zde bylo o kněži—
protessů místo dosavadních 4.5)

Špitální kostel sv. Kateřiny.

Jeden z oněch ó kněží r. 1378 jmenovaných bude po
vinen sloužiti denně mši sv. v kapli sv. Kateřiny na Strážní

,) Rukop. Drážd. HI. 203. opis Musejni.
") Tami. 3050

") Rukop. Drážď. 4213 opis Mus. R.1356 Čeněk z Lipého postupuje Ješkovi
z Dirkštejna:polná. hrad. městečkouclo. avsi. Dobroutov Včžnš :.c r ov.

—Olecšnó. Poříči Jablonné něiu.učeské Buková. „Cznczunic“ (?Častotín?)
Rosičliu. Spieldorf (= Hřiště).Nižkov. Syrákov Poděšin. dvůr v Při
mysloxicich s podacím kostelů. (Arch. Čes. XIV. 502 .)
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hoře. kterou hodlá (Ptáček) založiti. (144-7 Jan Sázima dává
svůi dům v Polné. aby z něho udělán byl kostel na počest
Navštívení panny Marie. Z Arch. Jindřicho-hradeckého. opis
v Archivu Zemském)

Smrdov.

1352 Smrydov. 21 gr.

1307 nabyl klášter Vilemov. od Raymunda z Lichtenburka
výměnou za Dlouhou ves: Smrdov. hrad a městečko. Bač—
kov Zboží. Štěpánov. Lubné „Bossichzin“(Droseč?)
s kostelním podacím. 1) Od té doby panství i podací
kláštera Vilemov,

1358 opat Vilemov.-_--Ondřei (z Vidhostic)ss. Detrem;
1361 „ „ Jan(ze 5uchdola)ss.0ndřeiem;
1372 ,. = Hanek (z Hněvkovic)ss. Janem;
1386 zrnin. o plebánu Dříbykovi (Soud. Ak. ll. 398.;)
1388opat= Detr (z Krupé) ss Konrádem;
1390 „ —Jan (ze Svitav olom. diec.) ss. Detrem;
1406 plebán N ve Smrdově (byl zde Jan. děkan

Brodský/2) viz dole.
14-19opat = Jan. po resign. Mikoláše:
'l' 1406 Bolech z Kunemile se zavazuje, Že bude ročně

platiti 2 kopy úroku z lánu ve vsi Lobšic (zašlé), iež nyní
drží Milota ze Svinčan. iež druhdy věnovány byly kostelu;
plebán Jan.“l

Libice.

1352 Lybiecz (tedy Libeč), 21 gr.
Dodací i panství kláštera Vilemovského; viz tamtéž.
1355 opat Vilemov. — Drotiva (z Lukavce u Chválo—

vic) ss. Vavřincem;
1372 „ ——;Jan po “|" Heřmana:
1367 plebán Jan; (Reistř. Desát. 52)
1384- ., Martin; (Soud. Ak. ll. 303)
1397 po 1" plebána Detra nastala 0 kostel pře; obdržel

iej Jakub na základě papež. provisef)

.) Ecgestu ll. 029.

*) Krofta. Monuin Vulic. V. 606 :: Soud. Ak. lll. 361.
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1403 opat Vilem. =- Matěj (7. Mostkovic, Olom. diec.)
ss. Jakubem:

14-04- .. +“ Velislav (z Bobrovy Lhoty, Olom.
diec.) ss. Matějem;

14-05 „ Vlach (z Tuněchod. Litomyšl diec.)
ss. Velislavem;

14-10 „ „ Jan (oltářnik Čáslav.) ss. Petrem:
14-15 „ „ = Václav (z Postupic) ss. Janem;
14-17 : Václav(zPřibyslavě)ss.Václavem.
1595 byla povolena inkorporacef) ale podle hořejšího

podání nebyla provedena.

Světlá.

1552 Svyetla, 56 gr.

DIS zmínka o kostele; . . . „až k záduši kostela 5větel.““)
Panství i podací kláštera Vilemov.

154-6 plebán Jan děkan Brodský)
1362 opat Vilemov—Konrád po 'l' Václava;
1564- . -Damian (kanovník u sv. Jiljí)

ss. Konradem
1390 .. ; Blažej z Vyškovic,(Olom. diec)

ss Damianem:
1304- : lan (ze St. Plzně)ss. Blažkem;
14-06 : Jan (z Týnce) ss. _;Janem
14-08 : Mikoláš (oltářníkv Čes. Brodě)

ss.anJ
14-01byla povolena z Říma inkorporace ') ale nedošlo na ní.

Olíářník, vikář & škola.

1581 Damaslav a Petr z Lipničky zakládají oltář sv.
Kateřiny: věno ó kop úroku ze vsi Búsovny pro oltář—
níka a 1 kopu pro plebána: povinnost mimo jiné. aby oltářník
s plebánem a jinými ministry (žáky) vykonával nešpory, jitřní
a ostatní hodinky. mimo vikáře. jehož plebán vydržovati mě.“)

1) Krofta. Monum Vatic. V. 517.

;) Regesta III. 168

3) Rukop. Drážd. č. 3056: opis58v Museu.') Krofta. Monum Valic. V.
") Lib. Er. ll. 1.60
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Habry.
1352 Habr. 9 gr.

Byla zde odvěká stanice s celnicí na zemské cestě
čáslavsko—iihlavské; kraiina okolní patřila ještě 1206 Děpolto—
vicům. kteří měli za úděl kraj Čáslavský, Chrudimský &
Vraclavský. 1206 sahalo území kláštera Vilemov. až k mezím
„mé vsi", praví Děpolt, „jež leží u celnice Haberské" a věno
val zde klášteru čtvrtý týden ze cla.“l Od neznámé doby
patřil Habr klášteru Vilemovskému: r. 1341 patřilo mu již
clo cele?) — Dodací kláštera Vilemovského. ienž podával
kostel „v Kněží. jinak v Habru“. což znamená. že právní
farní kostel byl v Kněží. v Habru však tiliální. ale že plebán
.sídlel u filiálky v llabru.

1375 ,.Kněž.iinak Habr“. opat Vilemov.; Jan (z Rýnarce)
ss. Velišem;

1376 .. .. .. .. _: Zbynek(ze Šla—
panova) ss. Janem.

1376 plebán Mikoláš nebyl knězem. ale je hotov. státi
se jím. (Soud: Ak. l. 177.)

1380 plebán Mikoláš; (Tamt. tl. 10.)
1385 ? : Jan, Koniás (z Lidic) ss. Blažkemfl
1402 plebán Blažek resignovalf)

Krucemburk.
1352 Crucemburch, 18 gr., 1367 Crucimburch.

1252 daroval Jan z Dolné jižní část lesa Líběčského
klášteru Žďárskému. severni však až k Branišovu & Dřechodu.
mezi řekami Kamenicí (Chrudimkou) a Doubravicí německým
Křížovníkům.“) Ti založili zde hrad. a jako Křížovníci nazvali
iej ..Kreuzburg“.") Již r. 1321 prodali Křížovníci „zboží v Creuz—
parchu“ s vesnicemi.7) Od té doby drželi Krucembursko světští
páni. kteří měli též podací kostela zdejšího. jehož založení
bezpečně můžeme přičísti německým Křížovníkům. tedy mezi
1252—1321.

jí Regesta|. 227.
a) Tnmt. IV. 424.

") Regesta l. 504.
\ 5 Také Johannitšti křižovníci nazvali hrad. iejž \: Dubě založili ..Krucemburk".

(.elakovský. Registru. 110.
') Regesta 111.257.
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1562 Epik z Hrádku (r. 1585 jmenuje se Epik z Hrádku.
jinak z Krucemburku, viz dole nadání oltáře)
: Mikoláš. po 1"Václava:

1566 týž Epik : Sebastian, po “1“Mikoláše;
1572 „ „ :: Matěj, po "j"Šebastianovi.

Nastoupili noví páni:
14-05Mikoláš z Ořechu : Jan po 1 Matěje.

Kaplanstvi.
1585 Epik z Hrádku. jinak z Krucemburku, založil kaplan

ství a nadal je & kopami úroku z „městečka“ Krucemburku.')
14-05 podávají toto kaplanství: bratři z Ořechu ,-— a Hed—

vika. vdova po 1“ Čeňkovi z Krucemburka.
14-07 na žádost oné Hedviky ..patronky" zmenšena byla

povinnost kaplanova.
Studenec.

1552 Dc Fonte. 9 gr.. 1585 Fons, 14-05Freudental.
příslušenství ke Krucemburku.
1555 Epik z Hrádku (na Krucemburku) : Václav, po

Mikoláše;
1559 .. z Krucemburku: Markvard, po “|"Václava:
1575 .. „ „ : J a n (z Dolan. Litomyšl.

diec.) ss. Janem;
14-05 Sigmunda bratři z Ořechu; Hedvika, vdova po

“l"Čeňkovi z Krucemburku = Václav. po “|" Václava.

Dolom.
1552 a 1405 Dolomye, 9 gr.

Panství i podací kláštera Vilemovského.
1562 opat Vilemov.= Albert. po "j"Konrada:
1571 .. .. '— Jan (z Bobrové. Olomouc. diec.)

ss. Albertem;
1377 „ = Jan (z „Lična“? Litomyšl. diec.)

ss. Svachem;
1592 ? : Blažej (z Lucibořic,Litomyšl.diec.)

ss. Henslinem; (Soud. Akta
111. 74)

1402 Opat : Budík (z l_ucibořic)ss. Blažejem.
1) l_ib. Er. ll. 218.



Krupá.
1352 Kruppa. 15 gr., 1367 Krupa cum tilia Czihotin

achotín).
Stará država pánů z Lichtenburku.
Mezi 1308—1319 Jan. plebán v Krupé (in Crumpa)

a děkan Brodský.')
při některém dělení v iodině Lichtenburských povstalo

panství Ronovccké (Somírsburch) s podacím v Krupé Bělé
lapanově. Před r. 1346 vyšlo panství Ronoveckě z rukou

l.ichtenburských._nebot r. 1346 bylo již v držení pp. z Lipého;
při dělení rodového majetku 134-6 obdržel Jindřich hrad Lich—
tcnburch s městečky Ronovem a Chotěbořem, a tvrz „Somirs—
burch“ (Ronovec) 2)

1355 Jindřich z Lipého : Petr, po 1" ?
Brzy na to prodal Lipský hrad Ronovec s částí panství

i s Krupou.

1364-Jaanonovce(jižnový majitel)=Lipoldpo'j'Detra;1369 =Václav(zRadešovic)ss. Lipoldcm:
1378 ,. „ jinak ze Sumíersburchu — Racek

po sesazení Václava:
1379 .. .. = Jan (zvoníkusv.Jiljí)ss.Rackem:
1388 .. ,. .= Konrad (ze Smrdova) ss. Detrem;
1390 _—Petr (z Chotvic)ss. Konrádem:
1393 lešek starší ze Šumperka (Ronovec)= Otík (z Leto

vic Olom.diec) s. Petrem;
1397 * Petr (z Dříbramě) ss.

tíkem
Později objevují se jako podací pání opět pp. z Lipěho.
14-15Čeněk z Lipého. probošt Kroměříž ——Jan (oltářník

z Kotvic) ss. Detrem;
14-16 ,. = Mikoláš. po resig.

Mikoláše.
' Lučice.

1352 Luczic. 9 gr.
Dodací měli držitelé Žleb.

1362 Anežka. vdova po "j“ Hynku ze Žleb -—Martin.
po "j"Jana;

*) Regesta IV. 766.
*) Tami. IV. 652.
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1306 Anežka. vdova po "|"Hynku ze Žleb : Bušek. po
artinu.

A5 v té době nastoupil jiný patron, totiž opat Vilemov.
kdežto kostel Markovický podává 1366 jmenovaná Anežka.
až tam dříve byl patronem opat; nespíš stala se vzáiemná směna.

1390 opat Vilémov, * Tomášek (z Kosmic) ss. Odo—
lenem:

1393 .. = Ondřej(zVšebořic)ss.Tomášem:
1399 ,. = Verner(zKamberka)ss.Ondřeiem:
1407 ., * Erasmus(z Buchova)ss.Blažkem;
14-08 ., = Detr (z Radiměře, Olom. diec.) ss.

Erasmem:
14-09 .. . :: Václav (z Michalovic) ss. Detrem;
14-17 .. ,. = Mikoláš (z Krsovic) ss. Václavem.

Skuhrov.
1352 Skuhrov, 6 gr., 1367 ad 5. Nicolaum.

Dodací držitelů Žleb: r. 1352 se jako přislušenství Žleb—
ské nepřipomíná; — viz Dřibram v Dekanátě Čáslavském.

1358 Anežka vdova po "l"Hynkovi ze Žleb —Bavor, po
Buškovi;

1361 „ .. = Jan (ze Záboří)ss Bavorem;
1364- = Mikoláš, po resig. Jana;
1385 Markvart z Vartenberka pán na Žlebich———Matěj,

po 'l' Mikoláši:
1400 Jaroslav ze Žleb : Matěj, po 1“ Matěji.
Neznámým způsobem nabyl podacího klášter Vilemovský.
1414-opat Vilemov.: Davel (z Rozné) ss. Václavem;
14-16 .. .. =Mikoláš(zKrupé)ss.Mikolášem.

Vojnin Městec.
1352 Munchsperk, 5 gr

1252 Jan z Dolné postoupil panu Dřibyslavovi na za—
.ložení klášter Žďárského „les“;') dle pozděišiho klášterního
majetku byla to jižní část lesa libečského; již r. 1293 mají
klášterní lidé na české straně osazení souzení býti v „Munchs
perku“. 2) Městečko i kostel založili Ždárští cisterciáni.

1) Letopis. Žďár. v Prom. Děj. C.
a) Regesta ll. 694.
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1358 opat Žďárský Martin, po “1“Štěpána:
1567 plebán Martin: (Rejstř. Desát. 52)
1401 opat Jan (z Hlasiva) ss. Janem:
1404 ,. „ Jakub (ze Skály u Erchuto—

vic) ss. Janem.
(Zdejší država klášterní: Jan. řeč. Vojna 7. Městce. za—

pisuie věno manželčino na: Městci, Radostíně, Škrlo—
vicích. ve Lhotě; 1466 král Jiří klášteru potvrdil: (Městec.
Skrlovice) Světinov, Strčanov, Polnička (Kalousek ci—
tuje Šteinbacha a Památ. X. 666).

Čihošt.
1352 Czihost, 12 gr.

panství i podací držitelů domácího vladyctví.
1565 Mareš z Čihoště : Václav. po Martinu:
1569 „ „ = Bartoloměj (z Vlkanče) ss.

Václavem;
1590 Kunášek : pavel (z Řečičky) ss. Ban

toloměiem.
Tato domácí rodina brzy na to z Čihošti mizí a obje—

vuje se na Hodkově. Nastoupil jiný rod.
1503 Jan z Čihoště *: Dředota (mansion.Draž) ss. Davlem;
1407 Přiba. vdova po “]"Janu z ihoště : Jan (2 Do—

hnání) ss. Dředolou:
1409 ? ? (oltářník z Čáslavč) ss. Janem;
1414 přlba z Čihoštč : Jakub (oltářník z Lcdčc) ss.

deňkem.
Vikáři.

1590 patron Kunášek z Čihoště věnuje 11/2kopy z Či
hoště, Maršík zTuněchod 21/2 kopy na lidech v Tuněcho—
dech. a bratr Radslav 21/2kopy na lidech v Kobylí hlavě.
aby plebán držel 2 kněze, ..ne'pohoršlivé, ani bezectné“. tak.
že plebán bude „sám třetí'f)

Cachotín.
1552 ..Czacholyn": 1567 Krupa cum filia Czyhotin.

') Lib. Er. XII. C. 13.

6.
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Přibyslav.
1352 Drzibislav, 15 gr.

Stará država pp. z Lichtenburka: později držená k Ro—
novu (hradu). když Lichtenburk sám již dávno z držení
rodu vyšel.

1265 plebán Sytridf) (viz kaple sv. Kateřiny);
1272 týž plebán Syfrid — u téže záležitosti.
1356 eněk a Zdeněk. bratři z Ronova Jindřich, po

1“ Martina:
„ „ „ „ : Bena (z Le—

tovic. Olom. diec.) ss. Jindřichem;
1371 Čeněk z Ronova = Jan, 'po 1“ Benedikta:
1380 a 1381 zmínka o plebánu lngramovi (Soud. Ak.

11. 68: Lib. Er. 11. 185):
1383 Čeněk z Ronova-Letovic : Mikoláš (z Bohda—

lova, Olom. diec) ss. ?
1389 zmínka o plebánu Kříži (Lib. Er. lll. 303.); býval

děkanem;
14114-Čeněk z Ronova—Letovic: Václav (z Netína, Olo—

mouc.diec) ss. Křížem:
1417 : Václav (z Libice) ss.

Václavem.
Oltářnictví.

1. 1381 nadal Čeněk z Ronova oltář již dříve založený
„Zvěstování D. M." 12 kopámi' úroku vycházejících z Dří
byslavě. z nichž má míti 7 kop kaplan již stvrzený. a 3 kop
druhý. nepotvrzený kněz téhož oltáře. 2)

2. 14-03 Smil z Ronova-Letovic dotuje oltář sv. Doroty
7 kopami & 24 gr úroku ze vsi Šumfclduftl

1359

Vikáři & rozmnožení kostelního nadání.

1366 Čeněk z Ronova věnuje desátý díl ze cla na cestě
přes Ronov. Modlíkov. Bohdalov, Přibyslav a z Bělé & z ně—
kterých trhů a krámů a jakýsi domek na tavení stříbra,
aby mohl býti plebán se 2 vikáři lépe živ. Povinnosti. jež za
toto věnování stanoveny byly. poučují nás o tehdejším konání

Regesta ||. 168.l)
*) Lib. Er. ll. 184.
s.) Tami. Vl. G, 7.
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služeb B. a o poměru plebána k patronu. — povinnosti byly:
o každých suchých dnech zádušní hodinky. v pašiový týden
nepřetržité říkání žalmů od uložení kříže do božího hrobu až
do jeho vyzdvižení; v nové části kostela měla býti každý tý
den mše sv. ve středu na oltáři jednom. a v pátek na dru—
hem: patron odpouští plebánovi věrdunk. jejž mu byl povinen
o 3 B. Hodech jako poctu platiti; mimo to odpouští plebánu
1 neb 2 koně, jež měl místo patrona k válečné hotovosti vy
sílati. pod podmínkou. že o 3 B. Hodech a svátku Nanebe—
vzetí D. M. všecky kanonické hodinky slavnostně zpívány
budou; konečně na znamení. že plebán uznává patrona za
svého pána. bylo stanoveno, aby mu o Vánocích dal vánočku.
(oblata): o Velikonocích bílého beránka. o Letnicích 3 holou
bata a o Nanebevzetí D. M. plást meduf)

Třetí vikář. 1389 Čeněk z Ronova věnuje na._vydržo
vání třetího vikářekaplana 10 kop úroku z Velké Losenicef')

Škola.

Z nadace z r. 1366 něco dostávali též žáci (clerici) a
mimo to zavázala se obec Dříbyslavská. že z každé pivní
várky dostávati budou školní mládenci_3 haléře, aby každo—
denně zpívány hyly nešpory a mše sv.. jak to jest ode
dávna zvykem. „

Slapanov.
1352 Slapans. 3 (?) gr.

Od staiodávna podací pp. z Lichtenburku.
1257 Jindřich ze Šlapanova. kaplan Smilůvf')
1269 Jindřich plebán ve Šlapanově;4)
1304-Konrád ')
1335 Šlapanovský plebán Martin. jednání 0 kostel

v Dlouhé vsi; (viz tamtéž).
1347 plebán Bartoloměj. o témž (viz tamtéž).
Když povstalo panství Ronovecké. příslušel Šlapanov

k němu: r. 1349 již v držení pp. z Lipého. Když Ronovec
sám s částí panství od Lipských prodán byl (viz Krupá), zůstal

') Lib. Er. |. 60.
') faml. III. 303.

3) Regesta H..466 72.') Turnt. ".
".)Tolut ". 864.
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ostatek Ronovecka, a s ním Šlapanov. v držení Lipských. jak
následující podávání koslela ukazuje:

1364- Jindřich z Lipého —'Václav (ze Ždánic) s. Janem;
1567 zmin. o plebánu Václavu; (Rejslř. Dcsál. 52)
1396 .. .. ., Mauriciovi; (Lib. Er. IV. 435)
14-02 Jindřich a bralr Čeněk Mikoláš (z Poličky) ss

auricem; _
14-05 Hynčík z Lipého = Václav. (z Újezda. Olom.. diec.)

ss. Mikolášem;
14-06 .. = Hertlin (z Olom. diec.) ss.

Václavem.
Nastoupil jiný rod.
14-15Jan z Batelova Václav (ze Sfarkočc) ss. Herf—

línem.
Olíářnictvi.

1396 Jindřich a Hynčík z Lipého doluií oltář svČKa—
teřiny & kopami a 8 gr. úroku ze vsi „Malkenbrun“
u Něm. Brodu. & dvorcem (hofstat) v Šlapanovč.')

1398 Tomáš. kněz z Bělé, přidává k nadání 2 kopy
úroku z dvorce u Něm. Brodufl)

Borová.
13.52 Borovia. 15 gr.

Dodací pp. na Ronově.
1559 Zdeněk a Čeněk 7. Ronova ——Jan. po | Jana:
1361 Zdeněk z Ronova fr Barloloměi, po Janovi:
1367 zmín. o plebénu Bartoloměii (Reislř.Desá1.52.)
1575 Čeněk z Ronova lěpán, po '1' Bertlína:
1411 ., „ Filip (z Losenic) po “1"Ště

pána; ,
1418 — Sigmund (ollářník na Ro

nově) ss.

Šumfeld,
1552 Senweld. 3 gr..1584- SchonFeld.

Dodací pánů na Ronově.

1) Lib. Er. |V. F.. 4-35.
2) Tuml. V. 406.
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1567 Zdeněk (psáno omylem Zbynek) Litobor. po
ržkovi;

14-18Čeněk zRonova—Letovic Michael, poTLitkovi.
Na nejchudší farce v dekanátě zůstal Litek 51 roků.

"I' 14-05 Jiří z Geclova. jinak 2 Horek„ rozmnožuje ko—
stelní nadání 2 kopami úroku z polovice vsi Udoleň; zmínka
o děkanu Kříži, plebánu v. Dříbyslaví.'l

Chotěboř.

1552 Chotieborz 50 gr.

Dokud paměti sahají. patřila Chotěboř držitelům hradu
Lichtenburku, kteří vykonávali zde právo podací.

1265 Smil z Líchtenburku (datum in Sumierspurch ;
Ronovec) odevzdává klášteru Ždárskému kapli v Chotěboři
i s nadáním a desátým dílem ze cla.2)

1268 papežský legát potvrzuje klášteru darování patro—
nátního práva a sídlo bratří cisterc.: biskup Jan ustanovil.
aby zde byli 5 Žďárští protessové a jeden světský kněz pro
duchovní správu, jemuž byl postačítelný díl kostelních příjmů
vyhraženf)

Ale Zdárští mniši kostel zdejší neudrželi. Když Lichten—
burské panství patřilo ke koruně. (kol r. 1550) tu bezpochyby
Karel IV., tento bedlívý strážce práv korunních, kostelní právo
zdejší mnichům Ždárským odňal a ku koruně připojil, jako
to učinil i v jiných městech král. kde cisterc. mniši práv
farních kostelů nabyli.

1551 plebán Heynlin doznává. že příjem z 15. trhu
zdejšího nepatří farnímu kostelu zdejšímu. nýbrž klášteru
Ždárskému.')

Dočasné. často se střídající držitelé Lichtenburku. ač ne
všecky, poznáváme z následujícího podávání kostela zdejšího:

1558 král Jan, po ] Henslína:
1559 .. Otík (z Týnce ni.) 55. Janem;
1574 „ : Jan. po res. Otově:
1577 královna --' Jakob (z Křesetic) ss. Janem:

1) Lib. Er. vn. c. 21.
“) Regesta ll..194.
“) Tami. H. 219_„
') Codex. Dipl. Mor. Vlll. 61.
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Od r. 1595 byla Chotěboř od Lichtenburka oddělena
&' měla potom jiné pány než Lichtenburk: roku toho dal totiž
král Heřmanovi z Chousníka město Chotěboř s podacímfl

1595 Heřman z Chousníka == Jiří. po 'j' Jakšovi.
Opět jiný pán Chotěboře:
1409 Petr Zmrzlík ze Svojšína Václav Sláma (z Jez—

bořic Litomyšl.diec) ss. Jiřím:
1410 .. .. „=Jan, po res. Dctra(? )
1415 „ .. ., Ctibor(zl)opoviček)ss. Janem.
Opět jiný pán:
1416král -!Martin(precentorv kosteleDraž) ss.Ctibore m.

Kaplansfví.
1591 měštané založili kaplanství nadáním 5 kop z domů

ddVOiců zakladatelů.
1406 „stálé vikářství“: — ůvodce děkan Brodský. ple—

bán v Smrdově.

Sopoty,
1552 Sopot. 5 gr.

Podací měli držitelé Soběnova a Dříchodu — nejspíš
obou. viz 1405.

1.558 Ješek. řeč. Kokot ze Soběnova Mikoláš. po “j"
Martína (v Běstvíně. kde měl též podací, jmenuje z Dříchodu)

1565 Ješek. řeč.Kokot ze Soběnova : Racek. po res.
"" Mikoláše:

1567 = Mikoláš. po'j'
Rackovi

1584 po “1“Janu ze Soběnova a Běstvíny hájili na soudě
dvorském Stašek, Vít a Machna. sirotci z Dolan zboží po
onom Janovi pozůstalé: v Soběnově ves a dvůr v Dříchodě
dvůr s řekou v Sopotech podací kostelní (pouze) v Stihově
(Střížově?) 2 lány dědiny- ve Studenci 1 dvorec kmecí.)

podle následujícího podávání vyhráli tito nápadníci:
1595 Stašek. z Dolan Matěj, po + Mikoláše:

Brzy na to nastoupil jiný rod. částečně. nejspíš na Dříchodě.
viz 1405.

1) Soud. Ak. "l. 127.
')Lib. Er. lV. 568.
') Pozůstut. Desk. Zemsk. ]. 496.
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, 1401 Jan a bratří 2 Markvartic Maurus (od sv. Kříže
u Chrudimi. Litomyšl. diec.) ss. Mikolášem:

1403 Jan a bratři z Markvartic Detr (7, Telecí. Lito—
myšl. diec. ss. Mikolášem):

1405 Jan z Markvartic & Stašek zc Sobčnova (viz
1384—1393 Martin. po res. Detra);

1407 ? : Petr. po res. Martina (Soud. Ak.Vl. 135).

Dlouhá ves.
1352 Longavilla 8 gr.

1335 považoval plebán Šlapanovský kostel Dlouhovcský
za svou tiliálku: plebán Dlouhoveský Valter podle narovnání
abatyše Doliledské měl Šlapanovskému ročně odvádčti 1/2kopy
gr.') Roku 1347 opět rovnání mezi Šlapanovským plebánem
Janem a DlouhoveskýmBartolomějem: rozhodčí: Anto
nín. komtur v Polné a plebán. Mikoláš, plebán ,ze-Štok
(de truncis). Konrád. rektor špitálu v Brodě. rozhodli. aby
Bartoloměj pokojně držel kostel Dlouhoveský a aby Slapa—
novskému dal 2 doinice a 2 ialovice."l

Dodací měla abatyše Dohledská.
1361(úvodce Šlapanovský) abatyše Dohled.: Přibyslav,

po res. Bartoloměje:
1364 abatyše : Mikoláš, po res. Jakuba:
1367 ,. = Konrad. po sesazení Mikoláše:
1398 plebán Konrad resignuje na oltář _sv. Kateřiny

ve Šlapanově. ,
_ Radoňov.

1352 Radoňov, 4 gr.
panství i podací pp. z Chlumu; r, 1360 sjednotili se

bratři Chlumští, mimo jiné. též v Radoňověf)
1359 Diviš de Radoňov = Havel, po ?
1360 Vilem a bratří 2 Radoňova : petr, po res. Havla;
1363 Diviš a bratři z Chlumu : Jakob. po “1"Petrovi:
1371 Diviš z Chlumu = Zdeněk. po I' Jakobovi:
1388 bratři .. = Mikoláš. po Zdeňkovi:
1392 ., „ = Simon (z Dobrovítova) ss.

Mikolášem:
.) Památky V". 67. dle originálu v Universál. Knihovně.
2!) Schubert. Urkunden-Regesten N. 145.
a) Dozůstnt. D. Z. |. 428.
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1412 Jan z Chlumu. iinak z Košumberka = petr. po
imonovi;

(1417 když se Chlumšti dělili, vzal Jan. mimo jiné v Ra—
doňově tvrz. dvůr popl.. dvory kmeci. s podacím kostel v Okře
sanči. \; Dobrovítově a v Radoňově. 1)

Losenice.
1352 Losnycz. 12 gr.

Dodací a panství pánů na hradě Ronově. .
1359 Zdeněk a Čeněk z Ronova =*—Benedikt. odcho

dem do Dříbyslavi Beny:
1367 zmín. o plebánu Benediktu (Reistř. Desát. 52)
1407 Čeněk z Ronova—Letovic —-'Jan (z Dobrovítova)

ss. Mikolášem:
1408 =Jen(zKoiic)ss.Janem;
1409 = Filip. (oltářník v Přiby

slavi) ss. Janem;
1411 = Jakub. po Filipovi,

jenž odešel do Borové..
1412 =Štěpán.po'l'Jakubovi.

Bělá.
1352 Bela. 30 gr.. 1367 Byela.

Stará država pp. Lichtenburka.
1258 Jindřich z Bělé.(totiž plebán) kaplan pana Smila "')
1306 Raymund z Lichtenburku doznává, že druhdy pro—

dal klášteru Žďár. městečko Bělá. a že po nějakém čase
polovici městečka od kláštera opět koupil, tak že polovic
patři iemuxa polovice klášterufl)

podle podávání z r. 1367 měli zde Žd'áršti také ko—
stelní podací.

Mezi 1308—1317 zavazuje se plebán Bělský N . . že
postoupí klášteru Dohled. desátek ze dvora v Dlouhé vsi.
ieiž po 7 roků bezprávně vybíralf)

1367 opat Žďárský: Matěj. po 'l'Matoušovi.
,) Pozůstatky D. Z. "I. 133.
i) Regesta ll. 78.
') 'l'amt. ll. 910.
') Tamt. IV. 767. O této vsi bude jinde iednúno.
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později právo Žďárských mizí: oslalně příslušela Bělá
k hradu Ronovci v rukou pp. z Lipého. a zůstala jim. i když
Ronovec hrad s částí pansiví měl jiného pána (viz Krupá).

1.373 plebán Bělský Jaklin a Cerekevský Jan slíbili.
že budou komutovati.')

1579 Bělský plebán Jan v jakési při 5 Jaklinem. pleb.
v Nové Cerekvi. 2)

1586 plebán Jaroslav; (viz dole)
1398 „ Jaroslav. děkan;3)
1400 Hynek z Lipého _ Jiří, (z Nového města, Olom.

diec.) po 1“ Jaroslava.
1413 .. ., =* Jan. po T Jiřím:
1413 .. „ —Karel (ze Slavič.?) ss.Janem;
“l" 1386 Jindřich z Lipého věnuje kostelu 2 kopy úroku

ze dvora v Dlouhé vsi. plebán Jaroslavl)

Nížkov.
1352 Nyec'zkov, 36 gr.

Mezi r. 1230—1240. když v Oseku byl opatem
Slávek, chtěl Jan z Polné v Nižkově. vsi trhové. založili
cisterc. klášlcrř) Opat Slávek poslal scrn několik mnichů,
kteří se prozatím u koslela sv. Mikoláše usadili, a osadu
„cella sv. Bernarda" pojmenovali a zde 5 roku pobyli. Ale
založení se nezdařilo; opál Slávek návšlívil zde bralry. ale
vida jejich bídu. odvolal ie odlud. Taklo náhle zrušen zalo—
žený klášter, ale chrám sv. Mikoláše iam zůslal imenovaný
dlouhý čas „na Mnišku.“") (Letopisec si lotiž jméno Nižk0v
mylně tak vysvětluje).

panství i podací držitelů panslvi Dolenského (viz tamléž).
1569 Jan z Dirkšlejna = Řehoř, po 1“ Malěje;
1375 ,. ,. řeč.z Ralai “? Vavřinec po "|“Řehoři;
1408 ., ,. seděním na Polné = Dřech (Krásné

Hory) ss. Vavřincem;
1419 Jan ptáček z Rataj= Stanislav. po 1"Dřechovi.

“l)—SBE. Ak. 1. 56.
a) Taml.
“) Tuml. llljb4
') Lib. Er. xm. C IO.
“) Reges'u l. 226
") Lelop Žďár. „ó.prameny Děi. Č. ll. 524.
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Dobronice.
1332 Dobronicz. 6 gr.

panství i podací kláštera Sedleckého, viz tamtéž.
1367 opat Sedlec. : František, po |" 7
1371 „ „ Frenclin (ze Želeva) ss. Fran—

Hškem;
1375 : Jan(z Detrsvaldu)ssfrenclinem:
1407 „ = Bartelem (oltářnik v Hoře Kut.)

ss. Martinem.

Štoky.
1352 De truncis, 9 gr.; 1367 Štok; 1385 Truncus.

panství i podací držitelů Stříteže (r. 1411 odpouští držitel
Stříteže Jan z Leskovce odúmrt svým podaným v Stříteži.
Ždárci. Dobešově. Šeidortě. Detrovicich. Herolticich. Štokách.
Zvoněiově. Dobroníně.') Zdá se však, že páni Střítežští nebyli
držiteli celého panství. nebot 1408 projednávána byla pozůsta—
lost Jindřicha z Ništejky a dáno němec. Křižovniku Albertu
z Dubé: Štoky. Zvoněiov. Dobronin. Dobešov a ve Ždárci
13 lánů.2)

1346 plebán Mikoláš. viz Dlouhá ves:
1372 Krušina z Lichtenburka = Ojíř, po res. Haškové:
1377 Čeněk .. .. =Václav,po-]'Oiiřově;

(ostatní .patrony viz Zvoněiov).
Kostel zdejší nebyl vždy osazen: r. 14-08 byl plebán

Šlapanovský pověřenduchovnísprávou v kostele sv. Jakuba
„.in Setecken“.“)

Zvonějov.
1352 Bunav. O. pauper.

Datron týž, jako ve Štokách. totiž pp. na Stříteži.
1364-Čeněk Krušina z Lichtenburku = Jaroslav. po

res. Heynlina:
1367 Ješek z Potštejna (poručnik?) Klement. po

res. Jaroše:
1379 plebán Jindřich slíbil. že bude residovati (Soud.

Ak. l. 349 

|) Archiv Čes. xxn. 7.
“) XIV. [ 213
") Rukop. Kapitul. ;- opis Musejni.
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1585 Václav Krušina z Lichtenburku Stěpán. po ?
Nastoupil nový rod:

1402 Jan z Chotělic Kříž. po "]“Duty:
Opět jiný patron:

1411 Jan z Leskovce. sídlící v Církvici “ Stěpá n (2 Locků)
ss. Mikolášem;

1415 „ .. Jan, po res. Stěpána.

Buchperk a Dlouhá ves.
1552 Mons tagi. pauper; 1405 Mons tagi. pauper.

filia „Langae villae“.
Zjištění & lokalisování těchto 2 kostelů jest obtížné, sr0v—

náme—li následující zprávy: _
1256 pře meziJindřichem. plebánem kostelů v Dlouhé

vsi a na Střední llorce (in Medio monte) z jedné. a ple—
bóncm Nčmecko-brodským z druhé strany. jenž kostel Dlouho-—
veský považoval za svou tiliálku. Jindřich Dlouhoveský od—
pověděl, že mu kostely ty podány byly od opata Vilemov.
(až do r. 1507 měl zde klášter Vilemov. Langendorl. Mittel—
berch. Sybotendort a j.. viz Smrdov); pře rozhodnuta byla
ve prospěch plebána Brodskéhof)

1265 opat Vilémov. postupuje podací oněch kostelů
němec. Křížovníkům. totiž plebánu v Brodě,-!) od nichž po—
stoupeno bylo kostelu pohledskému na založení klášterasl
Právo na kostely v Dlouhé vsi a na Střední Hůrce přešlo
tedy na plebána Dohledského. ale i starý spor o ně.

1265 Ditrik obsluhoval kostel na „hoře l'lcrlivinově“. a
vlastnil si farní právo nejen na vsi „Villa Sagitarii" a „Villam
Otonis“ (Schůtzendort a Otendorf) nýbrž i na kapli na Duch—
perku. a obojí bylo přisouzeno plebánu Dohledskému. ač Ditrik
dokazoval. že kapli na Duchperku nespravuje jménem svým.
nýbrž jménem plebána Dříbyslavského. jenž ji považoval za
svou tiliálkuf) nároky. ač marně, na kapli na Duchperku
dělal si plebán Dříbyslavský ještě r. 1516.51

1. Tedy: 1256 a později považoval plebán Brodský a od
r. 1265 plebán Dohledský kostel v Dlouhé vsi a na Střední
__Ú—Regcslu lV. 722.

* Tamt. 724.
:) Tomt. 11. 277. '
4) Tamt. ll. 188.
"") Turnt. 111. 256.
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Horce za své filiálky, a vedle toho plebán Přibyslavský kostel
na Střední Horce za liliálku kostela Dříbyslavského:

2. r. 1335 a 134-7má plebán Šlapanovský kostel v Dlouhé
vsi za liliálku kostela Šlapanovského. (viz Dlouhá ves u
Šlapanova).

Jelikož jeden Dlouhoveský kostel nemohl býti filiálkou
dvou kostelů farních. jest zřejmo, že v okolí pohledu byly
dvě Dlouhé vsi, obě s kostely. Jednu nalezneme snadno. jest
to Dlouhá ves. jihovýchodně od Dohledu. někdejší filiálka
(r. 1335 a 134-7) kostela Šlapanovského; ale nalézti druhou
„Dlouhou ves“ jcst nesnadno. ač ji snad také nalezneme.

Severovýchodně od pohledu jest ves s podivným ná—
zvem „Krátká Dlouhá“ (na starších mapách. nyní pouze „Krátká“).
Tento nápadný název můžeme vysvětliti tím,že se vlastně jme—
novala „Dlouhá ves“.') ale že se na rozeznání od druhé
Dlouhé vsi, totiž oné jihovýchodně od pohledu, jmenovala
.,Krátká, čili kratší Dlouhá ves“. V této „Krátké-Dlouhé“
však kostela není a nebylo. nezbývá tedy, leč. 'odůvodněná
domněnka, že kostel jmenovaný v Dlouhé vsi, jest posavadní
kostel sv. Kateřiny, jehož filiálkou byl kostel na Duchpcrku.
již zmizelý. Není to jediný případ, že osamocený kostel
objevuje se pod různými jmény, často podle některé sousední
větší osady; jmenuje se také „kostel sv. Kateřiny“ na „MCP
melperku".2l

1359 abatyše Dohled. presentuje „ku kostelu sv. Kate
řinya jeho liliálce na Puchperku“ : Jana, po '] Heřmana;

1363 abatyše — „ku kostelu v Dlouhé vsi" (in Langen—
dorf) f Konráda odchodemJana:

"I' 14-15 byl plebán na Hoře. „in Hor", ůvodcem v Dolné;

"I' 14-18 nařízeno plebánu „starého kostela na Horce".
(in Monte). aby přijal resignaci oltářníka v Dříbyslavi;

1405 presentovala abatyše „ku kostelu na Duchperku"
Mikoláše, po "j“res. Heřmana.

presentace ku kostelu na Duchperku. tedy liliálce, jest
nápadná. zvláště když téhož roku v Rejslř. Desát. jmenuje se
kostel na Duchperku výslovně tiliálkou kostela Dlouhoveského.

1) Raymund z l_ichtenburku prodal 1305 klášteru pohlcdskému ..clvůr u Dlouhé
vsi" u Pělě (Regesta ll 839). nynější Dlouhou ves nemohl by jmenoval _u Bělé-".

') Regesta lll. 546.
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snad tehdy bydlel plebán u filiálky. Výsledek: kostel „.in Longa
villa". „in Monte Herlivini“. „in Mermelperch“. „S. Catharinae"
jest jeden a týž kostel. nynější kostel sv. Kateřiny.

Kostel „in Monte lagi". „in Monte Mcdio". „in Buch—
perk" byl kostel „na Buchperku“_ nyní zmizely.

Kostely tyto založeny byly. když němečtí horníci zde doly
na stříbro otevřeli.

Kostely, jež nejsou v Rejstříku Desátkovém.
Pohled.

Farní kostel zde byl již před založením kláštera. byl však
kol r. 1265 se všemi právy a příjmy odevzdán na založení
kláštera (viz tamt). a byl inkorporován.

1364- byl plebán Dohledský vykonavatelem v Něm. Brodě
a r. 1397 opět tamtéž. (Lib. Cont. ll. 44. a VII. 2831)

Dle Emlerových Urbářů str. 20'w 21. příslušely farnímu
kostelu kolem polovice 14. stol. desátky z následujících. čás—
tečně cizopanských vsí:

Lethendorf (nebo Utendorf). Schůtzendorf. Scherleyns
(Ždírec u Jilemníku), llmik (Jilemnik), Sibenlannen (Zymtany),
Dartusdorf (Bartošov), Frauenlhal (Dohled), Hadrspurch. Rau
schenban (Rouštany) Dortleins(?)

dohromady ssutěho desátku: ól korců. Jména osadníků jsou
vesměs německá.

Žďárec, Žďárec.

Danství i podací pánů na Stříteži, jako ve Štokách a
Zvanějově.

1367 Ctibor. plebán ve Žďárci, stal se plebánem v Ledči:
14-12 (úvodce plebán Zvonějovský) ..Zarziecz" — Jan

Leskovec. sídlící v Církvici -" Mikoláš. po "|“ Řehoře.

Dravnov.

Na pamět svého otce Smila založil rs. 1561 Zdeněk
z Ronova kostel Všech Svatých a věnoval' 11/2 lánu ve vsi
Dravnově, 3 kopy úroku z nové vsi „R.onvald“ (Ransko).
celou řeku Doubravu v mezích Dravnova: desátek z1 dvoru.
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selské desátky z každého lánu 1 míru žita & ] ovsa. Potvr—
zcno 13621)

1361 základntcl Zdeněk Henslin. prvofarář.
1366 de Ronov Jiří (ze Žumberka.

Litomyšl. diec) ss. ?

"l“ 1386 plebán Jan; Čeněk z Ronova vyznává. že bratr
jeho Zdeněk založil a posvětiti dal kostel v Dravnově. a že
mimo jiné věnoval desátek z 2 popluži, která se teprv měla
vzdčluti: poněvadž ale popluží ta posud vzdělána nebyla, vě—
nuje 1 kopu úroku a mimo to 2 kopy úroku z 20 kop, jež

mu plebán Jan půjčil; tyto 3 kopy budou vycházeti „z našívsi Borové“.2

1397 zmín. o plebánu Janu; zakládá každodenní mši
Er. Vl. A 1.)

14-01 Smil z Ronova- Letovic :_ Jan (z Chotusic) ss.
etrem;

14-06? »-_Mikoláš (aněnic. Olom.diec..)ssDetrem:)
14-14 Čeněk z Ronova—Letovic == Petr (z Dřibyslavě)

po “l"Mikoláše;
“|" 1306 Zdeněk z Ronova včnujc ves Dravnov, mimo

podávání kostela. klášteru Dohledskému. kde byl rodinný
pohřeb. 4) '

Kunemil.

1365 bratři z Kunemile vystavěli v Kunemili kostel Panny
Marie a Všech Svatých jako llliálku kostela Smrdovského
a nadali jej 2 kopami úroku z ] lánu ve vsi „Lobšice“ (?) a de
sátky z ] popluží; za to bude plebán Smrdovský povinen
týdně 3 mše 'v kostele Kunemilském sloužitiůl

Hradní kaplansfví na hradě Ronově.

1366 Kněz, jenž bude na hradě v kapli Všech Svatých
a sv. Doroty sloužiti podrží si otěru bez překážení se strany

Dříbyslavského. jemuž za to dán ] masný krám
li Lib. Er. l.. 36.

') Rukop. Univers. Knihovny: opis Mus. (Schubert Regesta p. 145).
l.“) Lib. l. 5

“) Tamt.E 1l. 60.
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1581 Kaplí na hradě. jíž ku cti Nanebevzetí D. Marie
posvěcené. ale posud nenadaně věnuje eněk z Ronova „naši
ves" Čachotín a allodíální dvorec tamtéž')

Klášter v Pohledu, sester řádu cisterc. Vallis. s. Mariae,
Frauenthal.

původní jméno „Dohled“ přišlo založením kláštera do
pozadí. Založen byl r. 1265 tím způsobem, že ves pohled
s farním kostelem a jeho příjmy postoupeny byly řeholí cisterc.
na založení ženského kláštera.

Hlavní zakladatelkou byla Kateřina z rodu Vítkovců
ale nápomocny jí byly její sestry zvlášt Jitka (Uta) a Lud—
mila. Jitka, vdova po Kunoví z Kováně, koupila r. 1265 od
jakéhosi Budíslava a celého rodu jeho ves Dohled s ko—
stelním podacím. jak to onen Budislav a jeho rod od
Smila z Lichtenburka drželi, mimo vrchní panství, jež si Smil.
když to vše rodu Budislavovu prodával. pro sebe vyhradil;
nyní. když Jitka pohled od Budislava koupila. zříká se Smil

í těchto vyhražených vrchnostenských práv ve prospěch klá—
štera „s jehož založením již počato bylo“.2

Téhož roku 1265 prodal Jaroš též paní Utě a její sestře
Ludmile ves Pňov na založení kláštera sester řádu cisterc" 3)

Roku 1265 prodala Ludmila z Říše (morav.) „chtíc pří—
spěti paní Kateřině. sestře své. k založení nového
osazení řádu císterc. v Čechách. něco ze svého majetku
ve Valkersdortu v Rakousích. aby za stržené peníze nemo—
vité věcí(obydlí pro sestry) pro nové osaze ní zjednény byly.")

Jak již řečeno pocházely ony sestry zakladatelky z rodu
Vítkovců: nebot k onomu prodeji ve Valkersdortu svolují
Ludmile její bratří Vítek ze Skalice. Hojer z Třeboně (de
Vitigenové). Vilém ze Zízinkova Zumbrák z Lince.

Jest ku podivu. že tyto sestry založily klášter na panství
Smilově: chtěl tomu asi Smil sám. a ony sestry jednaly jen
podle přání a za pomocí jeho.

Rod Smílův Ronovíci dlouho žil v Žitavě. a asi v době,
kdy založen byl klášter Dohled, vrátili se Ronovíci do Čech
Wer ".165.

.. .quod jam fundare inceperatť Regesta ll. 217.
“ a.d fundandummonasteriumsanctimoníatiumOrd.Cisterc."tarnt.l!.199.
4) lamt. ll. 166

7
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na Německobrodsko: v Žitavě byl a- jest do dnes ženský
klášter cisterc. „Vallis s. Mariae" (Seylersdorl) a proto chtěl
míti Smil také něiaké .,Vallis s. Mariae“ na svem panství
v Čechách: osada přišla tedy 7. Frauenthalu žitavského do
Frauenthalu na Německobrodsku. _

Klášter spravovala abatyše a probošt

Známé abatyše.
Kateřina, zakladatelka. ieště 1272. (Regesta ll.. 319).
201 ie, zmin. 1503, 1316 (tamt. 11. 934 a 111.130),
Kateřina. zm. 1316 (tamt. lll. 136).
Žofie, zm. 1529 a 1341 (tamt. 111.020 a IV. 340).
Anna, zm. 1561 podávala kostel u Dlouhé vsi (Lib. Cont.,

„ 1567 ., „ tamt. l.),
Kateřina zm. 1383.— Kutnohorštisvědči, že má..“Gazsa

Aptisin zu Viovental acht und eine
halbe Smyden — na mincovně
králově v Hořef)

1387 koupila abatyše Kateřina a probošt
Prokop opět něco na mincovněf) a
když list na to ztratili, byl jim vydán
nový. za probošta Hanuše Gastila.“)

pozemské zboží bylo malé.
Nadání farního kostela bylo základem nadání klášterního:

během času něco přibylo.
1265 koupil klášter ves Dněv ale brzy se Smilem z Lich—

tenburka vyměnilza Jitk ov
1503 prodal Remund z Lichtenburka klášteru dvůr

v Dlouhé vsi u Bělé") (Krátká Dlouhá). .
1305 přikoupen od téhož Remunda Bartusdorf.“)
1504-koupena ves Siebentan')
1514- bratři z Borové dilem prodali, dilem darovali území

mezi Jitkovem a Slavětinem. '“)

:) Rukop. Univers. Knih.. kopie Muscjni.
;) 5chubert.146.
3)Tamt. p. 148.
') Regesta ll. 246.
)Tumt 11.839.
") Tami. ll. 934.
) luml. !|. 665.
5) Tamt. III. 92
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1304- prodal Sedlec opat lleydenrik archidiakonu Kou—
řimskému Rapotovi Dlouhou ves 13 úrok ze Syboten
dortu a Rapota je postoupil klášteru.')

1322 Marketa ze Žleb doznává, že její syn Zdeněk od
kázal klášteru ves Sybotendort.2

1329 měl klášter již ves Macourov. ")
1366 věnuje Zděnek z Ronova klášteru kde byl rodinný

pohřeb. ves Dravnov mimo kostel. podací.
Král Zikmund zapsal klášterství poliledské: pohled.

dvůr popl. Ždírec. Zymtany (Siebentan) Jilemnik. Dlou—
há ves(Krátká),Macourov Cibotin(Sybotendort) Ostro
lov (Diavnov, kde ie rybník Ostrolovský). ) k tomu přičisti
třeba Jitkov s okolím.

O spustošení kláštera skrze Husity piše Solař: ") „Klášter
Dohledský byl poslední. jehož se Žižkovo vojsko dotklo. vy—
drancovavši jej na posledním Žižkově tahu k Dřibyslavi.
r 14-24—na začátku října.

1) Regesta lll. 130.
") Tomt. III. 327.

:.)Tuml "l. 621.
Rukop. Uni\er5. knih. kopie Mus.: Schubert. p. 145.

“) Čelakovský. Re islr. 113 a 115
") Damótlo Arch. |l.194.
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111.Dekanát Řečický.
Známí děkani:
Zmín. 1389 Mauric. plebán v Nové Cerekvi. děkan Ře—

čický; viz Lidmaň.
Zmín. 14-07 ..N. plebán Řečicliý, děkan Řečic.. (Soud.

Akta V. 428).
Řečice.

1552 Reczicz' maius archicpiscepi. “2 kopy.
Dodací arcibiskupovo na velikém panství Řečickém.
Kol r. 114-4-dal Vladislav k biskupství Draž. část újezdu

Želevskébo náhradou za hrad podivín na Moravě (viz Želev).
Když byl zalidněn, tvořil rozsáhlé hospodářství Řečické (di
strictus Rzecycz).

V Emlerově díle „Deset Urbářů“ iest panství dvakráte
popsáno; na str. 113 a násled. vypsán jest vlastní Urbář z r.
1390. a na str. 360 sl. reistřík berňový z r. 1379: seznam
osad je v něm úplnější. než v Urbáři; dle něho byly 1379
na panství tyto osady:

Řečice, Leškovice. Heikovice. Čeikov,
Koštice, Zahrádka. Dehtáře, Jistebník.
Rovny, Rybnik, Pelhřimov. Střítež.
Jiřice. Dopelištná. Dutimov. Řezenčice.
Brtná. Lhota. Sázava, Hojkov.
Poříčí. Zmyšovice. Lhota. Těšinov,
Moraveč. akovicc. Olešná nčm. Chrastav.
Křelovice, Nová Cerekev, Vyskydná. Lešov.
Stanovice, Bučovice. acbotín. Pobystřice.
Lipice. Myslav, Zyrov, Olešná Čes..
Markvarc. Milotice, Radětín. Strměchy.
Svépravice. Cayle. Krasikovice. Pavlov,
Těchoraz Men.. Vitanovice. Pelhřimov (St.) Chvojnov.
Těcboraz Vět., Mirošov, krýšov. Onšovice.
Dubovice, Milotice. Proseč. Ostřetice.

yškov, Rychnov, Řemenov, Huntov.



Mednice.pustá.g Kojc'ice, nebo ' Lcskovice, i Slaviboř.

Hodějovice. : D orče . l ajičkov, ] Lidmaň první,astonín. etrkov. ÍČOV, ' . - .
"5 Pleb-UVYSKYČ-Branšov, Větrov. Lidman druhal
Kletečná. Lhota zádušní. Miličov. _ Mysletlnladus.
Rybnik m.. Lhola Michael.. Boříšov. ' Bytetice,
Rušinov. Lhota Vítkova. Rohožná. l Nemojov,
Chvalov. Utěchovice. Nová Církvice Budíkov.
Kamenička, Služelice. Rynšova.

K tomu přičísti musíme ještě 4- vsi. z nichž užitek r. 1300
biskup Řehoř věnuje kostelu Řečickému. totiž Utěchovice.
Mašovice. Milotice a Vačice.')

1280 biskup Tobiáš kostel v Řečici ohradilfz)
1300 podává biskup Řehoř kostel Voyslavovi, věnuje

kostelu důchody z oněch 4- vsí a ze 4- lánů v Brtné a usta
novuje plebána za notáře zdejšího hospodářství. začež bude
bráti desetinu panských příjmů. zvláště z trhu a ze cla.

1301 biskup Rehoř inkorporuje kostel ku kustodii kostela
Dražs., tak že zde byl jen „stály vikář“. jemuž vyhražena byla
jen část kostelních příjmů. ostatek příslušel k prebendě kusto
sově, jenž stálého vikáře presentoval.3)

1361 arcibiskup, jako správce kustodie Havel. po 1“
řicha;

1367 plebán Havel (Rejstř. Desát. 52)
1378 plebán Mařík (Soud. Ak. |. 310)
1379 plebán Niklin (Urbář. 362)
14-15 kustos Draž. = Blažek (z Chýnova) ss. Hart—

manem;
1417 „ Ondřej. (oltářník Vyšehrad.). ss.

Blažkem.
"l" 1390 papež uděluje odpustky „farnímu kostelu B. Těla"

v Řečici.“
Řečička.

1352 Recziez minus. 18 gr.
Zbytky opevnění kostelcového; snad zde býval veřejný

hrad župní kraje Uřetovského. čemuž nasvědčuje i titul kostela

1) Regesta IV. 75).
2) Balbín Epitome p. 299 dle kelalogu biskupů. sepsaného za Karlu lV. Též

v Roudnici. v obou Týnech (Horšově (\ Vltavském. v Rokycanech. v Řečici. Štěpánově.
v Křivsoudově. ve Vyskydné a v Hernrci.)

3) Regesta lV. 750.
4) Krofta. Monum. Votic. V. 206.
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.sv. Jiři“. (Tvar „“Rzezcz dosvědčuje že tak psali podle teh—
dejší výslovnosti místo Rzeticz; město Červená Řečice lid
podnes obyčejně jmenuje Řetice tak že původní kmen „řet“
v Úřetově posud se objevuje.)

panství i podací pánů na Lipnici.
1567 zrnin. o plebánu Jakubu: (Reistř. Desát. 55.)
Po pp. z Lipého nastoupil na Lipnici Boček poděbradský.
1578 Jan z Kunštátu—Poděbrad Matěj, po _! Jakubovi:
po Kunštálskýeh nabyli Lipnice pp. z Landštejna.
1581 potvrzen Václav (Soud. Ak. ll. 80)
1590 Vilém z Landštejna = Bartoloměj (z Číhoště)

ss. Davlem.
1592 Jan, kanovník Lipnický.

po 1“ Bartoloměji.
Delhřimov.

1552 Dilgrams. 1 sug.
Podle názvu založil na panství Řečickěm novou osadu

s kostelem biskup Delhřim (1224—1225), některý z jeho ná—
stupců založil vedle starší osady purkrechtní město: podle
pozdějších zápisů zůstal však kostel sv. Víta v původní osadě

založený farním kostelem i pro pozdější město; totéž shledá—
váme i jinde na př. v Kutné Hoře.

Dodací arcibiskupů na panství Řečickěm.
1525 Salman de Valistor. rektor farního kostela v Del—

hřimově Pražské diec. (in Dilgrimis)')
1559 plebán Jan (viz dole).
1568 ? Mikoláš (od sv. Michaela v Praze) po ?
1575 a 1580 plebán Václav (Soud. Ak. l. 109; ll. 76.)
1591 Ondřej. plebán far. kostela sv. Víta (viz dole).
1406 plebán Ondřej; (Soud. Ak. V. 107)

1415 plebán_Mikoláš: (Lib. Er. X F. 2)
1417 ? Mikoláš (z Vlašimě) ss. Chvalkem;
'l' 1599 uděluje papež odpustky farnímu kostelu sv. Víta

V Delhřimově.-) Oltář nadaný
1584 rychtář Bohunek založil oltář Panny Marie a nadal

jej 8 kopami z rychty )
1) Regesta. lll. 4-45. .

;) Krofta. Monumb Votic. V. p. 605.3) Lib. Er. |l.2
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Kaple panny Marie na podměstí.
Před r. 1576 Mikuláš z Pelhřimova. doktor v dekrelech

(tuším onen generální vikář biskupa Litomyšl. Jana ze Středy)
dal postaviti z kamene „v hezké formě“ kapli P M. na pod
městí; vykázána jí byla dotace ze vsi Křepelova s *: lánu
lesa a 2 rybníky, a ze vsi Vlásenice 151/2kop pro plebána.
jenž bud' sám. nebo jeho zástupce. zde bude týdně 5 mše
sv. sloužiti')

V této kapli Marianské oltář nadaný.
1591 plebán Ondřej; rychtář a konšelé zřídili oltář sv.

Zikmunda „v kapli Danny Marie". spojené s kostelem
farním a nadali jej 9 kopami; oltářník bude povinen súčastniti
se hodinek s plebánem ve sváteční dny v kostelním chóru
farního kostela sv. Vita*)

Kostel v městě.
V městě byl kostel Danny Marie. nebyl však farním.

nýbrž tiliálním nebo komendátnim.
1559 založili měštaně každodenní ranní mši „v městě.

v kostele panny Marie" ; za to budou plebánu ročně vy
pláceti 5 kop.)

Oltář sv. Ondřeje.
14-16presentovat rychtář k oltáři sv. Ondřeje Miko

láše, po res. Jana.
Ncní vyznačeno, v kterém kostele tento olář byl.

Cerekev nová.
1552 Nova Czirequicz cpiscopi 51 gr.;14-05..Katho—

lica episcopi“.
Dodací arcibiskupů na panství Řečickém. Jméno ..Církvic"

a .,Katholica“ dokazuje. že zde původně byl kostel dřevěný,
a sice již před povýšením biskupství na arcibiskupství (154-4).

1552 dává papež provisi Heřma nu na kanonikát Olom.,
ač již drží kostel v „Nové Církvici".*)

1559 arcibiskup f“- Jindřich (kantor v kostele Praž)
ss Vojkem; .

,) Lib. Er. 11.152.
') Tamt. IV. 57.
3) Tam1.l 15.
') Monum. anic. v Archivu Zemsa.
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1373 ? —=Jaklin (z Bělé) ss. Janemf)
1379 arcibiskup Mauric (z ?) ss. Jakubem:
1389 plebán Mauríc, děkan; (viz Lidmaň)
1398 Bartoloměj. plebán „.in Nova Catholica" (Soud.

Ak. V1. 257)
14-08 Alexius, plebán ..in Nova Cerekvic" (Soud. Ak.

V1. 301).
Vikář.

1407 „Jan Salše, vikář v Nové Církvici.
1379 (,ížkov ie ves plebána v Církvici. (Deset Urbářů. 379)

- Chvojnov.
1352 Chvojnov. 27 gr.

Dodací arcibiskupů na panství Řečickém.
1367 plebán Oldřich: (Reistř. Desát. 51)
1378 plebánu patří ves Lhota (Urbáře, str. 372).

Krásná hora.
1352 ,.Dulcher Mons“ 15 gr.

Dodací arcibiskupovo na panství Herareckém: po inkor
poraci děkana svato—jilského.

1307 dává Jindřich z Rožmberka výměnou za Sepekov '
k biskupství: tvrz „Herarez“ s vesnicemi.“l

Podle berňového reistříku") byly r. 1379 na panství
Herareckém tyto osady:

Krásná hora. Březinka. ? Davlov.
Čakanov, ďár. l Mikolášov.
Bezděkov menší, ien “„ lánu. | Usobí.

ien li,"2 lánu, Koikovice. l VcliŠOV.
Bralranov, Sdislavice. i Dobruslav.
Dědouchov. Dubí, ! hvalkov.

Hlavněv, Bonkov, i Skorkov,
. jen 3/4 lánu, Slavnič. , Herarec.

K dotaci kostela na Krásné hoře. čili k svatojilské pre
bendě byly od biskupa věnovány: Bezděkov, Michalo—
vice. Lhota. Olešná. Květinov (s Hradcem), Radňov.
Kojetínf)
m. Akta].:o.

2) Regesta ||. 020.
3) Deset Urbářů. 388.
*) Rejstřík Dual. 22.
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14-36zapsal Zikmund: Babice. Dclhřímovec. Víto
nín. Kvasetice, Chýška. Uhořibka. Volichovfl

Vsi tyto zapsány byly pohromadě s iiným duchovenstvím
a v zápise není řečeno. že patřily k panství Herareckému. ač
podle polohy tomu tak bylo.

1308—1323 biskup Jan ínkorporuie kostel Krásnoliorský
ku kapitule svatoiílské v Praze!)

1356 děkan sv.-iílský Slávek. po resign. Jana:
1358 .. .. -* Mikoláš. po 1" Konráda:
1377 zmín. o plebánu Míkoláši (Soud. Ak. Vll. 180);
1383 děkan Pavel (z Uhříněvsi)ss. Štěpánem;
1385 .. Beneš (z Horek Čáslav.) ss. Markem;
1393 .. Dřech (z Dravonina) ss. Benešem:
1408 Vavřinec (z Nížkova) ss. Dřechem:
14-13 —' Tomáš(z Kaliště.0lom.d.)ss.Vavřincem.

JĚKQ
1352 Jurzicz. 15 gr.

panství i podací kláštera Želevského; kostel byl osazo
ván vesměs protessy Želev.

1358 opat Želev. — Jan. po l“ 'lheodorikoví.
Poslední:
1418 opat Jan, po res. Heřmana.

Humpokc
1352 Gumpolcz. 36 gr.

1233 prodávaií němečtí Křížovníci klášteru Zelev. zboží
v Humpolci a nad Jihlavou (Dodolí. Dobré. Skrýšov. Boh—
danče a „Dustsin“) s kostely na tomto zboží:) Roku 124-3
král Václav tento kup potvrzuje s kapli sv. Mikoláše v H u m
polci a kapli sv. Jana Křt. v Jihlavě') Želevští měli zde však
pouze kostelní právo: panství patřilo jinému.“l

Opat Želev. osazoval kostel svými protessy.
1357 opat Jan. po res. Jakuba:
1) Archiv Č. |. 531. — Čelakovský Registru 108.
2) Tadro. Cancellnriu Arm-sti. p. 433.

'" Křižovnici s čen. hvězdou prodávají 1325 zboží :: městečko Jindřichu
: Lípého. Regesta lll. 405.
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1358 opat ' Jan. po res. Jana:
1368 .. .lan, po res. Mikoláše.
1380 zmín. o plebánu Janu; (Soud. Ak. 11.52).

Rýnarec.
1352 Rynharcz 15 gr.

Dle nalezené autentiky vysvětil r. 1203 kostel zdeiší titulu
sv. Vavřince biskup Daniel. 1)

Dodací domácich vladyk.
1358 Delhříma Mikolášz Rynarce Ja n po'l'Vlčkově;
1375 Delhříma Vilém .. Veliš (z Habrů) ss

Jan
14-04-Mikoláš a Václav .. '——='Jan, po m'l' Zdebo—

rově.

Kaliště.
1352 Sonweld sive Kalist. 3 gr.. 1367 Schonweld.

1384-5chonteld,1405 Kaliscz sive Schonfeld.
1219 dal král Otokar l. kapitule Vyšehradské Zahrádku

s okolním újezdem náhradou za drahocenný ornát, jeiž jí vzal.“l
Kapitula osadila tento úiezd částečně Němcif) kteří.zde za—
ložili vsi Schónteld & Lichtenfeld. (1352 Karel lV. po
tvrzuje kapitule v Ujezdě Zahrádeckém: .,Lubčice(?) Dodě—
vice Lichtenfeld Schónfeld Zahrádka') & podle
Čelakovského „Registra' str. 111 též Bělá & Bělice)

panství i podací kapituly Vyšehradské
1360 „Kališt'í kanovník Vyšehrad. Řehoř po TDč—

poldově;
1361 Vilém (z Dušova)

ss. ehořem;
1364- Adam. po "|" Mi“

kolášovi.
V letech nasledujicich se plebáni, vesměs od kanovníka

Vyšehradského presentovaní. velmi často střídali.

!) Regesta 11. 1150. kde vvčlěnv isou osadv kostelu přidělené.
"') Regesta l 265 a 537
“) 1252 kapitula nainln Jindřichu z Humpolce území mezi Humpolcem & lesem

Nelechovem u Zahr dy. nh\ ie osndil tak. jako Němci \zzlělávoji zeme kláštera Želev
ského. Regestal.606

) Hlammeršmid; „Gloria cac Vyšehrad" . p. 277."L) E.r. 737



poslední:

1417 „Kališt“.kanovník Vyšehrad. — Prokop (z Hrádku)
ss. Ondřejem:

"l“ 1401 Jaroslav z Ceiova věnuje kostelu
2 Č eiova.')

(Mezi 1865—1868 rozpředla se v Damát. Vl. 508 a
Vll. 72 a 228 mezi děkanem Roykem a kanovníkem Želev.
Solařemkontroversa 0 kostel v Schčnfeldu a na Lhotici.
Royek byl toho náhledu. že kostel v Schónfeldu a na Lhotici
jest jeden a týž, čemuž však Solař odporoval. V Reistř: Desát.
je zaznamenána r. 1584 plebanie „Schonfeld“ s 5 gr. a téhož
roku „Kaliss“ s 2 gr.: byly zde tedy 2 kostely, z nichž jeden
ukazuie na kostel u Lhotice.)

Usobí.
1552 Usobie. 6 gr.

Podací arcibiskupovo na panství Herareckém.
1507 „N . plebán „in Uzovedl
1572 arcibiskup _ Petr (z Kocelovic)ss. Oldřichem;
1575 ., Ja n (z Rychnova. řečic.)ss. Detrem;
1580 „ Droček (z Chocně) ss. Janem;
1585 plebán Droček. (Soud. Ak. ll. 215)
1586 „ Henslin (tamt. ll. 585).

Snět.
1552 Snyet. 21 gr.

Panství i podací kapituly Vyšehradské v bývalém úiezdě
Svatavině.

1560 kanovníkVyšehrad. Valter. po “I'Mikoléšovi:

1/2 kopy úroku

1372 „ .. Blažej. po 1- Valdesoví:
1580 .. .. Jan. po “|" Blažkovi;
1410 .. .. Jiří, po “|" Janovi;
1417 .. ., _ Matěi, (oltářník Vyšehrad.)

ss. Jiřím;
1418 -Mikoláš (z Třebotova) ss.

Matějem.
1) Lib. Er. V. 757.
"') Regesta ll. 917.



Ježov.
1352 Ježov. 21 gr.

Dodací i panství kapituly Vyšehradské v Újezdě Svatavině.
1354 kanovník Vyšehrad. Jindřich (z Mnichovic)

ss. Janem;
1365 = František, poÝJindři

chovh
1367 — Martin (z Kra . . .) ss.

Františkem;
1380 spor mezi 2 kandidáty, Petrem a Václavem (Soud.

Ak. 11 61
v

1383 kanovníkVyšehrad. = Kříž (ze Svojšic) ss. De tre m;
14-01 „ .. =Jan (z Luk) ss. Václavem;
14-06 .. .. Mikoláš (z Dohnání) ss. la—

nem:
14-17 T Mikoláš (z Ustrašína) ss.

Mikolášem.
Bříště.

1352 Vrziescz, sive Brziescz 15 gr.
Panství i podací kláštera Želevského.
Dle Emmlerových Regest. lV. 711 byla 1226 klášteru

Želevskému potvrzeno — mimo ostatní — také Bříště. .s kaplí :
ale ve Friedrichově Codexu ll. 275 přídavek s kaplí" není.
Když r. 1313 biskup Jan kostel v Bříšti (in Brzisecz) komusi
podal na škodu kláštera Želevského. byla pře z toho vzniklá
k rozhodnutí postoupena školastiku pražskému )

134-4-žádal Blažei na základě papežské provise. aby byl
uveden v držení kostela v Bříšti jejž prý nespiávně nyní drží
l itvin protess Želevský.2)

1356 opat Želevský = Martin po res. Číkově.
Kostel drželi vesměs protessové. často se štřídaiící.
poslední známé podání:
1390 opat : Beneš, po res. Václava.

Dušejov.
1352 Tusendorf. sive Dussieov, 3 gr. _

1351 přel se opat Želevský Hynek s .leškem z Dodolí

;) Regesta lll. 93.).Tnm lV.57l
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o dědictví v Dušejově u Dvorů Nové vsi(?), Zahrádce (?).
Maršově s podacím kostelním.) Opat při ztratil. ale brzy
na to patřilo podací klášteru.

1358 Konvent Želev. : N. po 1“ Martinovi:
1372 opat ,. Nezamysl. po 1"Erasmově;
Vesměs protessové, poslední známý:
14-05opat Mikoláš. po “|“ petra.

Vyskydná.
1352 Gyssives. sive Vyskydna abbatis, 15 gr.
Osada tato povstala „v Borku'l ienž připadl r. 1174

klášteru Zelev. iako „les Borek“ široko k hranicím Morav.
se prostiraiici. )

Ves 1 kostel založil tedy kláštei Želevský po r. 1174.
panství i podací elevských.
1358 opat Mikoláš. po 1“ Petrovi;
1369 .. 7-—Erasmus, po Niklinovi;
1374 .. Radimír, po res. Erasmově.
Vesměs Želcvští protessové: poslední známý:
14-06 plebán Bartoloměi. (Soud. Ak. V. 264).

Lipnice.
1352 Lypnycz. 4-8 gr. 1384—a 1385 Lypnycz mater.

Byly zde 3 kostely na podacím držitelů panství Lipnic—
kého. totiž:

1) farní kostel sv. Jana _v Dolejší Lipnici. (nyní ves
„Dolní město")

2) filiální kostel pod hrad'em (nyní Horní město).
3) kaple na hradě titulu sv. Vavřince.
Abychom následujícím zprávám o těchto kostelích lépe

rozuměli. musíme znáti dočasné pány na Lipnici. totiž r. 1319
postoupil král Jan Jindřichu z Lipého Lipnici, „výslovně
s patronát. právem kostclů“3) Karel lV. kol r. 1370
koupil panství Lípnické od Jindřicha z Lipéhof)
——') Pozůsl. D. Zem. l. 67.

"') Regesta l. 152.
") Tnmt. lll. 226.
“) památky V. 74.
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1376 bylo panství Lipnice zapsáno Bočkovi z Poděbrad.
a když po "i"Bočkově spadlo na krále. postoupeno bylo 1379
Vítkovi z Landštejna. s podacími kostelnímif)

1342 Jan z Kónigberku. rektor farního kostela v Líp—
nici. obdržel papežskou provisi na podacím biskupa Dražř)

1346 v testamentu žádá Bertold z Lipého..aby kostel
v Lipnici nedávno vyhořely. byl opět vystavěn.“l

1378 Boček z Kunštátu Ja n (2Vyskydné bisk.) ss. Detre m.
Kol r. 1380 byla u hradní kaple zřízena kapitula kolle

giátní s děkanem v čele. ač potvrzena byla teprv r. 1397.
1380 Mikoláš. presentovaný ..na děkanství kollcg.kostela

a na hradě Lípnice".')
1383 plebán Václaví (Soud. Akt. ll. 237)
1386 Jindřich z Dubé (bud' poručník, nebo zástavní

držitel Lipnice) presentuje „na děkanství sv. Vavřince na
hradě Lípnickém a ku kostelu sv. Jana v Dolní Lipnici“
Bedřicha (z Jinošic) ss. Václavem;

1392 Deregrin. plebán (připsáno „děkan') kostela v Líp
niei brání se proti zřízení Kollegia" na hradě Lípniči.)

1396 Vilém z Landštejna presentuje ku kostelu farnímu.
jinak děkanství Svatoslava. kanovníka Lípnického.po odchodu
do Veselé Deregrina.")

Zřízení kolleg. kapituly & hradní kaple sv. Vavřince
na Lipnici.

Jcštč r 1378 bylo na hradě pouhé ale nadané. kaplan
ství (1378 Detr. rektor kaple na hradě Lípnickém, vysazuje
právem zákupním dvorec v Nové vsi.

Brzy na to po smrti řečeného petra Vilém z Landštejna
založil zde kollcg. kapitulu; zřízena byla, jak nahoře bylo
řečeno, již r. 1380. ale právního schválení došla teprv 1397;
arcibiskup schválil. aby zde byla kapitula s děkanem a
6 kanovníky. Každý kanovník má míti 8 kop ročního příjmu
ze vsi: Nová ves, Lipnice. Kozlice, řeč. Vilhelmovce.
Bystrý mimo nápravníka tamtéž. s plným panstvím: děkan
_mkovský. privilegiall. 725.

' icman. onum. \oic. l. 50.
:) pamět. V.
') Soud. Ak. II. 14.
)Tamt 111.65.
") Lib. Cont. V. 260.
') Lib. Er. ||. 154.
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bude miti příjmyfarního kostela v Dolejší Lipnici:
o užitky kostela liliálniho pod hradem budou se dělili děkan
a kanovníci.

1410 „na děkanství" po resig. Svatoslava presentoval
Čeněk z Vartenberka pán na Lipnici) Petra, českého kazatele
na hradě. (Lib. Cont. Vl. 282)

14-14-Jan. plebán v Dolejší Lipnici. (Lib. Cont-. X. B. ID.)

'l' Vilém z Landštejna za svého života nadal kazatele
v kapli sv. Vavřince 10 kop úroku: Kateřina jeho dcera
provdaná za Čeňka z Vartenbeika. vykázala tento plat V D0
lejší Lipnici v Chřepinci Men. v Malé Lhotce ve
Hlásné (vigilum)a v Kochanově. potvrzeno 1408.")

Vojslavice.
1552 Voyslavicz. 15 gr.

Dodací právo měli majitelé zdejšího, roztříštěného, vla"
dyčího zboži.

1.367 zmin. o plebánu Buškovi: (Rejstř. Desát. 53)
1377 Vaněk z Dubé (pán na Humpolci); Heřman z Voj—

Slavic (podle následujícího zápisu jako poručník)
Něper z Vojsl. = Jan (z Klobouk) ss. Janem:

1377 a) Běta. vdova po 1“ Janu z Vojslavic — Něper,
odtudž: Heřman, poručník sirotků T Jana z Voj—
slavic. — mají dohromady 245podacího; = Jan.
po "l" Jana; 

b) Vaněk 7. Dubé Ondřeje:
potvrzen Jan.

Do "l" Vaňkovi z Dubé na Humpolci. Kol r. 1410 při
padla jeho část král. výprosníkům.')

14-11Oldřich z Vojslavic — Markvard z Kralovic (vedle
psán z Vojslavic) Jan (oltařnik z Vojslavic)
ss. plebánem Janem.

Místo bývalých 5 hlasů objevují se zde pouze 2. a
v následujícím pouze jeden.

14-18Markvard z Vojslavic = Jan (z Křivsad0va) ss.
Janem;

Warm D
Po 1“Vilémovi : :Lundštejna provdala se jeho dcera a dědička za Vartenberka.") Lib. Er. IX. C

4) DD. X'V l..200
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'l' 1597 Odolen z pyšel věnuje kostelu 4- kopy a 20 gr.
ze vsi Dodolí a Hojanovci za duši TJíchy z Vojslavíc.')

Oltářník & vikář.

14-05 nadán oltář sv. Magdaleny: Jan. oltářník v Del—
hřimově a bratr jeho Oldřich z Vojslavic věnují 2 kopy úroku
7. Vojslavíc: plebán .lešeta z Vojslavic 2 kopy z „Kekerovic“
a „Naynienícz“(?) a 80 gr. a "2 lánu v „Kekerovícz“ (snad
Hajanovíce a Koberovíce). oltářník má plebánu vypomáhatí.
at je zde vikář nebo ne')

Křesín.
1552 Krzessyn. 18 gr.

Dodací měli držitelé Křesína a vladykové sídlící v Chy—
stovících, Skočidělovicích a Subíslavících, nelze však sledovatí.
pokud jim hlas podacího příslušel reálně k jejich jmenovaným
tvrzím. a pokud snad jako spolumajitelům části Křesína.

1361 Vesel a Křeš, synové "l“ Adama z Křesína: _—
Chvatata, syn Zubrův: — Hynek z Chystovic: —
Adam. syn Merbity ze Skočídělovíc; : Dříbyslav.
po "[“Theodoríka:

'1374- Vesel a Křeš z Křesína; Jaroslav a Matěj
z Chystovíc Jan (ze Stráže) ss. Dříbykem:

1580 Vesel a Křeš z Křesína: — Jaroslav a Matěj
z Chystovíc: — Adam ze Skočídělovic = Jan
(z Olom. díec.) ss. Janem:

1586 Vesel z Křesína: — Křeš ze Subislavic (na hoře
z Křesína) Jaroš z Chystovic = Hašek (ze Zibo—
hlav) ss. Janem:

1388 Vesel z Křesína; — Křeš ze Subíslavíc; ——Se—
zema ze Štědrovic; — petr ze Skočídělovíc
Áldík. po_"l" Haškovi.

(Kol r. 1400 byla po "1“ Marketě, vdově po “i" Detru
z Křesína. projednávána její pozůstalóst v Křesíně. Velké vsi
a Štědronicích; DD. XV. [. 250).

14-15 Vychna z Křesína; — Václav ze Subíslavic: —
.lakuhek 7. Chystovíc; — Sezema ze Štědronic
: Václav. po "l“Janovi: (Jan byl plebánem
již r. 1409; — viz následující oltář).

1) Soud. Ak. III. 272.
2) Lib. Er. vu. A, 3.
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Nadaný oliář.
14-09 Sezema ze Šlědronic, Václav ze Subislavic, Křes

tamtéž. Soběn z .lenžovic (...lenislovic“) zřídili oltář sv. Bar
loloměje. a nadali jej úrokem ze 1ědronic.Mohelnic.
Chlistovic. Subislavic, Velké vsi; plebánJanf)

Onšov.
1552Onssov. item secundus plebanus. 21gr.: 1567duo

plebani;1585 Onzov primum. Onzov secundum.
Jeden kostel. dva plebáni, dvojí obročí a tudíž také

2 osady a dvojí podací.
1584-plebáni Zachariáš a Klement. (Rej51.desá1.55.)
Jednoho obročí byli patrony páni Onšovšti, druhého

okolní vladykové.
14-14.když Hereš, plebán na podacím Onšovských, zemřel,

usnesly se obě skupiny patronů, aby zde byl plebán jen jeden.
„Jan z Onšova. Beneš z Onšova a Braeháček z Onšova.
podací kněze Herše, — a Mikoláš z Horky. Aleš z Martinic.
Zbyněk ze Žirovnice (měl něco v okolí Onšova), Beneš
z Kunemil. my člyři podací kněze Jiříkovi; a ježto sla byla
dva faráře, a když by Bůh jednoho neuchoval, lu jsme se
sjednolili- & dali jsme jednomu. & ten se podvolil, aby dva
počeslné kněze choval: & když je51 kněz Hereš. Janov
a Benešov a Bracháčkov umřel, ledy oni jsou všickni při—
volili knězi Jiříkovi. faráři druhé slrany". a až by umřel
Jiřík, maji presentovaíi patroni první domácí Skupiny.2)

1417 Jan. Beneš & Bracháček z Onšova. hlavní patroni;
Aleš z Martinic. Mikšík z Buřenic (nahoře psán z Horky),
Zdeněk z Lukavce (nahoře psán Zbyněk z Žirovnice), Beneš
z Kunemil =—Václáv. po 1“ Jiříka.

14-00 Dobroslava. vdova po "l"Jakubu z Těškovic.
věnuje kostelu úrok 7. půllánu: plebáni Hereš a Jiříka)

Rychnov.
1552 Rychnov, 15 gr.

Dodací arcibiskupovo na panství Řečickém.
1567 plebán Hrdoň; (Rejslř. Desál. 55)

ÍŠÉ Er. IX.F. 1.
2) Lib. Er. Xlll. V. 1.
3) TamÍ. V. 519.
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1575 arcibiskup = Petr (z Usobí) ss. Janem
1379 ' -= Štědroň (ze St. Sedla u Orlíka)

ss. Dctrem;
1386 ——Jakub (oltářník u sv. Linharta

v Draze) ss. Řehořem

Cerekev Dolní, Malá.
1352 Minus Czierquícz, Nova plantatio sive Neu-—

stitt. 6 gr.
Dodací arcibiskupovo na panství Řečickém.
1550 arcibiskup = Filip po 'l' Detrovi:
1363 ,. — Václav po “[ N.

1376 Vánclav.7.)plebán v Církvicí Rynšově (Soud. Ak
1403 Milkoláš presentován ku kostelu v Cirkvici iinak

„Neustiftf' (Soud. Ak. IV. 230).

Mezilesí.
1552 Mezílessye. 9 gr.

Dodací vladyk domácích a Holišovských.
1380 Bohunek z Mezilesí. — Sulek z Holišova : Jan

po Mikuláši.
14-19Jan plebán v Solopyskách a Ctibor z Mezilesí:

— Václav z Holišova—— Jan po “1"Janovi.
"|" 14-10 Jan, řeč. Karkule z Mezilesí věnuje na zádušní

pobožnost 1,/2lánu; plebán Jan.')
"|" 14-07 Václav. laik, “prodal Václavu ze Salačovy Lhoty

a Kubikovi z Ježovce llz lánu úročního v .leževci, a ti iei
věnovali kostelu-; druhou polovici onoho lánu slibil onen
Václav též dáti kostelu, ale až po smrti?)

Lukavec.
1352 Lukavecz. sive Brankovicz, 15 gr.

Dodací domácích vladyk.
1360 Dluhomilz Lukavce =Václav, po Oldřichovi;
1365 „ „ ,. = ímon, po Václavu;

1) Lib. lir. VlII. M. 4.
“') Soud. Ak. V. 517.
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1409 poručník sirotků “j" Zdeňka z l-ukavCe : Jan.
po 'j' imonovi;

1414 N. ze Žirovnice —Tomáš (2 Chvojna) ss. Janem:
"]" 1412 Hájek, řeč. z Hodětína, věnuje kostelu v Lukavci,

jinak \; Brankovicích,1 kopu na lčlověku v Daměvicích.')

Senožaty.
1352 Senozatny sive Enzat. 18 gr..

Danství i podací kláštera Želevskěho: újezd tento dostal
se k Želevu teprv po r. 1226.

1354 opat Žele'v. ——Jan (ze Želeva) ss. Drslavem;
vesměs konvcntualové; poslední:

1418 Opel = Mikoláš. po res. Jana.

_ Branišov.
1352 Branssov, 12 gr.: 1367 Branyssow

Danství i podací kláštera Želevského, r. 1174 les Borek.
1358 opat Želevský= Zdislav, po "[ Janu:
vesměs konventuálové:
1393 opat = Václav, po "]"Mikoláše.

Smrčná.
1352 Symonsdort. 3 gr..13ó7 Smrczna sive Simons—

dort. 1384 Symensdorf, alias Smrczna.
Panství i podací kláštera Želevského. v lese Borku

r. 1303 zakládal klášter ves „Symonsdorf“ a vysadil ji právem
zákupním němec. kolonistům, kteří ves nazvali Simonsdorf.
ač se též udrželo české jméno. podle potoka „5mrčná“.
„Ostatně slibujeme",praví opat, „že pro plebána. jenž by
zde po čase byl, dáme jeden lán svobodný."l Tehdy zde
podle této zprávy kostela ještě nebylo.

1358 opat Želevský = Jan, po res. Jana:
vesměs konventuálové:
1397 opat = Štěpán. po.'j' Jakubově.

Libkova voda.
1352 l_ukonis sive Libkonis -(scit. aqua) 6 gr.. 1399

Lukonyss aqua. sive Libkova voda.
1) l_ib. Er. Vlll. A. 1.
,) Regesta ll.. 637.
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Dodací držitelů domácího vladyctví. z čehož něco patřilo
k Božejovu, r. 14-06 měla Libkova voda již jiného pána.
než Božejov (viz dole).

1355 Dětko. Dřibyk a Oneš z Božejova; — Hynek
z Libkovy vody; Oldřich z Vokova = Bohu—
slav, po "1"Detrově:

1359 titéž = pavel, po Václavovi.
(1394- Dříbyk z Božcjova zapisuje manželce Alžbětě věno

na: Libkově vodě, což tam má s podacím kostclním. Vrati—
šově, vsi celé a ve Vlásenicich. což tam má.') 1406 Eliška.
vdova po Dříbykovi z Božejova, prodala Bohunkovi ze Zá
boří. muži svému dědictví své v l_ibk0vě vodě. což tam má.
s podacím kostelním ve Vratišově & ve Vlásenicích.)2)

14-08 Bohunek ze Záboří : Kříž. po 1" Pavlovi;
1415 „ „ „ Vi1(z Těmic)_po Křižovi.

Košetice.
1352 Kossitic; 6 gr.. 1367 Kosseczicz, 1399 Kossiticz.

Dodací ku zdejšímu vladyctví, jež bylo však rozparcelo—
váno & s nim i podací.

1360 Jan a Boliunek z Košetic. — Držek ze Svépravic
(r.-1372 se jmenuje z Košetic), ——Jan z Mil—
hostic (Milotic?) : Děpold, po "]"Heřmanově;

1361 Jan Starý. Jan & Bohunek z Košetic. Držek zc
Svěpravic = Velík. po “I' Detr'ově;

1369 titéž : Jan. po 1“ Velislava;
1372 titéž z Košetic — Držek z Košetic = Rudolf

(z Lidmaně) ss. Janem;
1377 Jan. Heřman & Ojíř z Košetic. — Přibyslav

z Opatovic, Vilém ze Lhotic(?) : Jakub. po
"[“Rudolfovi.

Po smrti plebána Jakuba r. 14-11nebyli patroni svorni:

a) Jan Hluma(?), Mikšík z Horky Jan z Křelovic
presentovali Della:

b) Vehyna z Košetic. Domaslav a Mikoláš odtud, Jan
Rubeš z Buřenic. presentovali-Jeronyma.

Potvrzen byl Petr.
1) Pozůslnt. D. Z. ll. 554.
*) Tamt. II. 24.
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1412 Mikšík Lovček_(dole psán z Buřenic, a nahoře
14-11 z Horky) a Jan z Křelovic : Jan.
po "l" Petra:

1417 Mikšík a Domaslav z Buřenic = Kříž. po res. Jana.
Vladyclví Košetické bylo tedy již spojeno v rukou Bu—

řenických.
"l" 1398 Petr, klient z Košelic. věnuie kostelu 1 lán.')

Skála.
1352 Skala, 9 gr.

Dodací domácího pána.
1358 Dyk ze Skály —Če ně k (z Křessovic)ss.Jeníške m:
1360 Dříbek z Kamenice f*- Jan. po “]“Čeňka;
1401 Václav ze Skály, : Jakub. po “1"Janovi;
14-04- .. „ .. : Jan(z Vojnína)ss.Jakubem.

Vikář.

1394- narovnání pře: Václav ze Skály má plebánu ročně
platili 2 kopy ze zboží ve Skále, a plebán má slálc drželi
vikářeel

(viz

Vyskydna (česká).
1352 Vyskydna 22 gr., Viskytna episc0pi.

Dodací arcibiskupovo na panství Řečickém.
Biskup Tobiáš ('l' 1296) ohradil kostel ve Vyskydné

ečice).
1367 plebán Ondřej (Rejstř. Desál. 54)
1374-arcibiskup _- Jan (z Blšan) ss. Jindřichem:
1378 ,. = Delr (z Doleiší Lipnice) ss. Janem;
1406 a 14-08 plebán Šimon (Soud. Ak. 109, a Vl. 34-3)
14-11 arcibiskup =: Prokop (ze Strážiště) ss. ?
14-18 Jan z Chotěmic (zápisny držitel ?) = 55. Mikoláš,

po "1"Mikoláše;
'l' 1375 ves Castonín patří kostelu (DesetUrbářů 367)
“I' 14-07 plebán slíbil složili 11/2 kopy. až bude počala

stavba zvonice. & že bude držeti vikář-ea)

1) Soud. Ak. lll. 352.
:) Lib. Er. Xlll. E. 8.
:) Soud. Ak. Vl. 17.'
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Hořepník.
1352 Horzipnyk, 66 gr.

Město mělo 2vpány a kostel 2 patrony.
(Již 1299 rozděleno. král Václav 11.potvrzuje Dětochovi

z Třebelic: hrad — (r. 1334- hrad Konopas) a půl města
Hořepníka s vesnicemi: Dřaslavicc. Březina, Lestník.
5molín(?), Opatovice(?). Kyjov.') Tuto Konopaskou po—
lovici i s polovici podacího drželi- pozdější páni z Mezimostí:
druhou polovici i s poloviCí podacího měli páni z Božejova;
r. 14-19 bylo již u Loutkova.)

Podobá se pravdě, že dělení Hořepníka podléhal i kostel.
a že tedy stál již 1299.

1351 dosazen za faráře Jan po sesazení Mikolášc;2l
1379 plebán Jan a rektor kaple na podměstí Pelhři—

movskémřl
1381 plebán Mikoláš: (Soud. Ak. ll. 120)
14-03 Příbyk Tluxa z Božejova. — Detr 7. N .. (dole

kol r. 1399 psán Petr z Mezimostí. pán na Konipasu) '——'
Mikoláš (kanovník Mělnický)ss. Mikolášem.

14-19 Jan z Chotěmic (po Mezimostských z Konipasu):
— Jan z Loutkova(po Božejovských): Jan, po "|"Mikol áši.

“l" 1399 petr z Mezimostí. pán na Konipasu. věnuje
2 kopy úroku ze vsi Smrdovaf)

Cerekev Horní.
1352 CzierkVicz, 12 gr., 1362 Czierquicz Thobiae.

alias Lyczkovicz.1405 Katholica Thobiae.
Dodací domácího pána.
1359 Matěj z Jankova ——Jiří, po 'l' Janovi:
1360 Matěj z Vlašimě = Zdeněk. po resig. Jiřího;
"l" 1361 Matěj. petr a Linhart z Vlašimě věnují kapli

sv. LinhartaIpřed „naším“ městečkem ] lán. aby plebán
Církvický třikrát týdně zde sloužil.“l

;) Regesta. ll. 789.

s)soSlo. r.Ak. '
') Lib.dEr. Xlll. F. 9.
5) Tumt. l. 30.
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Zahrádka.
1552 Zahrádka. _15gr.

1219 král Otokar postupuje kapitule Vyšehrad. Zahrádku
s újezdem (viz Kaliště).

zení

Román. portál s tympanonem (Lehner, Děj. umění ]. 521)
panství i podací kapituly Vyšehradské.
1575 plebán Vavřinec: (Soud. Ak. l. 10)
1577 děkan Vyšehrad. =-=Šimon (z Řevnic) ss.Tomášem:
1591 kanovník Vyšehrad. : Heřman (z Noutonic) ss.

Tomášem;
1595 „ : Pavel (z Michalovic) ss.

Heršem:
1595 „ ; Chval, po 1“ pavla;
1597 plebán Diviš; (Soud. Ak. 111.258)
1404 kanovník Vyšehrad. : Václav (z Hovoršovic) ss.

ivišem;
1406 plebán Václav; (Lib. Er. V. 704)
1413 kanovník Vyšehrad. : Jindřich (oltářník Vyše—

hrad.) ss. .Michaelem:
1415 „ : Matěj (zeSoutic)ss. Jind

řichem.

Božejov.
1552 Bozieyov, 9 gr., 1567 Borzcjov.

Podací majitelů domácích.
1559 Hugo & bratři z Božejova : Jan. po 'j' Jana:
1561 „ „ „ .. = Michael, po sesa
předchůdce, poněvadž během roku nepřijal svěcení.
1570 Hugo a bratři z Božejova : Šimon, po "j“Mi

cháelovi:
1572 „ „ „ „ : Václav, po res.

Šimonově.
Nastoupil jiný rod.
1588 Dříbyk z Božejova — Pavel. po "]"Václavově;
(1594 Dříbyk byl ještě pánem na Božejově, viz Lipkova

voda. ale již 1410 objevuje 'se jiný držitel. “jak z následujícího
podávání jest_zřejmo:

1410 Soběn z Jenišovic, scděním v Božejově. : Dříbyk,
po 'j' Pavla.
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Loukov
1552 Luky. 6 gr.

Dodací zdejších pánů.
1555 Dobroslava, vdova po 1“ Náckovi z Lukého ==

petr, po "1“Petrově;
1556 Vrata. vdova : Voislav (z Třebetína)ss. Detrem;
1571 Vrata a synové Mikoláš, Nácek a Lev : Jakub.

po resig. Voyslava;
1580 Mikoláš,klient z Lukého—Jan po "["Radslava;
1596 Nácek z Lukého = Petr (z Maleiovic)ss. Janem;
1599 „ ., ——Jan, po "l"Petrově;
1401 „ .. : Václav(z Ježova) ss. Janem;
1404 „ a Lev ,. = Mikoláš (z Hovorčovic) ss.

Janem;
1407 Lev z Lukého = Mauric, po res. Mikoláše
1414 plebán Mauric (viz dole).
"I' 1597 z testamentu diakona Mikoláše z Lipnice vyka—

zuie Nácek z Lukého dvůr popluž. s 5 kmety v Blikové
Lhotě na vydržování vikářef)

"l" 1410 rychtář z Lipnice vykazuje podle staršího závazku
5 kopy úroků ze vsi „Borovic“ pod hradem jako příspěvek
na vydržování vikáře čili kaplanazl

"l" 1408 Žofka, dříve manželka Václava z Lcdčic nyní
Lva z- Lukého převádí onen úrok z Blikovy Lhoty do vsi
Ostrova a Velké vsi.3)

“l" 1414 plebán Mauric; Lev z Lukého převádí kostelní
úrok 2 K 20 gr. z Ostrova a Velké vsi na ves Mezilesí
(Meziklasí?). ')

Buřenice.
1552Burzenicz. 16gr.,-1569Berunicz-Burzenicz. 1584
Berunicz sive Burzenicz. 1599 Berunicz-Burzenicz.

Zbytky stavby román., absida, v presbyteři rom. okna.")
Dodací měli páni na zdejší tvrzi.

1) SoudĚ Ak 111.280.*) Lib. V111. M. 4
„) Tami.EVlll.
') lamt X. B.A
") Lehner. Děj. ll?mčnil. 527.
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1559 Oldřich a bratři z Buřenic = Konrád, po "]" Mi—
kolášově; .

1567 plebán Rubin: (Rejslř. Desál. 54)
1569 Oldřich a bratří 2 Buřenic = Duchek. po 'l'?
1309 _ „ „ „ = Martin. po “1

Duchkovi:
1580_Oldřich z Buřenic, Dříbyk z Opatovic. Alberl

z Buřenic. Držek. plebán z Kněžic : Bušek,
po 'l' Dříbykovi:

1581 plebán J an; (Soud. Ak. 11.120)
1589 Oldřichz Buřenic: Mikoláš (z Kaliště)ss. Ja nem;
1590 „ Tluksa „ =Jakeš po 'l' Mikuláše:
1591 „ ,. ,.“ =Ma1ěi (z Psář) s_s.Jakubem;
1598 Zdeslav .. =Jindřich (ze Zákup) ss. ?:
1400 .. .. =De1r. po res. Jakuba;
1401 .. .. = Hánek ('oltářník z Prahy) 55.

pelrem;
1406 Příbyk =Václav. po 'l' Hankovi;

Vikář.

1406 koupil plebán Václav pro koslel od patrona Dří
byka ] kopu úroku v Babicích. a Dřibykvěnoval též ] kopu
z Babic a k tomu 16 gr. z chaloupky. již drží vikář. a 1/4
lánu role, aby byl vikář lépe opalřenf)

1411 byla ona koupená kopa převedena na 1 člověka
v Dobřemilicích, a ona darovaná na 1 člověkav..5milově“(?)2)

Rovny.
1552 Rovny. 1584 Rovnye, 6 gr.

Dodací arcibiskupovo na panství Řečickém.
1584 plebán Hynek: (Soud. Ak. 11.290)
1410 arcibiskup = N. po "|" Hynkově.

Ustrašín.
1552 Ustrassyn. 6 gr.

Dodací držitelů [zdejšího vladyclví. .
1560 Mareš z Usirašína = Frenclin (oltářník v Praze)

55.Martinem:
1) Lib. Er. V. 708.
“) Tumí. V111. N. 9.
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1363 Mareš z Ústrašína == Mikoláš .(ze Želeva) ss.
Frenclinem;

1384- plebán Heřman; (Soud. Ak ll 299)
1392 Hojek zÚstrašina——Detr (z Onšova)ss. Heřmanem
Nastoupil jiný rod.
14-10Jan z Proseče = Mikoláš (z Kaliště) ss. Detrem:
1417 Mikoláš ,. = Mikoláš(zJežova)ss.Mikolášem.

Sv. petr u Želeva.
1352 Ea s'. Petri ante Z'yelev, 24- gr.. 1367 5. Detri

ante Zelev.

Když se r. 1139 Sázavšti benediktini v Želevě usadili.
vystavěli hned kostel sv. petra. jenž byl kol r. 114-0 od biskupa
Oty vysvěcenll: r. 114-9nastoupili po benediktinech premonstráti.

Dodací opata Želev.. jenž kostel podával konventuálům.
1330 opat = Jama)
1354- ., = Drslav (ze Senožat) ss. Janem;

.poslední:
14-19opat= Václav, po "]"Záviše.

Lidmaň.
1369 Lidmans. 0 pauper 1405 3 gr.

Dodací arcibiskuvao na panství Řečickém.
1372 arcibiskup = Ja n(z Košetic) ss Rudolfem;
1375 ,. = Bartoloměj (oltářnik v Načeraci)

ss. Janem;
1389 plebán Štěpán; (viz dole jednání z r. 1405)
1394 Jakub Martinův drží kostel v Lidmani a pře

se 0 kostel v Ledčisl
1394- Jakub Blažejův žádá o provisi kostela Lidmaň—

ského. jelikož dosavadni plebán Jakub Martinův nabude
kostela v Ledči.)

1396 Jakub plebán obdržel provisi ku druhému obročí
v \lačeraci; )

1) Jnrloch. Pramen) Děj. Č. ll. _467.
2) Dlub

3) Krofta: Monum Velic. V. 463.') Tumt.
") Tamt. 519.
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1405 plebán Matěj uchází se o úrok z krčmy: vykázal
se listinou předchůdce Štěpána z r. 1389. .v níž svědkové
dokazují. Že úrok ten patří kostelu od 60 a 70 roků a od
času. jehož není pamětníka, a že předchůdcové úrok ten brali;
podepsán Mauric, plebán v Nové Cerekvi a děkan.

1407 v téže věci Bartoloměj. oltářnik sv. Kateřiny ve
Světlé, druhdy plebán v Lidmani, předložil list Jakuba. ple—
bána ve Vysokém Mýtě. že také, když zde byl plebánem.
úrok tento bralf)

Podle hořejšího vysvědčení z r. 1389 je tedy kostel
zjištěn již kol r. 1520.

Není v Rejstříku Desátkovém:

Herálec.
Biskup Tobiáš ('l' 1296) prý kostel „v Herarci" opevnil;

(viz Řečice), ale zpráva ta je závadné. nebot Herarecko při
padlo k biskupství teprv 1507 (viz Krásná hora).

14-01 N . .. plebán „v Erharci" vykonavatelem ve Skále;
14-04- N . ., „ „ „ ve Skále.

Opatství Želevské, s chrámem panny Marie.
V listinách objevují se tvary jména: 114-4-Selev, 1162.

Seleov. 1210 Selov, 1211 Selegóv, 1215—1222 Siloa, tedy:
elev, Želeov, Želov. chejov. Původní jméno znělo Želev, jež

jest starší. než klášter. ,.Siloa“, píše teprv letopisec Jarloch.
Kol r. 1159 založil kníže Soběslav v újezdě ..Želevském"

(Selev) klášter benediktinský. povolav sem osadu ze Sázavy
pod opatem Reginardem. „kterýž černého řádu vyznavač v hustý
přišed les a z hvozdu vzdělav role. kostel tam postavil ke cti
sv. Petra. jejž rukama Oty. pražského biskupa vysvětil:
...kostel těž ku poctě Panny Marie s 2 absidami a 4—oltáři
vystaviv, jej až do polovice lodě přivedlf'z)

Ujezd Želevský příslušel ku komoře knížecí, z něhož
něco Soběslav věnoval novému klášteruf kol r. „1144 byl kni
žecí újezd Žclcvský postoupen k biskupství pražskému ná—
hradou za újezd podivínský na Moravě?) proto podle slov
Jarlochových měl nástupce biskupa Oty. Daniel. v Želevč
—')—ÍIEr. W. A.1.

2) Letop. Jurlochův. Drum. Děj. Č. ll. 487.
:) Regesta l. 110.
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netoliko právo biskupa diecesálního. nýbrž vlastnil si i právo
patronátní. „U tohoto biskupa“, píše Jarloch. „očernili někteří
lidé některé z mnichů, jeiichž asi slovům přespříliš důvěřuje,
a věc ani vyšetřiti. ani ji prominouti 'nechtěje, tak se rozpálil,
že nad opatem a mnichy, nevyslechnuv jich. aniž usvědčiv.
rozsudek vynesl vypovězení neodvolatelný“ Letopisec Sázavský 1)
píše. že vypovězení benediktinů stalo se v 1. roce svěcení
Daniela. tedy as 114-9, a dokládá. že vypovězení „stalo se
proto. aby uvolněno bylo místo některým zákonníkům řádu
augustinianského (premonstrátům). přivolaným z cizích národů.
jakož i potom ukázal skutek“: vypuzený. opat Reginard vrátil
se s bratřílni do Sázavy, a stal se tam pozděii opatem.

přičiněním pražského biskupa Daniele. a Olomouckého
Zdíka. horlivého příznivce nových premonstrátů byli do Želeva
uvedeni premonstráti z kláštera Šteinteldského, kol r. 114-9.

Opafi.
Gotšalk. přivedl osadu r. 114-9. & zemřel v Louňovi—

cích v únoru 1184. spravovav klášter 55 let a měsíc jeden.“
Ota. 1184-31 zmínka 1189'); následoval prý
Haštal. dle domácí tradice: (Čermák. Dremonstráti)
Marsil. zrnin. 1210 (Regesta l. 241)
Vilém, ., 1219 (tamt. 283)

.. 1221 ( ,. 301)
Heřman, ,. 1233( .. 584)

' .. 1236 ( 420)
Ambrož, ., 124-3( . 512)
Marsil, 1257( ,. II. 68)

.. 1272 ( ., „ 322)
Jakub, ,. 1276 ( „ .. 421)

,. 1293 ( 691)
Tylman, „ 1303 ( , .. 857)

.. 1311 ( 111.2 . .)

Theodorik,.. 1323 ( „ ., 335)
Ctibor, ., 1330 — podával kostel sv. Petra:

.. 1344 (Regesta N. 552)
1) prom. D. Č. 11. 209.

:) Jerloch. 505.
) Tami.

') Regesta 1. 183.
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Po smrti Ctiborově, za papeže Klementa Vl. (1542—1552)
byl zvolen Bernard; jemu odporoval Hynek. řka. že on jest
zvolen, nastala dlouhá pre 1) Hynek se však udržel až do
své smrti.

Hynek. zmín. 1551 (Dozůst. D. Zl. 67)
1554 (Lib. Cont. ]. kostel sv. Petra)

Bernard, .. 1555 ( „ sv petra)
.. 1557 ( ,. . „ „ v Libuni)

Bohuslav. .. 1558 ( .. ,. „ ve Vyskydné)
., 1571 ( ,. ,. „ ve Smrčné)

Jindřich, „ 1572 ( „ ., „ v Jiřicích)1597(„ve Smrčné)
1590 uděluje papež opatu Želevskému a nástupcům

právo pontilikalií.)
Ct ll)01 zmín. 1401 (Lib. Cont. 'kostel v Dušejově)

„ 1405 (_, ., ., v Dušejově)
Detr, ,. 1406 („ ,. ., v Louňovicích)

1419 („ ., sv. Petra)
Držislav, zmín. 1424 presentuje faráře do Jihlavy, )

1437)

Klášter byl zničen od Táboritů r. 1420 nebo v dubnu
r. 1421. když Žižka táhl k Chrudimi; konventuálové zachránili
se do Jihlavy, kde měli farní kostel

Dozemské zboží.

a) Újezd klášterní, jež po benediktinech premonstráti
zdědili, spoluzakladatel biskup Zdík přidal k tomu „újezd
Stanimírův na Moravě“ (Stonařov), jejž byl pro premon—
strátský klášter koupil.“)
1174- vyměníl opat Gotšalk s Ronozirem ze Stonařov:
„Borek“. les romáhlý u hranic Moravskýchf) Tím bylo
území klášterní velmi rozšířeno. R. 1255 určuje král Vác—
lav l. hranice Borku takto: od cesty „na habr“ k prame—
nům potoka Smrčná, a Smrčná sama až k jejímu ústí
do Jihlavy; odtud byla hranicí říčka Jihlava až k ústí

:) Klicman, Monum. Vulic. l.- 151.
') Krofta. Monum. Vatic. V. 205.
:) Dlnlmč,

bv

') Tumt.
") Regesta l. 155.
“) Tami.
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poto'ka Otvirny. odtud Otvirna až k jejímu vřídlu, odtud
k vřídlu potoka Vyskydná k ústí do potoka Kletečnáf)
Borek tento osadili Želivští z části osadníky německými.
zvláště na zemských hranicích u Jihlavy.
Ujezd Senožatský; vpotvrzovací listině z r. 1226 se
o tomto újczdě zmínka neděje. ale r. 1236 byl již delší
spor mezi kapitulou Vyšehrad. a klášterem Želevským o
práva na potok „Libě“ (potoku Onšovskému). Spor tento
mohl se týkati jen újezdu Senožatského. nebot jinde panství
Vyšehradské se s klášterstvím Želevským nestýkalo.2)
1233) koupil opat Želevský Heřman od němec. Křižovníků
zboží v Humpolci a na Jihlavě: Podolí, Dobré, Skrýšově,
v Bohdanči s kostelním právem v Humpolci a vdihlavěf')
nikoliv však“ panství na Humpolci.
-Osady na klášterním panství poznáváme z několika za—

chovaných seznamů, totiž:
a) z potvrzovací listiny papežské z r, 1226 4)
b) z potvrzovací listiny krále Zikmunda z r. 14-375)
c) 1 potvrzení krále Jiřího z r. 14-58“
(1) z listiny. již král Jiří r. 14-68 zastavuje Trčkovi celé klá

šterství s podmínkou. aby 2 nebo ]) kněze premonstráty
zde chovalf)

Lokalisovati mnohé osady v listině z r. 1226 jmenované
jest práce nevděčná a zbytečná, nebot jména jsou zkomolená.
některé z držení kláštera záhy vyšly nebo zanikly.

1511 opat Tylman najímá na 18 roků 24- lánů -ve vsi
„Szonenbrunne“(?) a „Symansdorfu".“l

1596 prodal Kunclin. horník. Haškovi Hes z Jihlavy:
v Eberharci dvůr poplužní a dvory kmecí. v Budové (Lukově ?)
dvory kmecí, v Staré hůře dvory kmecí. klášteru Želevskému
odtud vycházejí 4- K úroku.9)

1371 obec Humpolecká koupila klášterní popluž. dvůr
„na pohoří“.'“l

') Regesta [. 382.
2) Tnmt. 420.
8) Tami. 384.
') Regesta IV. 711.
“) Podle původni listiny Želev. uveřejnil Bezděka v pumát. Arch. ||. 146.
') Opis Dlabnčův v Archivu Strahovském.
') Dlubač.
5) Regesta III. 2.
|') Dozůst. D. Z. |. 565.

10) Dlabnč.

vC

d
V

4
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poříčí
Kyjov ?
Měchutice ?
Liskovice
Vřesník
Otradovice ?
pelrovice
Boielice ?
Lipnice ?
Juřice
Kramolín ?
Pachrov ?
pohoří
l'lylovice ?
Milelice ?
Smilovice ?
Vilice
Lubice
Lhota
Drskovice ?
Božice ?
Komorovice
Bojanov ?
Bislrum ?

avlov ?
Krasonov
Budkov ?
Krasonovec ?
Czlaum ?
Branišov (u Borku)

s lesy až k hranicím Mor.
Bezlelov ?
Brziuscheud ?
Krlov (Kalhov ?)
Budín ? (Dudín)

uková
Slovany ?
Velechov (Bolechov)
Moslek ?
Břišlě
Vomysla ?
Sedlice ?
Záhoří
Zmrdov
Kletečná

[

nyní ku obci Želivské

Vřesník

Pelrovice

Jiřice

později objev
l— es

Komorovice

Kasoňov

kalhov" . .
Dudín
Baková

Bolechov .

Břišté '

Sedlec .
Záhoří
Smrdov

' i

!

dvůr r. 1371 prod

uje

Lisko-vic-e . .
Vřesník

Petrovice

Jiřice

aný obci Hum-.

Vyskovice .
Vřesnik

belrovice

„Jiřice

)olecké: — zašlý

se v soukromém drženi

Komorovice

Krasoňov

i(alhov .
Dudin
Buková

Bolechov '

Bříšiě '

Sedlec
_Záhoří
Smrdov

Komorovice

Krasoňov

Branišov

Kalhov
Dudín
Buková

Bolechov

Břiště Mešni

Záhoří .
Smrdov



1226 14-57 1458 1468

Šimonovice Šimonovice Šimonovice Šimonovice
Vlastovíchonice? ...... . . . . . . . .
HeralecZedelce .....
Brudikovice ? .
Veselí? ..... ._ . . . . .
Zelevec Čečelíce Cečelice Čečelice
Terkoníce(Trkonicc) zašlé ..... . . .
Olšany,dvůr? ...... . . . . .
eriskOVice Strýčkovíce Slrýčkovíce zašla
Zedelecstarý? . . . . . . . . ......Zvadvanice?..........

Borek s lesy \
až k řece Jihlavě ]

__g Vyskydná Vyskydná Vyskydná Vyskydná
&'Bradlo? . . . . . . . . ......

“3 Jesena Jezina Jezina Jezina
> Hodějov . . . ...... . . . .

Jeníkov Jeníkov Jeníkov Jeníkov
až k říčce O[virnu

Hněvkovice Hněvkovice Hněvkovice
Břišlě St. Břiště St. Břišlě St.

_0 Vilemek Vilemek Vilemek
:? Myslelin Myslelín Myslelín
"d. Zbylidy Z_bylidy Zbylidy
& Uslí slí Uslí
C_i Šímonov Šímonov Šímonov
__- Bílý Kámen Bílý Kámen Bílý Kámen
o Zbynohy Zbynohy Zbynohy
Š' Smrčná Smrčná

-E 5 Tlukov Tlukov Tlukov
cg ' Jiřín Jiřín Jiřín
> Dušeiov Dušejov Dušeiov '

%“ Opatov Opatov Opalov
3 Dvorce Dvorce Dvorce

O Rounek Šounek Rounek'- - , Senožaln' enožaln' Senožaln'
Ulezd Senozalny. . . y . . y a. . y

wm Mášu-rnabyl 522%? 52221“ kam“
"“““ 1226 “256-1 Tukleky Tukleky Tukleky

Hubenov
(Sleindorf)\

,[V Damát. Arch. W. 2. 14-15.jsou některé nyní zašlé.
r. 1226 imenované osady lokalisovány:
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Libice. nyní les na pravém břehu Želivky, nedaleko
dvoru Opatova;

Trhonice, nyní pole & luka u Temechova.
V Bílkových konfiskacích str. 222 děje se kol r. 1620

zmínka o někdejších klášterních vsích:
Stryčkovíce (z r. 1226)ves puslá;Vílimkov(z r. 14-37)

ves pustá; nyní rybník Vilimek.
Kletečná (z r. 1226) byla r. 1620 z polovice klášterní.

Bílek. lamléž]



IV. Dekanát Cáslavský.
Známí děkani:

1555 byl úvodcem v Turkovicích N. děkan Čáslavský.
což ukazuje na Zdechovice. kde r. 1569 o plebánu je při—
psáno. že „býval děkanem". (Rejslř. Desát. 56.)

1590 a násl. plebán Jcníkovský N., děkan: viz tamt.
14-00 byl úvodcem v Křeseticích děkan Čáslavský. plebán

v Bykáni: viz Křesetice.
14-11Jakub. plebán v Chořovách. děkan; viz tamt.

a Lhota u sv. Mikuláše.

Malín.

1552 Malyna. 4-2 gr.. 1584-Malyna cum Montibus
uthnis.

panství i podací kláštera Sedleckého.
1276 plebán Jan. svědekf) za něho' objevena byla

ve farním obvodě Malínském stříbrná ruda.2)
1506 plebán Oldřich z Daběnic: papež mu dovo—

luje, aby mimo kostel Malinský mohl držeti i jiná obročí:3)
byl též scholastikem Pražským a r. 1524 ještě plebánem
zdejším, ——viz kaple Horské; r. 1526 stal se mnichem Sedlec—
kým; viz lamt., 1552 papež nařizuje biskupu pražskému.
aby Janu. synu krále Václava ll. podal kostel Malinský, ač
drží již mnoho jiných obročí. Ale Malínský kostel držel již
plebán Jindřich,') jenž se 25 roků, až do smrti 1557
udržel. ač ještě za jeho života papež Beneše ze Ždánic
providoval."l Opat Sedlecký neuznával ani tuto pr0visi a pre—
sentoval 1558 svého professa Vernera (Lib, Cont) jelikož
kostel Malínský jest prý inkorporován. Nastala dlouhá pře

1) Regesta IV. 754.
?) Tuml. lll. 578
a) Tcmt. ". 594.
') Tami. III. 775: —- též Výpis Valik. & Zemsk. Archivu.
“) Riegger III. 167.



131

před apoštol. stolicí. Beneš obdržel trojí příznivá rozhodnutí
proti opatu. ale mniši mu v držení kostela bránili.') odvoláva
jíce se na inkorporaci; ještě za života Benešova 1373 byla
na kostelní příjmy uvalena sekvestrace. jež Bencši za 3 roky
vyplatila 128 kop.2) Teprv po smrti Benešově 1375. byl kostel
Malinský inkorporován a dávná touha mnichů Sedleckých se
splnila; plcbáni—professové bydleli však u tíliálky'v Hoře. na
zývajice se. ač nesprávně. plebány Horskými a farní kostel
Malinský osiřel.

1375 opat Sedlecký — prot. Ludvík:
1379 zmín. o „stálém vikáři“ Ludvíku;3)

1387 ,. o plebánu prot. Ondřejif)
1390 opát Sedlecký — prof. Jan, po 1“ prof. Ondřeji;
1396 .. prot. petr. když plebán Jan

stal se opatem:
1405 : prof. Jan. když plebán Petr

stal se opatem;
1409 = prof. Jan Hasenerl. když Jan

byl sesazen;
1410 =.prof Konrád. po "[ Janu Ha—

scncrlu.5
1412 stal se nástupcem Konrádovým prot. Augustin.

skladatel kratičké kroniky Sedlecké. “)

Kostely Kutnohorská.

Déle než 100 „letstál klášter Sedlecký a Malín již dávno
před ním.. když místo. kde vzniklo veliké, slavné a bohaté
město Kutná Hora. bylo ještě pusté a lesem porostlé. po—
něvadž stříbrná ruda, jež mu vzniku dala. ještě klidně v lůně
země odpočivala. Když ji kolem polovice 13. století mniši
Sedlečti na území klášterním objevili a dolovati zde počali,
vznikla zde a rychle rostla osada hornická; za krále Otokara ll.
hornictví zde "již kvetlo; Kořínek v „l'landštánech“ píše. že
hornictví zdejší velmi poškozeno bylo. když král odtud r. 1278
tisíce horníků a 500 koní do nešťastné války odvedl.

1) Lib. Er. ll. 126.

')Soud. Ak. l2.53.a) Tom
*) Lib. lEr. III.2313.
") Krátká Kroniku Sedlecké str. 9. —r-a Prameny Děj. Č. Vl.
s) Tamtéž.

9.
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Pro duchovní potřebu lidu u velikém počtu sem se sběh—
nuvšího, zřízeno zde bylo na spěch několik dřevěných
kaplí') Tent jest počátek kostelů Horských. Kaple tyto byly
pod farní právomocí faráře Malínského. jemu tedy patřily
užitky z nich vycházející. R. 1324- bylo na žádost plebána
Oldřicha z Daběnic právně stanoveno. aby příjmy tyto věno—
vány byly špitálu nemocných a chudých, pod ohradou kláštera
Sedleckého zřízeněmu; opat bude tyto užitky přijímati. ostatní
příjmy kostela Malínského zůstanou faráři. Farář nebo jeho
vikáři budou v kaplích přisluhovati, vikáře bude dosazovati
a sesazovati opat. bude jim však tolik poskytovati. kolik na
živobytí a na konání služeb B. potřebovati budoua) Až do
válek husitských — 14-21— neměla Kutná Hora
právního farního kostela. před právem byly všecky její
kostely tiliálkami kostela Malínského a kostel B. Těla & sv.
Barbory tiliálkou farního kostela v Dněvicích, ač, jak již řečeno
bylo. později plebáni obou v Hoře bydleli.

]. Chrám sv. Jakuba.

Jedna z jmenovaných kaplí byla zasvěcena sv. Jakubu:
nákladem bohatých a pobožných horníků povstal z ní velko—
lepý. posud zachovaný arciděkanský chrám.

V listinách 14. stol. jmenuje se „kostel hořejší“ (ea superior
v ústech lidu „vysoký“). na rozdíl od kostela na Náměti. jenž
slul „dolejší“ (ea inferior). Uclu k sv. Jakubu přinesli sem

bezpochyby první horníci z Jihlavy kde je zjištěn kostel sv.
Jakuba již r. 1257.

Sv. Jakub stal se patronem Kutnohorských horníků:
kamkoli za účelem dolování přišli, založili kostel ku cti sv.
Jakuba. na př. v Příbrami. v Rovnech u Stříbrné Skalice a j.

Nadané kaple & oltáře.

Oltáře zakládány byly obyčejně v kaplích. takže fundator.
jenž založil a vystavěl kapli. vystavěl současně část chrámu.
V kostele sv.—jakubskémbyly nejznamenitější kaple mincířů
a kaple Ruthardova.

:) Regesta III. 378.
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Oltáře v kapli minciřů.

1370 založili a nadali minciři v kapli minciřské oltář
Panny Marie a Všech Svatýchf)

1587 titéž a tamtéž oltář sv. Magdaleny.“
14-12 podávali minciři oltář sv. Ondřeje v kapli min—

cířské. (Cont. Lib)

Oltář v kapli Ruthardově.
1387 založen oltář Panny Marie v kapli Ruthardově

v hořejším kostele.“l

Jiné oltáře.

1576 podán oltář sv. Kříže v horním kostele (Cont)
14-05založen oltář sv. Detra a Pavla v kostele hornímf)
1394- podáno obroči stálé mše. (Cont)

2. Chrám B. Těla & sv. Barbory.

1384 odkázal Heinl Derksmyd 10 kop úroku „cechu a
bratrstvu písařů" (... in die czech und bruderschatt dcr
schreiber), jež nedávno ..k cti a chvále sv. Těla B.“ založeno
bylo; za tento úrok má Ondřej. farář v Dněvicích bratrstvu
sloužiti, (. . . „soll desselben Zinses her Andres, pharer von
Leutolfshayn gewarten. und soll der genannten czechen dinen
und mes lesen oder singen.“)

Po odchodu plebána Ondřeje mají vykonavatelé testa—
mentu Derksmydova zvoliti jiného knčzc, jenž by bratrstvu sloužil.

1584 kaple B. Těla ještě nebylo. nebot testátor si vy—
hražuje „kdyby opat Sedlecký. anebo farář Horský chtěli v tom
překážeti. aby bratrstvo onu pobožnost přeložilo kamkoliv.“šl

1588 počali kapli B. Těla již stavěti. ale jednati bylo
nejen s farářem Dněvickým, v jehož farnosti kaple se měla
stavěti, totiž na občině vsi Dněvice, nýbrž i s vrchnosti
a patronem kostela Dněvického. totiž kapitulou pražskou, již
Dněvice poddány byly. Kapitula svolila. aby na občině vsi
Dněvice založena byla kaple B. Těla a sv. Barbory s vý—
hradou, aby z ní po 8 roků šestina otěr patřila kapitule na

1) Lib. Er. ]. 77.
a) Tamt. lll. 264.
“) Tami. IV. 465.
.) Tal-nt. Vl. C. 10.
5) Tuml. IV. 445.
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důkaz práva vrchnostenského a po 8 letech polovice ofěry
na důkaz práva patronátního.

1596 na návrh plebána Dněvíckého Martina určili vy
konavatelé testamentu Derksmydova oněch 10 kop úroku pro
„novou kapli B. Těla a sv. Barbory“. tak aby držitel kaple
onu ustanovenou pobožnost pro bratrstvo písařů vykonával;
plebán Martin žádal. aby kaplanství toto potvrzeno bylo jako
právní obročí. Podle tehdejšího zvyku vykonal sousední farář
sv. Maří v Gruntě v kapli B. Těla trojí prohlášku; jelikož
nebylo námitek. bylo kaplanství kaple B. Těla kanonicky zří
zcno; právo podací měla z polovice kapitula pražská jako
vrchnost a patron kostela Dněvíckěho. z polovice před—
stavení cechuf')

Kaplanství převzal farář Dněvický. a následek toho byl.
že kostel farní opustil a bydlel u filiální kaple.

1401 apoštolská stolice zřízení kaple schválila. povolila
křtitelnici, hřbitov & Školy a inkorporaci ku kostelu Dněvic
kěmu.3) Před právem zůstával Dněvický kostel stále farním:
ještě 14-27 jmenovalo „bratrstvo cechu k farnímu kostelu sv.
Václava a kapli sv. Barbory s ním spojené“ dva kandidáty.
aby kapitula pražská z nich jednoho zvolila. (Lib. Cont)

14-10stalo se narovnání mezi Konrádem, stálým vikářem
Malínským, podle jména plebánem llorským. z jedné. a Lin—
hartem. plebánem Dněvickým a kaple B. Těla & sv. Barbory
z druhé strany. v ten rozum. že hranice farního práva byly
do podrobna vytčeny. že kněží nového kostela nebudou vy
konávati farní úkony mimo hranice, a že koledující žáci kostela
sv. Barborského nebudou zabíhati za hranice. zvláště ne
hromadně. ')

Nadaní: kaple & oltáře v kapli B. Těla.

Také zde zakladatelé kapli a oltářů stavěli části chrámu.
1388 založila měštka Kateřina Hagr—ová a 10 kopami

úroku nadala oltář sv. Apoštolů a věnovala mimo to stří—
brný kotlík a 5 stříbrné lžíce na udělání kalichu a 15 kop
na ornát a knihy ")

:) Čelakovský. privilegia ll. 824.
„) Lib. Er. IV.—145.

a) Krofta. Monuvzn Votic. V') Soudní Ak. 358 u výtpisValík v Archivu Zemsk.
“) Lib. Er. lll. Jil.
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1400 podán oltář sv. Jana Křt. v kapli B. Těla.
(Lib. Cont)

1400 podána kaple Dískova Danny Marie v kapli
B. Těla. (Lib. Cont)

1400 podáno diuhé kaplanství v kapli pískově (tamt)
1400 .. třetí „ „

lnvcntář kaple Dískovy z r. 1405: kříž velký. stříbrný
pozlacený vážicí 21 hřiven, 4 monstrancí (schránky na ostatky
svatých) 4 menší tabulky stříbrné. 14 ornátů, 4 kalichy
?) mšaly. kniha obřadní „viaticus“. z níž se říkají hodinky
pally, svícny a j.')

1596 zmín. o plebánu Martinu (viz kostel B. Těla)
1410 ,. .. Linhartu (tamt)
1402 ponejprv obsazen oltář sv. Kříže (Lib. Cont)
1402 zřízen oltář sv. Kateřiny; 2)
1405 „ „ sv. Tomáše. Jiří a Eligiaf')
1404 .. .. sv. Michaela.*)

3. Kostel Panny Marie na Náměti.
V listinách sluje též „kostelem dolejším“ (ea inferior).

byl osazen duchovním. jenž slul též plebánem, ač před prá
vem jím nebyl.

Nadané oltáře.

1357 podán oltář sv. Martina. Prokopa a Benedikta a
Jiljí v kapli dolejšíól

1581 z odkazu Furmana a Veinlicha zjednán úrok 12 kop
na 2 stálé mše, z nichž jedna sloužcna měla býti ve špitále.
druhá v kapli Sv. Václava v kostele dolním 6)

1407 založen oltář sv. petra a pavla a sv. Justiny
„in Nemotis'l t. j. na Náměti. ')

1415 podán oltář sv. Václava v kostele dolním
(Lib. ContÍ)

1) Lib. Er. |x.. H. 5.

5) l_ib. Cunt. l 51. Tom psáno jest v kapli hořejší. žc jcst to omyl. vysvítá
z podávání téhož oltaře od týchž patronů 1503. že oltář ten je v kostele Panny

Marie :: úvpdcem je plebánl kostel; Panny Marie. (Lib. Cont. l/2. ó.)ll. 152. I.“
7) Thnmt. Vll. N.3
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4-. Královská kaple v mincovně.
(Král. hrádek, Vlašskýdvůr založ. kol r. 1300 od krále Václava ll.)

14-12zmín: Řehoř Hudera. plebán Starokolínský. probošt
král. kaple v lloře; ) kaple tato měla více kněží. jelikož
představený slul probošt.

Nadaný oltář.

1589 král podává oltář „v mincovně“ (Lib. Cont)

5. Kostel sv. Bartoloměje.
Kostel tento byl pro Čechy. ostatní opanovali Němci

Nadaný oltář.
14-15podán oltář sv. Bartoloměje v kostele sv.

Bartoloměje. (Lib. Cont)

ó. Špitální kaple sv. Ducha, před branou Čáslavskou.

1324 založil bohatý horník, Štěpán pirkner špitál v Hoře
„v mezích mé farnosti“ praví Malinský plebán Oldřich: istalo
se narovnání. aby zakladatel a jeho nástupci presentovali jed
noho špitálního kaplana a plebán Oldřich druhého; po od
chodu Oldřicha má v jeho právo nastoupiti opat Sedlecký; )
byli zde tedy 2 kaplani.

1365 opět lovnání: opat bude dosazovati špitální kaplany
jako patron, rychtář a konšelé budou spravovati špitální
hospodářství; rektora škol bude ustanovovati plebán &chovati
u svého stolu a starati se. aby pohoršení přestala a prospěch
studentů u této fary lépe opatřen byl.3)

7. Kostel sv. Martina.

Zmínka: 1419 zpupní němečtí horníci vmetali do šachet
mnoho českých husitů. zvláště d'o šachty, jíž „Tábor“ přezděli.
u kostela sv. Martina za branou Kouřimskouf)

8. Kostel sv. Jana.

Zmínka: „1421 dne 10. prósince kněží táborští do
kostela sv. Jana vcšli a obyčejem svým služby B. konali.““)

*) Lib. Er |x. N. :
") Regesta lll.
,) Riegger |||. 571 Čelakovský. privilegia u 594.
')V avřinec z Březové. Prameny Děj . V. 352.
5) Tnmt. 520.
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9. Kostel Všech Svatých.
Podle domáci tradice byl tento kostel nejdřív založen:

tradice tato je zajisté odůvodněna příkladem v jiných městech.
kde záhy zakládány byly hřbitovní kostely; hřbitov musil zde
býti hned. když dolovati počali.

V kostele sv. Jiří konaly se prý německé služby B. i za
dob utrakvistických.

Cáslav.
1352 Czaslavia, 2 kopy.

prvním kostelem v městě již purkrechtním byl kostelík
sv. Michaela. nynější sakristie: týž jest však tak malý. že sotva
byl původně určen, aby byl kostelem městským; oprávněna
jest tedy domněnka. že zde stál, v podhradí, již před zalo—
žením města. a že k němu. již pro město. přistavěn byl kostel
větší. nynější kaple Panny Marie. a ještě později chrám sv.
Dctra a pavla.

Až do časů krále Otokara ll. držel Starou Čáslav rod.
zvaný z Chlumu. jemuž ji však král odňal a ku koruně při—
pojilf) S bývalými pány Čáslavě se zde ještě později shle—
dáváme: v kostelíku sv. Michaela jest náhrobek jakéhosi
Jistislava. v němž prof. Sedláček (památky. Vll. 311) poznal
syna onoho Bleha, jemuž byla Čáslav odňata: bud tedy rod
tento Čáslav opět opanoval, anebo. spíše,. byl zde starodávný
rodinný pohřeb: r. 1307 vykonává kostelní práva zdejší. ná—
padník trůnu Česk. .lindřiCh Korutanský (viz dole).

1307 Jindřich Korutanský osvobozuje nadání kostela
sv. Michaela, na Žádost plcbána Jana, kaplana svého.
ode všech útisků a dávekf')

1325 král Jan zadal kostelní práva koruně příslušné
klášteru Sedleckému, na splátku dluhů starých. a na vynu—
cení nových.“l

Sedlečtí však toto právo dlouho neměli, Karel IV. zadá
vání korunních práv netrpěl.

134-1zmín.o plebánu Eberhardovi a 2 kazatelích:
1367 a 1380 zrnin. o plebánu Detrovi '(Rejstř. Desát.

_ 54; Soud. Ak. ll. ó.)

1) Neplach. Prameny Děj. Č. 1". 476.
2) Regesta IV.. 766 :: Čelakovský: Privilegia ll. 154.
3) Regesta. lll. 420.



1580 presentován Ondřei; (Soud. Ak., ll. 52)
1589 král : Jan, po Ondřejovi z Ustí;
1400 „ : Ctibor (z Lužce)ss. Janem;
1406 zmín. o pleb. Jan z Dubé (Soud. Ak. V. 270)
1414 král=ŘehořHudera.kanovníkPraž.po'l'Janovi:
1415 „ =Martin. po Řehoři Huderovi.

Oltářníci.

1558 založilo několik měštanů stálou mši v kostele far— _
ním, a kdyby plebán sloužení mše nechtěl dovoliti. může ji
oltářník sloužiti „v kterémkoliv kostele v městě“'.')

1568—1571 oltář sv. Sigismunda a Martina. zalo—
žcný od měšťanů.“

1581 založen oltář sv. Kateřinyfl
1589 .. ,. sv. Mikoláše:')
1590 ., „ sv. Lin-harta. Felixe a Auktaf)
14-18zmínka o oltáři panny Marie.“)

Kaple špitální.

O špitále děje se zmínka již v době předhusitské, ale
o kapli teprv později;“ ale tehdy špitálu bez kaple oby—
čeině nebylo.

Klášter Minoritů s chrámem Panny Marie.
Dle Hammeršmídae) vystavěl král Václav ll. Minoritům

v Čáslavi klášter, t. ]. svolil a něčím k založení přispěl. —
Někdy za trvání kláštera byla jakási kniha darována „bratřím
u panny Marie“ v Čáslavi.")

1554- byla v Čáslavi konána provinciální kapitula.“l
1599 patřil do kustodie Hradecké mimo iiné též klášter

v Čáslavi (locus ciaslaviae).“)
1) Lib. Er. . 26.
2) Tnmt. l. 90.
3) Tumt. ll. 180.
') Tomt. 111.506.
“) Tuml. IV. 555.
“) Lib. Cont.
7) 1522 vyhořel špitál kostel: (Pamět. Vl. 158)
&) Gloria Ene Vyšchm , p. 225. bez označení pramene.
9) Truhlář, Katalog rukopisu c. k. knihovny v Praze |. 759.

10) Dobncr. Monumentu lV. p. 57. ——Dobntr myslil. že vydává Kroniku Beneše
: Vcitmilc. místo Beneše Minority.

") Burtolomueus Pisanus „Dc Ccnlormitule' p. 128.
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1388 rozsouzena pře. že Droček z Jelčan je povinen
na základě staršího darování platiti klášteru 4- kopy úroku.')

Klášter vzal za své. když se Pražané ku konci dubna
1421 Čáslavě zmocnili.

Trosky budov“klášterních udržely se dlouho, r. 1434
odkázala Zotka z Onšova klášteru jakýsi legát. jenž však
vyplacen nebyl a na opravu nedošlo.?

Zmínka o škole.

1381 presentován k oltáři sv. Kateřiny Mistr Štěpán
(Daleč?) rektor školy, aby Spíše dojíti mohl svěcení.“l

Stará Čěšíáv.

]. Kostel Pal-my Marie.

1310 Bun z Chlumu a synové odevzdávají německým
Křížovníkům „farní kostel v městě Čáslavi" a jeho podací, „jež
nám právem dědičným přísluší.“) Zpráva tato nemůže se
lýkati kostela městského. kde měl dle zápisu z r. 1307 podací
král. a jenž měl tehdy titul sv. Michaela; Chlumští postoupili
Křižovníkům kostel Panny Marie na Staré úsloví, jehož
podací podrželi. anebo si je alespoň vlastnili z doby, když
byli pány Staré Čáslavě. S německými Křížovniky se u tohoto
kostela panny Marie později skutečně shledáváme. R. 134-2
prodal Čáslavský měštan němec. Křížovníkům v Drobovicích
nivu s mlýnem na koňský potah s podmínkou, aby mu do
smrti platili ročně 1 kopu & po jeho smrtí „kaplanu nebo
kaplanům“ kaple Danny Marie na hrádku (in castello) u Čáslavěf)

134-7 dva měštaně věnují 25'gr. úroku „ku kostelu panny
Marie“ na místě, jenž sluje ..Durksta'dl" (hrádek).“l

1378 měštan Čáslavský věnuje kapli Mariánské na Hrádku
(aut das Burgstadl czu Cappelln unserer lieben Frauen) 4- kopy
úroku. na denní mšiÍ)

1) Lib. Er. Xll. B. 6.

5) Tamt. IV. 440.
“) Rukop. Drážd. č. 3105, z listin němec. Křížovníků. opis v Museu.
') Tumt. &. 4247.
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2. Kostel sv. Martina.
1571 Čáslavský měštan Roth prodává Findrovi 4- kopy

úroku z dědiny „u kostela sv. Martina'íl)
1590 oltářník sv. Linharta v kostele městském byl po

vinen čtyřikrát ročně sloužiti „v opuštěném kostele sv. Mar
tina" nad starým rybníkem za městem.2

Libenice a Grunta (dva kostely).
1552 Lybeznycz (chybně) 7 věrdunků; 1569 Lybenicz
in valle beatae Virginis; 1599 Lybenicz in vallc

beatae Virginis.
Ves patřila klášteru Scdleckému hned od jeho založení.

ale podací kostelní příslušelo archidiakonům Kouřimským.
1505 šachta „v údolí kostela Danny Marie."l- _
Na blízku byl již ve 14. století kostel sv. Magdaleny

v Gruntě : druhý.
Kol r. 1558 měšťané Horští Frydman ze Znojma a Bc—

nišlín sdělují arcibiskupovi. že farní kostel sv. Magdaleny
jest již po delší dobu bez duchovního, pročež rozmnožují
nadání: věnuji louku u potoka. z níž vychází 1 kopa úroku,
lidé slibují. že zjednají též ] kopu a že věnují nějakou roli
a staveniště. kde vystaví farní dvorec; preser'tují Mikoláše
a žádají o jeho potvrzeníf)

1558 „Lubenicz“.archidiákon Kouřimský = Mikoláš.
po “1“Mikolášově.

1567 plebán Mikoláš praví. že kostel jest rozdělen:“)
naráží na ono odděleni kostela sv: Magdaleny. Později ob—
jevují se oba kostely pod správou opět jednoho plebána, jenž
sídlel v Gruntě.

1576 Mikoláš, plebán „v údolí Panny Marie“ jest při—
praven ku přijetí svěcení na kněžství; (Soud. Ak. l. 556)

Kol r. 1585 komutoval Mikoláš, řeč.Durkrabě, plebán
„kostela D. Marie v údolí. jinak v Gruntě“ s Miko
lášem. piebánem z Bykáně: tento Durkrabě přel se s Bohu—
slavem. měšťanem Horským o dvorec s dvojím poplužím
v Hořanech a *rekuroval až do Říma: než pře rozhodnuta

.) Lib. Er. 1. 90.
2) Tumt. IV. 555.
“) Regesta ll. 1213.
') Tadra. Cuncellario Arnesli. p. 4-51.
:) Rejstřík Dcsól. 54.
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byla, komutoval s Bykaňským: lento spokojil se, aby mu
z onoho dvorce v Hořanech vycházely 2 kopy úrokuf)

1398 „Grunth“. archidiakon Kouřimský : Mikoláš.
(ollářník ss. Boršem):

14-04-„Grunth“, archidiakon = Jan Engliš, (ollářník
v Hoře) ss. Křížem:

1405 .,Grunth“, archidiakon : Jan. (ollářník v Hoře)
ss. Englišem.

Dněvice.
1352 Dnyevicz. 72 gr.

Horští Němci ves tulo jmenovali „Leutelhofhein“. Pansíví
i podací kapiluly Pražské. (1274- Otokar ll. osvobozuje od
náliskú zboží kostela pražského v Dnčvicích v kraji Ctislav—
ském. 2) 1363 uzavřela kapitula s horníkem Ruthardem smlouvu.
aby na její náklad založil v Dněvicích. blíž dolu Osel. nový
důl; kapitula brala potom z něho nějaké užilkyfll 14-37 Sig—
mund zapisuje úrok na vsích kněžských: Doličanech s mlý
nem. Bramburcích. Rovném (= Dněvice),Bílejově & 2
člověcíchv Dečkách.'

1338 zmínka o koslelc a plcbónu; stal se zde zázrak
s B. Tělem.")

1362 Bušek, archidiakon Kouřimský. jako kanovník Draž.
—'—Konrad (z Velelib) ss. Mauricem.

1388 zmín. o plebánu Ondřejovi; — za něho zalo
žena byla ve farnosti Dněvícké kaple B. Těla; plebán Dně—
vický sídlel potom u této kaple, kostel farní osiřel. až konečně
i se vsí zmizel, šachty jej pohltily.

Vícemilice (Licoměřice)
1352 Vyczemilicz, 9 gr.

Dodací příslušelo ku 2 zdejším dvorům.
1368 Bušek a Jan z Vícemilic : petr, (ze Semic)

ss. eňkem;
1370 : Petr (z Rudé. Lito—

—_ mysl.d.)sspetrem:
1) Lib. Er. X111. 8.
2) Rukop. Kapilul. ll. 31.
a) Čelakovšký. Privilegia ". 496.
') Archiv Čes. ll. 186.
") Prameny Děj. C. N. 426.



1375 Mikoláš a Tomáš 2 Víčemilic= Jan (z Měchovic)
ss. Delrem;

1376 Matěj (od sv.
Kříže v Chrudimi, l.ilomyšl._d.) 55 Janem:

1383 Tomáš 2 Vícemilic, — Mikoláš z Lipoliic (r. 1375
psán z Vícemilic) = Hodík (od sv. Kříže v Chru—
dimi) ss. Matějem;

1385 liléž = Davel. (ze Slatiny) ss. Hodíkem:
1391 Beneš, purkrabí na Žlebich. (poručník ?) — Kenišav

vdova z Vícemilic = Havel, (ze Stebuzevsi)
ss. Davlem;

1396 Vavřinec z Vícemilic. — Kcniša, vdova z Vícemilic
=Vavřinec (7.Makova. Litomyšld.)ss Havlem;

14-12 petr z Vicemilic (mislo Keniše) — Machna vdova
po'l' Vavřinci z Vícemilic—= Václav (z Újezda)
ss. Vavřinccm;

"I' 14-09 Mareš a Tomáš ze Starkoče (1375 měl něco
ve Vícemilicích viz nahoře) určují pro kostel 3 kopy úroku
ze Starkoče. )

Horky.
1352 Horká._12 gr.

1268 Ondřej. plebán z „Horec“.2)
Dodací měli držitelé vsi, do r. 1385 dvou. odtud pouze

pp. z Chlumu.
1358 Sezema z Rochova; —_Diviš z Chlumu = Jeronym.

po "]"Mikolášovi:
1358 — ., ,. =Beneš,po

'l'Jeronymovi.
(V době následující nabyli Chlumšlí celého podacího, ač

jim zde jen malá čásf vsi patřila R. 14-17 při dělení rodového
maieiku obdrželi bratři Vilém a Diviš panství Košumberské
a v Horkách podací se zahradou. t ]. malým kmecím
dvorem, s úrokem.) Osiatek vsi. zejména 2 dvory poplužní
a2 krčmy měl jiného pána. R. 1391 a 1392 měšťan Čáslavský
aŠpigler obci Čáslavské prodal 3 dvory kmecí v Horkách

;) Lib. Er Vlll. F.

7) Regeslu. IV. 726 inkobsvědek podepsán s iinymi sousedy na listině Drolmvickě.“) Pozůsí. D. Z. ll.
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a dvůr poplužní s menší krčmouf) 1404- Jan Vlk z Voikova
prodal měšťanům Čáslavským dvůr poplužní a krčmu.2

1385 Diviš z Chlumu _“ Marek (z Krásné Hory) ss.
Benešem;

1393 .. : J a n. (Nasavrk, Litomyšl. diec.)
ss. Markem;

14-08 Jan a bratři z Chlumu : Petr, po “l"Janovi

Řečeňany.
1352 Rzeczenan. _6 gr.

Dle autentiky nalezené 1737 založil kostel Dředboi (či.
Budivoi ?) župan čáslavský a biskup Daniel ho r.1ló5 vysvětil.8)

panství i podací ze 2/s kláštera Sedleckého, 7, % domá—
cího pána. (R. 1333 patřily ku klášterní rychtě Trnavské
„Rzecychnaa chětín.“

1376 opat Sedlecký — 2 hlasy: — Kačka. vdova po
'1' Sulkovi z Řečňan. 1 hlas : Oldřich. po
“I'Svachovi;

1377 Sbyněk. klient z Řečeňan slíbil. že Oldřichovi
nebude překážeti v držení kostela. 5) .

1354 prodal klášter svůj díl pod úrok Mikoláši ze Spy—
tovicf) ale podle podávání z r. 1376 si klášter podací podržel:
však již r. 1402 podává kostel nástupce Spytovického. bez opata.

1402 Jindřich Lacenbok. — Sbyněk z Řečeňan : Petr.
po “i"Oldřichovi. .

_ 1405 prodal Jindřich Laccnbok opatu Sedleckému dvůr
v Rečňanech s 3 podsedky a krčmou a 1 podsedkem v La
bětíně. s rybařením v Labi. iak to klášter r. 1354- Mikoláši
ze Spytovic prodalf)

Kojice.
1352 Koiicz 12 gr.

Rom. stavba s absidou, věž v celé šířce kostela. v l.
patře stopy podvojného rom. okna.“l

.) pozůst. D. Z. |. 539 a 546.
2) Tamt. ll. &.
a) Lcllncr. Děj. umění |. 96.
.) Regesta IV. 52.
“ Soud. Ak. !. iai.
“Š Riegger HI. 410.
7) Riegger. 1.c.
8) Soupis pam. l. 18.
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Panství i podací kláštera Sedleckého.
1558 klášter dokázal proti nápadníkům. že již 57 roků

pokojně drží vsi Kojice, Vinařice a Záboří;') r. 1545 nápad—
nici bratří Dalibor a Vršek uznali. že zboží v Koiicích a
iiných vsích od jejich otce Držislava zákonné přešly v držení
kláštera.'

1565 opat Sedlec. = Hašek. po 1" Chvalovi;
1405 „ ., : Mikoláš, po "]“Zdislavovi:
1408 .. ., : Jan. (z Losenic) ss. Janem:
1418 „ ., —: Petr. (ze Slavošova) ss. Janem.

Křesetice.
1552 Krzesschicž, 15 gr.

panství i podací kláštera Sedleckého (vi7. tamt)
1562 opat Sedlec. = Mikoláš. po “]"Velislavovi:
1564 „ .. "—Jakeš (oltářník v Praze) 55. Mi—

kolášem;
1577 ., Jan (z Chotěboře)ss. Jakšem;
'l' 1581 plebán petr zakazuic prohlášky o presentaci.

(Soud. Ak. ll. 77.)
1400 opat Sedlec. = Jan Veronika (mansion Draž)

ss. Petrem:
1417 :: Konrád, po "|“Janu Veronika.

Heřmaň.
1552 Hermans, 27 gr.

panství i podací kláštera Vilemovského (viztam.)
1562 opat Vilemov.—" Ondřej. po "|"Markvardovi;
1574 ,. . _“ Jan Rus (z Činěvsi) ss. Va—

vřincem;
1410 : Mikoláš (oltářník v Hoře K.)

ss. Janem Rusem.
"l" 1412 Jan z Chuchle věnuie 1 k. úroku z Chuchle

na výroční zádušní pobožnost „v kostele svém“ (t. ]. byl do
Heřmaně přifařen); každý rok 0 této pobožnosti má dárce
a jeho nástupci věnovati 1 groš a svícial

1) Regestov IV. 212.) Tnm'. V.
a) Lib. Er. Vlll. 50. 6.
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Vysoká.
1352 Alta. 33 gr.

Sakristie. původní kostelík. ve slohu ro m.')
Panství i podací majitelů Vysoké. ve 14. stol. horníků Písků.
1367 plebán Jan, (Reistř. Desát. 55)
1371 Petr Písek. horník &mincmistr = Petr. po 1“Jana:
1382 „ „ „ „ ——Petr, po?
1386 ., „ „ —Benedikt(zHoš—

talovic Litomyšl d.) 55. Petrem:

1403 Vál-Clia;sVersiucherhorník (poručník?) Martin poene
14-07 Jan z Tuchbtic & Petr Pisek : Petr (z Kadova)

ss. Martinem:
1409 Petr Písek a syn Jíra : Pavel, po 1'?
14-15 Mikoláš & Hanušek Písek _—Jan (z Týnce) ss. Pav—

lem. (nedošlo na to).
14-17 = Proček(z Kácova) ss.

Pavlem.
Vikář.

14-07 plebán Petr slibuje. že bude držeti vikáře. jak to
bylo od starodávna.“)

Chotusice.
1352 Chotussicz, sive Chotvicz, 18 gr.

Panství i podací kláštera Sedleckého, jemuž byla ves
věnována iiž od zakladatele Miroslava.

1362 opat Sedlecký : Ján. po "]“Petra;
(1368 zdědil plebán Jan nějáké pole v Chotusicích,

poplatné klášteru; týž se zavazuie. že bude plat klášteru od—
vádět. jako posavádní majitel. 3)

1389 opat Sedlec. —Petr (oltářníkv Praze) 55.Janem;
1390 „Cliotusic. al. Kotvicí opát—— Konrád (z Krupé)

ss. Petrem;
1392 opat: Petr (7 Třebonína)ss. Konrádem:
14-01 ,. = Konrád (z Třebonína) ss. Jánem.
1) Lehncr l. 242.



"l“ 1389 Čeněk. klient z „Korytnic“ slíbil. Že bude od—
vádět desátky v paterém _zrnu z dvora v Korytnici.') Do—
zdější prameny cisterc. kladou sem proboštství sv. Drokopa. —
bylo—lizde. bylo to sídlo mnichů-hospodářů s kapli sv. Drokopař)

Kluky.
1352 Clux. 18 gr.. 1384- Klux.

Dodací držitelů zdejšího zboží. ve 14. stol. horníků.
1358 Kunclin. horník : Gotfried, po “j"Janovi:
1378 plebán Gotl'ried: (Soud. Ak. ]. 323)
1382 „ Ondřej: (tam!.. 11. 130)
14-00 Henslin Firman. horník := Daniel (z Reymerštatu.

Litomyšl. diec. morav. části) 55. Azlbertem
1408 Jan Munccr,horník-—'Vavřinec. po Danielovi:
14-17 Martin Náz. „ = Mikoláš. po res. Vavřince.

Lochy.
1352 Mel sive Losch, 12 gr.. 1367 Mel sive Loth.

Od nepaměti a z neznámé příčiny podací kláštera Sá—
zavského. jenž zde však jiného majetku neměl.

1571 opat Sázavský — Jan po “|" Ondřeje:
14-09 „ ,. = Štěpán. po "I?
14-11 „ „ = Mikoláš (ze Zvonějova) ss.

Štěp ánem:
14-19 „ ,. = Dříbyk (ze Živohoště) ss. Mi

kolášem
1“ 14-11horník Konrád Náz. majitel od r. 1407 dvoru

Drchova v Loších. zatopil novým rybníkem nějaké kostelní
pozemky; náhradou dal 6 jiter pod kostelem. Znalci: Vavřinec.
plebán z Kluk a Hrdoň z Církvicesl

Zehušice.
1352 Zehussicz, 11 gr.

Dodací domácího pána.
1361 Vítek ze Zchušic = pavel. po “j'.7
1) Lib. Er. X". 5.
“) Theobald. Gesch.Gd. Hussilcnkrigcs. p. 259 praví. že mimo jiné husité 1421

zničili kláštery. .Míchelově (. Vilemově'). v Chotěšicích.
)Lib. Er. Vlll. D.
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1572 Hynek a Ješek ze Žehušic—= Hanek. po 1“Pavla;
14-09 Vítek ze Žeh.—_--,Václav (z Nasavrk. Litomyšl.d.)

55. Hankem:
1415 „ : Svatoslav (z Heřmanic u Vile—

mova) ss. Václavem:
Vavřinec (7 Újezda. Bydžov)

ss. Svatoslavem;
14-19 = Václav, po "1“Vavřinci.

Církvice.
1352 Czyercovicz. sive Czyercquicz. 9 gr.

1415

Podle názvu byl zde původně kostelík dřevěný. Byla—lí
ves pojmenována podle „Církvice". byl zde kostel iiž r. 1276.
kdy_se připomíná Markvartz .,Circhovic".')

Z neznámé doby majetek i podací kláštera Sedleckého.
1556 opat Sedlecký = Mikoláš (z Mnichovic) 55. Je

ronymem;
1585 .. = Jan(z Kravař)ss.f'rantiškem:
1597 „ = Hrdoň (z Bělé) ss. Markem;
1415 „ + Mikoláš. po 1- Hrdoňo-vi.

Krchleby.
1552 Krchleb, 6 gr.

Dodací pánů na Krchlebích. horníků.
1352 plebán Václav, (Reistř. Desát. 55)
1585 Pešlín Brodský. horník—_ Frenclin (z Líšnice)

ss. Vavřincem;
1591 Ondřej Dolner horník= Jan(z MladýchBuků) ss. ?
14-05 =Mikoláš po'l'Mikolášovi;
14-08 Václav ze Svatéhopole*-—J an (z Kojic) ss. Miko—

lášem:
14-10 ——Jan po 'l' l'l-avlovi:
1+l5 Jakub horník=:Mikoláš. po res. Jana

Starkoč.
1552 Starkocz 50 gr.

Dodací měli držitelé části zdeišího vladyctví.

.) Regesta. IV. 754.
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1359 Svatoslav z Busovny—_ Markvart po 'j' la novi:
1363 .. —Havel. po sesazení petra.

poněvadž v zákonitém čase nepřijal svčccní.
1398 Detr,klient z Vícemilic : Linhart, po res. Havla:
1411 Maršík a Tomášek ze Starkoče “ D ro k o p (ze

tomíře) 55. J a n e m;
1411 „ = Kašpar(ze Sudi—

měřic)ss. prokopem;
14-13 .. Hartvin (ze Šla-»

panova)ss.Václavem
"I' 14-14-patroni Mareš ze Starkoče a bratr Tomáš věnují

13 jiter lesa ..Derkydel“, aby každou sobotu zpívána byla
Mariánská mše sv.')

Tchořov.

1352 Chorzan sive Korczan, 15 gr.: 1367 Chorzan
sive Chorczan; 1384-Chorzav sive Korczan: 1399

horzav sive Chorsain; 14-05Korsan.

Vidíme. že název osady nebyl ustálen, ač leccos musime
přičísti na účet písařův. v DD. se objevuje též tvar „v Cho—
řovách“, nebo „v Chořovém“.

Dodací měli držitelé Tupadel, ale pouze podací; ves měla
jiné pány (Václav z Tupadel měl — projednáváno na soudě
dvor. 1465 — Tupadly, tvrz. dvůr popl.. 1 podsedka a za—
hradu: v Lovčicích 2 dvory kmecí. v Busovně 3 dvory kmecí.
v Skryjích 3 dvory kmecí s podacím v ChořováchÍ)

1364- N. = Heřman. po?

1371 Nácek aVbratřiz Tupadel = Voyslav, po 'j' Heř—mano
1387 Litvinz VTupadel= Jakub, po 1" Vojslavovi )
po smrti Litvínově připadlo panství Tupadelské kíáli, jenž

je prodal Beneši ze Smrdova. (Do “I' Litvina, — pozůstalost
projednávána r. 14-00 — mělo Tupadelsko připadnouti králi;
ale Beneš z Tupadel dokázal, že dědictví v Tupadlech a
..Chořovách“ držel Hynek Tluksa z darování králova;'l Tluksa

1) Lib. Er. x

8) Soud. Ak. 11. 417'.
') DD. x1v. r. 200.
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prodal Tupadel Beneši ze Smrdova 1394 dědictví v Tupadlech
s podacím v Chořovách (in Chořovy).')

Vikář.

Z jakéhosi věnování vykazuje patron Beneš z 1411 na
svém zboží v Třeboníně 3 kopy a 20 gr. úrokuf') a přidává
2 kopy z Třebonína jako příspěvek na vydržování kaplana
čili příručního vikáře: Jakub plebán zdeiší a děkan Čá—
slavský.8)

Vidice.

1352 Vidicz, 9 gr.
Dodací pánů Vidic. ve 14. století horníků.
1362 petr, horník = Apollinář, po '1' Mikolášovi;
1394 Franěk, ., : Václav, po 1" Dancovi;
1394 .. řeč.Giesser : Jan. po res. Václavu:
1405 Konrád Náz.horník : Václav, po “I'Benediktu.

Lipoltice.
1352 Lipoltic7 27 gr

Kostel stojí o samotě. & jest náspem a širokým příko
pem obehnán (Damát. V" 156)

Dodací domácích pánu.
1377 Jan 7.Lipoltíc,— Jindřich Lacenbok : Jan (z Rači—

něvsi)ss.Mikolášem;
1378 .. — . ., =Vok.po'l'Janovi.
1383 Václav, řeč.Kavalec- **Ba rtoloměj (z Bučic) ss.

a em:
1395 :: Děth (z Luh) ss. Barto

lomějcm:
1399 = Václav (z Dněvic) ss.

Děthem:
1408 plebán Václav. podepsán na listině Třebonínské

(viz tamtéž);
'l' 1399 pře o desátky ze dvora v Doběžovicích ro7.

hodčí N. ., plebán „v Stoiečicích“ (Stojících) a N.
plebán v Dřclouči, oba z Litomyšlské diec. rozsoudili aby

l)l3ozůst1.\1.D. Z. ].

')Lib. Er. Vlll. 13820x. E 10.“) Taml. Vlll. N,
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z tohoto dvora odváděno bylo 5 měr pšenice a 5 měr ovsa.
a že plebánu nemá býti bráněno v uživání 2 rybníků.?

T 1401 z testamentu Jana ze Štěpánova a Havla z Bene—
šovic zjednal Ješek ze Zdechovic pro kostel 56 gr. úroku
ze vsi Lhotkazl

“|“ 1406 Anna. vdova po '1' Beneši ze Starkoče. jinak
ze Kbanic (Urbanic) věnuje 1 kopu úroku ze dvora, jejž
tamtéž má.“l

Třebonín.
l332 Trzebon'yn, 24 gr., — 1367 Alba ecclesia. sive

rzcbonyn.
Podací spojeno bylo se zbožím Třebonínským jež však

již ve 14. stol. bylo rozděleno; menší část s částí podacího
patřila vladykám domácím (viz dole prodej této části r. 1408)
druhou část měli již 1361 páni z Paběnic.

1361 Dříbyk z Daběnic. — Dobrohost z Třebonína ::
Frycek -(plebán ve Svídnici, Litomyšl.d.) 55.Ja ne m.

1363 titěž : Václav, po.“l' Fryckovi;
_1383 Krušina ze Stříteže (u _Žehub, držel Daběnickou

část Třebonína již 1373 — viz níže narovnání o desátky. kde
se jmenuje Čeněk Krušina z Lichtenburka) r' Vilém. po 1“
Václavově:

1380 jeden patron prcsentoval Prokopa. druhý Tomáše.
tento ustoupilga Prokop byl potvrzen.“l

139l Jindřich z Lipého (nástupce na Dabčnicích po Kru—
šinovi) == petr. po "l" Prokopovi; ale budoucně má pre—
sentovati Matěj z Třebonína, majitel Třebonínského hlasu.

1392 Jakub Písek. horník (pán na Daběnicích). ——Matěj
z Třebonína jinak 2 Jaroslavic :: Konrád (z Chotusic).
ss Detrem:

1401 plebán Konrád; viz v desátcích
1401 Titéž :—-Jan (z Chotusic) ss.Detrem(?)
1408 Matěj z Třebonina prodal čtvrtý díl. řeč. Homolov—

ský v Třeboníně s čá5tí podacího Jakubu Diskovi na Dabé—

1) Lib. Er. Vl.36.15 3.

') Soud Ak. || 75 70 so.
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nících. 1) Od té doby patřil celý Třebonín s celym podacím
k Daběnicům.

Po Diskovi držel Paběnice horník Versucher (1414 Ver—
sucher siednocuje se s Vikéřem z Myšlína s dědictvím:
v Daběnicích hrad. městečko.Vytošice, Zbožňov dvůr
popl. Úiezdec Semětín, vel- hotě 3 dvory km. v Třebo—
níně úrok a celé podací kostelní. ) Brzy na to prodal
Versucher panství Dobčnické Bcneši z Řepčic.3 '

1417 Beneš z .Daběnic = Mauric (oltářník v Hoře)
'ss. Janem.

"l" 1373 Čeněk Krušina z Lichtenburka (tehdejší pán na
Daběnicí'ch) “Určuje pro kostel v Třeboníně plné a celé desátky
z popluž. dvora v Olšanech; příslušného k Daběnicům. mimo
desátky pro plebána v Klucích, v jehož farnosti dvůr tento
leží. Jelikož ale tento dvůr jest od Třebonína vzdálen a při—
váženi desátků obtížno, smluvil se r. 1401 Třebonínský plebán
Konrád s Jakšem Díškem. tehdy pánem na Daběnicích. aby
místo těchto desátků odváděny byly ročně 5 kopy. mimo
8 korců desátků pro plebána v Klucích.)

"|" 1408 narovnání mezi Třebonín. plebánem Janem
z jedné a mezi osadníky z Třebonína, z Lomce & ze
Lhoty z druhé strany: plebán má držeti vikáře a klerika
podle práva. není však povinen posílati vikáře ve dny sváteční
do filiálního kostela v Dab'ěnicích zpráva, nýbržZdobré
vůle, ale bez klerika: plebán má vydržovati lampu po půl
roku'1a'o$adníci “též půl roku; klerik má dostávati za obsta—
rávání lampy od faráře 2 gr. a od osadníků též 2 gr.

Znalci plebáni: Jan Rus v'Hcřmani, Václav z Lipoltic
a Jan z Gruntyf) O tomtéž jednání _v zápise v Soud. Ak.
Vl. 202 jmenováni isou osadníci: z Hraběšína. z Třebo
nína ze Lhoty Dolní, Lhoty Horní: mimo ty podle ho—
řejšího záznamu též z Lomu.

"l" někdy před r. 1412 postoupil JakešDísekkostelu
2 lány v N., místo desátků z „Dubré“(?); r. 1412 to Václav
z Daběnic uznává."l

') Soud. Ak. Vl. 343.

2) pozůst. D. 22. ||. 111.3)Tam1. ll.
') Li.b Er. VI. M. 5.
'“)T amm1. IX. C 11.
“) Toml. Vlll. R. 4.
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Vilemovice.
1352 Vylcmovicz. 6 gr.

panství i podací držitelů domácího zboží. původně celé.
potom jen z části v držení domácího rodu.

1358 Jan a Martin z Vilemovic = Mikoláš. po 1“
Theodorikovi.

Mezi 1358—1385 byly Vilemovice rozděleny: část podržel
domácí rod. části nabyli měšťané Horští a po nich áslavští.

1385 Heřman z Vilemovic. podle střídání s horníky =
Václav. po "|"Míkolášovi;

1391 Mar—holt.měšťan Čáslavský. — Heřman z Vilemovic
: Mikoláš. po Václavu.

(Mezí 1391—1395 po 1" Marholta. Valkouna a Vaňka.
měšťanů, hájí proti nápadu král. komory jejich pozůstalost:
ve Vilemovicích dvůr popl. s příslušenstvím Václav z Dobro—
vítova jménem vnuků hořejšího 'l' Vaňka; právo si dělá též
výprosník Petr Koníř. strážník králův. DD. XlV. f. 195)

14-00 Václav z Dobrovítova. — Petr Koníř. —---Chval
&Mareš z Vilemovic: Jan, po res.Mikoláše.

(Kol r. 1400 zemřel Chval. syn Heřmanův — viz 1391:
pozůstalost jeho; ve Vilemovicích dvůr popluž,..dvory km..
něco v Literátově Lhotě a Stranově Lhotě. hájí Mar
keta. matka Chvalova. DD. XIV. t. 210)

14-17 Konrád a Ondřej z Čížkovic (díl domácích. ale
jak se zdá, již v držení jiného rodu) — Václav z Vilemovic
(část měšťanská): Jan. po Janu:

“I' 1405 Jan z Chválovic podle testamentu "l" bratra
Detra. vykazuje 30 gr. úroku z Chválovicf)

"l" 1408 7. testamentu "l" Chvala z Vilemovic vykázán
úrok 2 kop.2) \

"l“ 1410 Václav z Vilemovic vykazuje ] kopu úroku na
] člověku ve Vilemovicích, jak to byl druhdy Jan Valkoun
z Čáslavě kostelu odkázala)

Suchdol.
1352 Suchdol. 30 gr.

Dodací domácích pánů. ve 14. století horníků.
—'_Lib.Er. V.650.)

") Tami. Vlll. D. 6.
3) Turnl. VIII. K. 6.
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1555 Temlin horník — Vilém (z Velké vsi) ss. Jakubem;
1558 „ Jan(z Hrobů) ss. Vilemem:
1561 ? ÍOndřej (zeSmrdova)ss. Janem;
1566 Prokop. „ = Diviš (ollářník Boleslavský) ss.

0 n d ře ie m ;
1577 .. „ : J a n (z Březové, Olomouc. diec)

ss. Divišem;
1594- Delr písek. horník= Jiří. po "I' ?
1415 plebán Mikoláš (viz Pečky).

Markovice.
1552 Marcovicz. 18 gr.

D0 r. 1282 podací biskupa pražského. od r. 1282 kláš—
lem Vilcmovskčho. později pp. Žlebských.

1282 dal biskup Tobiáš klášteru Vilemovskému ves Mar—
kovice s podacím kostela sv. Jiří. výměnou za Sulice )

1284- opat Vilemovský—— Čeč (Checho) )
1566 Anežka. vdova po 1“Hynkovi ze Žleb.= Martin.

0 "l"Jakubu:
1597 plebán Martin resignoval pro sláříf')
1597 spor: král presentoval Vavřince a Štěpán z Opočna.

zápisný držitel Žleb. Karla:') Karel se udržel.
1406 zmínka o plebánu Karlu; (Lib. Er. V. 708)
R. ? — (ieště za arcibiskupa Konráda) Jan z Opočna

== Mikoláš. po '" Karlu.
Vikář. _

1597 Mikoláš, vikář v Markovicich.")

Bykáň.
1552 Bitans. 27 gr., 1567 Bykans. 1569 Bylans.

panství i podací pp. na Malešově.
1559 Durkard.dvormislrcísařský= Bedřich, po'l' Ja n u.
Kol r. 1560 koupil Malešovsko Sedlecký opat Václav:

viz Sedlec.

1) Regeslal. ll. 555.") Tum1.|l.
3) Soud. Akj 7111.232.
') Tnml. lll
B)Tuml.111. 272.
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1560 opat 5ed|ecký= Jan (z Olom.d.) 55.Bedřichem:
r. 1564 prodal opat Václav Malešov Ruthardovi. horniku.
jenž jej držel ještě 1592. viz dole kol r. 1592.

Před r. 1565 N. : Mikoláš Durkrabě (z Grunty) ss.
Mikolášem:

1590, 1592 plebán Mauric (l_ib. Er. Xll. — lV. 4-71)
1400 plebán Mauric. děkan; (Lib. Cont)
14-07 Václav Ruthard z Malešova za souhlasu krále (proč ?)

= Antonín, po "j"Mauricovi;
1415 Martin Kladný. purkrabí v Mostě. jménem králo—

vým = Jan (z Olbramovic) ss.
Antonínem;

14-16 „ z Tčchlovic, purkrabě Mostský :
Hip'olyt (z Dertoltic)ss. Janem-.

1417týž = Václav(zVápna)ss.Hipal'ytem;
“I' 1590 Albert z Březové postupuje“ kostelu 1/4 lánu

blíž Oumonína místo desátků z Březové; pleb. Mauricfl'
před r. 1592 horník Dísek věnoval 1 kopu úroku ze

svého *dvora v Oumoní-ně: r. 1592-převedl plat" ten na
zboží, jež Ruthard v Bykáni má; plebán MauricÍ)

Sv. Jakub.
1552 Mons. Jacobi, bbagr.

Velmi památná román. stavba? dle autentiky nalezené
v oltáři na empoře byl kostel tento vystavěn od Marie a jejich
synů Slavibora & pavla. a od biskupa Daniele r. 1165 u
přítomnosti krále Vladislava, a_královny Judity vysvěcensl

Jireček v Damát. IV. 2, 1?6 důmyslné dokazuje. že za—
kladatelkyně Marie byla manželkou Slavibora, jenž r. 114-5
s knížaty moravskými zákeřněnpřepadl Olom. biskupa Zdíkaf)
Za toto těžké provinění upadli do přísné klatby: mezi kletými
jmenuje se skutečně SláVibor."'l bezpochyby otec onoho Slavi—
bora. spoluzakladatele kostelaý Kostel založen byl v Župě

áslavské a onen Slavibor—starší byl as zde županem &tudíž
sousedem knížat moravských. nebot župa Čáslavská hraničila
s Moravou. 

:) Lib. Eerll. C. 13.
' umt. . 5 l.
3) Regesta l. 158.
') Prameny Děj. Č. ll. Jarloch. 414.
“) Friedrich. Codex [. 146
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Aby byl klatby zbaven, bylo mu uloženo přísné pokání,
jež v podobných případech bylo obyčejně zmírněno (kníže
Břetislav I. byl za hroznou svatokrádež jíž se dopustil v Hvězdně
též proklel: aby klatba s něho byla sňata bylo mu uloženo
aby založil kapitulu. což též vykonal -v Staré Boleslavi).

Drovínílý Slavibor však bezpochyby zemřel v klatbě
anebo alespoň dříve nežli mohl uložené pokání vykonati pro—

čež to za něho vykonala manželka a synové založivše
kostel zdejší.

Těžce se provinil *na poutníku. proto za pokání založen
byl chrám ku cti patrona poutníků. sv. Jakuba, snad místo
původně uložené pouti k sv. Jakubu do Kompostely.

V době neznámé stala-se ves majetkem kláštera Sedlec—
kého, jenž zde vykonával podací právo.

1356 plebán Kříž; (viz dole)
1357 opat Sedlecký“ Jindřich(zOskobrh) ss.Křížem;
1363 „ : MikolášHolgut po'j'Jindřichu;
1363 „ „ =- Klement (z Radešova, Rodisturt)

.Mikolascm Holgutem;
1374- „ ,. —_Adam (2 Dopoviček) ss. Klement.;
1377 ,. „ —_Johlin (z Příbramě uhel) ss.

Adamem:
1394 plebán petr; (Soud. Ak. Vll. 153)
1397opat Sedlecký“* Jan (z l'lolubic)ss. Petrem:
14-09 „ : Václav, po "|"Janovi.
(1408 plebán Jan. děkan Čásl. Soud. Ak. Vl. 278)
“l" 1356 pře mezi plebánem Křížem a Vlušem, horníkemš

rozhodčí: Sedlecký opat Jan rozsoudil že Vluš má "z jakýchsi
ó lánů v mezích farnosti ležících ročně odváděti desátku
z každého lánu 1 korec žita a 1 korec ovsaÍ & mimo to za
ušlé drobné příjmy, jež by plebán bral, kdyby lány ty sóusedy
osazeny byly, má Vluš jednou pro vždy složili 15 kop hotově')

Bučice. ,
1352 BudezicZ 18 gr.

panství i podací kláštera Vilemovskěho. viz tam
1380 plebán Bartoloměj (Soud. Ak. ll. 73)
1) Riegger HI. 367.
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1383 opat Vilemovský: Vok (z Lipoltic)ss. Bartolom.:
1396 .. .. =Myslibor(z Lovčic)ss.Vokem.

Jeníkov Golčův.
13.52"Jennykov. 24- gr.

Dodle prof. Sedláčka byl farním kostelem nynější kostel
sv. Markety.

panství i podací měli držitelé tvrze v Římovicícli.
1359 Ješek Talal'us z Říčan (na Římovicích. viz 1376)

== Oldřich. po "[ petra;
1360 týž ; Svatoslav. po "l“Oldřichovi:
1367 plebán Slavibor: (Reistř. Desát. 55)
1369 Jan z Říčan == Ondřej, po "l" Slaviborovi;
1376 Jan, klient z Římovic :: Mikoláš (z Bračic) ss.

ndřeiem;
1386 plebán Mikoláš. (Dozůst. D. Z. |. 500)
V této době koupili Římovice pp. z Chlumu.
1398 plebán Heřman Chrt — koupil od Msticha

z Chlumu 1 kopu úroku v Hostoulicíchf)
1407 Jan a bratři z Chlumu : Detr (z Vinařic) ss.

Martinem; _
1390. 1392 plebán N.. děkan Cáslavský (Lib. Cont)

Okřesaneč.
1352 Okrzesans. 24- gr.. 1384-Oki-ziesanecz

Danství i podací pp. z Chlumu. od dob neznámých.
Zbytky slohu román., rom. portálek. hlavice icho polo

sloupků s lupeny. zdivo nápadně tlusté. štít s vodorovnými
břevny. snad Chlumský/chill

1358 Diviš z Chlumu ——'-Vilém. po Václavur
1358 ,. ,. =Slávek(zLedče)ss.Vi|émem;
1366 Ješek &Zdislav z Chlumu : Ján. po "["?
1372 „ ,aSlavata„ ==Miko|áš.po'l'Janu;
1374-bratři z Chlumu : Matěj. po Mikoláši:
1406 „ „ : Ondřej. po 1- Matěji.
1) Lib. Er. V. 496.
2) památky Arch. IX. 419.
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Bračice.
1552 Bratczicz. 18 gr., 1405 Bratrzicicz.

panství i podací němec. Křížovníků Drobovických.
1562 provinciál = Mikoláš. po “1"Konráda:
1567 zmin. o plebánu Sbynkovi: (Rejstř. Desát. 55)
1376 Komtur.není napsáno kde. = Ondřej (z Jeníkova) .

ss. Mikolášem:
1396 provincionálníkomtur = Mariin, po | petra.

Dotěhy.
1552 Dotieha, 9 gr.; 1399 Dotiecha: 1405 Dotyha.

panství i podací Křižovníků v Drobovicích (viz tam.).
1268 obyvatele ze Žitenic. ač je biskup Jan přiděluje

k l'arnimu kostelu v Dotězích (přidělování osad dělo se oby—
čejně při vysvěcení kostela). mohou svátosti přijímati v Dre—
bovicích. poněvadž jsou Němci.“

1401 Ondřej, plebán kostela sv. Gotharda; konvent
Drobovický přenechává mu ' 4 lánu za obvyklý úrok. 2)

1405 provinc.komtur;_ Mikoláš. po1.406 ., „Albert (z Hrádku—Chlistovic)
ss Mikolášem

Zbyslav.
1552 Sbyslavicz, 18 gr.

Dodací měli majitelé vsi. totiž klášter Sedlecký a držitelé
Výčap: Vyčapská část byla rozparcelována.

1562 opat Sedlecký — Jan z Osíka(?). Petr a Bohu
nek z Vyčap = Václav, po "j"Lukáši;

1401 Dardus ze Kbel jinak z Lípovce — Myslibor
z „"Druss(?) jako majitelé zboži Vyčapského — Mika z Vy
čap. — Mareš z Bučic: tito všickni mají /2 podacího. druhou
polovici má opat Sedlecký = Jan. po 1" Václavu;

1412 plebán Jan, (viz dole).

Kaplanství.
"I' 1412 Maršík z Bučic věnuje 1/2 lánu na zřízení ka—

planstvi. plebán Jan. 5)

1) Regesta lV. 79.5.
2) Lib. Er. V. 549.
3) Tuml. Vlll. p. 9.
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Sv. Mikoláš.

1352 Bora, '21 gr.

Někdy před r. 1278 prodal král Otokar ll. klášteru
Sedleckému (viz tam.) les „Bor“. ale později mu jej zase vzal;
r. 1278 iei klášteru opět prodal s povolením. že zde smí za—
kládati vesnice. což _se též stalo. jednou z nich byla Lhota
s kostelem sv. Mikoláše. založena kol r. 1500.

panství i podací kláštera Sedleckého.

1567 plebán Petr. (Reistř. desát. 56)
1572 opat Sedlec. = Mikoláš (oltářník Vyšehradský)

ss. DrokOpem:
1374- „Boniinak Lhota“.opat Sedlec. f= Jindřich (z Olom.

diec) ss. Mikolášem; *
1376 plebán Jiří. (Soud. Ak. l. 150)
1590 opat Sedlec. = Jakub, po přestěhováníJiřího:
1395 ,. ,. =—Erasmus (z Chuchle) ss. Ja—

kube/m:
14-10 „ : Jan. po 1" Erasmovi;
14-15 ,. Petr (z Krupé) ss. Janem:
14-17 ,. == Antonín (z Olbramovic) ss

Petrem.

"I' když někdy kolem r. 14-15 Sedlečtí udělali u sv. Mi—
koláše rybník. zatopili iím nějaké pozemky zádušní a také
selské, z nichž plebánu vycházely desátky: Jakub, děkan Čás—
lavský a plebán v Chořově. a Jan Vcronika.'plebán v Křese
ticích učinili narovnání: plebán bude bráti desátek z 22 lánů
jako posud. ač nezatopených zůstalo pouze 15; desátek ze
zatopených 7 lánů bude vycházeti z klášterního dvora „Nové
dvory“ po 1 korci žita &' 1 'ovsa; ielikož ale zmizelo 14
vdomků. z nichž plebánu vycházela rozličná farní práva. totiž:
dýmné. otěru. koleda. křestné,_ zpovědné. vejce. sýry. obdržel
plebán za tyto ušlé drobné příimy ieden lán svobodný ve vsi
„Bor u sv. Mikoláše“: za zatopené grunty zádušní dán byl
1 lán se zahradou zelinářskou a loukou ode dvora „Nové
Dvory“.')

') Lib. Er. lX. O. 10.
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Ronov.
1352 Protyvans sive Ronov 30 gr.

Farní kostel na panství v Lichtenburském byl v Protiva
nech — nynější kostel sv Kříže; když r 1307 Oldřich z Lich
tenburka založil ve farnosti Protivanské město Ronov. udělil
měšťanům právo na rybaření v Doubravě od místa „pod farou“
(sub parochia) až k mezim panství'l Tehdy již kostel Proti—
vanský stál.

V nově založeném městě byla záhy založena kaplef) pod
řízena byla ovšem plebánu Protivanskému. Plebán však bydlel
u filiálky v mě'stě. jako “tomu bylo i jinde v podobných pří
padech, na př. v Kutné Hoře.

Panství i podací držitelů Líchtenburku.
1366 Anežka ze Žleb = Jan. po "|“Zbynkovi;

1371 král—“ Petr po “["Janovli:1371 ,. — Jan.p o'l' Petrov
1374 plebán Jan Rpo.exa(Soud. vAk. l. 104)
1403 Jan Rexa plebán v Ronově jinak v Proti

vanechfq)
1413 král = Ctibor. po resig. Jana Rexy.

Stusyně.
1352 Stussyna. 9 gi. (kostel sv. Martina u Ronova).

Panství i podací kláštera Vilemovského.

1374 opat Vilemov.-_—l'lenislin (ze Šumberka) ss. Ma
1377 „ _ J 0th. e(zubŠiltperku. Litomyšl. diec.

Morav. části) 55. Henslinem:
1383 ,. _J a n (ze Žumberka) 55. J a ne m:
1388 „ _ Mikoláš(z Oskobrh) ss. Janem:
1390 ,. : Petr (z Hoštalovic, Litomyšl.diec.)

ss. Mikolášem:
1394 ,. = Beneš (z Podhradí. Olom. diec.)

ss. Mikolášem;
,) Regesta IV. 823
a) R. 1334 král Jan. — Lichtenburk tehdy patřil koruně — dává obci městské.

.ubymčšt'ané mohli lépe prospívnti“ n .a y ostelu apelnímu (ecclesiae cappe
lari) nedlepšeno b)l0". jeden lán. tak aby polovice sloužila za pastvu : polovice druhá
aby patřila plcbánu a farnímu kostelu tamtéž. — Z rukopisu 'mčsto Ronova. opis
v Archivu Zemském

3) Soud. Ak. W. 256.
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1399 opat Vilemov.—— Václav (ze Stochova) ss. Mar—
tine

1408 „ Václav (7.Nasavrk. Litomyšl. d.)
55. Janem;

14-14- — Adam (oltářník v Praze) 55. l'leř—
Š' manem

14-15 „ ——Matěj (oltářník v Řečici) ss:
Adamem.

Běstvina.
1352 Bestvyna. 12 gr.

O kostele děje se zmínka r. 1137 — nemocná žena
v Běstvině. jejíž bratr byl farářem kostela tamtéž. byla na
přímluvu sv. Gotharda uzdravena.')\

“ Dodací majitelů zdčjšího zboží.
1356 Jan KokotzBěstviny=Mikoláš.po']"Kuncmana;
1359 .. „ 7.Dříchoda= Mikoláš (ze Skorkova) ss.

Mikolášem:
1363 ., ., *Jakub(zl“leřmanic) S&Mikolášem:
1371 Dříbyk z Dříchodu = Kristotor (z Bobrovic.

Olomouc. diec.) ss. Jakubem;
1373 Ondřej ze Sobčnova. Hrzek z Lipky, jednotník On—

dřejův—:Enoch (z Oskobrh) ss. Kristotorem.
Rodina tato měla mimo Běstvinu též Příchod a Soběnov

s podacím v Sopotech, ale po smrti (1384) Jana, syna ho—.
řejšího Ondřeje. měla Běstvina jiné pány, než příchod se
Soběnovem (viz Sopoty).

14-04-Trojan aVáclav. klienti z Běstviny —Kříž (z Grunty)
ss. Enochem;

14-13 Kateřina. vdova po "I' Trojanu z Běstviny = Jan
elličan) ss. Křížem:

14-15Hanuš z Běstviny = Jakub (2 Jenišovic. Litomyšl.
diec.) ss. Janem.

14-17 =" Václav (z Heřmaniček) s.
Jakubem;

14-19 = Jan po odchodu Václava
"I' 14-06 plebán Kříž koupil od Jana rychtáře v Ronově

'/2 lánu nad Běstvinou blízko Drhotína.)

1) Dramcny \Děj. Č. ll. 225.') Lib. Er. .
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Heřmanice.
1352 Hermanycz. 9 gr.

1281 bratři z Lichtenburka prodali klášteru Vilemovskému
vsi Heřmanice a Maleiovice & les Kozojedy na obou
březích Dúbravice s patronátním právem kaple sv. Bene
dikta v řečené vsi Heřmanice.)

Panství i podací kláštera Vilemovského.
1352 plebán Valter (Rejstř. Desát. 56);
1359 opat Vilemov._ Jakobb(ze Zlechova) ss. On

dřei em;
1363 -—-Mikoláš (z Běstviny) ss. Ja—

kubem;
14-13 ——Václav (ze Žehušic) ss. Svato—

slavem:
14-17 = Jakob-(z Běstviny)ss.Václavem.

Detrovice.
1352 Detrovicz 4- gr.

Dodací majitelů zdejšího vladyctví.

1367 (u Michalovic) Sezema z Detrovic -—-Ondřej. po
res. Vavřince; .

1392 Mikoláš z Petrovic = Jan (z Michalovic) SS.
Mauricem.

Brzy na to byly Detrovice přiděleny k' Dabčnicím.
14-17Beneš z Daběnic = Jan, po resig. Detra.

Kozohlody.
1352 Kozohlod, sive Nova plantatio. 9 gr.. pauper.

panství i podací německých Křížovníků v Drobovicích.
r. 1252. když jim postoupen byl úiezd Drobovícký, o této vsi
se zmínka ncdčic; r. 1358 se jmenuje „Radimiri villa“ & r.
1364- „Ratmersdorl“: bezpochyby ves založil komtur Mikoláš
Radimír. známý z let 1326—1332.

1352 plebán nyrid. (Rejstř. Desát. 50)
1358 „Radmiri villa". komtur Drobovický == Petr. po "I'

nyridovi:
') Regesta ll 539.
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1564- „Ratmersdorf", provinc. komtur -— Michael, po
res. Petra:

14-05provinc. komtur—Bedřich po “]"Michaelovi.

Dobrovítov.
1552 Dobrovitov, 9 gr.

Dodací držitelů zdejšího zboží.
1555 Dobrovít a bratři. — petra. vdova po 1“ Albertu

z Dobrovítova == Václav. po "]"Matěji;
1560 Dobrovít z Dědic. — Soběhrd a bratři z Dobro—

vítova = Mikoláš. po "1"Vaňku.
V této době koupili v Dobrovítově něco pp. z '.Chlumu

měli zde však pouze několik kmegích dvorů s malou částí
podacího (R.1417 kdyžse Chlumští dělilhdostal Ješek mimo
jiné „dvory kmecí v Dobrovítově s podacím“, a téhož roku
zapisuie Ješek manželčino věno: _mimo iinde. též-v Dobro—
vítově „na dvořích kmecích. což tam má“.')

1561 Diviš z Chlumu, — Soběhrd z Dobro/Vitova =.
Zachariáš (ze Zlechova)ss. Mikolášem;

1590 Václav a Soběhrd z Dobrov. —-Jan (z Michalovic)5.5Šimonem
1592 ——Šimon(z Michalov.)

ss. Janem;
1592 : Mikoláš (z Rado

ňova) ss.Šimonem:
1404- Jon z Chlumu -— Jan a Václav a sirotci po T

Soběhrdovi z Dobrovítova= Marek (zOskobrh)
ss. Mikolášem;

"14-05 Jan z Chlumu. sirotci po “|" Soběhrdovi z Dobro—
vitova ——Jan (oltářník v Žluticích)ss. Markem:

“5143-07poručník sirotků po [ Hroznatovi z Chlumu. —
poručník sirotků po "l"Soběhrdovi a po Václavu
z Dobrovít.: Mikoláš (z Losenice)ss. Ja nem:

14-15 Václav a synové Oldřicha z Dobrovít.. Janek z Chlumu
latěi. po res.Václava;

14-14 z Dobrovít.. Janek z Chlumu
—Václav(z Michalovic)ss Matějem.

Sraz—asian D. 2. i. 132. u. 139.



Dříbram.

1352 Drzibram. 21 gr.

Panství a podací pánů na Žlebích (r. 1352 patřily k Žle—
bům: hrad a městečko Žleby s „jakousi vsí a dvorem", město
Dříbram,vesŽehuby.„Schochovice“(Chvalkovice?),Mar
kovice, Biskupice, ..Rzieky“. Trubka dvory. ves „Zá
řičky"(?) a ves Třídvory.')

1355 Anežka, vdova po "1“Hynkovi ze Žleb — Albert. po
řcdboru:

1367 : Jan. po "["
Albertu:

1369 ,. =Enoch(sz—
chor)ss.Janem:

1369 „ „ =.Iohlin.pores.
Enocha

Ostatní pány Žleb. ač nikoliv všechny. jelikož se často
střídali, poznáváme z následuiícího podávání:

1377 Markvart z Vartenberku = Adam (ze 5. Jakuba)
ss. Johlinem;

1385 zrnin. o plebánu Adamovi (Soud. Ak. 11.328);
1392 Kunat Kaplíř. jménem krále ==—'Matěj. po "|“

ikoláši;
1394- Milota z Husovu. purkrabí na Lichtenburce. jmé

nem krále : Erasmus (ze Svojanova, Litomyšl.
diec.) ss. Petrem:

1396 Štěpán z Opočna = Erasmus (ze Svitávek. Olom.
diec.) ss. Detrem:

1397 týž „pán hradu Žleb“ : Petr (z Letovic, Olom.
diec.) ss. Petrem; '

1414-Detr Zmrzlík ze Svojšína = Ambrož (z Olom.
diec.) ss. Janem:

14-17Kuneš. purkrabí na Lichtenburce, imčncm krále
: Matěi (7. Mladočova. Litomyšl. diec.) ss.
Ambrožem.

"i"1393 z testamentu Ješka Štěrby ze Stříteže zjednal
Hynek ze Smilova 1 kopu úroku ze vsi Smilovař)

,) Archív Čes. XIV. 4-37.
*) Lib. Er. XIII. i;. 7.



T1393 plebán Matěj najal obročí, nájemce převzal
4- koně za 5 kop a má zasíti: na podzim 6 korců žita
a z jara 1 korec hrachu, '/í korce vikve. 1 měřici žita. 3 měřice
ječmene a 18 m. ovsa; ročního desátku vycházelo 220 korcůf)

Michalovice.
1352 Michalovicz. 6 gr.

Dodací měli 7. části vladykové domácí. z části Zhořští,
nejisto však. patřila—ličást podacího ke Zhoři realně. nebo
byli—liZhořští majiteli části Michalovic; r. 1390 měli Zhořští
již celé podací.

1358 Miroslav z Michalovic, Detr ze Zhoře :—Mikoláš,
po [ Petrovi:

1360 Miroslav, — Petr z . .. : Vítek, po?
1374- Dešek a bratři ze Zhoře. — Dakoslav z Micha—

lovic: Mikoláš. po odchodu(do Janovic)Vítka:
1387 Jan z Michalovic; Jan. po “[ Jakuba:
1390 Petr ze Zhoře = S imo n (1 Dobrovítova) s_s.Ja ne m:
1392 ? =Mauric(zpetrovic)ss.Šimonem:

(Soud. Ak. 111.15)

1392 Dešelize Zhoře : pavel, po res. Maurice;
1395 ,. „ : Petr (ze Zahrádky) ss. Davlem:
1396 „ ., = Detr. po res. Petra:
14-00 „ „ —Václav(ze Zišova) ss. Detrem:
1409 Václav a bratři ze Zhoře : Petr (z Lučic) ss.

Václavem.:
14-14 bratři ze Zhoře : Matěj (mansion.) ss. ?
1417 Jošt „ „ : Jan (z Čeněsic) ss. Matěje m.

Janovice (Cervené)
1352 .lanovicz, 12 gr.

Panství i podací domácích vladyk.
1374 Ješek z Janovic — Vítek (z Michalovic) po 1“

aňka;
1383 ,. a bratři „ : petr (z Dsář) ss. Vítem.
Nastoupil jiný rod.
1) Soud. Ak. 111. 151.
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1590 Zdeněk a bratři ze Soutic, — Jošt ze Soutic :“
Dříbyk, po "l"Dctru:

"l" 1592 plebán Dříbyk; Kříž zvoník věnoval kostel-„:
70 gr. úroku ze Žehub a 2 jitra lesa: patroni Jošt a Zdeněk
ze Soutic souhlasí')

"l“ 1408 z testamentu Mikoláše. plebána v Nebovidecl:
zicdnány 2 kopy úroku na zboží petra ze Smilova (Smirlova'P),
aby každodenně zpívána byla antil'ona „Zdrávas Královno“.
a aby stále hořelo světlo před oltářem sv. Václava.?

Bojmany.
1552 Boemans. 1569 Boymans. 9 gr.

Panství i podací držitelů zdejšího zboži. horníků.
1562 Temlin. horník — Jindřich, po "]"Jana:
1572 „ ——petr po “1"Jindřicha;
1579 VáclavTemlin,horník— Jan(z Nové vsi)ss. Delrem:
1579 „ „ .. —Jaroš (z Míšenské diec) ss.

Janem;
1590 horník petr Sram, vykonavatel testamentu "l" Vác

lava Temlina : Hanek. po "l“Jaroši.
Nastoupil iiný rod.
14-05 Fryduš, horník = Mikoláš Nás (z Dněvic) ss.

Linhartem:
14-09 „ .. = Jakub. po res. Mikoláše:
14-18 Václav Erhardův, horník (poručník ?) : Jiří (oltář

ník v praze) ss. Janem.
(14-20 Fryduš z Kutné Hory zapisuje Janu z Nestaiova

1000kop na Boimanech. Horkách. v Druhonicích na
dvoru. k tomu s podacím v Boimanechfl)

"l" 1585 Detr Šram. vykonavatel testamentu “|“ Václava
Temlina zavazuje se platit místo desátku 5 kop ročně ze
dvora v Boimanech mezi mlýny a Žehušicemi z jedné. a vsí
„Biczcop“ (Vyčap) z druhé strany. )

—_')—50u.dníAk.|||. 90

')Lib. XII-...A



"l" 1586 plebán Jaroš zjednal k záduší 7 kop 17 gr. na
Horkách. majetku Jana ze ch'chovic; petr Šram. poručník
sirotků Temlinových. jako patron, souhlasilfl

Vlkaneč.
1552 Vlycans. 12 gr..1584- Vlkans. alias Vlkanecz.

Dodací držitetů vsí, již r. 1562 měli pp. z Chlumu z části.
a později celou.

1561 ? = Otmar;
1562 Diviš z Chlumu. — Jeniš z „Panov"(?). Hašek

z Vlkanova (? vedle jmenuje se z Jikve) '-—
Bartoloměj, po ] Otmaru;

1569 Diviš z Chlumu, —-—Hašek z Jikve : Václav
(z Cihošlě) ss. Bartolomějem;

1415 Jan a bratři z Chlumu — Sázavský benediktin
Michael. po "l“Jana.

Vilemov.
1552 Vilemov. 25 gr.

Farní kostel panny Marie „pod ohradou klášterní“ (viz dole).
panství i podací kláštera Vilemovského.
před r. 1558 plebán Benedikt, bencdiktin (viz jednání

z r. 1586). 1569 plebán Jan (světský) žaluje opata. že mu
po 11 roků zadržuje desátky ze 5 popluží klášterních u Syra—
kovic a Spytiď)

1576 opat Vilemov._ Jan (ze Šlapanova) ss. Janem;
1578 presentován Velislav; (Soud. Ak. l. 292)
1285 plebán Velislav; (Soud. Ak. ll. 225)
R. 1586 jednalo se () inkorporaci; v papežské listině se

praví. že farní kostel Panny Marie pod ohradou klášterní byl
od nepaměti spravován od řeholníků zdejších; ale když druhdy
Svatomír. mnich Břevnovský v zdejší opatství se vetřel. zbavil
kostela protessa Benedikta. uvězniv jej, a presentoval svět—
ského klerika, a po něm jestě 2 jiné; nařízeno arcibiskupu.
aby kostel inkorporoval, což se též stalo,3) ale až po" resig—
naci Velislava.

1591 opat Vilemov. = ? po res. Velislava.
1) Lib. Er. xn. c. 3.
") Dobner. Monum. Vl. 425.
3) Lib. Er. ||. 565.
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Ale ani nyni nebyla inkorporace bez obtíží, na základě
papež. provise držel kostel Václav z Květné. Litomyšl. diec.
až do své smrti.

1595 opat = prof. Zachariáš. po "|"Václava;
14-14- ————„ Beneš. po "|" prof. Zachariáši.

Zdechovice.
1552 Sdechovicz. 12 gr.. 1569 parsi 4- gr., quia

decanus tuit.
1555 děkan N. plebán v N. úvodcem v Turkovicích

ukazuje podle sousedství a hořejší zprávy z r. 1569 na Zde—
chovice. Panství i podací pp. na Zdechovicích.

1575 Ješek ze Zdechovíc == Václav, po “j"Jana.
Tento Václav se v době následující jmenuje „Václav.

řeč. Hašek“. nebo pouze „Hašek“.
1592 Hašek, plebán ve Zdechovicích, svědek při rovnání

pře mezi biskupem Litomyšlským & kapitulou
1589 Hašek. plebán v Zdechovicich byl prokurátorem

biskupa Litomyšlského v Římě."')
1412 plebán Hašek, hájí před dvorským soudem nějaký

majetek v Horušicíchf')
1" 14-10Anežka, vdova po “1“Mysliboru z Chvaletic vě

nuje 1 kopu úroku na 2 výroční zádušní pobožnosti. Ku
každé mají přivoláni býti 2 přespolní kněží a 2 chudí')

Turkovice.
1552 Thurcovicz. 6 gr.: 1584 Turkovicz

Dodací majitelů Turkovic s Bukovinou.
1555 Rubin ze Semtěše = Jan (z RůSOCl'I)ss. Petrem,
1562 Rubín zc Skalice : Jan. po 'l' Miloši;
1565 „ .. sídlící v Semtěši =T-Matěj. po'l'Janu.
Po smrti Rubina, — pozůstalost byla projednávána

r. 1589 — dokázal Liček z Ryscnburka. žc Rubín zapsal
1587 Tasovi. plebánu v Babicíchjpozději v Rožďalovicích
600 kop. v Turkovicích a Bukovině. a Tas že to po—
stoupil (po smrti) Ličkovi. 5)

*) Op:s \ Zemsk. Archiv:!BOv Brně. čis. 4215.
2) ĚloDnum.Vatic.\/:)D r 251..Lib.Er.VV|1|. L. 10.
5) DD. xm. [. 154.



1405 Tas. plebán v Rožďalovicích: Havel. po 1“Janu:
1407 plebán Havel: (Soud. Ak. Vl. 86)
1411 plebán Henych (viz dole).

Vikář

1406 patron a majitel panství. Tas, plebán v Roždalo—
vicích věnoval za živa. nebo tcstamcntem na vydržování vikáře
5 kop úroku a 1 lán svobodný v Turkovicích; úrok onen
zjednán byl na majetku bratří 2 Vyšechnějovic v 5ušině.')
Když se r. 1411 bratři Mareš a Jan z Vyšechnějovic o dč—
dictví dělili. převedl Mareš tento plat pro kostel 'l'urkovický
na jiné lidizl za souhlasu plebána Henycha. Později byl
pánem Sušiny Jiří z Kladrub, a když ji r. 1415 prodal, pře—
vedl tento plat na zboží v Drahomířicích.3) K darování onoho
lánu v Turkovicích dává svolení „strýci svému“ plebánu Tasovi.
r. 1404 Liček z Paseky (onen z Ryzmburka). jenž ves Tur
kovice a jiné zboží má již v deskách.

Hrádek-Chlístovice.
1552 Hradek. 9 gr.

V knihách konlir. často psáno: Hrádek. jinak Chlisto—
vice. Kostel býval ohražen.

panství i podací kapituly pražské (Král Jiří zastavil
Alšovi ze Soutic: Chlístovice. Chroustov. Všesoky.
Milelice Újezd; ) patrllosemtakéTýniště)

1559 kanovníkDraž.—Beneš po 1“ Šebastianu:
1561 „ „ :Čeněk. po “1"Beneši;
1562 „ „ _Mikoláš, po T Ceňku;
1564 „ „ _Mikoláš. po "I' Mikoláši:
1565 ,. ,. =Ántonín, po "|“Mikoláši.
1402 zmín. 'o plebánu Antonínu (viz dole).
1405 kanovník Draž. _: Albert (z Býčkovic) ss. Janem:
1406 „ „ =Mikoláš(zl-)otěh)ss.A|bertem:
1408 „ „ : Adam (2 Bohdalova. Olom. diec)

ss. Mikolášem.
1) Lib. Er. Vll. A.
2) Tamt. V". O 2. 6Na lzslině této podepsán jest Otík, kaplan v Třcbosicíeh

(psáno in Ncmussicz).M“)Li.b Er. X. 4_

') Sedláček. Hrady ll. 158.
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'l' 1402 plebán Antonín. Svatoslav z Albrechtic věnuje
100 gr. kapitálu na vydržování vikáře, a kdyby vikáře zde
nebylo. má oněch 100 gr. obráceno býti na stavbu a Opravu
kostela. ')

Zbýšov.
1552Sbyssov. praepositura, pauper.

proboštství kláštera Sázavského, titul kostelní „Stětí sv.
Jana Křt“ (jako v Sázavských vsích Hostivařich a Škrám—
nících) svědčí, že proboštství založeno bylo v době. když titul
opatského chrámu sv. Jana nebyl ještě zastíněn titulem
sv. Prokopa

před r. 1551 probošt Petr; jeho nástupce Velislav
žaloval v Římě že ho Matěj. jenž se druhdy považoval za
opata (1299—1551) a zboží klášterní rozmrhal. dal uvězniti.')

15ó2 opat Sázav.= prot. Bransud. po res. prot. Racka.
Následovali: 1371 Volkmar, 1377 Rubín. 1378 Dří

byk. kol 1580 Arnošt. kol 14-05 Ondřej. 14-15Michael,
Tento Michael byl ve vyhnanství od zbylých konventualů

zvolen za opata
1578 určil opat Detr |< proboštství: úrok ze vsí Lhota

vět..Lhota men..Čejkovice. Damirov, Detrovice Opa—
tovice — některéjen zčásti a všecky lesy okolo proboštství.)

Mimo ve Zbýšově měl klášter Sázavský proboštství též
na bývalém župním hradě Dřeviči na Slánsku. Ve styk
s timto hradem vesel klášter snad již při svém založeni při
činěním zakladatele knížete Oldřicha. jenž mu bezpochyby
z území Dřevičského nějaké hotově příjmy věnoval. — Státi
se to mohlo jen v době, pokud Dřevíč nebyl opuštěn a úřad
se na Slaný nepřestěhoval. — což nastalo někdy ve 12. stol.

Dříbyslavice.
1552 Drzybyslavicz, pauper.

Ves byla od Jana z Dolné r. 1252 dána ku komendě
Drobovické. panství i podací němec. Křížovníků.

1565 komtur Pražský= Jan. po “l"Konrada:
1565 „ A—lbert po Janu;
1) Soud. Ak.V . 56.
7) Dudik. lter rom.
3) Soud. Ak. l. 248.
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1594 komtur Drobovický =- Be d řich (z Dolan. Litomyšl.
diec.) ss. Dříbykem;

1596 :: Václav (z Veletova) ss.
Bedřichem:

1596 ,. Jan, po res. Václava:
14-07 „ provlnc._"—Detr (z Kaliště)ss.Mikolášem;
14-09 „ ,. imon (ze Žatce) ss. Detrem;
1411 ., ,. -—_.Jakub po res. Šimona.

Nejsou v Rejstříku desát.
Dlebanie v Drahovicích.

1272 protes Jindřich. plebán v Drobovicích.)
1558 plebán v Drobovicích byl úvodcem na Horkách. 2)

Daběnice.
14-08 stalo se narovnání. že plebán Třebonínský bude

ve dny zasvěcené vysílati vikáře do liliálního kostela v Dabě—
nících (viz Třebonín).

Sv. Kateřina.
Výslovné zprávy o kostele nemáme. ale ves se imeno

vala „Sv. Kateřina“ již v době předhusitské, iistč podle kostela
zasvěceného, jako posud. sv. Kateřině. Když klášter Sedlecký
r. 1278 koupil „Bor“, založil zde o něco později vsi. mimo
jiné těž ves s kostelem sv. Kateřiny (viz Bor u sv. Mikoláše).

Dařízov.

Zachovaly se zde prý stopy stavby z doby předhusitské
s rom. okny. (Damát. IX. 658) Ostatně máme o kostele tomto
pouze pozdější zprávy (r. 1557 prodal Trčka Gerstortovi své
zápisné vsi Dařízov a Moravany s kostelíkem: 1589
prodal Gerstorf Robenhapovi ves Moravany a něco v Dařízově
„s podacím nad Dařízovem a chalupou při něm. 5 rolemi a
lukami zádušnimi od starodávna k témuž záduší náležejícími".3)

Zleby.
Cisterc. proboštství s kaplí Nanebevz. D. Marie a špitálem.

1) Regesta. IV. 7391.2) Lib. Cont. |.
3) Sedláček Hrady X". 47.
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podle testamentu Anežky ze Žleb zřídili Markvart & petr
z Vartenberka. majitelé Žleb. (r. 1377 bylo založení již doko—
náno). špitál ku cti Nanebevzetí D.M. a vykázali na jeho
vydržování ves Žehuby a dvůr s dvojím poplužim. řeč.Trubka,
a stanovili, aby zde bylo 6 mnichů cisterc. z kláštera Hradišt
ského s proboštem v čele. kteří by zde stále Bohu sloužili
a špitál spravovali: chudých zde mělo stále býti 12.') podle
Emlerových Hradištských „Registra censuum“ p. 20. měl špitál
mimo dvůr Trubky a 22 kop úroku ze Žehub. též z Hošťa—
lovic 2 kopy, a z Dodhořan 1 kopu úroku.

Cistercienské opatství v Sedleci.
(Klášter Matky B. v Sedleci)

První cistercienský klášter v Čechách založil kol r. 114-2
český pán Miroslav v Sedleci. vyžádav si a obdržev osadu
z kláštera Waldsaskéhofl Byl již 191. klášterem cistercsl

Známí opati.
posloupnost opatů. jak ji domácí podání uznávalofl jest

nesprávná, pročež k ní nebyl zde brán zřetel.
Hořislav. přišel v čele konventu z Valdsasřl překvapuje

ovšem české jméno “mnicha, přicházejícího z kláštera ně—
meckého: ale Valdsaský klášter stál nedaleko hranic
českých, a zajisté tam byl některý mnich Čech a právě
proto byl Čech Hořislav vyslán do krajiny české.

Dausanias; po smrti Hořislava zvolen byl prý Dausanias.
ale kněžna Jitka vnucovala za opata Gotpolda. r. 1169“)
když se jí to nepodařilo, vnutiti jej chtěla za biskupa
Dražského.7l

Heřman. r. 1188. 11898)
Křištan, r. 1250 koupil ves přítoku:")

1259 “
1267 (viz kapli sv. Ondřeje).

Ěer. 11.157.
2) Friedrich. Codex. Dipl. l. 156.
3) Jannuschek. Orig. Cist.. 191.
') Vypsáno v Kapihorského „Historie Sedlecké" z r. 1030.
“) Junauschek. p 191.
“) Cruger. S. Pulveres Mnjus. 123.
1) Jarloch. prameny Dějin . 463.
a) Erben. Regesta |. 182—183.
") Regesta. '. 576.

'o) Letopis Žďárský. Prameny. ll. 55.5.
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Valthelm. byl bezprostředním nástupcem Kříštanovým: byl
3'/2 roků opatem ve ďáře. pak vrátil se r. 1259 do
Sedlece a po čase stal se zde opatem po Kříštanovi;'l
opatoval do r. 1282. Za jeho opalování byly v Čechách
ony známé strastiplné doby. když po pádu Otakara ll.
roty Braniborské zde řádily. Letopísec 2) takto popisuje
smutný stav kláštera: ..... klášter octnul se v takové
bídě. že tam docela ničeho nebylo: hospodářské dvorce
zahynuly. budovy se sesuly, vsi byly vyloupeny: ne—
majíce tedy (mniši) z čeho by byli živi, prodávali svršky
a klenoty klášterní byly židům zastaveny pod sžíravý
úrok. Otcové řádoví se tedy sešli a usneslí se, aby
klášter proměněn byl v pouhý klášterní dvorec, kde by
5 nebo 4- mniši bydleli . .. i\ékteří však radili, aby opat
Valthelm byl úřadu zbaven. a aby jiný. schopnější. byl
kanonicky zvolen! Stalo se tak a r. 1292 zvolen byl
Heydenrik. Za tohoto opata zotavil se klášter. poněvadž
zotavila se celá zubožená země. Král Václav il. byl velí—
kým příznivcem Heydenrikovým: doly Horské. na nichž
měl klášter podílu, vydávaly hojného užitku. 3) Klášter se
tak zotavil. že mohl r. 1292 vyslali osadu do Zbraslavě.
Opat tento počal stavéti velkolepý chrám opat—
ský. po dnes stojící. Stastnější časy však dlouho
netrvaly; po vyhynutí Dřemyslovců 1306 nastaly války
o trůn eský, a tu přítele i nepřítele lákaly bohaté doly
Horské. a první na ráně byl ovšem klášter Sedlecký.
1320 opat Heydenrik resignoval, „když byl skoro 40 let
.opatoval.“ 4)

Fridrich 1520—5303)
Oldřich z Daběnic. býval seholastikem kostela pražského

a r. 1321—1325 jedním z administrátorů biskupství. ale
zřekl se hodností a stal se mnichem Sedleckým & byl
r. 1330 ve 4. roce mnišství zvolen za opata; když na—

stoupil měl klášter více než 3000 hřiven dluhů. Byv
r. 1333 raněn mrtvicí. resignoval. “)

l)l3ramerí).ll.51'>5.
;) Kroniku Zbraslavská. Prameny. lV.
S..) . . hojného požehnání vdolich dal Bůh" (Letopis. Zbras.. Prum. IV. 256).
') Letopis Zbraslav.. Prameny. . 256
o) lamt 256. 305.
') Tamt. 303.
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Ortvin. 1333. "|" 1337. Za jeho vlády vzrostly dluhy kláštera
na 6000 hřiven. Diviti se tomu nemůžeme; za krále Jana
platilo pěstní právo, a první na řadě byly statky ducho—
venské. a zbylo-li ještě něco. to vynutil král sám.

Mikuláš. 1338. 1341-31)(r. 1364- Mikuláš, druhdy opat.)Ž)
Jan, 13415—13603) obdržel od papeže právo pontitikální.')
Václav, 1360—1364- (viz statky klášterní).
Jan. 1364—1374- (1367 prcscntoval do Dobronic. 1374- re

signoval dle Monum; Vatic.. Bonifác)
Theodorik, 1374—1391 ) (r. 1391 zemřel opat Theodorik,

řečený .Aussivalz“.")
Václav 1391—1395, obdržel pontitikalie.7)

1395 podával kostel u sv. Mikoláše

Jan, 1396, bývalý farář Malí—inský.T 14-05. a)Petr. zvolen 4/7 14-05 —— 1409. 9)
Jakub. zvolen 27/5. ili-09:10) r. 14-15 obdržel pontifikalie

& právo udíleti příslušníkům klášterním nižší svěcení a
pro klášterní kostely světit kalichy.")
Opat Jakub dožil se smutného pádu kláštera ku konci

dubna 1421. když husitští pražané, vzavše es. Brod dne
18. dubna dále táhli na Kouřimsko a Čáslavsko; již ku konci
dubna jakýsi husita sděluje: .že se našim dobře vede
a Sedlec klášter vypálili'ťm) Mniši věděli, jaké nebezpečí jim
hrozí. nebot některé drahocenné věci zavezli do Jihlavy a
Klosterneuburku. .. ostatek zakopán a od loupežníků roze—
brán.") Dle Beckovského"l byly 1530 některé věci z Neu—
burku do Sedlce vráceny.

Když mniši uklidili drahocenné věci. tím spíše zajisté.
hleděli zachránili svůi život vypravování o ieiich usmrcení

_mr Reges.I7V.219.. 252.2) Ricgger. III.
a) Regesta IV. 603: r. 1359 prodává klášteru Zbrns' avskému úrodu : kiáštc. —

ního dvoru. .Kyslovic"(?) —- Tudra Lislář Zbiasl. 107.
' nopek. rukopis Kronika Sedlec.
") Lib. Er. ll 126
“) lcinpis. Zbraslav. 239 pod čarou. pozdčíši přídavek.
7) Krofta Monum Votic. V.4-4-26.

:) 1405 zemřel opat Jun Čáslav.. Kroniku 5: dle:.. prameny Vl. 9.
1]) Tumt.

'“) Tamtéž.
") Monum. Vulic.: rukopis.
") ArchivČ.VlV. 300.
.a) Knpihorsky. 42.
z)' Doselkvně ll.
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jest tedy bajkou, a bajkou jest také pověst. že Žižka onomu
žháři. jenž chrám zapálil, dal líti do úst roztavené zlato: u
Sedlece tehdy Žižka nebyl. k Pražanům přilrhl teprv po ně
kolika dnech u Chrudimě.

Chrámy Sedlecké.
1. Místo původního opatského chrámu počal opat

Heydenrik (1282—1320) budovati velkolepý chrám Panny
Marie. 1) jenž posud stojí. Byv v dubnu 1421 od husitů vy
pálen a spustošen, zůstal déle než půltřetího sta let zříce
ninou. ...,.na kterýž křestan hledě. od pláče a vylévání slz
zdržeti se nemůže".2 , '

Teprv opat Jindřich Snopek jej na konci 17. a počátku
18. století zrestauroval.

2. Kostel sv. Filipa a Jakuba, nyní zrušený, stával
mimo ohradu klášterní; bylo zde zřízeno bratrstvo B. Těla
& B. Hrobu, jehož členové obdrželi r. 1591 od papeže mi—
lostic) Na zvláštním oltáři byla zde vystavena Svátost oltářní.
r. 1595 uděluje papež odpustky. kdož navštíví kapli sv. Filipa
a Jakuba před branou klášterní. v níž (kapli) B. Tělo na
zvláštním oltáři v místě. zvaném B. hrob. uctivě -a s velikou
pobožnosti se přechovává. ') '

3. Kaple Všech Svatých. nynější známá kostnice
Sedlecká. Na hřbitově u kostela sv. Filipa a Jakuba zvolili si
přemnozi svůj pohřeb. protože zde byl B. hrob. a byl prý
posypán hlínou ze Svaté země přinesenou.

Na tomto hřbitově vystavěli Cisterciáni dvojitý kostelík:
hořejší ku cti Všech Svatých (církve oslavené) a dolejší
památce ..Dušiček“. čili cirkve trpící. V průčelí podnes stojí
2 věže s tak zv. lucernami. v nichž druhdy hořelo stálé
světlo „za dušičky“. jako ustavičná modlitba: „a světlo věčné
af jim svítí."

4. Kaple sv. Ondřeje. „ku kostelu sv. Filipa a Jakuba
přistavěl r. 1267 za opata Křištana Kouřimský měštan Rembo
kapli sv. Ondřeje a věnoval ji půl vsi Dřítokaf)

1) T.Toto dilu chrámu ku cti P. Marie prvni stavěl," (Letop. Zbrasi. 251 a 2:5)
9) Kupihorský.
“) Krofta. Monum. Vatic. V. 427.
') Tamt. v. 492.
D) Kupihorský. 9. a podle něho Letopis opata Snopku. Založení od měšťana

Kouřimského lze vysvětliti tak. že noklčduli na doly Horské již zbohutii měšťané sou
sedních měst Kolína. Čáslavč u Kouřimč. poněvadž domácich nákladniků ještě nebylo.
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_ 5. R. 14-12 založil arcibiskup Albík jako bývalý lékař
kapli ku cti sv.Kosmy a Damiána, patronů lékařů a ob
dařil ji téhož roku odpustky.')

-6. Za oltářem velkého kostela k východu byla v domě
opatově kaple Opatská.2)

Mimo ohradu klášterní byl špitál; r. 152—1-postupuje ple—
bán Malinský Oldřich z Paběnic, pozdější opat. důchody
z kaplí Horských. jež jeho farnímu právu podléhaly. „špitálu
pro nemocné mimo ohradu klášterní postavenémuf's)

Nadání.

Nabývání majetku klášterního můžeme dosti úplně stopovati.
]. Zakladatel Miroslav věnoval rozsáhlý újezd Sedlecký.

totiž: Sedlec. Bylany. Libenice, Hlízov. Kačín „až
k potoku u lesa Bor“ (t. j. k potoku sv. Kateřinskému). Do
dolšany (Kapihorský má .,Odolany".snad Dolany). Hotho—
vice (Chotusice) a vzdálenější Selmice. Doboř. Zdebu
dice. Hradiště. Malejovice, u Kapihorskéhotaké Malínf)
Některé z jmenovaných vsí klášter dlouho nedržel.

Když kolem polovice 15. století zaraženy byly na grun—
tech klášterních doly. zmenšen byl tento klášterní újezd o celé
hájemství města Kutné Hory. ač si klášter vrchnostenské
práva i zde vlastnil a hájil, jak dokazuje jednání o
kaple Horské. '

2. R. 1250 koupil klášter od biskupa Olomouc. ves
Dřítokuf') jíž později Horští Němci říkali Dlallendorl.

3. Někdy dávno před r. 1278 prodal král Otokar ll.
klášteru les „Bor“ (mezi potokem svato-kateřinským a Dou—
bravkou). ale později mu'ho odňal. potřeboval ho patrně do
hodinového hájemství města, jež na místě nynějšího Starého
Kolína zakládali začal. ale r. 1278 prodal jej opět klášteru
za 150 hřiven."l nebot se zřízení města sešlo.

Ale o darování nynější Přítoky musíme pocĚiybovatí. nebot byla již od r. 1250 majet
kcm kláštera. a r. “1550 postupuji Kouřimští měšťanu Janovi vesničku „Přítok pod
Skalici" (Snopek. 175). kdežto r. 1358 Karel IV. potvrzuje. že pro klášter Skalický
bvla koupena & od Kouřimských postoupena jejich dědina u Miškovic : .. ítva“
(Riegger HI. 583). Zdá se tudíž. že některý písař z ..Řítva“. nyní neznámé. udělal ..Přitoka.“

[) Ríegger III. 371.
a) Kapihorský. ll.
3) Regesta HI. 379.

;) Friedrich. Codex l. 156.
) Regesta l. 576

c') Tamt. ll. 481.
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l+..Kolem r. 1501 koupil klášter od jakéhos Držislava
(r. 1558 to držel již 57 roků) rozsáhlé zboží. totiž: Kojice.
Záboří. Vinařice; ale r. 1558 Dalibor a Držek. synové

_onoho Držislava, zboží to napadají; r. 154-2 však uznali. že
klášter ho spravedlivě nabyl. načež se klášter zavázal, že
bude Daliborovi dávati ročně 16 kop, a Držkovi 4- kopy
a oděv.')

5. R. 1509 Milota z Choltic (rodina tato držela Týnec
n/L. & okolí) doznává. že prodal klášteru: Veletov, Pfatfe n
dorf (? Lžovice?).2)

6. Selmice měl klášter již od založení, r. 1525 koupil
zde od Veselá z Krakovan „dědinu“ v Krakovanech 5 pod—
mínkou, že prodávající bude zboží toto až do smrti užívati.
a po jeho smrti že klášter vyplatí jeho manželce 15 kop
a dominikánům v Kolíně 16 kopa)

7. Týnec nJ'L. patřil ještě r. 1506 rodině z Choltic.
r. 1559 však již král dovoluje. aby si Sedlečtí pod Týncem .
vystavěli mlýnfl

8. Hořany; když 1557 pavel zNebovid napadal zboží
v Hořancch. potvrdil král. že klášter Sedlecký a Schik z Hory
zboži toto již od r. 1299 pokojně drží.“l

9. Třebešice; r. 1519 král dovoluje Konrádu Kutnerovi,
měšfanu Cáslavskému. aby směl svůj majetek v Třebešicích
odkázati klášteru 5edleckému;“) r. 1550 měl zde klášter tvrz,
dvůr a 5 lány spornéf)

10. R. 1550 prodává klášter Martinu z Bohuněvic na
čas života rychtu v Trnové, k níž patřily též klášterní vsi

ečeňany a Labětínf)
Druhá skupina klášterního panství byla západně od

Kolína. Již 2 darování Miroslavova měl zde klášter Poboř:
r. 1290 koupil opat Heydenrik od Hynka z Dubé (od Dodě—
bradska) Břežany. Novou ves, Klavary (Chravar)a „Rad

.) Regesta. IV.. 212 a 523.
2) Tnml. ||. 056.
:) Tomt. lll. 451.
') Tamt. IV. 245, 805.
1*)Tcmt. IV. 175.
') Tami. 111.215.
7) Tumt. IV. 797.
8) Tnmt. W. 502.
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hostic“ (Hradiště?) s příslušenstvím na obou březích Labe.
„jemuž (Hynkovi) král zboží to milostivě daroval. ')

R. 1205 patřil zde klášteru od dávná dvůr Újezd
(Kutlíře) & k němu též 11/2lánu u král. vsi Křečhoři, z něhož
však Sedlcčtí musili do král. komory platit úrok; nyní 1295
král Václav ll. od tohoto úroku upouští. )

Na nivách Kačínských, již od zakladatele Miroslava
věnovaných. založili Scdlečtí „Nový dvůr“. V lese ,.Boru"'
dovolil král Sedleckým, když jim ho 1278 prodal. aby zde
směli založiti nově osady. což také učinili. založivše zde Lhotu
u sv. Mikuláše a ves Sv. Kateřinu a j.

R. 1560 koupil opat Václav panství Malešovské, ale
již 1564- v peněžní tísni je prodal.“l

Kdy a jak ostatních zde nejmenovaných, ale z následu—
jícího seznamu jako majetek klášterní zjištěných vsí klášter
nabyl zjistiti nelze.

Král Zikmund zapsal vsi kláštera Sedleckého: Hlízov,
(ArchivCes. l 514).Chotusice Církvice Zbyslav Ba
bice (zašlá; l.c. 519) Nová ves, Hradištko sv. Kate—
řina, Záboří, sv. Jakub. sv. Mikoláš Nový dvůr,
Ovčáry tvrz a dvůr (u Hory), vísku Třídvory (str. 528),
Dobrnice. Leštná Telčice. Trnová Vrčeňany (Řeče
ňany), Chvaletice, Labětín — jen z malé části (str. 557).
Rohožec, Kunice (ArchCl..l 178),Tajnec, Vinařice
Bělušice, Kojice Selmice Chrčice, Krakovany,

Lhota (A.C. ll. l81, lV.176) Dolany, Šestary (? byly zdeHořany).Bylany (A.c.ll.185).1587 zapsal 12 kop na
dvoře Dřítěži (A. C. ll. 206).

Dle Čelakovského, Registra domácí a cizí zapsal Zikmund
od kláštera Sedleckého také: Libenice (str. 55). Veletov
s blaty a jezery (109), dvůr Stará vinice pod Kaňkem-a luka
Boršovna (str. 115, 120).

Odjinud zjištěné: 1478 získal opat lošt opět někdejší kláš
ternívsi: Malín, Habrkovice a &. llorušic (deil101.19)_

1514- král Vladislav potvrzuje Trčkovi zápis na zboží
kláštera Sedleckého: Křesetice, Chrást. Krupná (Da-
mátky Vl. 165).

Ýagestnl ll7.653.') Tom
3) ArchivlČes. ll. 4-71.
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1553 zastavil král (Sv. Kateřinu) . .. Morašice. Lešt—
nice. Kobylnice (Sedláček, Hrady XV. 119).

1410 klášter prodává Kolínským své právo na vsi Brn n
kovice a Mnichovice (nynější Zálabí v Kolíně). vyhražuje
si však. že prodej ten nesmí býti na újmu právům. jež klášter
má na mlýnech a lomech na obou březích Labe. a že lidé
klášterní budou chodili přes most bez cla. (Čelakovský. Drivi—
legia 11. 1043)

O mlýnech na Labi.
1290 král Václav prodal Sedleckým „mlýny naše na Labi

u našeho města Nymburka“ za 550 hřiven.')
1292 týž král prodal klášteru mlýny na Labi pod městem

Kolínem.“
1339 obdržel klášter od krále dovolení. aby směl zřiditi

mlýny na obou březích Labe pod městečkem Týnecf'l
134-0 Frenclin Nymburger. měšťan Pražský. daruje klášteru

mlýn u Starého Kolínaf)
později neobjevují se tyto velké mlýny jako majetek

klášterní. mimo ony u Kolína. kde měl klášter 5 mlýny.
14-14-zajištuje opat Jakub 10 kop úroku na 3 klášter

ních mlýnech u Kolína: „v Hrobích. pod Kamenem &
pod městem.“5)

Benediktinské opatství ve Vilemově s chrámem
sv. Petra a pavla.

„R. 1120 založen byl klášter ve Vilemově“.“) podle bene—
diktinské tradice založili jej bratři Vilém a Heřman ze Sulz
bachuf) Jest ovšem záhadou. jak oni bratři. cizozemci, k tomu
přišli, že v lesích Čáslavských založili klášter: lze ji však vy
světliti. Manželka Vladislava l. ('l' 1125) Richsa pocházela
z téže krajiny. a oni bratři jako krajané bezpochyby žili na
dvoře jejim jako dvořané a úřednici.

Abychom počátek kláštera Vilemovského lépe stopovati
mohli. musíme si zajiti do kláštera Kladrubského. Dodle ne—

1) Regesta ll. 650.
2) Talnt. ". 075.
3) Tnml. IV. 245.
*) Tamt. IV. 606.
") Archiv Č. ". 205.
a) Benedikt. vložky vc Vokounovč Neplachu. v pramen. Děj. Č. "I. 460.
7) Dobner. Monum HI. 154. 
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jasných zpráv byl klášter Kladrubský založen od Svatopluka
kol r. 1108; Vladislav ]. však r. 1115 založení obnovil,'l ale
chtěl jej vydali, vliv Richsin jest zjevný. mnichům kláštera
Zwietaltenského, tedy krajanům Richsy.2) “

Nastaly ovšem boje mezi domácími mnichy a vetřelci;
zdá se však, že se zde nejednalo pouze o národnost, nýbrž
i o bohoslužebný obřad. Týž úmysl, jejž měla Richsa v Klad—
rubech, měla též ve Vilemově; uskutečnili jej oni její krajané,
a sice spíše z Čáslavě. než z Prahy.

Dobyt jejich na Čáslavi a věnování újezdu na Čáslavsku
jest ovšem záhadný; panující kněžna měla snad áslavsko
za věno; její tchýně Svatava věnovala „újezd Svatavin“ na
Řečicku kapitule Vyšehradské. později mívaly královny své
věno na „věnných městech."

„Odkud sem první mniši přišli'“, píše Crugerf') „v tom
staré zprávy nesouhlasí: někteří tvrdí. že byli přivedeni z Ríše.
jiní že z Břevnova“. Ale podle toho, co nahoře bylo řečeno,
můžeme míti za jisté, že první mniši přišli z kláštera Zwie
taltenského a jiných okolních, a sice via Kladruby.

Umrtím Richsy ovšem vliv klášterů švábských i v Klad
rubech i ve Vilemově přestal.

Dokud opatský chrám sv. Detra a Pavla vystavěn nebyl.
bydleli mniši u kostela panny Marie. o němž se ve 14. stol
často zmínka děje.

Známí opati.
Vilém, snad zakladatel, zmín. 1160 (svědek, Regesta l. 154)
Heřman, zmín. 1207 a 1222 (tamt. ]. 227 a 505)
Myslibor, .. 1265 (tamt. W., 725)
Jaroslav, „ 1276 a 1507 (tamt. ll. 422 a 929)
Budík, „ 1515 (tamt. lll. 105
Jaroslav, „ 1.318 (tamt. 111.187) a 1527 (Dobner.

Mon. Vl. 579)
petr, „ 1527 (tamt. lll. 521)

1548 (Dobner, Vl. 400)
') Podle podvržené listiny: Friedrich. Codex Dip. |. 593.
2) ln dieses von Svatopluk 1108 begriindete Ordenshuus (Kladruby) waren

Mčnche slavisehcr Zunge . .. eingezogen'; V1ndislm- l.. welcher diese Stiftung durch
heiehc Zuwcndung crst lcbcnsl'ihig machte. beriet 1116 deutsche Mónche aus Zwie
fallen. die zwar \\cgen der mit den Einheimíschcn cntstandcnen Zwicstigkcitcn alsbeld
in ihr Mutterhaus zuriickkehrten. uber durch weitere Zusendungen aus dem schwtibi
schen Kloster ersctzt wurden. (Studien o. d. Benediktiner-Orden 1697, p. sm.)

s) S. Pulvcres. Februar. l. 428.
12'



180

Ondřej. zmín. 154—8(Dobncr Vl. 4-04)
1- 1578 (Lib. Conti)

Někdy před r. 1586 vetřel se v opatství břevnovské
mnich Svatomír. jenž ku farnímu kostelu ve Vilemově presen—
tovat plebány světské,-ač kostel byl inkorporován (viz plebanii).

petr zvolen 1578 (Lib. Cent); r. 1378 obdržel právo
pontifíkalií, nejprve jen pro sebe. ale brzy též pro
nástupce (Krofta. Monum Vatic. V. 37. a 99)
“l“ 1391. (Lib. Cont. V. 60)

Mikoláš, zvolen 1591 (Lib. Conf. V. 60)
14-19 podával kostel Smrdovský _(Lib.Cont)

Martin, zvolen 14-21 (Stud. a. d. Benedíktiner Orden
1894, 259).

14-21 ku konci dubna byl klášter zničen od Pražanů..
když z Čáslavska táhli k Chrudimi: ku konci dubna dává
jakýsi husita příteli věděti. že bratři „. . . Vílemov a Dobro-r
vice také mají.“ 1)

Vilemovští věděli. jaké nebezpečí jím hrozí, nebot odnesli
z kláštera mnoho drahocenných věcí a listin. ale bylo to
málo platno. r. 1513 již nikdo nevěděl. kde tyto věci jsou:.
papež nařizuje ot'ticiálu Dasovskčmu, aby neznámé uchvatítele
vypátral a je přinutil. aby vrátili kříže. pateny. rámč sv. Jiljí,
knihy a privilegiaž)

V Něm. Brodě mají velký zvon „Vilem“, jejž dle nápisu
dal ulíti opat PetrÍ) pochází zajisté z Vilemova & dostal se
do Brodu někdy. když Vilemov i Brod měli společného
pána — Trčku. Mimo mnoho patronátních kostelů měl klášter
Vilemov. převorství v Uherčicích na Moravě, kam se pozů—
stalí mniši uchýlili a zde po dlouhou dobu opaty Vilemovské
volili; byli však opaty pouze titulárními.

Pozemská zboží.

Klášterní panství nelze úplně zjistiti. zvláště kolem Světlé ;
tvořilo několik skupin: a) v újezdě okolo kláštera: b) na
Sázavě u Světlé; c) v újezdě Libickém; d) v újezdě Boja—
novském. '

I) Archiv Č. lll. ŠSCO.
*) Dittcr. Thesaurus 105.
a) památky Arch. III. 295. letopočet. prý 1305, byl asi chybně čten.
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A) Skupina kolem kláštera.
R. 1557 bylo Beneši z Nečtin zapsáno: zbořený klášter

s dvorem.Vilemov ves. Vilemov městečko. Bučovice,
Heřmaň s mlýnem a řekou. Borek, Hostoulice. Zhoř.
Jakubovník. Ždánice „panství“.Kněžice (.,Kmetz“).Zvě
stovice, les Listovnice (snad Leškovice). Heřmanice s lesy
mezi Ouhrovem a Heřmanicemi, rybníky Strach a Mnichfl

(1281 bratři z Lichtenburka prodali klášteru vsi l'leřma—
nice a Malejovice nedaleko kláštera. ležící mezi majetkem
klášterním 5 lesem Kozojedy na obou březích Dúbravice
s „Kobylím polem“ a podacím kaple sv. Benedikta v Heřma
nicíchř) Kol r. 1550 klášter pronajal zboží v Heřmanicích a
v Dařízově .leškovi z Mrchojed a Modlibohovi na čas
jejich života; r. 1598 rozhodčí rozhodli. že Kunčik 7. Heř
manic má Heřmanice & Dařizov postoupiti klášteru. klášter
mu má vyplatiti 52 kop. ale rychta v Dařízovč má zůstati
Kunšíkovi. 3)

14-57Zikmund zapsal od kláštera Vilemov.Bučice Dol ní.
Spačice (Heřmanice. Kněžice), Biskupice. ')

1557 prodány Albertovi Rombhapovi zápisné vsi: (Kně—
žice. Biskupice). Suchotlesky. Mladotice s 5 mlýnyf)
1552 patřily Biskupice k Žlebům.“l

(1559 prodává klášter právem zákupním mlýn pod Mlado—
tícemi. mlynář bude míti právo pásti dobytek s ostatními
osadníky. 7)

1282 postoupil biskup Tobiáš klášteru ves Markovice
“u Žleb s podacím kostela sv. Jiří výměnou za klášterní ves
Sulíce a r. 1286 přenechává klášter plebánu příjmy ze vsi

ehuby za 5 libry vosku — viz plebanii: r. 1527 klášter
tuto ves prodal pro dluhy pánům Žlebskýmf')

1569 plebán Vilemovský žaluje opata, že mu zadržuje
desátkyíze vsí Syrákovice a Spytice, viz plebaníi.
Ěner. Monum.Vl.470.

') Regesta ||. 259.
8) Dobner. Monum. Vl. 407 1: 4-41.
4) Čelakovský. Registru. 117.
5) Dobncr. Monum. Vl. 470.
6) Archiv Č. XlV. 497.
7) Regesta IV. 262.
8) Temt. HI. 521.
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1562 koupil opat Ondřej od bratří 2 Vícemilic něco
v Busovně. a r. 1565 něco ve Lhotce.'l

1580 byly zápisné vsi: Vahančice. Zábělčice.
Frydnava, Rybníček. Leskovice. Hoštištany. Václavu
Robsuhápovi dědičně ' prodány/.g)

1561 Heřman z Lukavice má od kláštera na čas života
ves Dřisečnof)

14-06 přisouzena klášteru ves Jeřičná. od jiných uchvá—
cenáf) Habr; r. 1206 sahalo území klášterní pouze k mezím
vsi Habr. na celnici; Děpold, údělný kníže. věnuje klášteru
sedmý díl cla."l

154-1 patřilo klášteru již clo celé,"l a r. 1551 povýšil
Karel lV. klášterní ves na městof)

1507 nabyl klášter výměnou za vsi na Německo-Brodsku,
panství Smrdovskěho. totiž: hradu a města Smrdova a vsí
Zboží. Bačkov. Štěpánov, Lubné a „Bossichczin'f
(Droseč'P), — viz plebanii. V Stusyni u Ronova měl klášter
podací kostelní. Vlačice: 1457 list Janu z Rušinova. svědčící
Chvalovi Z Říčan, jímž má postoupit tvrz Vlačice se všemi
dvory & poplužími, jak jsou je opatové od starodávna drželi.
ku klášteru Vilemovskému.“)

B) Skupina na Sázavě u Světlé.
Maličín. 1558 Dcšík z Rozhovic slibuje. že rychtu

v Maličíně. od kláštera koupenou. neprodá šlechtici; 1584
Kunášek z Číhoště najal na čas života od opata ves Máličín.")

Valečov; 1562 opat pronajímá Jiřímu z „Ossicka“ na
čas života ves „Ralčov“.w)

Okrouhlice a Chlistov: kol r. 1590zapsal opat Petr
Bernartovi z Okrouhlice vsi OkrouhliCe a Chlistov.") Lip—
ničku. Mrzkovice, Davlíkov. Leštinu. '

1518 opat Jaroslav pronajal dočasně pustou ves Lipničku
1) Dobncr. Mcnum. Vl. 417. 421.
2) Bilek. Kontisknce 641.
3) Dobncr. Monum. Vl. 405.
') 'l'umt. IV. 452.
5) Regesta ]. 227.
&) Tnmt. IV. 424.
') Pamět. Vll. 412.
9) Archív Č. |. 59 a 540.
9) Dobner. Monum. V1. 4ll & 4-29.

m) Lib. Er. ]. 59.
") Archiv Čes. ll. 4-65.
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s řekou mezi mlýnem Mrzkovickým & záduším kostela Světel—
ského:') r. 1569 věnovali bratři z Lipničky klášteru polovici
řeky Sázavy mezi Davlikovem a Leštinou. kteréž k témuž
klášteru patřily.)

Kostelní podací měl zde klášter ve Světlé. a velmi
pozdě ve Skuhrově & Lučici.

C) Skupina v újezdč Libickém.
1557 prodal Trčka: Stružinec. Oudavy, Moždě

nice. Zubří. Kameničky, vše zápisnéfxl není řečeno,jaké
zápisné. ale jest nesporno. že Vilemovskéf 1544 prodána
Hluboká s podacím u sv. Kunhuty v Dolomi')

1572 koupeno k dědictví posud zápisné: Zubří. Kame—
ničky.Křemenice. Chloumek. Barovice. Nehodavka.
Spálava.")

1587 Jíra z Jeníkova najal na čas života od kláštera
Vilemovského ves Maleč “)

154-9 opat Ondřej ve sporu se Zdislavem z „Fescinia“(?)
o ves Štěpánov, opatu dáno za právo.'

1598 a 14-01 spor mezi klášterem Vilemovským a bratřími
7. Kladrub o les v Kladrubech na Železných horách": roz
hodnuto. Že les patří klášteru & Zubák z Kladrub_ že má ze
vsi Kladrub klášteru platit úrok.“l

1598 rozhodnuto. že obyvatelé z Chotěboře mají z ja—
kýchsi pozemků u vsi Svinná platit klášteru úrok. jako
ostatní tamní obyvatelé. 9)

V Libici měl klášter podací kostelní a bezpochyby
také panství.

D) Újezd Bojanovský.
1515 zastavil opat Budík Hrabiši z Daběnic na čas

života za nějakou škodu ves Ustupky s kopcem Cheb
s podmínkou. že zde nevystaví hrad.'")

1) Re eslo HI. 158.
"'1 Doíner. Monum. Vl. 227.

:) _?oh. Rieger, Pamět. X. 758.
5) Tnm1.759.
1") Dob-'\er. VI. 45.
7) Tami. s. 4-07.

:) Tam1.s.459 a 445.
") Tum!1. str. 4-42.

“') Regesta HI. 105.
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134-8 petr z Dabčnic vrátil klášteru hrad (? spíše horu)
Oheb.'l

1529 převzal Jindřich z Lichtenburka na čas života újezd
Bojanovský docela pustý. aby ho znova osadil a zlepšil se
vsemi: Bojanov, Dolánka. Droseč. .,Mazanczic", Krásný. Bradlo,
Travný, Travonec (?) Hodonín. Mladoňov. Hradiště. Lhotice,
Lubkov. Lázy. ..Vyrczyeov“.? Chlum. Kovářov, Petrkov. Sla
nyn,? Vyškov, „Systovyczye".? Lutobořice. Holín. Hořovec:
klášter si pro sebe vyhradil lesy Javorný. Mazanec a Trávný
a vůbec všecky lesy a ves Křižanovice. kde budou bydleli
hajní klášterních lesů a“rybáři. kteří budou loviti v řece Ka
menici (Chrudimcc2).

Drobovice,
komenda němec. Křížovníků s chrámem Panny Marie.

Když se Janu z Polné nepodařilo založení cistercian.
kláštera v l\'ížkově. založil kol r. 1252 komendu němec.
Křížovníků v Drobovicích a „. . . vystavěl tam chrám velmi
velebný a krásný. který posud jest vidět. a dal na oltář sv.
Danny mnoho statků; žil potom jen krátký čas a pocho
ván jest v Drobovicích; nejbližší jeho přítel byl pan Vichard.
který také leží pohřben v Drobovicích“ 3

Podle řádových statut měli zde Křížovníci chudobinec
a špitál; r. 1272 velmistr řádový určil příjmy ze vsi ..Venere"
(Vinaře) pro špitál a dům v Drobovicích na žádost Eu
femie, vdovy po "j" zakladateli Janu. a sice tak. aby komtur
ve Vinařích polovici vína a pšenice. jež se zde urodí.
každoročně odváděl nemocným a bratřimf) Byly zde tedy
skutečné vinice.

1272 Vichard a Záviš dědicové Jana z Polné po
stoupili Křížovníkům zdejším kostel v Dolné.)

Známí komtuři.

Gottried. 1270 zříká se s Helvikem. komturem v Brodě,
práv ku kostelu Pohledskému.“) 1272 podepsán

) Dobner. Monum. Vl. 472.
2) Regesta lll..
3) Letop. Žďár. Prameny Děj. Č. ll. 524. 526.
') Regesta IV. 756.
n) Tnmt. lV. 737. 746.
“) Tumt. ll. 277.
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s Heydenrikem. komturem ve Vinařich — na listině
Vinařské, viz nahoře.

Martin. zmin. 1525; na jeho žádost uděluje světící
biskup Přibyslav odpustky. kdož před křížem od
něho posvěceným klečíce se pomodli.')

Mikoláš Ratmir, zm. 1526. Vikarl z Dolné věnuje
něco v Dolné, aby ve špitále v Drobovicich ošetřo—
váno bylo 15 nemocných: zrnin. 15522)

Ctibor. zrnin. 154-1, „komtur v Drobovicích a místo
provincial. zmin. 154-4.-provincialfs)

Vitek zmin.154—7(rukop. Drážd. 41-740,opis Mus)
Bertold. zmin. 1555 „ „ 54-11. ..

1558 (podával kostel v Radměřicich. Lib.
Co n.f 1.59).

Jan. zrnin. 1562 (rukop. Drážď. 5707. opis Mus)
Jindřich. zmín. 1576 (presenloval do Bračic. Lib. Conf)
Jindřich Saff.„1594- ( .. „ Dříbyslavic.[aml.)
Bartoš. zmín. 159ó( .. )

„ 14-01 a 8 konvenluálů najali plebánu
v Dolěhách /2 lánu pole (Lib. Er.V ..54-9)

Komenda zkažena byla od pražanů v dubnu 14-21
„bratří .. .Drobovice také mají" — viz Sedlec.

Nadání.

Zakladatel věnoval r. 1252; Drobovice. přibysla—
vice. Samoplesy. „“Vrose (?) a 1; vsi Vinař. a po smrti
jeho manželky obojí ves Dotěhy. a druhý díl Vinař. )

Později byla zde založena ves Kozohlody— Ratměřice.
bez pochyby od komtura Ratmira.

Týž zakladatel Jan věnoval též část lesa Libického mezi
řekami Doubravici a Kamenicif) pozdější Krucembursko.
jež však Křížovníci r. 1321 prodalic)

:))]IŠcgeslass111.7599.nml. 7.
3) Tam! IV. 537 553.
') Tuml. l. 504.
,') Tomi. 504.
“) Tomi. III. 257.

...
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Pozděii přišly k Drobovicům též Bračice: (1355 pře—
nechává komtur Bertold klášternímu služebniku 11/2 lánu
v Bračicích. 1)

134-7 Ctibor ze ..Styhosczicz“ (Číhošť ?) prodává ko
mendě ?) lány v Tupadlcch.2)

1562 koupila komenda jakousi dědinu v .,Budevicz“
(Močovice ? 3)

]) Rukop. _Drúžd. č. 34-ll. opis Musciní.
*) Tami. č. 3005. opis Muscjni.
s) Tami. č. 3693. opis Musejní.
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V. Dekanát Šíěpánovský.
Známí děkani:
1385 Jan, plebán v Souticich, děkan (viz Soulice);.
1401 .. .. „ (viz Vlašim):
14-07 Hašek, plebán ve Vranově (viz tamt)

Stěpánov.
1352 Sczepanov, 36 gr.

panství i podací arcibiskupu.
V ..Regislra censuum et bernae" z r. 1290 a 1379 byly

na panství tyto osadyzll

1290 1579
Štěpánov. misto trhové. Šlěpánou.
Dalkovice, Dubelowce, _ _ _

J “k (urokpro plebana Šlepan)avorm ' Mnichovice,
Nemiřice, Javornik,

Velesice. ? . Keblov.

Keblov s kostelem. ; lůhclka' _& owce.

[YieÍ-ce,? Chlum. .
unee, _ Kalná. ! lán:

Soulice. 2 lany. | Soutice. ] lán,Nesměřice.

Biskup Tobiáš ('l' 124-6) kostel ohradil (viz Řečice):
1367 zmin. o plebánu Petru: (Reislř. Des. 57)
1375 27/2. plebán Petr: (Lib. Er. l. 100)
1575 10/10. .. Albert Krs: (Soud. Ak. 1. 137)

1376 arcibiskup= Jan. (ollářnikv Praze) s. Albertem-„
14-10plebán Jan Hana:/(viz dole) .
14-17arcibiskup: Mikoláš (z Olom. d.) ss. Mikolášem;
14-18 „ : Petr. (ze Smečna) ss. Martinem;
*) Desel Urhářů, 1. 2. 396.



“|" 1375 měšfane činí nadání na vydržování druhého
“vikáře; nadání: ó kop úroku ze vsi Chmelná a Bernartic.'l

Oltářc nadané

14-05 měšťan založil oltář sv. Doroty.2)
1410 rychtář věnuje kostelu 1 kopu úroku z Malovid.

aby plebán poskytoval oltářníku sv. Doroty oplatky a jiné
potřebné .věci; plebán Jan Hejna. 3)

1406 měšťané založili oltář Danny Marie )

Křivsoudov.
1352 Krzivsudov. 56 gr.

Kol r. 1505. po smrti Oldřicha z Křivsúdova, připadnul
“Křivsúdov králi, jenž jej dal minciři Rynerovi z Florencie
-a ten jej prodal r. 1505 klášteru 5edleckému5) (osady viz dole).

Ale kup tento neměl dlouhého trvání. nebo ani nebyl
“proveden. jelikož již r. 1307 'Jindřich z Rožmberka postoupil
.toto panství s Herarcem k biskupství výměnou za Scpekov.“)

Biskup Tobiáš prý kostel ohradil (viz Řečice). alc zpráva
tato je závadna; nebot Křivsoudov připadnul k biskupství
r. 1507. a Tobiáš "l" 1206. Ale i r. 1307 bylo třeba kostely
opevňovati. Panství biskupů podací z části biskupů z části
“vladyk z Paseky.

Stav panství z r. 1507 a (podle Emlerova berňového
irejstříku str. 302) z r. 1379.

1307 1379
Křivsoudov, Křivsoudov.

erničín. erničín.
Strojetice. Strojetice.
Borovnice 2 lidé Lhota.

Lhota snad jedna ves Lhota za rekou.Chýšná Budcnce.
Budčice. Láziště.
Lázištč, Březina.
Březina, ejctice.
Čejetice. 1 lén. Chrášťovice. ves plebánova.

1) Lib. Er. [. 100

2) Lib. conr. ivfisi.

“) Tuml. . ono.
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Vsi tyto byly ve dvou skupinách. totiž kolem hradu a
„za řekou". kde byly: Lhota (volavá), Budčice. Láziště. Bře
zina a eietice.

1559 a 1565 zmín.o pleb. Jindřichovi (Lib.Er. l. 8 a 55)
1567 arcibiskup: — Jaroš z Paseky : Ondřej, po 'l'

Jindřichu;
1591 ; — Licekaiíní „ =Jan.poTOndřeii;
1594- ; — Vok a Sezema z Paseky : Jan (ze

Stráže) ss. Janem:
1405 zóstupcové arcibiskupa; — Sezema z Paseky =

Jan (z Chyšky) ss. Janem;
1406 arcibiskup&panoši z Paseky : Cenek. po res.Jana:
14-15Jan a Petr z Paseky : Jan (z Mukařova) ss.

eňkem;
14-16arcibiskup;— Jan z Paseky_ Jan po res. Jana
14-18 ., — ., ,. ——Jan (z Voyslavic)

ss. Janem.
"|" 1575 byla jakási pře mezi vi k &ře rn a zvoníkcm.'l

'i' 1588 Pešík ze Lhotic věnuje *'2kopy úroku z Prach ná(?). 2)

Kaplanství.
1409 Aleš z Alberovic s přispěním osadníků naložil ka—

planství; nadání_6 kop úroku ze vsí: Chýšná. Teškovice
a Bernartice.“l

“' Královice.

1552 Kralovicz, 26 gr.
Panství a podací kapituly Vyšehradské; v bývalém újezdě

Svataviné byly tyto kapitulní vsi: Děkanovice. Tomice.
Píště. Ježov. Rapotice. Královice. Střítež, Blažejo—
vice. Vraninec. Příseka. Dunice. Hořice, Hroznětice.
Snět. Brzotice, Lokett) a podle Arch. Č [. 551 též Za
hradčice a Syrov.

1567 plebán Václav; (Rejstř. Des. 57)
14-16 plebán Petr; (viz vedle).

__v—ud. Ak.!.
')l..ib Er xu. 2/5?16.a) Tumt. IX. F.
*) Rejstřík Dcsát2. str. 15.
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Nadaný oltář.

14-16 plebán Detr; Oldřich Močihub z Královic (za řekou)
zřídil oltář sv. petra a Pavla; věno () kop z tvrze a při—
slušenství v Královicíchf)

Vlašim.
1552 Vlassym. 56 gr.

panství i podací pánů, kteří panovali na Vlašimi.
1.358 Anna. vdova po "j" Hynku z Vlašimě. — Beneš.

syn starého Hynka z Vlašimě = Henslin. po
Romanu;

1360 Anna 2 Vlašimě a synové. — Beneš z Vlašimč
: Jiří. po T Henslin-u.

Pokud byla Vlašim v držení domácího rodu, byla podle
hořejšího podávání rozdělená ve 2 díly: z té doby snad po
chází zřízeni dvou mčstcčclcgl

Brzy po r. 1360 nastoupil na obou dílech Vlašimě jiný
rod (viz Radošovice).

1405 Jan z Vlašimě : petr. po “1“Jiřího:
14-12 .. „ — Mikoláš (oltářník v Praze)

55. Detrem.
Kol r. 14-14-nastoupil opět jiný rod, totiž pp. z Chotěmic

(viz Radošovice).
1417 Jan z Vlašimě (ale již z Chotěmic) — Clivalek

(z Pelhřimova).ss. Mikolášem:
14-24-Ján z Chotěmic: Blažej, po Chvalkovi: „není

možný přístup.“ '
'j' 14-01plebán Jiří vyměnil úrok ze 3 lánů v Ratajích

za jiný v_ ímovicích &Vrácovicich: znalci: Jan. plebán
v Souticich. děkan Štěpánovskýf)

Vikáři.

14-06 Jan z Vlašimě věnuje 7 kop bez 24_gr. ze vsi
Dub a z mlýna na řece. jež teče pod Hradištěm, aby plebán
mimo posavadní 2 vikáře choval ještě kaplanáf)

.) Lib. Er. X. K. 12.
“) R. 1443 prodal Trčka Vlašim hrad. obě městečka pod Vlašímem. pozůstatky

D. Z. ll. 196
=) Lib-Er. Vl. K. 5.
') Tamt. V. 671.
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14-06 Jan z Vlašimě věnuje 8 kop a 13 gr. úroku ze
vsi Hradiště na čtvrtého vikářef)

1408 byl úrok ten převeden na ves Pohoříal

Nadaný oltář a škola.
1392 Jan z Vlašimě s bratrem založili oltář sv. Miko—

láše a sv. Martina; nadání 8 kop a 12 gr. úroku 2 On—
šoviček.3) '

1394- lýž Jan z Vlašimě rozmnožuje toto nadání na
12 kOp úroku z Načerace & ze Znosima, aby zde byli
2 oltářníci. anebo, aby oltářník držcl vikáře. a aby i s kle—
riky ze škol zpívali podle not každodenní mšif)

Neustupov.
1352 Neustupov, 30 gr.

Rom. polokruhová absida ve věži rozdělená (zazděná)
rom. oknař)

Mezi 1279—1288 dává biskup Tobiáš „počestnému muži
H . ..“. správci kostela „v Nostopově“ dispens. aby po 1 rok
nemusil u kostela residovati.“)

panství i podací zdejšího vladyctví.
1364- Jan a Petr z Neustupova. — Jindřich a bratři

ze Soběšína : Jan. po res. Mai—kvarta;
14-02Jan a bratřize Soběšína : Jindřich, po'l' Janu:
[ 1385 Mikoláš z Vlčkovic věnoval něco kostelu

v Neustupověf)

Chotýšany.
1352 Chotyssan, 24- gr.

panství i podací majitelů zdejšího vladyctví.
1357 Mrakota. řeč.Hlavatec, — Mrakota dlouhý a bratr

Jaroslav. — Zachař a Rus bratří 2 Chotýšan
: Sbyněk, po T Ondřeji:

1359 titéž : Jan, po Sbyňk'ovi. jenž byl obročí zba
ven. poněvadž v předepsané lhůtě nepřijal svěcení.

*) Lib. Er. V. 673.
") Tamt. IX.
a) Taml. lV. 374.
') Tumt. IV. 449.
6) Lehner l. 277.
“) Novák. Formulář. 10.
7) pozůstol. D. Z. l. 503



1560 Mrakota & Jaroš z Chotýšan : Ryvin (z Koná
rovic) po 'l' Janu.

(R. 1591 projednávána na soudě Dvor. pozůstalost po
1“ Dorotě & Žofce. pozůstalých po Mrakotovi. totiž: Chotý
šany tvrz. 2 popl. a kostelní podací, Městečko a něco
v Takoníně a Onšovičkách; hájila Čeňka. vd0va po 1"
Mrakotovi. nastala dlouhá pře a r. 1401 bylo dáno Dříbykovi
z Buřenic.') Snad se jednalo jen 0 díl 1" Mrakotův, násle
dující patroni drželi tedy druhý díl. onen Jarošův z r. 1560)

14-05 Marketa, vdova po "]" Zdenkovi z Chotyšan :
Drokop, po "l"Ryvinu;

14-09táža synové=Zikmund(z předhradí)55.Drokopem
1414- Dříbyk,panoše. sídlící v Chotýšanech : Beneš, po

resig. Zikmunda;.
14-17 ,. .. : Mikoláš. po "|" Beneši.
'l' 1408 Jindřich z Takonína věnuje kostelu kus louky“

s 2 cípy lesaf')

Radošovice.
1552 Radossovicz, 18 gr.; 14-05Radessovicz.

Panství i podací k domácímu zboží, jež však již kol
r. 1569 připadlo k Vlašimi.

1559 purkhard, purkrabí v Magdeburce — Václav, po
eňku;

1569 Pavel z Jenštejna (na Vlašimi): Lipold (z Krupé)
as. Václavem:

1576 Davel, Jan a Václav, synové Michaela z Vlašimě
: Prokop (oltářníkVyšehrad.) ss. Lipoldem.

Kol r. 14-12 prodali Vlašimští panství Janu z Chotěnic.

14-14-Janek z Chotěnic. sídlící na Vlašimi r- Václav, po
Drokopu;

14-17 _ ,. : Jan (z Ředic..
Litomyšl.d.) ss. Václavem ;.

14-18 ., =Jan, 2 N. ss..
Janem.

') DD Xlll
2) Lib.. Er 'vm. D. 7.



[Xvšov
1352 Divissov. V2 kopy.

panství i podací pp. na Šternberku.
1360 Petr a Jaroslav ze Šternberku : Martin. po "j“

těpánu;
1366 Jaroslav „ „ = Václav, po "j"

Martinu;
1374 „ a Albert ,. ,. = Jiljí (oltářník

v praze) ss. Václavem:
1385 zmín. o pleb. Jiljí Šebor (Soud. Ak. ll. 327);
1401 Zdislav ze Šternberka = Vavřinec, po “|"Všeboru:
1406 zmín. o pleb. Mikoláši: (Soud. Ak. V. 72)
1408 Zdislav ze Šternberka * Jaroslav, po odchodu

Mikoláše.
1407 když plebán Mikoláš pronajímal obročí. sepsán

byl inventář. jenž nás poučuje o kostelním a hospodářském
zařízeníf) „. . . ornát červený s příslušenstvím. ornát žlutý —
zelený, nový „pruhatý“ (psáno česky v listině latin). žlutý
sváteční s křížem. 2 korporály. 2 kalichy stříbrné. pokrývek
oltářních 22, dva misály 51 zvláštním. matutinál s graduálem.
agenda. 2 superpellice, 6 konviček. skřínky 4. bully odpust—
kové. agenda. Věci hospodářské: 1 vůz se žebřinami. trojí
„šle“. 2 nábederníky, 20 hřebíků k branám; (latinský písař
ncvčdčl. jak se to a ona věc jmenuje latinsky, proto položil
český název). 3 pytle. pokrývku na stůl s utěrákem. slepic 12,
] sekyra. 3 koně v ceně 4 kop.

Jankov
1352 Jankov, 6 gr.

Dodací domácích vladyk.
1362 Matěj a bratři z Jankova = Mikoláš (z Lodenic).

ss. atějem;
1367 Litold'z Landštejna (póručník'ř) = Mikoláš, po

Bohunkovh
1390 Jan z Jankova. řeč. z Vlašimě = protess Želev.

Diviš. po 1" Mikoláši:
1405 Jan star. a Jan ml. = Matěj. po “j“Diviši.
1) Soud. Ak. V. 41.4.

13



Alběnice.
1352 Albcnicz. 15 gr.

Podací vladyk zdejších a Tomických; — nejisto však.
patřila-li čášt podacího reálně k tvrzi Tomické. anebo měli—li
Tomičtí něco v Alběnicích.

Zbytky rom. ve věži rom. okna. 2 sloupky rozdělena')
1359 Protiva a ostatní z Alběnic. — Petr z Alběnic, —

Petr a ostatní z Tomic. — Hugo z Jelence
(1396 psán nebo jeho potomci „z Tomic“ =
Oldřich. po 1" Alberta;

1360 titéž = Bohunck. po 1“ Albertu;
1396 Hugo a Jan z Tomic; Václav z Alběnic (14-11

psán z l_eštna) = Jan (z Podskalí v Praze)
55. Bohunkem;

14-07zrnin. o plebánu Janu Kramolinu (Soud. Ak.
VI 90)

1+11 Václav z Leštna (1396 z Albenic); — Markéta
vdova po 'l Ptáčkovi z Alběnic. — Jan 1 To—
mic — Dorota vdova po 1“ Janu z Tomic =
Jan (z Popovic)ss Václavem

1" 14-06 Oneš Tluksa z Čechtic.- sídlem v Tomicích vy—
znává. že plebánu patři ze dvora v Jelcnci desátku 2 kopy
snopů žita. 2 ječmene a 2 ovsa: když Oneš tento dvůr
prodal. vyhradil na něm jen po 1 kopě každého zrna: ná;
hradou dává 3 kopy z popluží dvora v Tomicich; mimo to
mají z tohoto dvora vycházeti plné a celé desátky. 2)

Cestín.
1352 Czestin kostel, 24- gr.

Panství i podací domácich pánů.
Starý. r. 1857 zbořeny kosiel měl mnoho rom. tvarů.

zvlášt portál na polední straně a věž se združenými rom.
2 sloupky rozdělenými okny ve 2patrech na všechny 4 strany.)

1360 Moyek a ostatní z Čestina. — Jeniš z Malovid
= Sbyněk syn patronův (z Petrovic) po "["
Adama:

*) Lehner. u. nl

? Lib. Er. V. 697.“ Lehner. ll. 21.
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1579 pleb. Sbyněk: (Soud. Ak. l. 577)
1382 „ Ondřej; (Tamt. 11.155).
Nastoupil jiný rod:
1591 Kolman, z rodu Zdebuzeveských, plebán v Rovnech

u Stříbrné Skalice. = Sbyněk (po druhé?), po
"|“Ondřeji:

1592 plebán Sbyněk resignoval (Soud. Ak. 111.104):
1595 Maynuš ze Zdebuzevsi = Kolman, z rodu pa

trona, plebán v Rovnech, po res. Štěpána.
Nastoupil opět jiný rod:
1415 Soběn, jinak Drokop ze Soběšína (u oltáře sv.

Kateřiny jest psán Sobén, rytíř z Malejovic: Lib.
Cont. IX. 84) : Jakub, po 1“ Kunšovi.

Onen plebán Sbynčk, vida, že jím rod Cestínských
vymře, a že rodový majetek přejde v jiné ruce, založit zde
mnoho obročí. totiž:

Kaple sv. Anny.
1561 patron Moyek založil v kostele sv. Detra kapli

sv. Anny nadání: 5 poplatných lánů v „Černčicích“ (? či
v Čeněticích nebo Čenovicích), k čemuž syn Sbyněk, plebán,
přidal 1 lán v MileticíchÍ)

Kaple sv. Kateřiny.
Sbyněk založil kapli sv. Kateřiny vedle kostela, v ní

4- oltářníky r. 1589;
oltář sv. Trojice: věno: dvůr s tvrzí a nápravou (allo—

dium) v estíně, a 4- lány lesa „v Zykově“:
oltář sv. Kateřiny: věno: dvůr s tvrzí a nápravou

v Rašovicích (viz v dekan. Kouřimském kostel
v Beřících) a 4 kopy úroku z Cestina, 5 lány
lesa v Dodmokli a lán lesa v Zikovč;

oltář sv. Drokopa; věno. dvůr, náprava, tvrz a 2
rybníky v Krassejenovicích, 4 kopy úroku ze
vsi Bahno, a 4- lány lesa v Žandově:

oltář sv. Filipa a Jakuba; věno: dvorec s chalupou
a hořejšímrybníkem v Krasejenovicích, 4 kopy
úroku ze vsi Bahno. a 4- lány lesa patřícího
k LhotkámÍ)

*) Lib. Er. !. 35.
,) Tamt. 111.507. Schází polvrzení.
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Oltář-e v kostele:

1388 týž Sbyněk založil v kostele sv. Petra oltář Sv.
agdaleny: věno: dvorec v. Chotiměřicích.

s 3 lány lesa a 2 kop úroku z Chotiměřic
a Díšenic:')

1388 týž: oltář sv. Trojice v kostele: věno: ves
„Zayšov“;2)

1391 týž: oltář sv. Kateřiny v kostele; věno: dvorec
v Zdeslavicích a 4- kopy úroku z Vranicf')

Vikáři.

Oltářník sv. Trojice měl mimo jiné povinnost obcovati
s vikáři hodinkám.

Cechtice.
1352 Czeksisz. 9 gr.

Dodací držitelů zdejšího zboží.
1360 Beneš ze Zdislavic, poručník sirotků z Čechtic “—

petr, po res. Johlina;
1367 plebán petr; (Rejstř. Desát. 57)

Nastoupili jiní majitelé:
1390 Hynek Tluxa z Čechtic. — Vilém z Davlova, jinak

_ z Blanic : Dě pold (oltářnikz Prahy). 55.Křížem:
1393 Dřech z Čechtic, ——sirotci 'l' Linharta z Čechtic.

něvek z Hodějova = Jakub, po 'l' Janu;
1397 a 1408 zr'ninka o pleb. Hynkovi. (Soud. Ak. lll.

406. V1. 208)
“l" 1363 Oneš Tluxa ze Lhotic založil oltář sv. Doroty.')

Keblov.
1352 Keblov, '1'2kopy.

Dodací arcibiskupovo na panství Štěpánovském.
1295 „Keblov s kostelem" (viz Štěpánov).
1367 a 1385 zmín.o pleb. J indřichovi:(Rejstř. Desát. 57)
14-03 plebán lsa'k. podával oltář sv. Magdaleny;

Wer. m.310.
;) Tuull. lll. 3IO.) Taml. IV. 362.
') Lib. Cont.
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1406 plebán Vit: arcibiskup vyšetřuje, jakým právem
kostel zdejší: Vít se hájil, že provisi papežskou.'l
1416 arcibiskup : Velislav. po res. Vítá;
1417 .. = Bernard (z Dublovic)ss.Velislavem.

Oltáře.
1591 Bartoloměi Temný. iinak ze Sedlece. věnuje k oltáři

sv. Magdaleny 52 gr. úroku na 1človčkuveZboři;2)
1412 Vanik z „Jablonce“ (? Keblovce) založil oltář sv.

patronů v kostele Danny Marie; věno: dvorec a 6
kopúrokuve Zhoři. Zdislavicieh a Keblovcif)

Měcbnějov.
1552 Meehnov, 9 gr., 1599 Machnov.

panství i podací pp. na Šternberku.
1565 Jaroslav ze Šternberku —'Václav,po res.Mikoláše;
1567 zrnin. o pleb. Václ avu: (Reistř. Desát. 57)
1586 „ .. .. Adamu; (Soud. Ak. ll. 585)
1589 Albert ze Šternberku—'—Hašek (z Janovic Uhl.)

ss Adamem
1406 ,. =Mikoláš (oltářnikv Ště

panově) ss. Haškem:
1415Petr „ „ : Jakub.po'l'MikolášiChrt;
1417 .. „ .. = petr. po "|" Ctiboru;
1418 ,. „ „ ': Martin (z Kozmic) ss.

Petrem.
Vikáři.

1597 prodal Albert ze Šternberka plebánu Haškovi 7 kop
úroku ze vsi Ondřejovic (na Konopištsku) pro kostel; ale
úrok tento.připadne kostelu až po smrti iakési Anežky; usku—
tečněno r. 1406, začež bude plebán povinen držeti druhého
vikáře mimo onoho „od starodávna“.“)

Nadaný oltář.
1591založil Albert ze Šternberka oltář Panny “Marie:

věno: 10 kop úroku ze vsi: Vlkov, Šternov a Kácova
1) Soud Ak. V. 132. 510.
2) Lib. Er. Xll. F. 15.
;) T.aml
') Soud. Ak. I." 6258. V. 164.
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Lhota, les Okrúhlý naproti chóru ko;';lnímu. plně desátky
ze dvora v Měchnějově. totiž 7. obilí, bravu. skotu & sýrů.')

Vranov.
1552 Vranov, 18 gr.

Ve 14. století vykonávali podací pp. na Leštně a Kono—
pišti, což napovídá. že kostel podlehl dělení, a tudíž již byl.
když Benešovci se rozdělili na Dubské & Konopištskě.
(1527 Tobiáš z Benešova postupuje Zdíslavu ze Šternberka
hrad Konopiště .s městečkem Benešovem a vsemi — ale
Vranov mezi nimi není."')

1565 (úvodce ze Lštění. totiž nynější sv. Klement) Vaněk
z Dubé : petr, po 'l' Janu;

1380 (úvodce ze Lštění)Vaněk z Dubé : Jan, po "l'Detru:
14-05 po “1“Detru: a) Vaněk z Dubé. jinak 2 Humpolce

: Matěj;
b) Albert že Šternberka : Hašek

(z Měchnějova);
c) Albert ze Šternberka na Kono—

pišti ?: Jakub.
Dotvrzen Hašek.

1407 plebán Hašek. děkan Štěpánovský (Soud. Ak
. 55 .

14-10Jindřich z Dubé na Humpolci : Martin. po Haškovi.
1418Jan zKostelce =- Detr (z Měchnějova)ss.Martinem:
“l“1404- Jan z .,Massczovicz“ věnuje kostelu rolí mezi

rolemi Zdislava z Klokočné a rolemi dárcovýmí
a kousek lesa. 3)

Erchutovice.
1552 Erc'hutovícz. 12 gr..1567 Erchutov.

Dodací držitelů domácího vladyctvi.
1352 plebán J an; (Desát. Rejstř. 57)
1579 Bohunek, měštan Pražský : Jan, po "l"Janu:
1383 Mareš a Dřech z Brumovic = Kuneš (z Nače

race) po resig. Jana;
_mEr. W.572.

*) Regesta 111 4-86.
8) Lib. Er. V. 608.



1385 ? : Jan (z Načerace) ss. Kunšcm:
1403 Otrad 7. Vilemovic = Michael. po “1"Jana;
1419 Jan Otrad ze Šebířovic f= Mikoláš. po "l“Janu.

Chřenovice.
1352 Chrzenovicz. 12 gr.

Rom. portálek: okna v doleišim patře rozdělena jedním
rom. sloupkem. v prostředním dvěma. v nejhořejšim třemi
sloupkyf)

.\la emporu byla r. 1780 nalezena uutentika pražského
biskupa Jana: bud Jana |. 1134—1139; nebo spíše Jana ll.
1227—12362) Sedadla ve výklencich, jako v Sázavě ie zřídil
opat Silvestr. 1134—1161.

panství i podací pp. na hradě Chřenovicich.
1358 Milota. Bernard a bratři z Chřenovic : Jeník

(ze Skály) ss. Čeňkem;
1367 zmín. o pleb. Johlinovi: (Rejstř. Desát. 57.)
1396 .. ., ,. Šimonu; (Lib. Er. IV. 443)
1395 objevuje se iako patron (či dobrodinec?) Mikoláš

z Kolovrat — viz oltář (u Zbraslavic je r. 1390—1412 psán
Mikoláš z Kolovrat. jinak 2 Chřenovic; viz Zbraslavice) —
a později Jan Otlinger.

1414-Jan Otlinger _ Drahník (oltářník v Chřenovicích)
po 1" imonu.

Kaplanství.
1395 Mikoláš Kolovrat z Chřenovic založil kaplanství;

věno: dvorec v Chřenovicích s 1 lánem, luka, lesy a 61/2 kop
úroku z Pavloviď)

1414-Hanuš Otlinger presentuie k oltáři sv. Blažejef)

Soutice.
1352 Suticz. 18 gr. 1367 Ssutic7.

O podací dělili se majitelé dvou zdejších tvrzi, viz r. 14-02.
1363 Herard & Zdeněk. bratří ze Soutic = Jan, po

Marku:
' pnmát. V. 279.
? Turnt.
a) Lib. Er. IV. 427.
.) Lib. Cont. V". 135.



1585 plebán Jan. děkan Štěpánov.: 1390 plebán N děkan:
1406 blahé paměti plebán Jan. děkan Štěpánov. 1)
14-02 Vilem z „hořeišiho“ — a Vilem z „dolejšího“

hradu v Souticích = Václav. po T Janu. —
onom děkanu:

14-12 Vilem a Matěj ze Soutic — Matěj (oltářník v Ště—
pánově)ss. Václavem;

14—15 ,. .. ,. „ =Jindřich(ze Zahrádky)
po res. Matěje:

14-25 žmin. o plebánu Václavu; (Soud. Ak. Vll. 65)

Borovsko.
1552 Borovsko. 15 gr.

Panství i podací zdeišího vladyctvi. oboii bylo rozděleno.
1554- Detr ze ..Zelcz“(?). — Marquart. Drocek a Bohuslav

z Borovska = Budislav, po resign. Dertolda:
1567 Petr ze „Zelče", ——Markvart a Vrš z Borovska :;

Vavřinec. po res. Budislava:
1577 poručník sirotků Bohuslavových a Detrových

Jan (z Čechtic) ss. Vavřincem.
(1584. po 1“ Markvartu. dokázala Anna. vdova po "]

Bohuslavu. řeč. Synovec. své věno v Borovsku na dvořích
kmecich a 3/4 hraduf) 1595. po "[“Markvarta z Borovska,
dokázali Markvart a Erhart z Volfenberka. dědictví v Bo—
rovsku: část tvrzc. část městečka s podacím kostelním, iak to
Markvart ml., řečený Synovec a Drocek a Markvart z Volten—
berka od Marquarta z Borovska koupili. 3)

Nastoupil jiný rod.
1595 Jošt ze Soutic, iinak z Borovska : Mikoláš,

po "I' Martinu.
Bohdaneč.

1552 Bohdancz. 12 gr.
Podací pp. Bohdanče a Šlechtina; o těchto nelze zjistiti.

patřila-li iirn část podacího reálně k Šlechtinu. anebo měli-li
něco v Bohdanči.

" ") Soudni Ak. V. 214.
Lib. Cont. V. 50.
Soud. Akt. V. 214.

,) pozůst. D. Z. ll. 91.
:) Tan-||. l. 464.
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1367 Jan a Kuneš z Bohdanče. — Jan a bratři ze
Šlechtína — Ryvin. po "]"Mikoláši;

1390 Robert a bratří 2 Bohdanče, — Vacek ze Šlech—
tína :; Kříž po "]“Ryvinu;

14-05 Robert z Bohdanče. — Anna, vdova pp "j" N. ze
Šlechtina : Marek. po 'j' Kříži.

"l" 1390 Milíč z Bečvar věnuje ] kopu úroku v Bečva
rech; r. 14-07 za plebána Marka. převeden tento úrok na
2 lidi v Bohdančif)

Zbraslavice.
1352 5 brasl avicz, 27.

Dodací majitelů zdejšího zboží. jež však bylo i s poda—
cím as od polovice 14. století rozděleno; hořejší část městečka
držel rod domácí. — viz oltář z r. 1391. — kdežto dolejší
patřila Kolovratům.

1360 pře 0 kostel mezi Vernerem z Netolic a Lukášem
z Rožďalovic; když Verner zemřel, nastoupil v jeho práva
Svatoslav.2)

1363 Jaroš ze Zbraslavic. — Zdeněk ze Zbraslavic. —
Jan z Kolovrat : Václav. po 1“ Hcynlinu;

14-01 Mikoláš z Kolovrat, — Anna. vdova ze Zbrasla—

vic (po "j" Oldřichu. viz r. 1381 kaplanství) ===
Martin po 1"Václav

1407 zmín. o pleb. Nlartinovil;l (Lib. Er. Xlll. 62. 4)
1312 pleb. Mikoláš. šel do Krsovic

Kaplansfví.
1377 Oldřich ze Zbraslavic z věnování dobrodinců za—

ložil kaplanství; včno 5 kop ze vsi „Voczkav“ (Ostrov?)
& Radvančicf')

1381*Anna, vdova po "|“Oldřichu ze Zbraslavic založila
kaplanství; věno 9 kop úroku z hořejší části městečka Zbra—
slavic (Kolovratům tedy patřila část dolejší, ')

1390 Mikoláš z Kolovrat. jinak 2 Chřenovic. rozmnožil
nadání o 2 kopy & 20 gr. ze vsi Ostrov.“l

1) Lib. Er. Xll.. F. 6: V. 748.
a) Novák. Monum. Vntic. ||. 452.

* Turnt. IV. 355.



202

1590 Mikoláš z Kolovrat. jinak ze Zbraslavic. založil
kaplanství; věno: 101/4kop ze vsí: Pivnice. Prostřední
ves, Štipoklasy. Davlovice a dům s 'i'; lánu ve Zbrasla
vicích. po smrti zakladatele přenesli Aleš a Mikoláš. páni,
tento úrok na ves Machovice.'l

Oltáře.
Bylo jich zde několik. jsou mezi nimi však snad

ona hořejší „kaplanství“
Dodávání oltářů:
1401 oltář sv. apoštolů; patron „Mikoláš Kolovrat.

a Anna. vdova po "]" Oldřichu ze Zbraslavic,
14-12oltář Panny Marie: patron Mikoláš Kolovrat.
14-14oltář sv. Gotharda; podací: Frenclín.oltářník ve

Zbraslavicích,
14-14oltář sv. Felixe a Adaukta: patron Berka

z Dubé. po Kolovratech.
14—18oltář sv. Kateřiny; patron Jan Dodolec ze

Zbraslavic. po Berkovi.
14-14Frenclín. oltářník sv. Doroty ve Zbraslavicich.

presentuje ku ..kaplanství" oltáře sv. Gottharda.
Zmínka o škole.

1584 věnují na výroční zádušní pobožnost: Václav
z Raspošova, Tobiáš ze Zíchovic. Jan z Borovnice.
příjmyze vsi Raspošova; podíl bude míti 12 chudých žákůř)

Zruč.
1552 Zrucz. 27 gr.

Dodací pp. panství Zručského.
1555 papež potvrzuje klášteru Zderazskému podací právo

kostela ve Zruči. jež mu Heřman ze Zruče daroval.“l ale
Zderazští je-neudrželi.

1552 plebán Mikoláš; (Rejstřík Desát. 57)
1555 petr Orlík, -= Mikoláš (z Olom. d.) 55. Vlčkem;
1564-Jan Kolovrat: Jan (ze Stráže) ss. Mikolášem:
1577 Mikoláš Kolovrat (ze Zruče), — synové Jana

Kolovrata ze Zruče = Hodislav po “1"Remiše.
.) Lib. Er. Vll. N, 8.
“) Tamt. ll 217.
8) Regesta IV. 90.
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(1577 Mikoláš Kolovrat ze Zruče doznává, že mu patří
% podacího, a Jutka. poručnice Jana. Václava a Alberta.
synů Jana Kolovrata. že má druhou polovici. 1)

1591 Jan a Albert ze Zruče : Václav. po “|"Hodislavu—
Brzy na to koupili Zruč od Kolovratů Zručských Kolo

vratové Zbraslavičti. ——viz dole kaplanstvi.

1409 Mikoláš a Albert ze Zbraslavic Martin, po se—
sazení Václava.

Kaplanstvi (oltář).

Za plebána Václava (1591—1409) založila Sudka (či
Jutka) a synové Jan a Albert ze Zruče kaplanství. jež r.
1409 ještě nebylo potvrzeno: proto r. 1409 pravi Mikoláš &
Albert ze Zbraslavic: „jelikož zboží ve Zruči s podacím ka—
planslvi koupi na nás přešlo, věnujeme ku kaplanství: dvorce
s 1 poplužím v Hostovicich. z něhož vycházi úroku 8(?)
k0p a úrok z ] člověka v Domahoři, s částí lesů v Debři.
s domem a zahradou ve Zručifl)

14-11podává oltář sv. Mikoláše. totiž hořejší kaplan
ství, Aleš ze Zruče.

Slavošov.
1552 Slavossov. 9 gr.

Dodací páni titéž. jako ve Zruči. až asi do r. kol 1410.
1566 Jan ze Zruče. řeč.Kolovrat -—Jan. po 1"Adamovi:
1574 Mikoláš ze Zruče, — Mikoláš Kolovrat. — Sudka.

vdova po “j" Janu ze Zruče-Kolovrat : Jan.
po resig. Jana:

1585 Mikoláš Kolovrat z Chřenovic, — Jan ze Zručc
-—Jan (ze Lštění) ss. Detrem;

1585 plebán Vit; (Soud. Akt. ll. 547)
1595 titéž :: Jan (ze Všebořic) ss. Vítem.
Nastoupili Kolovratové ze Zbraslavic. _
14-01Mikoláš Kolovrat _- Jan (z Dertoltic) ss. J anem:
14-02 ,. „ Jan (z Otryb) ss. Janem:
14-10 „ „ ' l'lippolyt (z T_řebetina) po

anu:
ll„'1

1) Soud. Ak. l. 204.
2) Lib. Er. lx. E. 8.



1414 Berka z Dubé po Kolovratech. iako ve Zbrasla
vicích— petr (z Dlas) ss. Hippolytem;

1418 Jan Dodolec po Berkovi jako ve Zbraslavicích :
Jan (z Chyiic) ss. Detrem.

“l“ 1395 Oneš z Budkovic včnuie kostelu 1 kopu úroku.
již koupil od Kolovrata ze Zbraslavic ve vsi Ostrov.')

Hodkov.
1352 Hodkov. Il gr.

Do spůsobu rom. okrouhlá absida.2)
Dodací držitelů zdejšího vladyctví, kteří se často střídali.
1367 zmín. o plebánu Václavu: (Rejstř.Desát. 57)
1375 petr z Kolovrat : Christofor (z Oskobrh) ss.

Bartolomějem:
1370 Jeník. klient z Hodkova : Detr (z Lošan) ss.

Christoforem: _
1400 Kunášek z Hodkova (z Číhoště) ;; Matěi. po

áclavu;
1401 ——J an (ze Žišova) ss. Ma—

1402 ,. ,. Theodo; ik (z Borotína)

1407 zmín. o pleb. Theodoriksu (Soud.rn Ak. Vl. 152).
Jiny rod:
1411 KunešzOlbramovic_Jan (z Úloha)ss. Adamem:
1417 plebán Jan (hájí před DD. dědictví v Kněží a

Žichovicích po 1“ Janu Zúlovi ze Žichovic )

Hněvkovice.
1352 Hnyevkovicz. 18 gr.

Rom. okna ve věži 2 sloupky rozdělenáf)
Panství i podací kapituly Draž. (r. 1268 povolil král

kapitule trh v Hněvkovicích; “) 1436 Sigmund zapisuje Trčkovi
vsi kanovnictví kostela Dražsk.. Hněvkovice Kunice Za—
hájí Chotěměřice Budči. “)
ÝER xm.r.5.

2) pamňt. |x. 683.
3) DD. xv. [. e.
.) pamět. ll. 120.
„) Regesta ||. 154
5) Archiv Č. 1. 531
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1567 plebán H anek: (Reistř. Desát. 57)
1572 kanovník Draž. = Jan. po res. Hanka;
1578 „ ,. = Hartman (1 Olomouc. d.) 55.

Janem:
1587 plebán Drokop. — viz Kožly.
14-15 kanovník Draž. = Jan (oltářník v Kutné Hoře)

ss. Jakubem:
14-15 .. = Ondřei(zeZdetína)ss.Janem;
14-17 „ = Vít (z Hradiště u Smcčna) ss.

Ondřejem:
1418 „ : Benedikt (z Dravonina) ss.

Vítem.

Borovnice.
1552 Borovniczie. 15 gr.

Dodací z části arcibiskupovo na panství Křivsoudovském.
z části domácích panoší.

1566 plebán Oldřich vyměnil zádušní pole s Buškem
z Otročic; znalci: děkan Štěpánov. N.; petr. plebán v Cek—
šicích, Michael pleb. z Načerace a Příbyk z Křešína.'l

1571 arcibiskup, — Všebor, klient z Borovnice = Jaku b
(oltářnik v Praze) 55. Albertem:

1596 plebán Mikoláš; (Soud. Ak. HI. 165)
14-16arcibiskup. —- Bohunek z Borovnice „_ Václav.

po "I' Mikoláši;
'l' 1598 Soběn ze Lhotic věnuie 80 gr. úroku ze vsi

Otročic.2)

Teplišovice.
1552 Teplissovicz. 9 gr.

panství i podací pánů Kozmických. _
1558 Dřísnak 7.Kozmic, — Ctibor z Detroupimé (nejisto.

patřila—li část podacího realně k_ Petroupimi.
anebo držel-li něco v Tcplišovicích)-= Martin,
po 1" Otmaru;

1564-Přisnak : Valter. po odchodu Martina:
1579 „ = petr. po 1" Valteru;
') Lib. Er. l. 57.
:) Taml. V. 4-99.
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1393 Dřísnak : Mauríc (oltářník ve Velešíně) ss.
etrem;

1396 ,. = Václav. po resig. Maurice;
1401 .. : Jan, po odchodu do BělčeVáclava.
1418 Dorota. manželka Václava z Kozmic, prodala

klášteru Korlovskěmu v Praze dědictví v Teplišovicích a
v Mu koiedech. mimo sad v Mukoiedcch & právo podací.
což si ponechává) Ale týž den prodává klášteru i onen
ovocný sad & podací kostelní za 10 kop.

1418 opat Karlovsky——Dříbyslav (zepSlivna)ssVáclavem;
1418 .. „ =Frant išek. po res Dříbyslavo;
14-35 „ _Jan. pouze formálně.
"|" 1387 Slávek z petroupimč věnuje kostelu les )

Otryby.
1352 Otryb, 9 gr.

panství i podací držitelů zdeišiho vladyclví.
1368 Ctibor z Otryb — Chotěb-or. po 1" Janu;
1385 „ „ .. : Vavřinec (z Kolovrat)_ ss.

Chotělnorem;
1300 Detr „ ., : Jan(z Krsovic)ss.Vuvřincem.
Nastoupil iíný rod:
1392 Kunášek z Hodkova (Číhoště) : Jan (ze Mcel)

ss. Janem;
1394- z Čihoště--—-Jan (z Detrovic) 55.Je nem;
1402 .. sídlící v Hodkově _ Jan (ze Sla—

vošova)ss. Janem;
14-03 .. ., .. : Jaku b (z Dravo—

nína)ss. Janem:
14-13 zmín. o plebánu Detrovi. víz dole.
Do “I' Ahnika z Vraníc — pozůstalost proíednávána

r. 1388 —- hlásil se o ieho dědictví plebán Vavřinec. chtěje
dokázati. že Ahnik před 40 roky odkázal dědictví své ve Vra—
nicích kostelu: ale dědictví po něm přisouzeno bylo Detru
z Otryb. jenž však byl povinen 3 lány věnovati kostelu sv.
Vo i tč ch a ve Vranicích (? Otrybech. ')

') Pozůst. D. Z. ll. 140.

:) Turntéža) Lib. Er. Xll.
') DD. Xlll. t'. 199. jEr. Xll. B. 20.



Vikář.

14-13 Jan Otryb věnuje kostelu % lánu na vydržování
vikáře. plebán Detrf)

Ledeč.
1352 Ledecz, 53 gr.

panství i podací pp. zdejších: obojí bylo již1367 rozděleno.
1360 Záviš 7.Ledče =Víl e m (7.Okřesanče) ss. Slávkem:
1367 Petr — a bratři Diviš a Václav z Ledče : Cti

bor. plebán ve Ždárci. po 1“ Vilemu.
(1394- Jakub Martinův z Ledče, plebán v Lidmani, pře

se 0 kostel v Ledči a naproti tomu na základě papež. pro
vise žádá 0 kostel Lidmaňský Jakub Blažejův též z Ledče.
jelikož ku kostelu v Ledči providován byl Jakub Martinův. 2)

Ale Ctibor se udržel. ač je-li totožný Ctibor z r. 14-00
(viz vedle) s oním z r. 1567.

1400 papež dovoluje Cliboru, professu Želevskému. aby
držel kostel Ledečský až do své smrti.i když nastoupí správu
zboží klášterníhoal

1406 Mikoláš Dešíkův, ——Mikoláš Václavův z Ledče
(synové oněch patronů z r. 1367) = Jan (z Der
toltic) po 1“ Ctiboru:

1415 Mikoláš, — a Mikoláš z Ledče (titéž. jako r. 1406)
: Petr (ze Staré) po odchodu do Běchař Jana.

Vikáři a kaplanství.

1405 vykázal Ctibor, opat Želevský & plebán Ledečský
z rodinného majetku ve Chválovicích 7 kop úroku. aby
po jeho smrtí ho užíval jakýsi kněz Jakub. jenž bude povinen
s ostatními 4- vikáři vykonávati stanovené pobožnosti: po
smrti Jakubově připadne úrok tento kostelufl

14-06 zřídili 7. tohoto odkazu patroni Mikoláš Dešíkův
a Mikoláš Václavůvkaplanství Panny Marie.“)

14-15 Mikuláš a bratří 2 Ledce zřizují kaplanství Panny
Marie(?); věno: úrok ze vsí Štíchov. Veliká. Kouty.")

") Lib. Er. lX. O. 7.

“Š Krofta. Monum Velic: V.J462 & 4-66." Opis musejní : Arehwu Lelev. N. 39.
*) Lib. Er. v. 635
6) Tomt. v11. E. 5.'
') Tnmt. X. G. 3.
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Kožly.
1352 Kozle. 9 gr.

Panství i podací domácích vladyk.
1367 plebán Geclin; (Rejstř. Desát. 57)
1370 Lev a synové z Kožel = Mikoláš (z Třebonína)

po “|“Gcclinu:
1406 N . .. z Kožel : Jan, po 'j' Mikoláše;
14-08 Bohuslav z Kožel. — Bohuněk Kozlík z Draho—

budic = Havel, po odchodu do VšebořicJana;
14-12titéž : petr, po res. Havla;
14-14- „ : Jan (oltářník v Zbraslavicích) ss. petrem;
14-15. ., : Mauric (z Bělé) ss. Jan'em.

Kaplanství.
'l' 1387 pře mezi plebánem Mikolášem a stálým vikářem

Heršem. Znalci plcbáni: Ctibor v Ledči, Jan ze Soutic, Dro
kop z Hněvkovic rozhodli: plebán má vikáři postoupiti jakýsi
sporný lán, a ze 2 lánů v Kamenné Lhotě má mu platiti
ročně 4-0 gr. a 30 měr ovsa; mimo to má míti vikář třetí
halíř z ofěry, třetinu z testamentů a třetinu koledy z Koželf)

“I' 14-00. V Kožlích je kaplanství. ale chudě nadané;
plebán Mikoláš žádá, aby kaplanství bylo zrušeno. a nadání
jeho aby připadlo kostelu, začež bude plebán povinen držeti
vikáře: znalec: Jan, děkan Štěpánov., plebán v Souticích.2l

Všebořice.
1352 Vsseborzicz. 9 gr.

Dodací držitelů domácího vladyctví.
1367 plebán Václav: (Rejstř. Desát. 57)
1369 Otík ze Všebořic : Adam. po 'j' Václava:
1373 plebán Frenclin: (Soud. Ak. l. 10)
1374 Otík ze Všebořic: Ondřej. po 'j' Frcnclinu.
Nastoupil jiný rod:
1393 Hroch z Čabelic (Soutic) : Tomáš (2 Lučice)

ss. Ondřejem;
1394- : J a n (2 Mon. Chvojna) ss.

' T 0 má š e m ;
14-00 „ = V i t (ze Slavošova) 55. J a n e m.

1) Lib. Er. XII. B. 10.
') Tami. V1. B. 4
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Nasloupili patroni opět z jiných rodů:
1408 Jarek z Kralovic : Jan (z Kožel) po 1“ Vilu:
1416 Bušek z Noskova : Mikoláš (oltářníkv Načeraci)

po “|“Janu.

Oltář v kapli.
1595 Hroch ze Soutic. seděním v Čabelicích a Rynard,

plebán v Dobipsích věnují 7 kop úroku k oltáři v kapli sv
Kateřiny. Dodepsáni mimo ony patrony: Vilém ze Soutic na
dol. hradě Jošt ze Soulic jinak 2 Borovska. Zdeněk ze
Soulic, jinak 2 Janovičekf)

Deriollice.
1352 Derchtollicz._1567 Pertolticz, 21 gr.

Vrchní patro věže má na všech 4 stranách rom. okna
2 sloupky rozdělená: rom. sloup. na němž spočívá kruchtaal

Panství i podací domácích vladyk. obojí později rozděleno.
1554 Hynek z Vlašimě _ Vít. po res. Zdislava;
1591 podací přísluší Kunšovi z Dertollic.“)
1401 Kuník z Dertoltic, — Bohunek z Perlolfic : Jan

(ze Slavošova) ss. Janem;
1406 a) Bohunek z Dertollic _- Jan. po odchodu do

Ledče Jana;
b) Kuneš. Mikoláš a Jan z perlollic = Hippolyt.

potvrzen byl Jan.
.\la Bohunkově polovici nastoupil iiný rod.
1412 Milola z Bohdanče, iinak z Chřenovic; Eliška,.

vdova po 1“ Kunšovi z Derloltic — Marlin (ze
Slivna) ss. Jahem.

(Do smrli Kuníka & Elišky — proiednáváno 1437. po—
zůstalo dědictví v Pertolticich dvůr popl. s dvorem' kmecím
& polovici podacího. *)

1414 Milota z Bohdanče, — Záviš z Deriollic=Václav
(z Krp) ss. Martinem;

1414 plebán Hippolyl: (l_ib. Conf. lX.)
1416 Záviš a Diviš : Jan (z Bykáně) ss. l'lippolyfem..

jííer xu.K20.

') DD. XV. [ 169.



'l' 1455 dali plebánu Janu desátky ze vsi: Vlastějo—
vice. „Palycz“(?), Březina, Laziště. Měchonice, Ma
chovice. Milovanice. Ostrov. Dertolticef)

Mnichovice.
1552 Mnychovicz, 9 gr.

Dodací arcibiskupovo na panství Štěpánovském.
1558 arcibiskup = Jan. po “]"Blažeje;
1567 plebán Jan; (Rejstř. Des. 58)
14-06arcibiskup: Hašek (z Vranova) ss. Mikolášem.

Lštění. sv. Klement.
1552 Lsczen, 9 gr.

V knihách konfirm. obyčejně sluje Hradiště. Kostelík
tento jest zbytek starodávného. veřejného hradu; podle titulu
sv. Klementa musíme jej počítati mezi nejstarší kostely. Jest to
místo památné. posvěcené bez pochyby pobytem sv. Methoděje.

Panství i podací pp. z Dubé: po rozdělení rodového
panství kol r. 1560 přiděleno bylo k hradu Zlenice, mimo
jiné: lla městečka Lštění & podací na Hradišti; viz
Ondřejov.

1556 Bohunek. plebán v „Hradci“ byl úvodcem v Cho—
ceradech (Lib. Cont. l.)

1559 Ondřej z Dubé. — Beneš (z „Dlesingia“) — Mar—
tin (po odchodu do Církvice) Jiřího;

1559 Ondřej z Dubé. Ješek ze Šternberka = petr, po
Hynku:

1567 plebán Petr; (Rejstř. Desát. 58)
1585 Ondřej a Vaněk z Dubé : Petr (ze Slavšova)

ss. Vítem:
1598 ? : Jan (oltářník v Draze) ss. Davlem.2)
Do pp. z Dubé nabyl Zlenic kol r. 1412 Důta z Často—

lovic a ten je prodal 14-15 Kunšo'vi z Konojed.
1416 Kuneš z Konojed na Zlenicích : Matěj (z Tehova)

ss. Janem.

)TruhlářA. kCatlnlogus Codicum p. 137.9) Sou d.



Veliš.
1552 Velyss. 6 gr.; 1569 Velyns.

. panství i podací domácího vladyctví. jež později drženo
bylo k Vlašimi.

1560 Beneš z Vlašimě, ——Matěj z Jankova : Miko—
láš, po odchodu Zdeňka:

1567 plebán Mikoláš: (Rejstř. Desát. 58)
1574- Davel z Bedřichovic — Štěpán (z Černěvsi) ss.

ancm;
1576 arcibiskup (jako člen rodu pp. 7.Vlašimě) = Kři—

štan (z Ondřejova) ss. těpánem;
1584- plebán Václav; (Soud. Ak. ll. 275).

Dopovice.
1352 Dopovicz. 18 gr.

Dodací k domácímu vladyctví.
1567 plebán J aroš; (Rejstř. Desát. 58)
1575 Ondřej z Dopovic * Lipold. po "1“Jaroši.
Nastoupil jiný rod:
14-02Voyslav ze Všeradic, sídlící v Dopovicích :

' ')an. po T .
14-11 „ = Václav (z Alběnic) ss.

Janem;
1412 „ _ ,. : Matěj (mansionář) ss.

Václavem.
'j' 1571 Bohunek z Tehova věnuje kostelu 2 poplatné

lány v Čelevě & Ondřej 7. DOpovic ] poplatný lán v Dopo—
vicich & 'Í. lánu lesa.')

Kozmice.
1552 Kozmycz 15 gr.

Dodací domácích pánů. _
1567 plebán Mikoláš; (Rejslř. Desát. 58)
1571 Příznak z Kozmic — Jan, po "j" Mikoláši;
1571 „ ,. = Marek (z Hradiště Vlašim.)

55. Janem:
1) Lib. Er. |. 61.



1390 Příznak z Kozmic : Odolen (z Lučice) 55. To—
máškem;

14-04- ., „ = Dominik (z Hovorčovic) po
dolenu:

14-09 „ „ : Matěi (z Dnešic) 55. Do—
miníkem:

14-15 Václav z Kozmic “—Martin (z Čiškovic) ss.
Johhnem;

14-16 : Theodorik (z Rataj) ss.
Martinem.

Psáře.
1352 Psarz pauper: 1369 6 gr.

Stavba předgotická. velmi hmotné zdi, okna silně
vyšpaletovaná. 1)

Panství i podací drženo k hradu Šternberku.
1364-Zdeněk ze Šternberku : Voyslav. po "|"Zdeňku:
1367 plebán Voyslav: (Reistř. Desát. 58)
1383 Zdeněk ze Šternberku = Vít (z Janoviček) ss.

Petrem:
1386 „ ., : Matěj (z Petrovic) ss.

ítem;
1391 : Jakub (1 Buřenic) ss.

Matějem:
1395 „ „ —- Tříbek, po T Jakubu.

Soběšín.
1352 Sobyessin. 6 gr.

Panství i podací domácích vladyk.
Rom. absida, ve věži do nedávna okno rom. sloup
rozdělené.2)

1361 Jindřich ze Soběšína = Reyhard, po 1“ Svatu:
1367 plebán Linhart; (Reistř. Desát. 58)
1395 Machek a bratři ze Soběšína : Václav (ze Zruče)

ss. Petrem;
1396 „ =Václav Hromada.

po res. Václava:
1) Lehner. [. 346.
?) Tnmt. 1. 281.
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1405 plebán Václ a v; (Soud. Ak. IV. 209)
“I' 14—16Markvart ze Sobčšína věnuje kostelu 80 gr. úrokuf)

Zdebuzeves.
1552 Zdebuzves. 12 gr., 1584-Zdebuzeves.

Panství i podací držitelů domácího vladyctvi.
1575 Václav ze Zdebuzevsi — Beneš. po "l“Petru:
1585 Markvart & Sezema. bratři. — Jan. pán na Jeze

řanech (na Kolinsku). — Janek z Veltrub, —
Kolman, plebán v Rovnech. — Maynuš ze Zde—
buzevsi= Václav (z chcřan) ss. Benešem;

1591 titéž = pavel (z Vicemilic) ss. Havlem:
1407 ? = Jan (z Petrovic) ss. Pavlem:
14-16Jan ze Zdebuzevse : Zikmund. po 1“ Janu;
14-17 ,. „ „ _: Detr(z Borotína) ss.Davlem.

Chvojen (Velký).
1552 Choyen, 15 gr.

panství i podací držitelů zdejšího zboží.obojí rozparcelováno.
'1562 Mareš ze Zvěřince, — Heřman a Konrád ze

Chvojna (roku následujícího se jmenují z Kozlí.
& r. 1578 z Malého Chvojna) = Svatoslav.
po "|“ Volfardu;

1565 Heřman a Konrád z Kozlí. — Martin ze Zvěřince
*= Albert. po 'l' Svašku:

1578 Heřman. Martin. Konrád z Menšího Chvojna :
Jan. .po "|"Albertu.

Nesvačily.
1552 Nesvaczil, 18 gr.

Byl zde jeden kostel, ale 2 plebáni a dvojí podací,
"jedno měli domácí páni. druhé páni na Leštně.

Dodací domácích.

1565 Vchyna &Heřman ZNesvačil = Ha vel, po 'i' Jan u:
1580 Ctibor a ostatní z Nesvačil: Jakub. po "j"Havlu:
1585 „ „ .. .. : ehoř (z Dsince) ss.

Jakubem;
.) Lib. Er. X1. N. 6.
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1398 plebán. Chval; (Soud. Ak. HI. 319).
V následující době nastoupil na jedné polovici jiný rod..
14-07 Dorota a Vchyna z Nesvačil. — Vilém ze Zahrádky

:: ProkOp (z Jince) ss. Chvalem;
14-07 Vilém Chrt zc Zahrádky imčncm svým a imčncm

sirotků T Vlastky z Nesvačil & Doroty, jejich
tety : Slávek. po res. Ja na: (Soud. Ak. 104)

1408 VilémChrt ze Zahrádky ; Matěj (kanovník Bolesl)
ss. Slávkem:

1410 ,. — Dorota z Nesvačilz
Vavřinec, po “[“Nlatěie.

Podací pp. Leštenských.

1365 Vaněk a Beneš zDubé—— Detr po'l' Šlimonu"1365 =,5vatoslav po'i";-Petra
1367 Beneš z Dubé-—_ Mikoláš (z Chrastu) ss Svato—

slavem;
1374- ---——Mikoláš po "[“Mikoláše:
1397 plebán Fi aněk: (Soud. Ak. lll. 230) '
14-09Václ.zDubé jinak z Leštna'“ Mikol. po resfraňka..

Detrovice.
1352 Detrovicz, 12 gr.

Dodací maiitelé domácího vladyctví kteří se často střídali.
1359 (úvodce z Čestina) Mikoláš z Petrovic———Zbyněk..

po odchodu do Chotýšan Jana:
1360 (úvodce z Dobipes) Mayek z Čestina ==Jan po

odchodu do Čestina Zbyňka
1379 Zbyněk plebán v Čestíně (z rodu patrona) Ahnik

aMikoláš bratři—— Jan. po 1“ Janu;
1405 Hroch ze Soutic. sídlem na Čabelicich= _Ja n

(oltářnikvNačeraci)ss. Janem;
14-07 a syn Vitek f Detr (? pavel) ze

Zdebuzevs.ss. Janem
14-08 ,. = Mikoláš. po'l'Davlu.

MTřebetín.

1352 Trzebetyn. 6 gr.
panství i podací držitelů hradu Chřenovice.
1356 Milotaz Chřenovic_ Petr (z Luk)ss.Voyslavem:.
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1356 MilotazChřenovic __—Detr (z Podskalí) SS.?
1359 „ :.Duchek po odchodu do

Libkovy vody petra:
1362 Ješek „ —Jakub, po 'l' Jana;
1376 Lev „ _“ Hostislav, po "I' Jakši;
1390 ,. „ == Marek. po “1“Haštkovi:
1405 LevaCtibor.. =Václav. po res. Marka:
1408 plebán Václav resignoval; (Soud. Ak. Vl. 242)
1410 plebán Hip polyt odešel do Slavošova (Lib. Cont. ? )
1418 Konrád Naz. horník = Erasmus (oltářnik v Hoře)?

ss. Martinem.

Šlapanov.
1352 Slapanov. 15 gr.

Dodací nelze přesně sledovati. ielikož nelze zjistiti, patřilo—lí
— mimo Šlapanovské — reálně ku tvrzim. po nichž se
patroni psali. anebo měli—liněco v Šlapanově. Od r. 1374
bylo panství i podací již sceleno v jedněch rukou.

1359 Roman. plebán ve Vlašimi. — Tomáš a Smil ze
lapanova. — Mareš ze Zvěstova. — Rynard a

Hodek z Adlochovic: Dřiby k.po odchodu Olena ;.
1367 plebán Mikoláš; (Reistř. Desát. 58)
1374 Mareš z Broumovic = Zbyněk (z Vrbčan) ss.

ikolášem;
1376 „ .. _ Jan(z Kněže)ss. Zbynkem;
1376 .. .. = Jan (z Vilemova) ss. Janem;.
1382 N. = Jindřich (z Hrobů) ss. Ja—

nem; (Soud. Ak. ll. 171)
1383 Mareš „ Filip (zOlom.d.) ss..lindřichem._

Nastoupil jiný rod.
1402 Kuneš zc Šlapanova (vedle psán z Chotětic) :

Otík. po "]“Filipa:
1402 Kuneš a ostatní z Chotětic : Deregrin. po res.

' ' tikově:
1406 ? : Droček (ze Stonařova, Olom. d.)

55. Deregrinem:
1413BenešzeŠlapanova zVáclav(z Vápna)ss.Drockem:



“|“ 14-14-věnují obyvatelé 2 N. kostelu 100 gr. úroku se
svolením Jošta z Lohova. pána svéhof)

Bedřichovice.
1352 Bedrzichovicz, 6 gr.

Vrchní patro věže má podvojná rom. okěnka.2)
panství i podací domácích vladyk.
1360 Držek z Nesper. — Zdislav z Bedřichovic =

Štěpán, po "j"Martinu;
1363 Zdislav z Bedřichovic= Ctibor po 'j'Štěpánu:
1392 plebán Jan; (Soud. Ak.l H]. 15)
(1391 Jan z Tožic a Maynuš ze Zdebuzevsi, poručníci

sirotků po "l"Zdislavu z Bedřichovic. prodali Martinu z pěti—
chvost a Kolmanu. plebánu v Rovních. dědictví sirotků v Be—
dřichovicích Ondřejově a peclinověfll Alepodle ná
sledujícího podávání z kupu sešlo.)

14-05 Dříba, vdova po “1“Zdislavu z Bedřichovic a sirotci
= Jan (kanovník z Týna n/Vlt) ss. Janem;

14-18Zdeněkz Bedřichovic Jan (mansion)ss. Janem.

Hrádek (Odranec) u Zruče.
1352 Hradek. 9 gr.

Panství i podací pánů na Hrádku.
1356 Markvart a Bohuslav z Hrádku = Václav. po

resign. Jaku
1367 plebán Václav; a:(Rejstř.Desát 58)
1369 Drocekz Hrádku—_ Zdislav po ['Mikoláše:
1372 Droceka Markvartz Hrádku= petr, po Zdislavu:
1.392 „Hradiště“—Albert Kolovrat ze Zruče (poručník?)

Rudolf. po T Mikoláši:
1392 týž = Šimon (oltářník v Praze) 55. Rudolfem;
14-07Erhard.panošezOdrance=Vavřinec po'j'Janku.
'l'14-14- plebán Matěj: Mikoláš z Keblova. Kateřina.

vdova po Odrancovi Zdeněk a Maikvart synové Erhardovi
odtudž věnují kostelu v „Odranci jinak na Hrádku“ 14 kop
a koupili za ně úrok ve Vonšověf)
Wer. x.E.7.

“) Lehncr. l. 359.

a) Pozůstut. X.D Z. l. _42.") Lib. Er. X. E. 4.
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Zhoř & Jeníkov.
1352 Zhorz sive Jennykov. 12 gr.

Dva kos1cly, vc Zhoři farní. v Jeníkově filiální.
panství i podací kapituly pražské (nebo Vyšehradské;

14-37 Zikmund zapisuje Trčkovi od kanovnictví Vyšehrad.(?)
Jeníkov, Jistbici, Dobřikovice, Dalčici, Nakva
sovice.')

1395 plebán Dobrosláv; viz dole.
1404-Már1in. plebán kostela sv._Kříže ve Zhoři

.a filiálního v Jeníkově. pronajal farní důchody za ročních
10 kop. 2)

R. 14-05 plebán Hippolyl 1en1o nájem ruší.“l
1414-kanovník Dražs. = Zdeněk. po "j" Hippolylu:
1415 „ „ : Jan. po 1- Kříži.
"l" 1395. plebán Dobroslav: Markvart z Olročíc doznává.

že otec jeho druhdy věnoval 1 K úroku ze vsi „Bokovic“
(Bozaunaviď) koslelu sv. Kaleřiny v Jeníkově & plebánu
Dobroslavu ve Zhoři, jehož jest liliálkou & jíž plebán posud
užívá.“

Zdislavice.
1352 Zdislavicz. 36 gr.

panství i podací domácích vládyk. později obojí připo—
jeno k Vlašimi.

1355 Beneš a Heřman. bratři ze Zdislavic : Ruperí.
po “|" Vliku:

1365 Heřman ze Zdislavic = Vilém. po "j“Ruperlu;
1367 plebán Vilém: (Rejslř. Desál. 58)
14-12 „ Marlin; viz dole:

14-18 Janek z Cholěmic. „pán na Vlašimi & Zdislavicícli“
——Adam. po "j" Martinu:

“|“ 14-12 Vilém z Miřetic věnuje kostelu % kopy úroku;
plebán Marlinf)

') Archiv Č. 1.

:) Soud A1(.1V.524.

5) Tnml Vm. () o. '



Dobipsy.
1552 Dobypij. 12 gr.;15ó7 Pobipes.

Panství i podací zdejšího rozkouskovaného vladyctví.
1555 Jeniš a bratranec jeho .leniš, — Jindřich z Dobipes.

&= Beneš. po 1“ Albertu;
1570 Leněk z Dobipes (5/5 práva), — Hanna z Lošin

(1595 psán 7. Dobipes), má 'l'a práva w Vilém.
po 1" Beneši;

1571 titéž = Bernard po "]"Vilému;
1595 Tomáš 2 Lovčic. — Hanna z Dobipes; — Záviš

ze Soutic : Mikoláš, po "j“Bernardu:
"I' 14-06 pleb. Mikoláš. koupil od Jeniše. syna Čeňka

z Dobipes 9 jiter lesa na „Bobačově“; Adlička, vdova po
“] Albertu ze „Šlichovic“ (Žichovic?) dává místo 1 K úroku
z Dobipes les Dubinu a 20 jiter lesa na místě řeč. Tisova.')

(Zboh z Dobipes zapisuje dluh na: Dobipes. tvrz. dvůr
popl.. úrok. Zdoňov. Skalice. „Berčice“ (?) Kněz, Sa—
mechov, Brandi/5.2) '

Kostel Třebešický.
1552 Debrnyk. 9 gr.

Dodací vladyk Třebešických.
1558 Valkoun a bratří 2 Třebešic, Vikéř z Býkovic (vedle

psán z Třebešic) Havel. po "I' Detru;
1564- Valkoun a bratři z Třebešic. Vikéř z Třebešíc

: Martin. po 1“Václavu;
1567 pleb. Martin: (Rejstř. Desát. 58)
1377 „ Václav: (Soud. Ak. VII. 194)
1580 „ „ odešel do Líbeznic; (tamt. ll. 29)
1592 ,. Zdislav; (tamt. lll. 58)
14-08 „ ,. — viz dole;
1411 Jan a Jaroslav z Tře'bešic : Vavřinec. po 1"

Bohunku: :
14118Uhan z Třebešic : Detr. po res. Vavřince.
“|" 14-05 Ctibor z Moravčic věnuje kostelu 'lz kopy

úroku z Nloravčic.s

1) Lib. Er. V. 724.
") DD. xv. 1.527.
3) Lib. Er. V. 655.
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1“ 1408 pleb. Zdislav: Jan z Těplína. sídlící v Byko—
vicích, věnuje 2 kopy úroku' ze dvora v Bykovicích.')

Okrouhlice.
1552 Okruhlicz, 24 gr.

Dodací. a snad také panslví pp. na Lešlně.
1561 Alžběta. vdova po “j" Ondřeji z Dubé : Miko—

láš. po res. ?
1569 Adam 2 Bohušína (poručník?) : Bernard. po

ikoláše;
1578 Beneš z Dubé. jinak 2 l_ešlna ——Jakub (2 Do—

povic) ss. Bernardem;
1596 Ondřeja bralřiz Dubé : Štěpán. po TJakubu;
14-07 plebán Štěpán. viz dole.
“I' 1588 Sobek z Jezera a Sládek z Delroupimě dávají

kostelu louku a les.2)

1“ 14-07 pleb. Štěpán: Jan z Věřic postupuje kostelu
jakési role vedle lesa „Neroviczic“ výměnou za zádušní pole
„u jezera".“)

Vikář & klerik.

1“ 1407 Václav z Dubé, seděním na l..ešlně. věnuje
kostelu 1 kopu a 4- gr. úroku ze vsi Dlouhépole, na vý—
roční zádušní pobožnosti: podíl- mají míli vikář a klerik
a 6 chudýclťl

Raíměřice.
1552 Ralmyrzicz. 10 gr.

panství kláštera Louňovského, podací buď kláštera Lou
ňovského. nebo Žclevského. spíše však Louňovského.

1567 plebán J an: (Rejslřík Desát. 58).
Zdejší plebán N. byl úvodcem: 1562 v Jankově, 1585

v Šlapanově. 14-05 v Jankově.

Libuň.
1552 Lybun. 9 gr.. 1567 l_ubiny,1584- Lybim.

1585 Libín. 1399 Lybíen.
1) Lib. Er. V111. D. 9.
*) Tcml. xu. B. u.
3) Taml. V. 727.
') Tami. V. 730.



Panství kláštera. Louňovského. podací Zelevského.
Kostel ie elipsovitá rotunda: upomíná prý na kostely

podobného tvaru na Dorýnsku. odkudž praemonstráti i prae—
monstrátky do Čech přišli.) podle této známky byl kostel
vystavěn od nich a sice v době. pokud se pamatovalí na
svou vlast.

Kostel byl osazován Želevskými professy.
1557 opat Želevský—_ Jan po res Svatoše;
1560 „ =Nesvoi po 1" Detru;
1567 plebán l\esvoi; (Reistř. Desát. 58)
14-18 opat Želevský_——Petr. po "|“ Hugonu.

Konrac.
1552 Konraticz. 18 gr.

panství i podací z části maiitelů domácího vladyctví.
“z části pp. na Vlašimi. (Již 1518 v „Kunratczie“. dědictví
Hynka z Vlašimě.2)

Rom. zbytky. zvláště okna v postranních vížkách.
1565 Mareš z Kundratě. — Michael z Vlašimě : Zdi—

slav. po "|"Václava.
(po smrti Otky z Kunrace dokázali 1592 Detr a jiní

sirotci “l" Děpolda z Věžník. že Děpold 7. Věžník koupil
od Elišky & jejího mužc Maršíka z Konarc a jejich synů:
dvůr popluž. v Kunraci s tvrzí a podacím kostelním._3)

1595 petr a Jaroslav z Věžník, — Jan z Vlašimě =
Zdeněk. po "l"Zdislavu;

14-05 Zdena. vdova z Věžník; Jan z Vlašimě = Jan.
professŽelev.po'|'Martinu:

14-04- .. „ „ : Jan z Vlašimě : Petr. po
odchodu-Jana;

1405 Jan z Vlašimě, — Zdena. vdova po “|" Děpoltu
z Věžník-: Mikoláš (oltářníkv Praze) 55.Petrem;

14-14—Jan z Vlašimě. —--Jarohněv z Věžník : Mikoláš.
po res. Mikoláše.

1) Vlasák. pamět. Arch. ll. 517.
*) pozůsí. D. Z. ll.
:) Tomi. 1.504.



Domašín.
1352 Domassyn. 9 gr.

panství i podací od neznámé doby kláštera Louňovského.
1362 probošt Louň. : Albert. po odchodu do Dněva

Diviše;
1363 „ „ — Beneš. po odchodu do Nedvědic

Alberta:
1399 plebán Beneš: (Restř. Desát. 58)
14-05 probošt '—*—protcss Tomáš. po T N.

Tehov.
1352 Tehov, 18 gr.

Panství i podací rozparcelovaného zdeišího vladyctví.
1358 Zdislav a Bohunek z Tehova; — Konrád z Tehova..

= Čeněk. po 1" Vytše: _
1370 Dříbyk&ostatní klientizTehova = Jan. po'l'Ceňku:
1386 plebán Dředota; (Soud. Ak. ll. 385)
1393 Zdislav ze Šlernberka. (patrně zde něco koupil)

— Běta, vdova po 1“ Hynčíkovi: — Běta, vdova
po "["Konrádu z Tekova : Oiíř (mansionář)
u Dředotan;

14-09 Ctibor z Těchonic; (poručník) — Diviš z Tehova: _
Bělka, vdova po “|“Konrádu z Tehova : Ondřei.

0 T O iíři;
14-09 titéŽ _ Matěj (mansionář), ss. Ondřeiem;
14-14-Detr ze Šternberka: — Dříbyk & Příznak. bratři: —

Bělka, vdova po “[“Konrádu z Tehova : Matěi,
(z Uhříněvsi) ss. Matějem;

14-16 petr ze Sternberka: ——Zdislav, plebán ve Střime—
licích: -— Příznak z Tehova; — Bětka, vdova
po "]" Konrádu z Tehova ——Jan (z Hradiště—
Lštění). ss. Matěiem;

14-18 Zdislav. plebán ve Střimelicích: — příznak a Vítek
z Tehova : Jan (z Radoševic),ss. Janem.

Louňovice.
1352 Lu novicz.

Farní kostel stál před branou klášterní (Lib. Cont. [. 55)
a byl zasvěcen sv. Václavu. (Lib. Cont. l. 175).



Mimo kostel farní byla zde též konventni kaple v ohradě
klášterní.

podobá se pravdě, že kostel zde již byl, když sem
kolem r. 1149 klášterní sestry byly _uvedeny.

Titul kostela a pověst o svatováclavských rytířích na
Blaniku taií v sobě asi upomínku na pohraniční stráž kníže—
tství svatováclavského. totiž Pražského. naproti knížetství Slav—
níkovu. totiž Chýnovsku, jež dle svědectví Kosmona bylo po—
hraničním jeho územím.

Panství klášterní. podací vykonával opat Želevský.
1355 „kostel před bránou klášterní“.opat : prot. Martin,

0 res. petra:
1362 „kostel sv. Václava'í opat= Domaslav. po res.

Eneatmra; Vesměs professově Želivští; poslední
1406 Opletal;y.Vikéř. po T Janu.

Dostupice.
1352 Dostupiczie. 15 gr., 1367 Dostupicz.

panství i podací pp. zdejších.
1367 plcban Bcrtlin (Reistř. Desát. 58).
1392 Zdeněk z Postupic = Matěj. po “]"Bartoloměji;
1396 Bohuněk, z Drahobudíc (poručnik?) = Jan (7.Be

dřichovic)ss. Matěiem;
1406 plebán Detr; viz dole;
1414 VilémKostka—= Václav (ze Šlapánova).ss Petrem:
1415 Vilém a Zdeněk: Jan (z Libice). ss. Václavem;
1417 „ ., .. = Martin(zChotěboře).ss.Janem:
"l" 1387 Kuneš a Uhan ze Lhoty věnuii kostelu les: měli

zde pohřeb. 1)

T 1379 kardinál Dileus uděluie odpustky kostelu V D0
stupicích na žádost Zdeňka z Kříženceřl

'l'.1406 plebán Petr: Vilém z Dostupic věnuje kostelu
2 kopy úroku ze vsi Dožov a '/2 la'nu role
v Čelcvě.s

1) l_ib. Er. Xll. A. 13
2) Opis Mus. : archivu kapituly Pr.
a) Lib. Er.V
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Zmínka o kaplanství.
R. ? Kačka, vdova po “|"Čakovcovi z Benešova po

stupuje dům v Benešově Matěji. kaplanu v Dostupicíchf)

Kácov.
1552 Kaczov. 24 gr.

panství i podací držitelů zdejšího zboží.
1567 plebán_Michael (Reistř. Desál. 58):
1577Vitek z Černčic. kanovník: — Jan z .,Grekev“ (?)

= Jan (z Landšteina),ss. Michaelem.
Nastoupil iiný rod:

1592 Jan ze Skalice. poručník sirotků “l"Jindřich. z Ká—
' cova = Bohuta. po “|"Janu;

1401 Vrbík z Tismic (poručník.?) = Mikoláš (ze Što—
miře)ss. Bohutou;

1411 Oldřich a Beneš z Kácova = Václav. po odchodu
\ikoláše;

1414 = Drokop (z Vápna).
ss. Václavem:

1417 = pavel (z Vysoké)
ss. Drockem.

Hradiště.
1552Hradysst propeHrádek. 9 grm=1567 Hradisscko.

panství i podací pp. na Vlašimi.
1567 pleb. Martin; (Restř. Desát. 58)
1575 pavel z Jenštejna (na Vlašimi) : Marek (z Un

hoštan) ss. Štědroncem;
1578 Jan z Vlašimě : Jan (z Kozmic) ss Markem:
1406 plebán Václav; viz dole:
1414 (úvodce z Veliše) Mikšík Hůrka (?) = Mi-koláš.

po '1' Václava.
Vikář.

"]“1406 plebán Václav; Jan z Vlašimě činí nadání na
vydržování vikáře „v Hradišti a Vlašimč"; — věno: 8 kop
úroku z Veliše a z Tomiď)

,) Lib. Er. Xll.
,) Tami. V. on.



pravonín.
1352 Dravonyn. 3 gr.

Od neznámé doby panství i podací kláštera Louňovského.
Budova — elipsovitá rotunda. iako v Libouni.

1363 probošt Louňov. = Jan. po odchodu do Domašína
Alberta;

1364- : Kříž (choralista Vyšehrad) ss.
Janem:

1393 „ : Beneš (z Krásné hory) ss.
Dřechem;

1396 =Petr (oltářník ve Chvojenci)
ss. Pavlem;

14-03 „ „ : Jan (z Otryb) ss. Detrem:
14-09 „ „ : Jan (z Keblova) ss. Janem;
1414- „ ., ——Mikoláš(zHertvikpva)ss.Janern;
1417 „ „ _ Beneš (kaplan v Hradišti) ss.

Mikolášem.
1“ 14-06 vyměnil Jan z Milhostic louku u vsi Kar

hule a louku „suchou“ &louku pod lesem „Vycka“ a obdržel
od kostela louku „v brodci". Znalci: Mikoláš a Mikoláš. ple
báni v Načeracif)

Sačany.
1352 Saczan 6 gr.

1352 „Jsou zde Křižovníci Rvačkové“, (Reistřík
Desát. str. 58) totiž t.zv.Cyriáci. jejichž hlavní sídlo bylo v Praze
„na Rvačkách“ u kostela sv. Kříže.

1307 Zbraslav ze Sačan postupuie kostel Křižovníkům,
zvaným Cyriakové což biskup Jan potvrzuje; potvrzení papež
„kostela sv. Jana Křtf' z r 1393.)

Kostel obsazoval provinc. představený řádový.sídlící v Praze
u kostela sv. Kříže Většího svými protessy. iiž se stále střídali.

Načerac.
1352 Naczeracz. z obou obročí 84-gr.

1184- Když tělo zemřelého opata Želevského převáželi
z Louňovic do Želeva. přišli do „"Nathseraz kde kněz Rado—
slav sloužil lidovou mšisl

,) Lib. Er.V

')Ohoií: Krofta:7Monum.qutic. V. 374.&)Jarloch Prom. D. Č.l
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1287 uděluje biskup Tobiáš odpustky. kdo by přispěl
na stavbu koslela sv. Deira v „Nacerach“. jenž vyhořelf)

dací s dvojím záduším & 2 plebány: jedno podací měli pp.
ze Šelenberku, druhé pp. Vlašimšlí a domácí vladykové; bez—
pochyby dělili se i o panství nad Načeracem,

Podací Selenberské.
1559 Přibyslav. Mareš & bratři ze Šelenberka Mi—

chael. po “j“Dříbykovi;
1584- plebán Michael; viz dole.
1395 plebán Detr; (Soud. Ak. 111.145)
1595 Vítek ze Šelenberka. jinak 2 Dodola (v Načeraci)
. = Hereš (ze Zahrádky) ss. Delrem;
1597 plebán Hereš (Soud. Ak. lll. 278):
1406 a 1413 pleb. Mikoláš (Lib. Er. V. 677) . ..
"l" 1584- Ludvík z Dravělic věnuje k záduší plebána Mi—

chaela 1 kopu úroku 7. Dravělicř)

Podací Vlašimských & domácích.
1352 plebán Kuneš; (Rejslř. Desól. so.)
1585 Jan a pavel z Vlašimě. — Kuneš z Načerace

= Jan (z Erchulovic) ss. Kunšem: podle ná
sledujícího zápisu nebylo provedeno;

1387 lilíž i z Vlašimě i z Načerace —-Racek po “|
Kunšovi:

1591 Jan a Pavel z Vlašimě. — Kuneš z Načerace
——Velislav (ze Slavkova) ss. Jakubem:

1392 liliž = Mikoláš (ze Lnář) ss. Velislavem:
14-18Jan z Vlašimě (již celé) = Jan po T Míkoláši.

Nadané kaple.
1559 Jindřich. plebán v Křivsoudově. a Žižka z Machlova

založili ka pli Pa n ny Ma rí e vedle farního kostela ;věno :5'lm k.
úroku ze vsi „Crasovic“ (Vračkovic?) a 1 dvorec v Načeraciřl

1565 Maršík a Vílek ze Šelenberka založili kapli Všech
Svatých, vedle kostela: věno: 5 kop z lidí v Načeraci. 1 krám,
domek a les „v březině"*)

1) Dr. Novák. Formulář. 5.
=) 1.11.. Er. 1x. A.. a.
a) Tami. l. 8.
') Tornl. l. 51.
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-Nadané oltáře.

1565 Jindřich. plebán v Křivsoudově. založil oltář sv.
Kateřiny; nadání: 5 kop ze vsi Vratičkovic.'l

. . . Maršík z Dodole. řeč. ze Šelenberku. založil oltář sv.
Václava a Vojtěcha; nadání:ó kop zBělče
& Načeraceřl

1407 Jindřich ze Šelenberka presentuie k oltáři 55.Jana
a Davlaa).

Nejsou v Rejstříku Desátkovém:

Hrádek.
Danství i podací domácích vladyk.
1586 “Bohunekz Hrádku = Jan (z Mutěiovic) ss. Vítem:
1391 .. ,. ;Jan(z prachové)ss.Rackem:
1591 .. ,. =Detr (ze Šonova) ss. Janem:
1594 (u Dsář)Boh. „ =. Ja k u b (z Černivska) ss. Pe

trem:
1396 plebán Martin (Soud. Ak. lll. 182):
1414 Jan z Hrádku : Detr (oltářník v Keblovč) ss.

artinem;
1416-(u Radošovic) týž : Zikmund (ze Smečna) ss. De—

trem;.
1417 (u Štěpánova)týž =Drokop (z Řevnic) ss. Zik

mun em:
1417 (u Tehova) týž :Ondřei (z Kaliště) 55. pro—

opem.
Hradní kaple v- Dubé n/Sáz.

1550 založil Ondřej z Dubé na hradě Dubá kapli ku
cti sv. Klementa. arcibiskup Arnošt kapli potvrdil. ale doložil:
„. . . ielikož řečený hrad stojí ve farním obvodě kostela na
Hradišti (t. ]. sv. Klementa v Lštění) stanovíme. že tato hradní
kaple jest a musí býti tiliálkou kostela na Hradišti.“l

Hradní kaple na Sternberce.
1408 plebán Měchněiovský Mikoláš. když mu plebán

Vranovský postoupil desátky ze 2 popluží v Měchněiově.
1) Lib. Er. !. 53.
*) Tamt. !. 105.
5) Lib. Conf.
') Sdělil Tadru v pamět. z r. 1880. s. 381.



227

slíbil. že podle starobylého zvyku bude konati služby B.
na hradě a v kostele.')

Klášter sester řehole premonstrátské v Louňovicích,
s kaplí Danny Marie.

0 zakladateli a době založení podává nám letopis Jar—
lochův tyto nejasné zprávy: okolo roku 1149 přišel do rodiště
Gotšalka. potomního opata Želevského. probošt Šteinfeldský.
maje s sebou jakéhos kanovníka (premonstráta) jménem Jind
řicha. učeného muže a lékaře zkušeného, kterýž napotom
pod opatem Goltšalkem (Želev.) stal se horlivým zakla—
datelem Louňovického kostela.“l

Dobu založení přesně neurčuje; na str. 484 praví vše
obecně. že se to stalo za opata Gotšalka (1149—1184) a na
str. 496: ...zajisté již při počátku příchodu jeho (Got—
šalkova) sem do Čech následovaly _hoz Dunevaldu Kolínské
diecese sestry dobré a nábožné“. Z Jarlocha se též nedoví
dáme. jakým způsobem se onen Jindřich stal zakladatelem.
zdaž tím. Že vyslání sester. svých krajanek. obstaral. či jinak.
a jak byl pro nový klášter získán újezd Louňovický:
získal-li si Jindřich lékařstvím nějaký majetek. mohlo se to
státi jen před jeho vstoupením do řádu. nebot jako řeholník
osobního majetku neměl.

Klášter byl pod právornocí opatů Želevských a spravován
byl domácím proboštem. protessem elevským. Z Louňovického
kláštera vyšla osada do Derneku v Dolních Rakousích „v po—
lovici dní života jeho, Gotšalkova“. a do Kounic na Moravě.
„na sklonku života jeho". r. 11813)

Známí probošti.
petr, 1181. 1183 odešel sosadou do Kounic (Jarl. 485)
Manduvin. 1184 (tamt. 504)
Jan 1257 (Regesta ll. 68)
Bernard, 1362 (Lib. Cont. l. 191)

— 1375 (Gregorii a. V.: Monum. Vat. — opis
v Archivu Z.)

Jan. 1595 (Lib. Cont)
') Soud. Ak. Vl. 345.
*) prameny Děj. C. ||. 484—495.
“) Jarloch. |. c. 483. 406.



Jakub 1405 (tamt)
Drslav. 1405 (tamt)
Jan. 1409, 14-56 (tamt)
Klášter zničili Táborité již r. 1420.
Zboží klášterní poznáváme z pozdějších zápisů:
14-20 Zikmund zapisuje Janu ze Svídnice. jinak 2 Vla

šimě. 1000 kop na klášterství: klášter Louňovice, městečko
Domašín. Lhotka. Milovanice, Želichovice. Hřín.
Skrýšov Ratměřice, Libuň. ..Lázy“ (spíše Laby). před
bořice Hrajovice Rejkovice. Lhota Karhule Křížov.
— Útěchovice. Mašovice. Milotice. Vadčice (tyto
4- posledni u Řečice. ) R 1547 bylo Táborským skonfisko—
váno zboží někdy klášterní a mezi ním též Bojkovice. )

1514-potvrdil král Vladislav Trčkovi . .. pravonín. Čá—
slavsko. Lhota ovesná kláštera Louňovickéhď)

Mimo tyto 2 skupiny v okolí kláštera a Řečice měl také
klášter něco na Soběslavsku v Nedvědicích. kde měl kostel.
podací. 14-56prodává probošt Jan Soběslavským dvůr Petřín;
již r. 14-14-Soběslavští tento dvůr drželi. měli však z-něho
platiti 100 gr. úroku ku klášteru Louňovickému. jako posud
kostelu Nedvíckému placeno bylof)

Zmínka o vypuzeně řeholní sestře: r. 14-58 byla pro
jednávána pozůstalost v Jiřině, „dvorce km. v Jiřině. z něhož
100 gr. úroku po “[“Johance. jeptišce z Louňovicf')

1) Archiv Č. |. 551.
:) pamá1.X.4-5ó

:) z DZ. sděluje Vlasák 2v Pcmál. Vl. 165.') Dnmál Vlll. 156
) DD. XV. O.b
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Vl. Dekanát Kolínský.
Známí děkani:

Dlebán Kbelský Ondřej 1368, 1373 „děkan Kolínský“;
viz Kbel: plebán Konárovický N... 1390. 1398 děkan
Kolínský; viz Konárovice.

Kolín.
1352 Colonia Nova. 2 sxg.

Současně s městem kol r. 1260 založen byl také chrám.
jehož nákladná stavba ovšem dlouho trvala; podle slohu sta—
věli lodi ještě na počátku 14. stol., když sloh románský již
přecházel ve sloh gothický: kůr však. jímž stavbu. jako všudy.
započali. byl románský. nebot končil absidou, byl vyvýšen
a pod ním byla kryptaf) R. 1360 počal Karel lV.stavěti
místo původního román. nynější velkolepý kůr gothickýf)
jenž důstojně misto zaujímá vedle kůru sv.—vítskěhov Praze
a sv.-barborského v Hoře.

panství i podací královo.
1295 znova přisouzen kostelu zdejšímu příjem z masného

krámu. totiž 4-1/2 kamene loje. jak to byl druhdy Jindřich.
starý rychtář. věnovala) Král Jan postoupil r. 1325 kostelní
právo klášteru Sedleckému. ale Karel IV. je opět vrátil koruně
(viz Kouřim a áslav).

1360 MN. Theodorik z Klatov, dispensator dvoru cí—
sařského. dvořenín a notář Karla IV., plebán v Kolíně. ')
(Knězem-sotva byl. nýbrž pouze klerikem. jemuž Karel dle
tehdejšího zlozvyku místo služného podal kostelní obročí na
svém patronátě)
_lsmo Chrámsv.Bartoloměje.str.

“ Sixta 4. — Zápis v anůl. Arch. IV. 1. str. 175. Týž sděluje. že ještě
za dob Schallerových nacházel se zde nápis. podle něhož byl tento kůr r. 1375

světiciho biskupa anka21posvěcen.čímž ovšem není řečeno. že byl na dobro vystavěn.“) Regesta ll.?
') ovók. Mon7unl. Vutic. ll. 410.



1560 král : Ondřej, po?
1580 „ : Hynek. po 1“ Ondřeji;
1580 „ Václav. po "j"Hynku:
1391 „ Martin. po resig. Václava;
1595 „ Petr Lauterbach (z Poličky.Litomyšl.d.)

55. Martinem;
1405 ,. —Mikoláš. po'j'petru Lauterbachovi:
1408 plebán Mikoláš; (Soud. Ak. V1. 185)
14-21plebán Hynek z Ronova. byl od Husitů umučen

(viz klášterzdejši).
Nadané oltáře.

]. 1566 z testamentu měšťana Jana z Malina založen byl
oltář sv. Ducha ve farním kostele; věno: 6 kop úroku
a dům.*) poněvadž tento oltář byl v kryptě a stavbou no
vého choru přístup k němu byl nesnadný (octnul se bez-<
pochyby v podzemí), byla nadace oltáře tohoto r. 14-01 pře
vedena k oltáři B. Těla v chóru, totiž v nějaké kapližl

2. 1568 měštané založili mariánskou mši každou sobotu
u hlavního oltáře Danny Mariesl podle této zprávy
měl chrám původně titul Panny Marie; změna titulu není
ojedinělá.

5.1580 patroni—měšťanépodávají oltář sv. Šimona
a Judy nově zřízený.')

4. 1599 patroni-měšťané podávají oltář sv. Jana Evřl
5. 14-01 měštka Alžběta založila úrokem 10 kop. jejž

koupila v Dolepích. stálou mši na oltáři D. .\1. Ježíše Krista
a sv. Barbory; až nadání bude potvrzeno. má se oltář tento
jmenovati „B. Těla a sv. Barbory":") — 1406 věnuje k to—
muto oltáři Jan z Křečhoře 1 kopu úroku z nápravnického
dvora v Křečhoři na věčné světlo před oltářem nejsv. Svátosti:
sakristán má se o ně starati, začež bude dostávati 8 gr.7)

6. 14-04-v nové kapli vedle kostela založili'měšfané
oltář sv. M-ikolášef)
Wer. |.sa.

2) T.umt VI D. 5.
a)Tuml.1|.22t3.

') [fibri-iCont.
') Lib. Er.
7) Tnmt. Xlll. M. 210.
') Tum! Vl. K. 0.
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V nejstarším Manualu Kolínském. nyní v Zemsk. Archivu,
děje se zmínka o kněžích některých měšt. rodů: někteří jsou
snad oltářníci hořejší a někteří bez určitých oltářů.

Kazatelé.

Na zřizovací listině oltáře sv. Mikoláše podepsáni jsou:
Konrád. kazatel německý. a Zdeněk. kazatel český.

Zmínka o školách.
1412 ve sporu obce městské s plebánem Starokolínským

zastupoval obec Jan, druhdy rektor škol v Kolíně: viz
Starý Kolín.

Ostatní kostely v Kolíně:
Kaple špitální. _

1359—1560 prodal Chrystotor. rychtář, 2 kopy úroku
ze svého dvorce v Čtitarech (Czitrna) měštanům. aby dávány
byly knězi „v našem špitále". jenž bude za to povinen ve
špitále sloužiti mšif)

IZ>9Oměštan podává oltář sv. Jana Křt. „ve špitále
před Kolínem.“zl

Kostel Všech Svatých, zpustlý.
Založení kostelíka tohoto známo jest jenom z pověsti,

podle níž založil jej v 13. neb 14. stol. měšťan jakýsi z vý
těžku stříbrných dolů llorských: spíše byl určen — podle
příkladu jiných měst. pro předměstské české obyvatelstvo
za hřbitovní kostel. poněvadž kostel městský i se hřbitovem
opanovali měštané vnitř hradeb. Němci.

Dominikánský klášter.
Lelopisci řádové provinciesl vědí o klášteře zdejším jen

to. co podávají pozdější kronikáři Daprocký. Hájek. Hammer—
schmied a j.: ani nevědí. jaký titul měl klášterní chrám.

R. 1295 již stál: roku tohoto byla narovnána jakási pře
tak, že kterýsi měštan bude ročně odváděti 5 kameny loje
„bratřím zatelům“. jak tomu bylo od starodávnafl byl
tedy klášter založen brzy po vysazení města.
ĚEL II.192.

,) Lib. Cont.
3) Historia provinciál: Boh. Ord. Fr. Draed. autore Hyacintho Styxa, 1756.

Sdělil d.p. Hykede. Ord. pr.
') Regesta, ll. 722.
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1325 bylo stanoveno, aby klášter Sedlecký po smrti
Vesela z Krakovan. od něhož Sedlečtí Krakovany koupili,
vyplatil klášteru Kolínskému 16 kop.')

Zprávy o klášteře z Manualu Kolínského
(nyní v Zemském Archivu).

R.1380 měšfka odkázala 40 kop na stavbu kostela
a ornát a kalich ke klášteru.

1380 měštan Ondřej odkázal 10 kop na stavbu kláštera.
1380 František z Křečhoře (Szechora) odkázal 5 kop

na stavbu kláštera.
1386 Vavřinec z Kbela (Lorenz von der Welle) k témuž

účelu 3 kopy.
1380 Anna Czorner 5 kop k témuž.
1398 Petr Konrádův odkázal ] kopu „až v klášteře

budou stavět zvonici". “

Tehdy stavěli podle těchto odkazů klášterní chrám.

Převor & fundace.

1384 převor Jan Clen, Jan Černý, podpřevor. Leonard
kazatel. Jakub Kolínský. Reichlin a Michael s celým konventem
prodali za 10 kop jednu kopu úroku z dčdiny v Polcpích.

1387 Zikmund, bratr řádový (as bratr laik). postupuje
po své smrti jakýsi úrok klášteru.

1394- Nikoš koupil od kláštera část masného krámu.
1395 (?) Mikoláš Kuniců vyplatil převoru Řehoři od—

kázané 3 kopy.
1396 rychtář vyplatil převoru Janu Clenovi 7 kop. jež

odkázal Jan plachý.
1397 Juřík odkázal 1 kopu úroku.
1398 Jakeš z Kouřimě odkázal 60 kop. aby za ně koupen

byl úrok.
1395 Havel věnuje 3 kopy úroku z jednoho dvoru.
1380 Dešík odkázal 30 kop.
1380 Mikeš a jiní věnovali klášteru 4- kopy úroku.
Těmito odkazy byly založeny výroční zádušní pobožnosti

za dárce a jejich příbuzenstvo.
1382 Vallek koupil od konventu dům mimo město v ulici

Čáslavské. z něhož bude platiti 10 kop úroku.

1) Regesta lll. 4—51.
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O pádu kláštera píše Vavřinec z Březové:') „pražští
. . ihned odtud (od Kouřimě) ke Kolínu přitáhli dne 22.
dubna (14-21) a měštané Kolínští se iim poddali. Někteří
však z Dražan klášter mnichů žebravých vylámali a šest kněží
s farářem tu ohněm spálili“ Theobald. str. 257. popisuje pád
tento zevrubněii: ..... Kolínští vzdali se Pražanům na slib.
že budou při těle. cti. krvi a náboženství ušetřeni. Ale pa—
cholci nemohli duchovní nechati na pokoji. proto vyplenili
& pobořili klášter, kde nyní stoií zámek. strčili () zajatých
mnichů s farářem Hynkem z Ronova do vysmolených sudů.
naplnili je slámou, zapálili ie. skákali okolo ohně a zpívali.“

Křečhoř.

1552 Krzicczhora. 15 gr.. 1567 Krzeczhora.
R. 1295 patřila Křečhoř král. komoře. k panství Kolín—

skému nebo Doděbradskěmu. kol r. 1515 držel ii z darování
krále Jana Jindřich z Lipého. jenž ii piodal 1515 králové
Alžbětě vdově po králích Václavu lt. a Rudolfu. Alžběta ii věno—
vala k oltáři ss. Šimona a Judy v kostele Pražském, začež byl
oltářník povinen konati zádušní služby Boží za krále Rudolfa. 2)

panství i podací oltářnika oltáře ss. Šimona a Judy

1565 oltářníkss. Šimona a Judy—— Petr po "]"H eřma nu.1585 .. =Martin, po'l'Detru.
1587 ,. „ .. Beneš (z Radotína)

ss. Martinem.
1590 .. ÍJan po 1" Beneši.
1595 ,. =Hroch (z Dodskalí)

ss Janem.
1405 —Hrdoň. po'l'Hrochu.
14-10zmíhka o plebánu Hrdoni; viz dole.
“|" 14-02 přijal plebán Hroch od osadníka z Chocenic

20 kop. aby za ně koupil pro kostel dědinu v Křečhoři.“)
Zpráva tato ie asi totožná 5 následující:
"I' 14-08 osadníci z Chocenic dali Bohuslavufměšfanu

pražskému. 25 kop, aby z nich vydával kostelu úrok; plebán
byl povinen konati za Chocenická některé bohoslužbyf)

[) prameny V.
*) Regestnlll. 1107.216 451.nuzcvvs|tnmpsan.Kseczihor.Khseczhor.Krzieczhor“.
3) Soud. Ak. IV lll.
') Lib. Er. Vlll. A. 9.
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"l“ 1410 Dorota. vdova po “I' Michaelu z ..Brziest“, vě—
novala 1 kopu úroku: plebán Hrdoňdl

Ziželice.
1367 Zuzelicz, 21 gr. 1569 Zyzielicz

panství i podací držitelů Hradištka—Žiželic.
(Do smrti Sezemy z Hořepníka dělal si nároky na jeho

majetek ieho bratranec Dětoch z Třebelovic proti nápadu
král. komory. pře urovnána tím. že Dětoch zaplatil král. ko—
moře 700 kop a ta mu postoupila kol 1299: ves trhovou
Zuzelice a vsiLepolisy.'Lukonosy. Bludy, Kunratice.
Hradištko. Hlavesník. Kolesy. Uiezdec, Olbramice.
Kralupy, Kladruby. Těšmín, LovčiceÍ)

po smrti Dčtochově kol r. 1334- nastoupil Detr z Rožm—
berka. Zmínka o kostele: Když kol r. 1300 Dětoch vysadil
městečko Žiželice právem zákupním. uložil občanům. „aby
každý hospodář šel třikrát do roka na hon v Bludských
lesích.krom lidí zádušníchfs)

1526 administrátoři biskupství potvrzuií Křižovníkům—
Cyriakům kostelní práva kostela sv. Drokopa v Žiželicích, jež
jim Dětoch ze Žiželic postoupil. aby plebánem byl protessf)

154-7 Albert. gener. převor Cyriáků. vyznává, že petr
z Rožmberka dal kostelu sv. Prokopa & bratřím jei obsluhu—
iícím za duši T Dčtocha 75 gr. a 105 gr. úroku ze vsi
Radovesic místo desátku ze 2 popluži v téže vsí. iež kostelu
od časů Dětochových patřila. aby zde byli 4- bratří—professové
a zádušní bohoslužby konaliňl

Kostel podával gener. převor Cyriaků svým protessům.
1558 gener. převorAlbert : prot. Jan. po “f“Drokopu.
Střídalí se velmi často: poslední:
14-17prot. Mikoláš; (Lib. Cont. IX.)
(R. 1347 zemřel Petr z Rožmberka. jenž — mimo jiné —

vystavěl farní kostel v Žiželících ku poctivosti sv. Drokopaf)
1) Lib. Er. Vlll. J. 10.

') Cilát v Monum. Velic. V. 574.
t') Opis Mus. z archivu 'l'řeboňskěho.
') Sulebn. „Vyšehradská Kroniku" — ve Věstníku Čes. Společnosti nauk

roč. 1800 XIII. 11.
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Zehuň.
1552 Zahuna. 21 gr. 1584-Zychun.

Založení. podací a panství kláštera v Opatovicích.
1157 vysvěcen byl kostel ..in 5egun".')
Kostel jest zasvěcen sv. Gothardu, jenž byl 1151 kano

nisován. Byl tedy založen v době horlivě úcty tohoto světce.
Mimo to byl sv. Gothard benediktinern. měli tedy Opatovšti
o jeden důvod více. aby jemu ke cti založili kostel.

1561 opat Opatov. f:- Zdeněk (ze Sán) ss. Ličkem:
(v listině potvrzovací jsou patroni vyměněni). později Opa—
tovšti Žehuň -prodali. nový pán vystavěl si zde tvrz a měl
těž právo podací; páni se však střídali.

1580 Heřman z Chousnika. jinak ze Žehuně : Jan.
po "] Zdeňku:

1585 CtiboraJan ze Žehuněl=Jan (z Loch)ss.Voyslavem;
1595 Ctibor ze ehunč. — Sema. vdova ze— ehuně

“* petr. po "l"Václavu:
1595 Jan zeSemína.jinakzeŽehuně; Ondřej. po'j'Detru:
1404-Jan. řeč. Sirotek „ Marek. po res. Ondřeje;
14-08 plebán Marek; (Soud. Ak. Vl. 295)
“l“1406 plebán Mikoláš: Matěj ze Stařina uvoluje se

platiti ročně 12 gr. z lánů dvora ve Stařině. jak to jeho
otec kostelu odkázal, až se plebán zaváže, že za to bude
konati jakousi pobožnostfz)

Před r. 14-15 byl pánem Žehuně Aleš z Korců; po jeho
smrti 14-15pozůstalo po něm: v Korcích tvrz, dvůr popluž.
dvory kmeci.v Bělušicich dv. km.. v Korcích druhých,
v Žehuni tvrz, dvůr popluž.. dvory kmeci s podacím
v Žehuni; v dluhu 2700 kop ujali se dědictví Matěj ze
Studeňan a Aleš „z Červeněvsif)

Týnec n/Lab.
1552 Tynecz. 69 gr.. 1567 Tynecz super Albea.

R. 1506 patřil Týnec Jaroslavu z Cholticf) brzy na to
klášteru Sedleckěmu. (R. 1559 dovoluje král klášteru. aby si
pod Týncem postavil mlýny. ")

1) Letopis. Hrndištsko-Opatov. v Prem. Dči. Č. ll. 396.
7) Soudni Ak. V. 210.
:) DD XV Í. 521.
') Regesta ll. 907.
t*) Tumt. IV. 305.



Danství i podací kláštera Sedleckého.

1358 opat Sedlec. —- Jan (z Chotěboře) ss. Otíkem:14-06 Jan (ze Světlé) ss. Janem:
14-15 .. „ Petr (z Vysoké) ss. Janem;
14-16 „ .. Jan (z Běchař) ss. ?

Zmínka o školách.
1368 pravil nájemce obročí ve Veletově, že ve „školách“

v Týnci meškali 4- mládenci. kteří jsou podezřelí z nehez
kého skutkuf)

Pozdější letopisci cisterc. (srov. Scheinptlug) kladou do
Týnce proboštství; bylo zde snad sídlo mnichů-hospodářů.
kteří zálabské klášterství spravovali.

Kbely.
1352 Kbel. 56 gr.

Stavba předgothická.
Dodací 2 držitelů dvou zdejších dvorů. dolejšího. jejž

drželi vladykové zdejší (r. 1580 již Oldřich z Velimě) a
hořejšího (Kbílku)

1554- Dobeš a Dardus z Kbela. — Albert a Vojtěch
z Kbela —Ondřej (ze Sl. Kolína) ss. Dobšem:

1568 a1575 Ondřej. plebán ve Kbele a děkan KolínF)
1580 Zdeněk, Ctibor a Jan z Kbele, — Oldřich 2 Ve

limě (r. 1588 psán z Břístí) : Jan (kanovník
Karlštejnský) po "|“ Ondřeji.

Tento Jan byl otticialem a později generálním vikářem.
Byl zde plebánem ještě r. 14-10. neresidoval však: viz dole.

14-15 („u Lošan němec.“)">Janek z Kbela. — Jan z Břistí,
— Marketa. sestra Janka z Kbela : Jan (ze
Zibohlav) ss. Duchkem:

"I' 1368 patroni Dardus a Zdeněk. klienti ze Kbela. vy—
kázali kostelu místo desátku ze dvora 4- kopy rolí s dodat—
kem. Že budou ještě povinni platit obyčejného desátku po
dvou měřicích pšenice, žita, ječmene a ovsa. 5)

'l' 1588 Janek ze Sendražic, poručník sirotků 'l' Old
řicha z Břístí.dědiců dolejšího dvora, v rozepři s plebánem
Janem: plebán tvrdil. že dříve z tohoto dvoru odváděny
_m. Ak.ll.

:) Lib. Er. 11.5228;9050ud. Ak. IV. 52.“;Lib. Er. ].
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bývaly plné desátky každého zrna. Rozhodčí plebán ze Zibo—
hlav přibral si za spolurozhodčího Markvarta, klienta 2 Je
zeřan, kteří rozhodli. aby kostelu ročně odváděno bylo: 1 kopa
úroku, 8 měr zrna. () velikonocích beránek a 2 kopy vajec.
o letnicích 1 sýrec a aby postoupen byl kostelu 1 člověk.
jenž platí 70 gr. úroku'l

"|" 1398 pře o desátky z Cho'touchova; obyvatelé pří—
slušeli ke kostelu v Kbeli. — poddanými však byli kláštera
Sázavského; rozhodnuto ve prospěch kostela. 2)

Vikář.

R. 1396 Katruše. dcera Alberta z Jelčan, dotuje dru—
hého vikáře úrokem 8 kop. koupených v Hořejší Chvatlině.“)

14-10 pronajal plebán Jan. gener. vikář. obročí za 20 kop
roč. a vyhradil si. kdyby do Kbela přijel dvakrát nebo třikrát
ročně 0 3 nebo 4- koních. má ho nájemce po několik dní
vydržovali. Kdyby přijel častěji. má plebánu zaplatiti. Nájemce
musí býti „sám druhý“ kněz')

Nebovidy.
1352 Nebovid, 36 gr.

Stopy stavby román.: polokruhová absida: mohutně
zdivo, úzká románská okénka. nyní vylámánaf')

Panství i podací rozděleno. část měli domácí vladykové.
část horníci.“l

1367 plebán Klaric: (Rejstř. Desát. 59)
1372 poručník sirotků "|“ Kunaty z Nebovid. Kateřina.

vdova po “|" Mikoláši. horniku — Mladota. po
"["Klarici:

1376 poručník sirotků Kunatových 7.Nebovid —'-DobešChlumce)ss. Mladotou;
1381 přeZmezi presentovanými; potvrzen Mikoláš: ')
1386 Vincenc Rožmitálský horník — Mikoláš (od sv.

Linharta v Praze) ss. Mikolášem:
1) Lih. Er. Xll. B 14.

:) Soud. AMV.III. 311.:) Lib. Er. .4—4.

4) Tamt. Vlllv.2l.. 7.") Lehner. l.
') Vávra ve Sborníku histor. lll. 100. se dcmýšlí že vladykúm patřila tvrz a

dvůr. (: horníkům ves
')Soud. Ak. ll. 126.



1391 Ursula. vdova po 1" Vincenci Rožmitálském : Mi—
koláš. po 1“ Míkoláši.

14-07 po "j" plebánu Mikuláši. presentovaly 3 hlasy:
a) Detr z Nebovid a Mařík z Radovesíc;
b) Jan ze Struhařova, sídlící v .,Li7.ov";
c) Václav písecký. horník : Mikoláš. jenž byl potvrzen.
Podle této zprávy bylo vladyctví rozdvojcno.
1413 plebán Mikoláš; viz Dečky.
(Na dvojpanství ukazuje ještě zápis z r. 14-91 „Jindřich

Buzek vzal tvrz .,Okrúhlú" a polovici dědin. Bohuslav vzal
pustou tvrz. polovici dědin a luk. 1)

Dečky.

1352 Deczka, 12 gr.. 1385 petka. jinak Deczka.
Panství i podací rozpoltěno: část měli držitelé vsi a část

horníci. majitelé dvora: vi7. podávání r. 1404.
1367 plebán Mikoláš (Rejstř. Desát. 59):
1370 Martin Haunbach. horník. — Mareš a Dešek

z Bohuněvic = Hortung. po "l" Mikoláši;
1375 Maršík z Bohuněvic; — Václav Volek, horník :

František (ze Slivenec)ss Hartungem;
1379 titíž = Beneš (z Dočapel)ss. Františkem;
1381 plebán Beneš (Soud. Ak. ll. 77);
1387 plebán Mikoláš (tamt. ll. 413):
1390 Maršík z Bohuněvíc; — Václav Volek, horník =

Jan (z Nové Vsi) ss. Mikolášem;
1391 Maršík :: Bohuněvic; — Anna. vdova po 1"Václavu

„Ochs“ horníku = Matěj (oltářník v Praze) 55.
Janem:

14-04-Frančk Rožmitálský. horník, majitel dvoru v Deč—
kách: —- Petr z Bohuňovic = petr (oltářník
v Praze) 55. Matějem;

14-07 Anežka, vdova- po "I' Petru Hecht. thníku; _—
Detr z Bohuněvic = Václav (ze 51. Buků) ss.
Janem;

14-13 pře o lesy mezi plebánem Václavem a horníkem
Janem Kaufmanem; rozhodčí: Mikoláš, plebán v Suchdole.
Matěj, plebán z Nebovid. Jan. plebán z Bojman: vrchní

1) Archiv Č. Xlx., 259.
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rozhodčí: Augustin. plebán Vyššího kostela (sv. Jakuba)
v Hoře, a Leonard, plebán v Dněvicích; rozhodli. že plebán
smí v zádušním lese káceli pro svoji potřebu. ale nesmí
dříví prodávali.“

Zibohlavy.
1552 Zybohlav.18 gn

Dodací arcibiskupovo ve villikaci Českobrodská.
1358 arcibiskup = Velislav (od sv. Štěpána v praze)

ss. Bozděchem;
1365 arcibiskup = pavel (z Robous)ss. Velislavem;
1378 „ = imon (z Osonic) ss. Pavlem:
1381 plebán Ludvík (Lib. Er. ll. 190):
1386 arcibiskup : Jan (z Křesína) ss. Haškem:
14-12 „ : Duchek (ze Kbela) ss. Janem';

Lošany.
1352 Lossan 12 gr.: 1369—1399 Lesson.

Danslvi a podací držitelů zdejšího zboží. horníků.
1355 Vavřinec Dincerna. horník = Jan. po "|"Rudgeru:

nastupuií poručníci:
1363 Henslin, horník :: Václav. po 'l' Janu;
1365 „ ,. :“ Delr(z Libyše)ss.Vác|avem;
1379 Jan Bylan. kanovník Bolcsl.: — Bohunek z Lošan

(Malých?) : Christofor (z Hodkova) ss.
Deirern:

(1391 po smrti Ondřeje. syna 'l' Vavřince. hornika —
viz r. 1355 — pozůstalosl jeho: dvůr popl. v Lošanech
němec.. s 20 kopami úroku a se vší zvůli. proli nápadu
král. komory hájí Mikoláš. služebník Frydušův. jménem Tyčka—
phelra. hornikař) Podle následuiicího podávání Tyč zvítězil.)

1391 Tyč-pheler. horník .:- Blažei. po resig. Petra;
1394- Anna. vdova po “I'Tyč-phelrovi == Řehoř. po resig.

Blažeje:
1394- .. .. = Jakeš, po resig.

ehoře:

1) Lib. Er. Xlll. V. 5.
') DD. Xlll. [. 207.
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1394- Anna, vdova po 'l' Tyč-phetrovi: Blažej. po resig.
ana. (?

Nastoupila jiná hornická rodina:
14-14-l'laiman. horník : Jiří. o 'j' Janu:
1416 Haiman Alder, horník --—'šimon. po res. Řehoře;
1419 Haiman Alder, horník = ? po res. imona_

Veletov.
1352 Veletau. 6 gr., 1384-Veletaw.

R. 1306 biskup Jan potvrzuje Jindřicha za plebána
kaple na „Veletově“ na žádost opata Sedlec. a Jindřicha &Mi
loty z Choltic: hlavním podacím jest však opat. jenž dědinu
na Veletově s podacím kaple od Miloty z Choltic nedávno
koupilfl R. 1309 Milota z Choltic doznává, že prodal klášteru
Sedlec. „Veletov“ a Dfaffendort (? Lžovice? ).2)

panství i podací kláštera Sedlec.
1367 plebán Michael (Rejstř. Desát. 59.):
1369 opat Sedlec. _ Ondřej. po "j"Michaeli:
1384- plebán Jan (Rejstř. Desát. 51.):
1396 opat := Bedřich (z přibyslavic)ss. Václavem:
14-10opat : Mikoláš. po odchodu do Kladrub Jana.

Býchory.
1352 Bychor. 6 gr.

Panství ipodaci držitelů zdejšího vladyctví. později roz
děleného.

(1356—1360 Anna 2 Býchor postoupilo své včno v Býcho—
rách a Bělušicích synům Heřmanu, Ješku a Albertual.

1359 Vilém ze Skuhrova: — Jan a bratří 2 Býchor
Enoch, po "|"Hašku:

1369 Heřman. Jan a Mikoláš z Býchor Jan po res.
nocha:

1370 lleřman. Jan a Mikoláš z Býchor ._ Markvart
(zc Studence) ss: Janem:

1374- Petr z Javorníka: Hereš a ostatní z Býchor :
Bušek. p.o "l“Markvartu:

1387 plebán Bušek (Soud. Ak. ll. 4-15).
) Regesta ||. 912.

| 756

l

2) Tumt. l. .
a) pozůst. D. Z. |. 421. V Bělušicích měl něco vladyka z Koreů; viz Žehuň:

a klášter Sedlec. — viz tam.



Ratboř.
1552 Ratborz. ó gr.,1599 Ratiborz.

panství i podací majitelů zdejšího vladyctví. horníků.
1562 Mikoláš Velkuš, horník —-,Jakub po sesazení

Pavla:
1567 plebán Mikoláš; (Rejstř. Des 59)
1580 plebán Detr; Václav z Dašíněvsi za něho slíbil.

že pokud bude držeti kostel, bude míti vikáře.
který by uměl česky?)

1586 Mikuláš Vclkuš. horník =. Mikuláš (ze Star. Trut—
nova) ss. Mikulášem;

1589 .. „ .. : Václav (oltářnik v Dra—
ze) 55. Mikulášem;

(1595 po smrti Mikoláše Vanderbenta, horníka. hájil proti
nápadu král. komory dědictví po něm pozůstalé „Ratboř s tvrzí
a podacím kostelním, s rolemi & vsí celou" Václav. služebník
Martina. horníka.9) Podle následujícího podání vyhrál.)

1592 Martin, horník : Kříž (oltářník v Draze) ss
Íáclavem:

1594- ., „ *„,Milek po res. Kříže;
14-05Martin Oderin horník : Mikoláš, po "j"Milku;
14-05 ,. „ TMikoláš, po res. Mi

koláše.
Nastoupil jiný hornický rod.

14-17Jakub \Nohlgemut. horník —Ján (oltářníkv Draze)
ss. Mikolášem;

14-25 .. =Jan. po 1" Janu (ob—
sazení pouze právní).

předhradí.
1552 Drziehrad, 12 gr.. 1567 Drzedhrad. 1584-Drzied—

hradí-e.

podhradí hradu Oldříše, kde údělný kníže Oldřich
996——999 kostel sv. Jana vystavěl; za časů Dalimilových, na
počátku 14. století byl již pustý.“l

!) Soud. Ak. ll. 69.
") DD. Xlll. I'. 209
a) Dalimil. Prnm. D. Č. III. 75. na Oldříši „Oldřich kostel sv. Jana Křt.

vstuvi:' ——.Kdožkoli na Oldřiši býval. iam jse( kostel sv. Jana. ale pustý vidal.
16



Panství i podací pánů na zdejší tvrzi; před r. 1395 pa
noval zde Hereš ze Zaječic. viz oltář.

1567 plebán Jan (Rejstř. Desát. 59):
1371 „ .lan odešel do Kněžic;
1595 „ Beneda (Lib. Er. W. 419)
14-00 Aleš ze Zaječic, sídlící v Předhradí. bratr a dědic

Heršův == Bartoloměj. po “|" Bohunkovi;
14-01týž : Marek, kaplan v Předhradí. odchodem do

DněvaBartoloměje;
14-06 Kuneš z Olbramovic (právo jeho neznámo 1) svým

a sirotka (Alšíka. syna Alšova) jménem : Síg—
mund. po odchodu do Staré Marka;

1411—1412 plebán Drokop. ? viz dole:
14-15 Kuneš z Olbramovic. — Alšík. syn Alše 2 Před—

hradí : Jan (z Radotína) ss. Sigmundem.
Kolem r. 1415 po Smrti Alše (Alšíka) ze Zaječic dává král

'Kunšovi z Olbramovic jeho zboží. — lenní. viz pod čarou ——
předhradí s podacím kostel. — část řeky Labe, též Osík
(Oseček) ves celouřl

14-14-Kuneš z Olbramovic : Mikoláš (z Oskobrhu)
55. J anem;

1416 .. „ = Vavřinec. po “|" ?
Vikář.

14-04-věnuje pavel z Jenštejna kostelu. kde dříve bývalo
5 vikářů, louku „pod berkem“ (borkem) s vrbinami u Cerheniď)
aby plebán držel vikářef)

Nadaný oltář.
1395 Hereš ze Zaječic. sídlící u Předhradí. a bratr jeho

Aleš. sídlevaněvě, založili oltář Panny Marie a sv. Ka—
teřiny; včno: ól/z kopy ze vsi Vesce a Nabočanf) roku
1411bylo 5 kop tohoto úroku převedeno na ves Netřebice.

1) Bylo zde dvojí zboží. svobodně (: lenní: ono svobodné řipadlo po 'j' A|
-šovi ku komoře král. & výprosou ho bezpochyby nabyl Kuneš : lbrumovic. kdežto
lenní zůstalo Alšikovi. po smrti Kunšovč 1419 mělo připudnouti králi: tvrz v Před
hradí s příslušenstvím a celé zboží jeho svo odně; ne o z oží lenní: tvrz
v Předhradí s příslušenstvím hlásily se Anna :: Běta. dcery T Alšovy. že jsou neod
byté 1: poslední dědici po otci. (DD. XV. l. 529) Byly zde tedy 2 tvrze: po “I' A|
šíkovi opanoval obě Kuneš.

*) Archiv C. xv. 173.
a) 1408 zmínka o Pavlu : Cerhenic. Pozůst. D. Z. ll. 4-6.
') Lib. Er. V. 597.
1*)Tamt. IV. 410.
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již Kuneš z Olbramovic (na Předhradí) od Jana Svába
z Havraně. jinak z Jikve, koupil. Vesce vysadiv lidem pod plat;
znalci plebáni: Prokop v Předhradí a Theodorik v Pněvěf)

"|" 14-12 Příbyk z Popovic věnuje kostelu 1/2 lánu pod
lesem Bočkovým blíže Poděbrad; plebán Prokopř)

1599 Eva z Popovic věnuje oltáři Panny Marie

nějaký úrok. 5) Š _ ,pital.
1599 Beneda. druhdy plebán v Předhradí. nyní u sv.

Vojtěcha v Praze. věnuje dům se zahradou na vydržování
4 chudýchf)

1415 Vincenc z Kolína z odkazu Beneše. sakristána
Vyšehrad.. zjednal 2 k. úroku ze vsi Odic.“)

Chotějovice.
1552 Chotienicz. 12 gr., 14-05Chotynicz.

Panství i podací majitelů zdejšího vladyctví:
1557 (u Žehuně) Mikuláš z Chotějovic; Jan Baretka

„zHozhar“(?)=Theodor(ze Žlutic)ss.Janem;
1567 plebán Hašek; (Rejstř. Desát. 59)
1568 Beneš z Chousníka, (tohoto času drželi Chousni—

čtí též sousední Žehuň) = Mauric. po "]"Hodku
-(? snad Hašku):

1578 pleb. Hašek; (Soud. Ak. [. 525)
1578 Havel z Kněžic. plebán kostela v „Chotěnicích“.

kaplan a spolustolovník Karla IV.. obdržel papež. provisí ku
kanonikátu Pražf)

1586 plebán Pešík: (tamt. ll. 198)
1595 (u Sán) Mikoláš z Veltrub — profess Zderaz

Mikoláš, po 'l' Pešíku;
1598 Mikeš 7. Chotěvic Jan. po “]"Mikoláši:
14-14-Dobrman ze Skochovic = Prokop. po “|" Janu:
1415 Dobrman z Vlkova — Petr. odchodem do Robaus

Prokopa:
14-15 Dobrman Vavák z Vlkova. sídlící ve Skochovicích

= Bartošek. po "I' Petru.
') Lib. Er. IV. 419 :: IX. K. 11.
2) Tamt. Vlll. P. 4.
') 'l-aml. X". K. 20.
') Tamt. Xll. J. 1.
“) Tumt. X. H, I.
a) Monum. Vatic. V. 25.



"]"Kolem r. 1400 obdržel plebán Jan od Jana, klienta
z Báně. 5 kop za 1/2 kopy úroku: Jan. klient z Maslic.
těchto 5 kop převzal a zavázal se. že za to bude platiti '/2 kopy
úroku z popluží v Maslicích. iež drží od Mikše ze Sedlištkafl

Jednání o vydržování vikáře.
R. 1597, když vznikla pře o vydržování vikáře, rozhodli

rozhodčí, totiž plebáni ze Žehuně &z Končic. že Jan z Korce
ie povinen odváděti ze 2 popluží plné a celé desátky. a ple—
bán že ie povinen držeti vikáře; patron Mikeš nesouhlasil.“

Jezeřany.
1552 Jezerzan, 9 gr.

Dokud lze sledovati. bylo podací spoieno se 2 dvory
v Jezeřanech a s jedním ve Veltrubech.

1367 plebán Beneš; (Rejstř. Des. 59)
1380 plebán Václav Abakuk; (Soud. Ak. ll. 185)
1383 Markvart a Sezema (r. 1598 psání z chcřan. drži—

telé jednoho dvora v Jezeřanech); — Jan Jezero
z Jezeřan (majitel druhého dvora v Jezeřanech):
Jan z Veltrub = Beneš (ze Zdebuzevsí) ss.
Václavem; .

1398 Markvart a Sezema z Jezeřan; — .lan Jezero
7, .lezeřan: — Václav a “Mikoláš ze Sendražic,
místo Veltrubského = Jan. po “|“ (?)

14-14-Jan z Bohuňovic (po Janu Jezerovi), _ Michael
Markvartův z Jezeřan (po Markvartu), — Jan
a ostatní ze Sendražic (díl Veltrubský). — Mikoláš.
probošt Doksanský (snad z rodu. jemuž patřil
díl Veltrubský) = více presentovaných, potvrzen
bw Jan:

14-15 Jan 7. .lezeřan, před tím psán z Bohuněvic: — Mi—
chael Jan ze Sendražic — Ondřei (z Kopidlna)
ss. J'ancm;

14-18 N. 2 Bohuněvic. sídlící v .lezeřanech: — Michael
a Jan z Veltrub — nahoře psán ze Sendražic
== Václav (z Březiny)ss. Ondřejem.

1) Lib. F..-. V. 541.
2) Tnmt. Xll. K, 2.
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Starý Kolín.
1552 Colonia Antiqua, 56 gr.

O poměru Starého Kolína k Novému, nynějšímu městu.
jsou různé náhledy; zajisté však jest jedině správný náhled. že
král Otokar ll. počal zde zakládati král. město purkreclitní
a jež také osadil německými osadníky z krajiny kolínské nad
Rýnem; ale z nějaké příčiny přestěhoval je tam. kde nyní jest
Kolín město: bud že původní Kolín nebyl způsobilý k opev—
nění. nebo že níže položená část města byla zaplavována
Labem. Důkazů pro tento náhled jest několik: němečtí osad—
nici pojmenovali svůj nový domov podle Kolína nad Rýnem.
potoku Vrchlici přezděli „Kleiner“ t. j. podle jeho poměru
k Labi; rychtářem byl zde rychtář městský; mčštané kolínští
měli zde dvorce. podrželi si je totiž. i když se přestěhovali:
lidé zdejší. mimo plebánovy. platili k obci městské „losunQy“
a jiné dávky. plebán Starokolínský měl sedmý týden ze cla
ve dvou městských branách. zajisté proto. že toto clo měl již
v branách Starokolínských.

Panství i podací královo.
1295 Jindřich, plebán kostela sv. Ondřeje ve Starém

Kolíně: rozhodnuto, Že ke kostelu zdejšímu má ročně vychá—
zeti z věnování někdy Jindřicha. rychtáře Kolínského.. 41-112
kamene loje z jednoho masného krámu. jak tomu bylo od
starodávna. 1)

1554- ? = Dobeš (z Kbela) ss. Ondřejem:
1371 král = Pavel. po res. Dobeše:
1574 = Matěj. po res. pavla:

1385 „ = pavel (z poličky Litomuyš.d.) ss. Matějem:1595 ,. = Martin, po “|" Davl
14-07 ,. Petr (z Kostelce n. lOrl) ss. Martinem;
1407 „ = Zikmund. po "l"Petru.
14-07 „ = Řehoř—(zKostelceuOrlíka)ss Zikmundem:
14-14 = Václav po odchodu do Čáslavě Řehoře

lludery.
R. 14-12 byly narovnány mnohé spory mezi Stam-Kolín—

ským plebáncm chořcm Hudcrou a obcí města Kolína. již
zastupoval Jan. druhdy rektor škol v Kolíně, totiž:

ll) Regesta ll. 721.



2+6

1. Starokolínští lidé. kteří drží a vzdělávají role a zahrady
kostelní, budou platit plebánu úrok & příspěvek ku král. berní.
mají však býti prosti „losungů“ (jakýsi druh obecních přirá
žek) a jiných povinností k obci městské.

2. Lidé poplatní plebánu. ale příslušní k městu, mají úrok
platiti plebánu (místo pánovi. zde králi, poněvadž majitel pan—
ství, král. úrok tento ku kostelu věnoval). ale „losungy“ budou
platiti k obci městské.

5. Lidé plebánovi mají právo s ostatními užívati obecních
pastvin u jakéhosi lesa a řeky: z lesa obecního má bráti
plebán podíl. jako ostatní usedlíci: též přísluší plebánu díl
z pokuty. jež rychtář městský uloží.

4. Ze všech dvorců.i z těch, které drží měšťané kolínští.
bude odváděn desátek; vyňat jest dvorec, jejž nyní drží
„Dergerknecht", protože konšelé městští jej 15 kopami vykoupili.

5. Veškeré pozemky kostelní zůstanou v starých mezích
mimo luka, _lesya pastviny „v někdejší“ vsi Cakovicích;
tyto zádušní grunty v Čakovicích patří obci městské. jelikož
obec právo plebánovo zde za 59 kop vykoupila. jmenovitě
les velký a jiný les na druhé straně rybníka. jichž obec měst—
ská od dávná užívala; ale jakési. lesíky u rybníka velkého
v Čakovicích a kus louky u nich blízko břehů Labe patří
kostelu, vše ostatní městské obci.

6. Dlebán bude míti desátý týden cla ve dvou městských
branách. mostecké a špitální. a 4% kamene loje z jednoho
masného krámu v městěf)

Rasochy.
1552 Rossochy, 4- gr.. 1584- crematus (pohořelý).

panství i podací držitelů Hradiště—Žiželic, ale při po—
stupování panství r. 1299 se o této vsi zmínka neděje, viz
Žiželice: byla k němu tedy připojena později. '

1554- (u Žiželic) Detr a Jošt z Rožmberka _ Jan. po
res. Martína:

1555 petr a Jošt z Rožmberka = Detr (z Turkovic)
ss. Janem:

1365 ,. = Verner po res.
Petra;

1) Lib. Er. Xlll. T 17. T 20.
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1364- Detr a Jošt z Rožmberka = Miloslav, (ze Stra—
šic) ss. Vernerem:

1374 Oldřich z Rožmberka =* Velislav. po res. Mi
loslava:

1376 plebán Velek;.(Soud. Ak. ]. 155)
14-02 plebán Matěj: (tamt. IV. 108)
1406 Oldřich z Rožmberka : Mikoláš. po odchodu.

Matěje.

Ovčáry.
1352 Ovczar, 15 gr.

panství i podací kláštera Strahovského. (podle Emlcro—
vých „Deset urbářů“. str. 239. měl zde klášter r. 14-10: _Ov—
čáry s 25 lány. v Sendražicich 3/4 lánu k Ovčárům,.
Břežany. 25 lánů poplatných. Velká Lhota 23 lánů bez
'Í. poplatných a Alf/4lány pusté; mimo dvůr poplužní. ienž.
však již před r. 1410 byl právem zákupnim prodán 3 lidem :.
Menší Lhota 7 lánů a dvůr pOplužni: r. 14-10 držel iei.
Vitek z Turovic na čas života; ten zde udělal rybník a za—
topil iím 3 lány poplatni)

1357 opat Strahovský = Jan, po res. Jana:
1373 „ „ = Jan. protess Strahovský, (ze

Svéraze) ss. prot. J an'em;
1574- „ ,. :: Jan (ze Svéraze) ss. Janem:
1380 „ -= prot. Matěj: (Soud. Ak. ll. 69)
1386 „ = prot„ Jan. předchůdce prot.

Matěj štal se proboštem v Božím domě. v diec.
Vratislavské (Soud. Ak. II. 363).

Konářovice.
1352 Konarzovicz. 6 gr.

R. 134-4-prodal Jan z Hrádku na dotaci kaple na Bez—
dězi úrok z 1/3vsi: Konářovice, Sůšky. Lhota. Vrko—
lcc („Vyrkolesch").'l panství na těchto vsích bylo tedy již
rozděleno a s ním též podací: jeden podilnik měl %. druhý 2la.

1358 Jan z Hrádku. onen z r. 134-4. — Bartoš Duklice
z Domašina. vedle psán z Konárovic *“ Ryvin,
po "I' J anu;

1) Regesta IV. 591.



1361 Jan z Hradíska, — Bartoš z Konárovic : Jan.
po odchodu do Chotýšan Ryvina.

Na obou dílech nastoupili jíní:
1380 Václav z Konárovic. — Kašpar z Vrkolce =

an. po 1" Janu.
Nastoupil Gruber,' horník.
(1384 již Gruber viz dole: 1390 prodal Gruber 10 kop

úroku v Konárovících; ) od Grubra koupil zboží Konář.
probošt Vítek z Černčic, a od něho koupil je Vítek z Tu—
rovíc, totiž: v Konárovicích tvrz. dvůr popluž. dvory kmccí.
a ve Vrkolci, což tam má.2) Panství tedy nebylo sceleno.
ale podací hlas objevuje se jenom jeden.)

1400 Vítek z Černčic, probošt u sv. Jiljí = Jan, po
"|"Hanuši;

1402 Vítek z Turovíc : Jan, po res. Jana;
1407 „ „ : Václav, po resígn. Jana:
1419 „ z Konářovic = Václav, po ?
(1390. 1398 plebán N. v Konárovicích — byl tam

1380—1400 Hanuš. děkan kolínský.s)
T1384 Bernard z Havraní. sídlem v Sedlišti, věnuje

kostelu 24 gr. ze své vsi Sedliště. ')
1“ 1396 narovnán spor mezi plebánem Hanušem a Ber

nardem, sídlícím v Konárovicích; ze dvora v Konárovicích
měly vycházeti drobné desátky z hrachu, prosa, řepy, zeleniny.
chmele a mimo to každé desáté mládě z domácího zvířectva
ze dvora. 'jejž Gruber drží; znalci: Bušek. plebán z Býchor.
a Jan. plebán z Týnce. rozhodli. aby drobné desátky í ony
ze zvířectva přestaly. a místo nich aby dán byl kostelu llán
a 80 gr. úroku; obyčejné desátky měly však z onoho dvora
nadále vycházetif')

Dněv.

1352 Dnycv, 18 gr.. 1405 Dnyov.

panství i podací držitelů domácího vladyctví.
') Archív Č. ". 19.7
s) pozůstatky D. Z. |.

3)Lib. Conl'.l IV. 23: —60Soud. Ak. lš.l 369.') Lib. Er.
5) Tamt. Xllx.1J. 1.
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Kol r. 1343 (když byl Arnošt ještě biskupem) — Jakub.
řeč.Provod = Petr (ze Slivna) ss. Rynoldem.

1352 plebán Petr žaluje Petra Rožmitálského. horníka.
„pána vsi“, že mu zadržuje ze dvora v Pněvě: plné a celé
desátky veškerého zrna v kopách, tedy na poli, — desáté
mládě z domácího zvířectva a jiných užítků. plné a celé
desátky z jeho mlýna pod Pněvcm; desátky tyto byly kostelu
.přisouzeny. 1)

1365 Heřman z Pněva (rodina tato držela také Před—
hradí) *—Jan, po “|" Petru;

1573 plebán Jan: (Soud. Ak. ]. 32)
1392 plebán Bušek: (tamt. ll. 6)
1401 Aleš ze Zaječic. sídlící v Předhradí (nastoupil tam

po “|“ bratru .Heršovi) = Bartoloměj, po
1“ Buškovi.

Po r. 1408 nastoupil na části jiný rod.
1410 Kuneš z Olbramovic. poručník sirotků 'l' Alše ze

Zaječic. — Diviš z Dobřeně. poručník sirotků
[ Prokopa z Dobřeně — Theodorik (oltářník
v Praze) ss. Bartolomějem:

1415 Kuneš z Olbramovic (v tom čase zemřel Alšík.
a Kuneš se stal majitelem -——viz Předhradí). —
Jan z Břístě, poručník sirotků 'l' Prokopa 2 Do—
břeně=Mikoláš(zKonojed)ss.Theodoríkem:

1418 Kuneš z Olbramovic. pán na Předhradí, — Jan
z Dobřeně: Jan (ze Záboří) ss. Mikolášem

"]" 1408 spor mezi plebánem kostela sv. Petra Bartolo
mějem z jedné a Kunšem z Olbramovic. poručníkem sirotků
"l" Alše z Pněva. a Divišem z Dobřeně, poručníkem sirotků
"l" Prokopa z Dobřeně. jinak 2 Pněva, z druhé strany o de—
sátky ze 2 dvorů popluž. v Pněvě, z nichž jeden přísluší
sirotkům Alšovým. druhý sirotkům Prokopovým; rozhodnuto:
z dvora sirotků Alšových bude se ročně platiti 100 gr. místo
drobného desátku konopí. hrachu a prosa: a z dvora sirotků
Dobřenských, jenž obnáší % zboží Pněvského. ročně 50 gr.;
— obyčejné desátky „většího zrna“ pšenice. žita. ječmene a
ovsa zůstanou nezměněny.“l

- 1) Lib. Cont. ]. 172.
2) Soud; Ak. VI. 313.
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Záboří.
1552 Zaborz. 12 gr.

1558 držel klášter Sedlecký již 57 roků zboží v Koji—
cích. Záboří a Vinařicích (viz klášter Sedlecký)

Danství i podací kláštera Sedleckého.
Vzácná památka slohu román.. kostel iiž stál. když na.

počátku 14. stol. Sedlečtí Záboří nabyli.
1554 opat Sedlec.= Blažej (z Měchovic)ss. Mikolášem.
1561 „ ,. :: Bavor (ze Skuhrova) ss. Janem;

1567 plebán Bavor; (Rejstř. Desát. "519)1414 opat Sedlec.= Jan. po "["Ja
1415 „ „ ——Jan(oltářníkvčláslavi) ss Davlem;
1418 ,. „ r-Mikoláš (z Dnčva) ss. Janem;
1454- „ : Mikoláš. po 1“Mikoláši, podání

toto bylo pouze formální

Velim.
1552 Velyna sive Velynie, 15 gr.; 1567 Velyn sive

Velina; 1585 Velym.
1545 byla „Velen“ příslušenstvím Doděbradským — vizi

Dobřichov.
Panství i podací pp. na Poděbradech.
1554 Boček z Kunštátu = Ondřej. po odchodu Bu—

dislava.
Kol r. 1558 koupil klášter Zbraslavský od Bočka z Kun-

štátu ves „Velyn“ k hradu podčbradskému příslušnou; jelikož.
ale panství Poděbradské jest korunním lénem. propouští
Karel IV. Velim 7. povinnosti lenní. 1)

1567 plebán Ondřej: (Rejstř. Desát. 59)
1590 plebán Jan; 2)
1401 plebán Jan; (DD. _XV.t. 265)
1596 měl býti kostel inkorporován ke klášteru Zbrav

slavskému ) ale nedošlo na to.
1402 Blažek plebán v Černošicích u Zbraslave. stal se

plebánem ve Velimi._')

—l)mn. ListářZbraslav.
a) 1590 Ješek ze Solopyskmdluhuie Janu. plebánu ve Velimi a jiným. DD.

xv. 1.20

a)Krofta.Monun1l.Valic. V. 547.') Lib. Cont. Vll .66.
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1424- opat Zbraslavský = Jan (vikář na Mělníku) po
Blážku.

Byla zde tvrz a dvůr: r. 1416 opat Zbraslavský stvrzuje..
že poddaný člověk z Velimě Jakeš prodává synu Hanušovi
svou dědinu. Dáno na mostě tvrze Velimské; svědkové:
Bohuněk z Břístí, l'lanuš. nájemce dvora klášterního (nyní
Baiervek). Ondřej, rychtář z Velimě, a 6 konšelůfl

okolí Velimě měl Zbraslavský klášter též vsi: Kly
(Siegfeld) a Bělina. (R. 1558 Karel lV. stanoví. že několik
horníků má míti v těchto vsích 5 lánů svobodných, bez úroku
s krčmou. pekařem. řezníkem. mlynářem & rychtou; z ostatních
lánů. mimo oněch 5 budou opatu platit 2 hřivny úroku.
Obyvatelé budou užívati práv města Kolína.“

Zálabí u Kolína.
1552Miechovicz, 9 gr.;1567 Miechovicz circa Colo—

niam:1l'>99 Mnichovicz.

Dodací kláštera Sedleckého. panství na Měchovicích
a Brankovicích, bylo sporné mezi klášterem Sedleckým
a obcí Kolínskou, narovnání viz dole.

1554- opat Sedlecký= Mikoláš (ze Záboří)ss. Blažejem;
1556 ,. „ -'=Jeronym (z Církvice) ss. Miko—

lášem;
1567 plebán laklin: (Reistř. Desát. 59)
1575 opat Sedlecký-„“ Petr (z Vicemilic)s. Janem:
1385 „ „ f: Martin (z pecky) ss. Petrem..
R. 1406 rovnání o panství; svědkové praví. že od 60

a více roků ves Michovice se všemi právy přísluší k městu.,
& že od předků nikdy neslýchali, že by kdy patřila ně
komu jinému.

R. 14-10 uzavřel rychtář Kolínský smlouvu s opatem
Sedleckým. ieiž zastupoval Konrád. plebán Horský. podle
níž obec Kolínská odkoupila za 130 kop všecka práva. jež.
klášter mělna Měchovicích &Brankovicích. s výhradou.
že prodej tento nemá býti na újmu právům. iež klášter má
na mlýnech a lomech zdeiších na obou březích Labe. a že
lidé klášterní ze mlýnů a lomu budou choditi po mostě bez Clas)
Wher1.Urkunden-Regestcn p. 154.

“) Tadru. Lislář Zbruslov.109—112.
:) Čelakovský. Privilegia ll.1093.
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Sány.
1352 San, 9 gr.

Panství í podací kláštera Hradištského n/Jiz.: v Emle—
rově Urbáři Hradíšt. jmenovala se zdejší država klášterní
.„Havraňsko“: klášter však zdejší svůj majetek obyčejně
pronajímal. (1414- Straníš z Kopídlna koupil na čas života
od kláštera Hradištského 2 dvory v Srbcícli a v Sá
níchf) Mimo to patřilo v okolí ku klášteru: Badry &
LhotaŽ) a podací kostela na Oskobrhu)

1358 opat Hradišt. : Zdeněk. po "|“Juřiku:
1361 „ „ : Liček(ze Žehuně)ss.Zdeňkemí
1361 ,. „ : Jan, po “1"l_ičku;
1367 plebán Havel; (Rejstř. Desát. 59)
1375 opat Hradišt. = Johlín (z Bykáně) ss. Petrem
Nastoupil zápisní držitel:
1396 Beneš z Chousníka _ Jan (z Radiměříc)ss. Janem:
1397 manželka Beneše 7. Chousníka -——'Jan (z Osko

brhu) ss. Janem;
1398 Beneš z Chousníka = Jan (ze Žitovlíc)ss. Janem;
1403 plebán Ondřej: (Soud. Ak. W. 201)
1414- Marie. vdova po “|"Beneši z Chousníka : ? po ?_

Selmice.
1352. 1367 Semnycz. 6 gr.

Selmice věnovány byly klášteru Sedleckému již od za
kladatele Miroslava kol r. 114-3.

Panství i podací kláštera Sedleckého. jenž je však, jak
se zdá. zapisoval.

1359 plebán Konrád odešel do Kladrub;
1365 N . .. : Petr (z Vavřínče)ss. Janem:
1368 opat Sedlecký= Čeněk (z Vícemilic)ss. Petre m;
1386 Jeník ze Selmic (nejisto. byl—lipánem části Selmic.

nebo zápisnýmdržitelem); Klement. po'l' Čeňku.
Kol r. 1390 bylo rozhodnuto. že Simonu : Přelouče.

jenž byl presentován od N. (opata ?). nepřísluší žádné právo

1) Rukop. Kapitul. XXV. 23. b: opis Musejni.
*) Archiv Čes. ll. +44.
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na kostel; presentační právo přísluší Jeníkovi ze 5elmic,.
spojené se vším zbožím, jež tam má. 1) .

1591 (u Kladrub) Jenik ze Selmic : Jan (z Drchlavy)
ss. Václavem:

1594 (u Týnce) Jeník ze Selmic : Martin (ministr
u Všech Svatých v praze) ss. Janem;

1402 týž : Matěj (ze Žišova) s. Martinem;
1416 opat Sedlecký = Mikoláš (ze Srubu, Litomyšl.

diec.) ss. ? '
(Bud zápis Jeníkův vypršel. nebo opat jeho díl Sel—

mic koupil.)
'j' 1590: jelikož pozemky kostelní byly často povodní

poškozeny. věnoval Jan Bartoš. řeč. Zabrdovec, kostelu
kus pole?)

Kolesa.
1567 Colessa. 1569 Kolessov. 41/2gr.

Panství i podací držitelů panství-Hradištsko—Žiželického;.
již 1299 objevuje se mezi jeho příslušenstvím též ves Ko—
lesa; viz Žiželice.

1557 plebán Bartoloměj; (Rejstř. Desát. 59)
1405 Jindřich z Rožmberka == Bartoloměj. po resig.

Bartoloměje.
Tento resignující Bartoloměj měl nejchudší obročí v de—

kanátě, ale vytrval u něho 58 roků. ač je—li totožný s oním
z r. 1557.

1406 Jindřich z Rožmberka : Matěj (z Rasoch) ss.
artolomějem;

1407 „ ., — Jan. po res. Matěje;
1407 „ ,. ;—Křištan. po res. Jana;
1409 Mikoláš, po res. Jana:
1418 Čen'ěk z Vartenberka. poručník = Martin (z Ostře—

tína, Litomyšl. diec.) ss. Mikolášem.

Kladruby.
1552 Cladrub. 6 gr.

O podací dělili se majitelé zdejšího rozparcelovaného
'vladyctví.

1) Lib. Er. XII. A. 11.
") Tamtf V111. 1. 42.
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1359 Kuneš 7. Brlohu, — Kuneš ze „Semicz“ (5eník?)
Jan z Korec. — Albert z Kladrub = Konrad
(ze Semnic—Selmic)po odchodu Martina;

1571 Havel a Jan, bratři 7. Kladrub (vedle jsou psáni

z Bnrloha), Dobran z Kladrub = Jan. po 1"Ku šovi;
1572 l'lavelna Jan z Brloha, — Dobran z Kladrub —

Jan z Korec = N.. po 1" resig. Jana:
1410 Jindřich z Kladrub, — Alžběta, vdova po “I' Janu

zVerdcku = Jan (z Veletova)-pores.Michaela:
1414-Jindřich z Kladrub : Martin, po Janu.

Nová ves.
1552 Nova villa. 18 gr.

R. 1290 koupil Sedlecký opat l'lcydcnrik: Břežany.
Novou ves, Chravar“ (Klavary) „Radhostic“(HradištěR)
od Hynka 7 Dubé, jemuž to král od Doděbradska postoupil;1)
Doboř zde klášter měl iiž od zakladatele.

Panství i podací kláštera Sedleckého.
1579 opat Sedlec. : Detr (z Boiman) s. Janem;
1590 „ ,. = Mikoláš (z Peček) ss. Janem;
1406 plebán Mikoláš; (Soud. Ak. V. 2+)
14-14-opat Sedlec. _“ petr (z Velké vsi) ss. Jakubem.

Končice.
1552 Konczicz. 12 gr.

Od neznámé doby měla zde kapitula Boleslavská iednu
kanovnickou prebendu; r. 1352 je zjištěna v Rcistř. Desát. 19.

Dodací měla kapitula.
1558 kapitula Boleslav.= Vavřinec. po sesazení Racka:
14-27 „ ; Jan Gentes, po T Pavlu.

(Obsazení formální)

1) Regesta ll. 655.



Archidiakonáí Boleslavský.

R. 1216 Klement. archidiakon „Zyrcinensis";') archidia
konát se buď původně jmenoval Zerčický, anebo spíše byl
tehdy orchidiakon v právním držení kostela Zerčického. neboť
r. 1167 děje se zmínka o Otmaru. archidiokonu Boleslav.2)
.a r. 1227 jmenuje se onen Klement archidiakonem Bole
slavskýrn. 3)

Archidiakonát byl rozdělen na dekanáíy: Boleslavský.
Žilavský. Mělnický. Turnovský. Jablonský. Hradišťský, Kame
necký a Havraňský.

1)—Regesla |.
) Tnm1.l.1327:61151ino 1e10 byla však o mnoho pozdčii složena.

a)Taml. 1.333.



]. Dekanát Boleslavský.
Známí děkani:
1591 a 14-07 Mikoláš, děkan Boleslavský, plebán v Kos-

monosích. viz tamt.
1408 Petr Zubrník, děkan Boleslavský. plebán v Dla

sích. viz kostel sv. Jana v Ml. Boleslavi:
14-15 N.. plebán v Březně. —- byl tamt. Jan. — děkan

Boleslavský. viz Březno.

Boleslav Mladá.
1552 Juvenis Boleslavia; 15.69.1585cruciteri, 6 gr.

Farní kostel sv. Jana Křt.
Když r. 1554- Ješek z Michalovic měšťany z Dodolce

přestěhoval na „Hroby"l) totiž tam. kde stál původni veřejný
hrad. zůstal kostel sv. Jana městským farním kostelem; od
neznámé doby spravovali jej sv. Janští Křiž0vníci.2)

1565 zemský komtur = prof. František. po res. prof.
Mikoláše:

1567 komtur : l'lavel. po resig. Františka:
1598 zemský komtur : Václav (od sv. Víta v Boleslavi)

ss. Martinem;
14-05 „ ., : Martín, po resig'. Mikoláše.
Dlebáni—professové se často střídali. poslední:
14-18 zems. komtur — Zikmund, po res. Jana.
Když r. 1575 spisován byl soupis Johanitů, vyznal

František. plebán kostela sv. Jana, že jest plebánem již na
5. rok. že má k ruce 2 bratry kněze a sám že jest třetí. že
má příjmů mimo zádušní lán jen 5 kop úroku a desátky,
ostatních příjmů, totiž z ofěr a j. asi 15 kop; rytíře nekněze
nemá žádného. 3)

__Ú—Regcsto lV. 2.
9) 1291 uděleny byly odpustky kostelu sv. Víta v Boleslavi i všem ostatním

konventnim kostelům Johanitů bez zmínky o kostele sv. Jana: Regesta ll. 1229.
'ovotný: .lnquisitio domorum hospitalis s. Johannis". p. 52.
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"I' 1571 Symak. měeštan z Ml. Boleslavč. včnuic dědinu
„Matherovicz“ domu v Boleslavi u kostela sv. Jana.

ienž iest farním kostelem města.
"I' 1589 Jan z Děčic věnuje 2 kopy úroku z Děčíc

farnímu kostelu sv. Jana. )
'l' 1405 plebán Martin koupil 5 kopy úroku na dvoře

3v Tuchomi od Bohuslava z Tuchomě.
"I' 14—08plebán Martin vyměnil zádušní popluží v „Javor—

níku" (Jemníku?) se Zvěstem z Odie za jiné v Odicích;
komisař: Petr Zubrník. plebán v Plasích. děkan Boleslav“)

kteří
1457 Zikmund zapsal 4- člověky v Subislavicích,
slušeli k sv. Janu pod Mladým Boleslavemřl
Ostatní kostely Boleslavská viz dole u kostela sv. Víta.

Osenice.
1352 Osoynicz, 21 gr.

Dodací — rozparcelovanč — držitelů domácího vladyctví..
1557 Slavibor z Vlastibořic, — petr ze Semčic. —

Jan z Dččic : Mikoláš (z Chrášťan) ss
Mikolášem;

1570 Dředslav a Zbyněk z Osonic; Bohunek z Vrchotic
; Zbyněk (ze Střezmiře)ss. Mikolášem:

1575 plebán Zbyněk: (Soud. Ak. !. 18)
1577 „ Simon- (tamt. 1.188)
1578 Beneš Bílý'z Dětenic (poručník?) _pavel (ze

Zibohlav)ss Šimonem:
1581 Beneš z Dětenic a Mutina poručníci sirotků po

"l' Konrádu z Rokytňan = Václav, po "l"Dašku;
1591 plebán Jan; viz dole.
(1405 Mikoláš Zavarecký z Prahy zaiištuie věřiteli dluh

na Dětenících. tvrzi. dvoře popluž., dvorech kmec.. na Hasíně.
Lhotě. „0 s e p n ic i“, Drodašících. “)

1424—Vilém 7. Okoře. seděním na Dětenících = pavel.
kaplan v Dětenicích. po “l"Janu;

14-54-Jan řeč.Smečka _ Jan (z Dsínce) po res. Matěje:

.) Archliv Johan. v Praze. opis Mus.
3 LibmlEr. Xlll. V. 690.
') T.::ml A.

IS)Čelakovský ZRegistru. p. 115.') Pozůst. D.Z
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"l" 1391 Jan Hurák z Lopuče má plalil ku koslelu
v Osonici 1 kopu úroku ze svého zboží v Ličlně: místo
loholo úroku postoupil kostelu “iz lánu v Ličně; pleb. Jan.')

!Semčice.
1352 Semczicz. 9 gr.

Danslví i podací domácích vladyk.
1363 Bohunek & Voyslav ze Semčic *= Jakub.

po avlu;
1385 Bohunek z Mníšku a bralr jeho Holard. '— 50-

hunck Hlaváč ze Semčic = Jan, po “1“Jakubu:
1395 po T Mikoláši:

a) Bohunek & bratr ieho llolard : Mikoláš;
b) Bolíunek Hlaváč = Šimon; byl potvrzen:

14-06 Nechval a Bohunek ze Semčic == Jan (ze Zlíva)
ss. Šimonem.

Zerčice.
1352 Zerczicz, 21 gr.

panství i podací arcibiskupovo; r. 1390 pafřily k hospo—
dářství Zerčicko—Běcharskému:Zerčice. „Czyeczevicze“(Čižovka)
Kobylníky, Vesce, Humensko. Bučeves. Běchařefl

R. 1070 biskup Jaromír posvětil kostel na novém dvoře
(curlis), jenž slove „Zerczinevesf'sl __

R. 1130 smluveno bylo spiknutí proti knížeti Soběsla
vovi v kapli v „Zirczinevsi.“')

1380 plebán Jan; (odešel do llrušovan; Conl. lV. 14-2)

1396 plřlllaánAglartin (z Chabařovic) po ? (Soud. Ak.. 187 :

14-03 administrátor arcibiskupství : Adam (2 Počedělic)
ss. Martinem;

14-19 plebán Ondřej; dokončil výklad Apokalypsy. 5)
Byv od Husitů vypuzen. zdržoval se pro strach před l'lusily
a Tábority. „kteří proti duchovním a ostatním věřícím zuřili“.
na sousedních pevných hradech. kde pokračoval ve vykládání

1) Lib. Er. Xll. D, 10.
2) Emler. Urbáře. 100.
a) Drum. D. Č. ll. 102.
*) Tami. ll. 213.
") Truhlář,_Ka(alog Rukopf p. 2011.
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pisma sv.: r. 1426 byl na Rohozci („tehdy kaplan na Ro—
hozci“), r. 1451 na Frydštejně. 1455—1456 na Kosti ve „věži
Červené“.1

Zmínka o kaplanu & vikářích.

1406 N. řeč. Beran, kaplan. a Petr, vikář; (Soud.
Ak. V. 264).

Týnec.
1552 Tynec, 12 gr.

1255 Hostilka, vdova po “1“ Markvartu z Března. po—
stoupila křižovníkům Johanitům špitál v Boleslavi, kostel
sv Víta tamtéž. kostel v Týnci. jehož podací přísluší domu
sv. Víta, též dědinu již koupila od Soběhrda z Lažan. ves
Nepřívec a dědinu v .glemniku.

1559 zemský převor Johanitů—— Jan (z Lukové u
Manetina)ss Václavem;

1559 „ „ — Ludvík (z Hlavice)
ss. Janem;

1571 Pavel Kabát. komtur u sv. Víta v Boleslavi :
uvel. po resig. Ludvíka;

1404 zemský komtur = Tomáš. po resig. Vicka;
1417 „ „ = Jan, po "1“Václavu.

Dobrovice.
1552 Dobroviczieves, 12 gr.

O podací dělili se držitelé Dobrovic & Vinařic, tito však
jako držitelé části Dobrovic.

(R. 1540 prodal Havel z Vinařic Dřechovi ze Žantova
ve Vinařicích '/5 tvrze a 7 dvorů km., v Dobrovicevsi 5 dvorů
km. a dvůr popluž. s polovici popluží, v Křimíně dvůr popl.
s % popluží. v Ncpřivězevsi dvůr km.... s podacím;
(jinde nebylo leč v Dobrovicích. )

1570 Bohunek z Vinařic, — Mstidruh z Dobrovicevsi
——Martin po "|"Theodoriku.

(Po smrti Theodorika presentovat Bohunek z Vinařic
Martina; měl 4 hlasy podacího. 5 své a čtvrtý sirotků po

1)Truhlíař.Kuk—310312Rukop.124.125.") Regesta ||. 12
s) pozůstatk) D. 222.l. 410.
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'l' bratru Jaroši: Hereš z Dobrovicevsi souhlasil. ale bu
doucně bude presentovati Mstidruh. neb jeho nástupci. 1)

14-07 plebán Václav: (Soud. Ak. V. 329)
14-09 byl pánem Vinařic Beneš z Vartenberka, viz dole;

po něm je držel Ctibor z Libyše.
14-14-rytíř Ctibor z Libyše (měl Vinařickou část poda—

cího) = Jan. po '1' Václavu;
14-29 Hynek. Jan & Bohunek z Dobrovicevsi : Valen—

tin. po "1" Janu: přístup nemožný, obsazení
formální.

1" 14-09 Beneš z Vartenberka. seděním ve Vinařicích,
věnuie kostelu rybník řeč. Kuchynka. nad zádušním dvorcem. 2)

Studenka.
1352 Studenka. 18 gr.

panství i podací držitelů domácího vladyctví.
1370 Havel z Lemberka, řeč. zc Zvířctic (právo Zvíře—

tickýcb potom mizí). — Vícek ze Studenky —
Vojslav. po res. Racka;

1390 Hynek Berka z Dubé :: Pešík. po “|"Duchkovi;
1390 „ ,. ,. pán na Hasišteině a Lipím

: Jan. po 1“ Dešíkovi;
1391 „ ,. ,. = Vavřinec (kaplan v Li—

pím) ss. Janem;
1395 Jan Lysec. řeč. Ocas ze Zásady (dole psán ze

Studenky) = Zdeněk (kaplan v Lipím) ss.
Vavřincem:

1398 Jan Lysec ze Studenky : Vít. po Zdeňkovi.
ienž byl sesazen:

1402 .. : Mikoláš (oltářník u
sv. Haštala v Draze)
ss. Vítem;

14-06 ,. „ ,. .. = Ondřej po “|" Mi
oláši.

"l" 1401 plebán Vít Dokoší vysadil pod právo zákupní
zádušní pole u Stakorce; znalci: Mikoláš. děkan Boleslavský
plebán v Kosmonosích a Hereš. plebán v Březhě.“)

"Šla-Lib.lEr.V15|l. G. 6.
') Tami V1 J 5.
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Sýcín.
1552 Syczina. 18 gr.

panství a podací pánů vsi.
1556 Mutina z Chlumu= Otmar (z Lovčic)ss. Petrem;
1558 paní Fema. vdova po "l" Beneší 7. Durenholce :

Jan (ze Seče. Litomyšl. diec.) ss. Otmarem:
1586 petr zVartenberka na Kosti: pavel. po res.Jana;
1591 Václav ze Zákup. řeč. z Vartenberka -———Křtěn

čili Křištan. po "|“ Davlu
1429 Václav ze Sukorad, jinak z Charvatce Jan

(z Brandýsa). po “]" Janu; obsazení tormální.

Rejšice.
1552 Raysicz. 24 gr.

Panství i podací držitelů zdejšího vladyctví.
1564 Jakub & Boněk. bratří 2 Rajšic = Zdeněk. po

ašku;
1570 Jakub z Rajšic = Svatoslav. po "|"Zdeňku;
1585 Zdeněk ze Štěpanic = Martin. po res. Svacha;
1591 Arnošt z Rajšic : Mikoláš (z Luštěnic) ss.

Martinem:
1417 petr Horký z Lomnice : petr (z Krušiny) ss

Mikolášem.
“l" 1588 Havlík 7. Újezdce věnuje ] kopu úroku. )
“I' 1595 Anežka &Anna z Újezdce věnují 70 gr. úroku. )
"l" 1402 Čáslav z Charvatce seděním v Názovicích, vě

nuje /2 kopy úroku z Újezdce.)
1" 1404 Jan ze Svojovíc, seděním v Újezdci věnuje

! akopyúrokuzÚjezdce. )— Jsou zde2Újezdcc.
“I' 1405 Jan z Bechlína věnuje 1/, kopy a 5/2 gr. úroku

ze vsi „Czetyn“ (Cetno?).5)
T 1400 Jan ze Vtelna věnuje 1/2 kopy úroku ze vsi

„Vtecz“ (?) ")
1) Lib. Er XII. 15.5.
a) Tom! Xll. E. 15.
:) Tumt. 566.
') Tamt. V. 616.
“) Tamt. V. 625.
5) Tamt. V. 688.



1" 14-08 ?. odkazu Tomáše z Charvatce koupena 1 kopa
úroku v Kosořicích.')

14-08 zmínka o vikáři. (Soud. Ak. Vl. 561)

Michalovice.
1552 Michalovic-L 18 gr.

Panství i podací pánů hradu zdejšího.
Zachovaly se zde zbytky slohu rom. jmenovitě ušlechtilé

rom. okénko. 2

1559 Kunka, vdova po "l" Janu z Michalovic : Mi—
koláš. po “|"Mikoláši:

1564- Petr z Michalovic——Mladota, po "1“Mikoláši:
1424- Jan z Michalovic — Václav, kaplan patronův,

po "["Janu.
Oltář

1559 Kunka vdova po 1“ Janu z Michalovic—_ oltář
sv. Michaela v kostele.

Dlasy.
1352 DlaL 24 gr.

Panství a podací držitelů vsi zdejší.
1596 Václav z Vartenberka na Tolštejně : Petr Zubr—

ník po 'j' Petru;
14-08 petr Zubrník. děkan Bolest.: (Soud. Ak. Vl. 224)
1414 N. : Václav. po odchodu do Slavošova Petra;
1427 Jindřich z Vartenberka, jinak z Valdštejna =

Václav (špitální kaplan v Mimoni) po T Vaňku:
obsazení formální.

Bakov.
1552 Duchov. 15 gr.. 1599 Bakov.

panství i podací kláštera Hradištského; (r. 154-5 opat
Dředbor postupuje Markvartu ze Zvířetic opravu na klášter
ních vsích: Bakov, Veselí Manikovice Dtírov Dtírovec. 2 mlý—
nech v Bakové a pod Veselím „v Roztokách'í louce a rybníce
„Dřestrašín“ u Bakova.3

1) Lib. Er. V. 741.
2) Lehner. ||. 44.
3) Regesta IV. 608.
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1581 plebán Jan; narovnání: že hradní kaplan na
Zvířeticích má plebánu odvádět ofěru.')

1592 plebán Jan: víz dole.
1401 byla povolena inkorporace ku klášteru Hradišť—

skémuf) ale nedošlo na 10.
14-14-Jiří. plebán v Bakové, svědeksl
'l' 1592 Vilém ze Zvířetic svoluie. že z popluží svého.

příslušného k hradu. bude ročně dávati desátku: 10 měr pše—
nice, 10 měr žita, 10 ovsa. 4- ječmene a 1 hrachu; plebán
Jan a nástupci budou povinni vykonávali výroční zádušní
pobožnostif)

Síruhy.
. 1552 struh. 18 gr.

Dodací držitelů zdeišího vladyclví.
1562 Vesel a Boník ze Slruh = Malěi, po "|“Václavu:
1566 „ ,. .. „ = Defr (vikář z Lysé) ss.

Matěje
1580 Vilém a Ctibor ——Jan; (Spor Sloud Ak 11.41)
1595 pleb. Jan, odešel do Skalice; (Lib. Conf.)
14-05 pleb. Jan: (najal obročí, Soud. Ak. IV. 255)
14-14-Všebor z Chráslu. dole psán r. 1598 ze struh :

Petr, po 1“ Janu:
'l' 1598 z odkazu Adama a Vicka 7. Bralronic vykazuje

Všebor z Chrástu. iinak ze Struh. kostelu 2 kopy úroku
z Bratronicůl

l_ušfěnice.

1552 Lusczenicz. 18 gr.. 1599 l_uslynicz.
Panství i podací domácich pánů.
1575 plebán Bušek vzdal se pro stáří koslela; (Soud.

Ak. l. 56) _ 
1587 pán na Luštěnicích Mikoláš z Potštejna; viz dole.
1591 Vilém ze Zvířetic = Martin (z Raišic) ss. Mi

kolášem;
.) Soud. Ak. ll. 97.
a) Krofla. Monum. Vulic. V. 1821.
s) Tadrn. Lislář Zbrasl. p. 25.5.
*) Lib. Er X. .
l')Tcim1.)ill. K 15.
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1396 Vilém ze Zvířetic : Jindřich (ze Sušice) ss.
Martinem:

14-02 Ctibor z Luštěnic ; Jan (z Brandýsa' od sv.
avřince) ss. Mikolášem;

14-05 „ „ =Vác|av (7.Cítova) ss. Janem;
14-24 „ „ : Martin (z Kozel) po “l“

Václavu; obsazení formální.
"|“ 14-03 plebán Jan ukázal list svého předchůdce Mi—

koláše z r. 1387, v níž se Mikoláš z Potštejna. pán na
Luštčnicích, zavazuje. že za škody. jež novým rybníkem
na zádušních gruntech učinil. vydávali bude plné desátky
z rybníka a ze dvora v téže vsí: z kuřat. hus. kachen.
jehňat. selat, sýrů, vajec, hříbat a mláďat vůbec.“l

Stará.
1352 Stara. 15 gr.

Panství i podací pánů hradu Stará.
(R. 134-0 Arnošt, otec arcibiskupa Arnošta. odkázal

v testamentu manželce Adličce: tvrz a ves Stará. Hřměnín,
Važice. SedlištěZ) a r. 1384- patřily k Staré: hrad a ves
Stará, Libáň, l'lřměnín,Važice. Sedliště. Psínice a Lopuč.3)

1370 Vilém z Pardubic :- Mikoláš, po 1“ Marlinu.
R. 1393 prodali pp. z Pardubic Starou pánům z Jenštejna.
14-02 plebán Mikoláš; viz oltář.
1406 Pavel z Jenštejna. jinak ze Staré : Marek. po

1- Mikoláši;
14-11 „ =\Petr. po res.

Marka:
1415 Jan „ = Vilém (zBý—

chor) po odchodu do Ledče Petra;
1416 ,. .. jinak ze Staré —Petr (z Nemoj—

Čevsi) po resig. Viléma.
Brzy na to koupil panství Jan Kostelák. a od něho

Kopidlanský.
1419 Jan Kostelák z Kostelce. na Staré : Jan. po

Petru;
14-33 Straniš z Kopidlna Václav. po "1"Janu.
1) Lib. F_r. Xlll. N. 10.
?) Regesta IV. 806.
'“) DD. 13. Í. 7.



Nadaný oltář.
1402 založili plebán Mikoláš se synovcem a Smil z Dar

dubic na Rychenburce s povolením patrona Pavla z Jen—
.štejna oltář sv. Doroty a sv. Kateřiny; věno 8 kop
úroku. jež koupili v Mravnách (Mravinné Lhotě?) od Václava
z Vartenberka—Velíše'l

'i'-1385 Vilém z Dardubic & jeho syn Smil učinili toto
pořízení: poněvadž některé vsi. z nichž plebánu úrok vycházel.
“prodali. zjednali kostelu 23 kop a 5 gr. úroku. jejž v Chotč—
ticích od Dešíka ze Zendražic a Maršíka 2 N. koupili.
-a k tomu 4 kopy a 9 gr. úroku ze vsi Třevače. tak. aby
plebán bral 12 kop a 9 gr.. a aby 15 kop a 5 gr. obráceno
bylo na vydržování chudých ve špitále v Libáni; plebán
bude povinen chovati 3 vikáře. jednoho podle starého za—
vedení. druhého pro větší čest kostela a třetího k tomu, aby
denně konal službu B. ve špitálc Libáňském; mimo to bude
“plebán ročně dávati plebánu v Dsínci 15 gr.. a v Nadslavi totéž. 2)

"I' 14-06 Pavel z Jenštejna věnuje 5 kopy úroku ze vsi
Lopuč a plebán Mikoláš 4- kopy ze vsi Chotětic na každo—
denní Mariánskou maturu.3l

"l" 1408 panoše Slávek odkázal 24- kop na vystavění
' jakési kaplefl

14-10 Pavel z Jenštejna. seděním na Bradleci. koupil
od Beneše 2 Dětenic, seděním na l-etkově,1 kopu úroku
.z Letkova pro oltářsv. Doroty v kostele sv. Jana Křt."')

Zmínka o vikářích, škole & žácích.

14-08 pavel z Jenštejna. seděním na Staré, a syn jeho
Jan prodali zavěnovaných 50 kop ve vsi Hříměníně 5 kop
úroku pro vikáře, rektora školy za hraní na varhany
(„pro tangendis organis") a pro žáky."l

Stakory (horní).
1352 Stakor 12 gr

Dodací držitelů zdejšího rozparcelovaněho vladyctví.
')—Lib Er. Vl. N 6. "
2)Tamt. 11.213
5) Tamt. V. 13.
') Soud. Ak. Vl. 246.
5*) Lib. Er. IX. F. 12.
“) Tami. V111. A, 7.



1356 Havel ze Zvířetic. — Jindřich Dlouhý a Jindřich

H.ammer ——Vlašek, Ctibor a ostatní ze Stakor—Jan po 'j' Martinu;
1564? : Sebastian. po T?
1370 Jindřich Dlouhý. — Vlašek. pokoj a ostatní ze

Stakor, — Havel ze Zvířetic = Matěj po
"j"Šebáku;

1407 a) Jan a Matěj pokoj ze Stakor; Nemoj. opat

Hradištský (místo Zvířetického klášter zde měl4 úročníky)__ J.an po “j“Janu
b) Heřman Kaše ze Vtelna, jinak ze StakorMauric.
potvrzen Mauric.

(Onen Heřman Kaše nastoupil na díle Jindř. Dlouhého)
1409 Matěj pokoj ze Stakor : Mauric, po resig.?
“l" 1411 Jan Turkovec z Uhelnic vykazuje z testamentu

petříka ze Stakor jinak z Uhelnic. 1 kopu úroku ze dvora
tamtéž (v Uhelnici) na výroční zádušní pobožnost. )

Březno.
1352 Brziezen, 18 gr.

Dodací držitelů zdejšího pan-ství, pp. z Vartenberka.
1401 Hereš, plebán v Březně. komisařem ve Studence:

viz tamtéž;
1407 Václav z Vartenberka na Velíši. — Dříbyk ze

Smrkovic (podle následujícího podávání jako
poručník) : Jan (kustos Boleslav.)55. J anem;

1411 Václav z Vartenberka na Velíši. — Dříbyk ze Smr
kovic, poručník sirotků Václava z Vartenberka. —
Jan z Vartenberka _na Ralsku : Jan (kustos
Boleslav) 55. Janem:

1415 dělkínóBoleslav N. plebán v Březně (Lib. Cont.76
1416 Jan z Ralska—Vartenberka — Jindřich z Varten—

berka—Valdštejna—_ Mikoláš. po resig. Jana:
1416 Jindřich z Vartenberka : Odolen (z Libice u

panny Marie) 55. Mikolášem;
1424 Jan z Ralska7Vartenberka: Detr. po "j“Mikoláši
1) Lib. Er. VIII. N, 6.



Kosmonosy.
1352 Kosmonos, 24 gr.

Panství i podací pp. ze Zvířetic. k nimž v neznámé
době přivtěleno bylo.

1364 Havel, Oldřich a Hašek ze Zvířetic -——-Šimon.,
po “j" ebastianu;

1376 Havel a Oldřich z Lemberka, jinak ze Zvířetic
— Mikoláš, po 'l' imonu;

'l' 1381 plebán Mikoláš; Jan z Lemberka—Zvířeticvě
nuje kostelu .") kopy úroku. jejž v Bezně od Ctibora ze
„Skrzienícziď (?) koupil. ')

"|" před r. 1391 prodal Martin Zlý ze Stakor. pán na
Bořejově.kostelu v Kosmonosích. — plebán Mikoláš.
děkan. — ] lán (v 5takořích?) za 18 kop. s podmínkou,
aby jeho manželce Elišce vypláceny byly ročně 2 kopy; nyní.
1391 se Eliška „toho platu vzdává; k onomu kupu přispěla
8 kopami Svata. žena z Bradlece. a za to ji má plebán do
smrti živiti.2)

"l“ 1392 Havel z Lemberka—Zvířetic věnuje kostelu na
zádušní pobožnosti les „Kuchynku“ pod vsí Kosmonosyfal

1407 plebán Mikoláš. děkan Boleslavský (Soud.
Ak., V. 529).

Dředměřice.

1352 Drziedmyrzicz. 12 gr.
O podací dělilo se několik majitelů vsi: část, hlas pp..

z Michalovic, držena k Brandýsu.
1354 petr, kanovník pražský. poručník petra z Mícha—

lovic, — Davlík a Jan. řeč. Hole z Dředměřic. —
Štěpán ze Všetat, — Magdalena, vdova po 1"
Detru z Dředměřic. — Mikoláš z Dředměřic. —
Jošt z Tuřic= Mikoláš (z Čisté) ss. Martinem;

.1380 Jan z Michalovic = Mikoláš. po “j" Franku;
1406 Mikoláš Kojata z Dředměřic : Velík (oltářník

v es. Brodě) ss. Mikolášem; bez újmy práva
Mirka a Jakoubka z Dředměřic.

1) Lib. Er. 11. 160.
!) Tomt. X". D. 10.
,) Tamt. Xll. D. 16.
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14-22 Hanušek a Mikoláš Jandíkův z Dředměřic, —
Mikoláš z Dředměřic. — Domazanka. poručník

sirotkův'l' Mikoláše Kojaty z Dředměřic: Dcšík.po TV el iku;
1427 pgtr z Michalovic. — Mikoláš Luže z Dředměřic

.Havel po “|“ Dešíku; „přístup nemožný“:
obsazení formální.

Jabkynice.
1552 Jabckynicz „nikdy neplatil“, 1405 Jabelkenicz.1 gr.

podací držitelů vsi.
1559 Alžběta, vdova po "] Beneši z Děčína : Jakub.

po "]"Janu:
1571 Bernard. rytíř z Jabelkenic, vedle psán z Valečova

= Bu dek, po "I' J anu
1572 „ „ =Mikuláš, po'l'Budkovi;
1594- .. „ zValečova=Jan. po “|" Mikoláši;
14-01 ,. „ „ =Jan (z Mnichova) ss.

anem; .
14-02 ,. : Detr (z Vlastibořic) ss.

Janem.

Debře.
1552 Debrs. „nikdy neplatil“; 1405 Debrz. 5 gr.

Danstvi i podací pánů hradu Michalovického.
1565 Kunka z Michalovic= Hlas, po'I'Maurici:
1567 petr z Michalovic = Oto (z Lobkovic) ss. Mi

kolášem:
14-04-zmín. o Jindřichu. plebánu kostela sv. Bap

bory viDebřif)
14-52Jan z Michalovic: Jan. po 'l' Jindřichu:
1454- ., „ ; Václav (z Chotětova) ss.

Janem.

Komenda Křižovníků svato—janských v Boleslavi
u sv. Víta.

1552 Sanctus Vitus. „nikdyneplatil“:1585 „Křižovníci
s bílým křížem“: 14-05„Křižovníci", 6 gr.

1) Lib. Er. V. 604.
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Kol r. 1255 Hostilka. vdova po Markvartu z Března.
odevzdává Johanitům špitál v Boleslavi s kostelem sv.
Víta: Pavel. komtur domu u sv. Víta v Boleslavi (viz Týnec).

1291 odpustky kostelu sv. Víta v Boleslavi;')
1297 Mikoláš. rytíř „de Castello“. věnuje dědinu „pod

kopcem" vedle „Kal“(?) s rybařením v Klenici.2)
1554- .sv. Vit před městem'.

provinc. převor= prot. Mareš, po 1"prof. Janu:
1559 „ „ =Františck, po "l"Martinu;
1560 ,. „ "=Hašek. po res. Františka;
1561 „ „ = Jan. po resig. Haška.
1575 komtur zdejší Pavel Kabát vyznal,že drží 2 kněze.

a mimo ně žádného jiného klerika nebo laika. příjmů má
45 kop. a že ve špitále' vydržuje 6 nebo 8 a někdy 14
chudých. jež opatřuje stravou a oděvem.“l

1592 Hynek, komtur u sv. Víta; viz Vinec.
1578 zemský převor ==.Havel, po res Jana.
Doslední známý:
14—06zemský převor = Beneš. po resig. Zikmunda.
14-57 Zikmund zapsal: Drahotice. ves Křižovníků.

u sv. Vítafl

Ostatní kostely v Mladé Boleslavi.
Kaple sv. Vojtěcha (není v Rejstříku Desátk)

1579 ku kapli sv. Vojtěcha v Mladé Boleslavi. jinak_
„v Hrobech" („in Hrove“) presentoval král Ondřeje po
"|" Zdeňku.

Jak přídavek „v hrobích" naznačuje. byla tato kaple
zbytkem původního hradu „Boleslav"; když hrad byl opuštěm
jmenovalo se hradiště „Hroby". — Dodací této kaple podržel
si .král. když město opanovali páni z Michalovic.

Klášter Minoritů s chrámem sv. Bonaventury
(není v Rejstříku Desátk)

Rohn v „Antiquitales circulus Boleslav“. p. 51. dle jakési
.Synopsis historiae provinciae Bohem. fratrum conventualium'“

' Regesta ll. 1229.
, Tami. ll. 746.
a) Novotný: lnquisilio p. 52.
') Čelakovský. Registru. 115.
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píše. že klášter založili r. 134-5 bratři Beneš a Jan z Micha
lovic (páni na Boleslavi).

1354- Beneš z Michalovic rozmnožil počet 20 mnichů
o 10 novýchf)

1359 byla zde konána provinciální kapitula za provin—
ciála Jindřicha Mravíkď)

Zde jako konventuál žil kronikář Beneš. jenž zde r.
1386 v neděli „Jubilate“ sloužil první mši. 3)

1399 počítán byl klášter zdejší ke kustodii Dražské.')
1383 konvent Mladoboleslavský prodal Duchkovi z Jem—

ník /2 lánu u vsi Zalužan právem zákupním za 9 kop a
jednu kopu úroku. )

1385 Mirek ze Semčic doznává, že klášteru dluhuje
13 kop z odkazu Oldřicha probošta v Baštíně (benediktinské
proboštství v lesích Rožmitálských); z toho zajištuje úrok na
svém zboží v Ledci.“)

Mladá.
1369 Mlada sive Dlantatio, 3 gr.

Ves i kostel byly založeny teprv někdy po r. 1341;
roku tohoto postupuje král Jan Rokycanskému. měštanu
Dražsk.. 49 lánů lesa řeč. „“Lipanský mezi Nymburkem a
Lysou k novému osazení; ale 3 lány vyhrazuje „kostelu. jenž
má ke cti sv. Kateřiny býti zde založen.“')

Dodací právo měl farář Lyský. poněvadž kostel v jeho
obvodě farním byl založen.

1393 plebán Ondřej; viz dole.
1396 Dříbyk, plebán v Lysé ——Václav. po res. Ondřeje;
1397 „ ,. „ =Mikoláš (oltářníkvpraze)

ss. Václavem;
1400 zmín. o plebánu Václavovi; tehdy nastala pře

o podací; klášter sv. Karla v Praze uznal, že podací v Mladé
nepřísluší ani klášteru, ani plebánu Lyskému. — kostel
v Lysé byl totiž ke klášteru sv. Karla inkorporován — nýbrž

1) Novotný. v Časop. histor. ll. 57, pozn.

:) Beneš Minoriíu u Dobnern Monum. W. 42.

*; šťaůuím de Conformi21nte.p. „1285) Rukopis Knpit. XV.
o) Lib. Er. Xlll. A. 9.
7) Regesta lV. 4-14.
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Detru z Vartenberka na Kosti. maiiteli panství Lyského.
Nynější plebán Václav. presentovaný od plebána Lyského, má
zůstati. ale budoucně bude presentovati petr z Vartenberka')

"l" 1593 plebán Ondřei; jednání o 58 gr. úroku. iež
Dobrohost z Milovic kostelu odkázal. Marketa. vdova po
"l" Dobrohostoví. a její syn vykazují tento úrok na “Čz lánu
poplatném v Milovicích; — za to budou konány výroční
zádušní pobožnosti.2)

Nejsou v Rejstříku Desát.:
Špitální kaple v Libáni.

Arcibiskup Arnošt založil na rodinném panství Starském
v Libáni špitál.3)

Když 1384- Vilém a Smil z Dardubic rozmnožili nadání
kostela v Staré, vyhradili 15 kop a 5 gr. úroku na vydržo
vání chudých ve špitále Libáňském & stanovili, aby třetí vikář
každodenně v kapli špitální službu B. konal; — viz $tará.

Kaple v Dětenicích.

1424- Davel, kaplan v Dětenicích; byl presentován ke
kostelu v Osoinici; viz tamt.

Hradní kaple na Zvířeticích.
1381 Martin, kaplan na hradě Zvířetících. má otěru od—

vádčti plcbánu v Bakovč; viz tamt.

Hradní kaple na Michalovicích.
14-24-Řehoř, kaplan na Michalovicích, stal se plebánem

v Oknech.

1) Lib. Er. XUL-K. 6.
_ 2) Tamt. Xll. E. 4.

a) Prameny Děj. Č. |. 394.
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11. Dekanáf Žitavský.

Větším dílem spadal tento dekanái do nynějších 5as;.
v Čechách jsou nyní tyto kostely z bývalého dekanátu
Žitavského :

Rumburk.
1552 Romberk. 6 gr.

Varnsdorf.
1552 Wernoldi villa. 5 gr.

Liberec.
1552 Reychinberph, 2 gr.; 1569 Reychmberg.

Rokytnice.
1552 Rochlicz. 2 gr.

Veizvald.
1552 WeczelSwa'ld. 6 gr.

Chrasiava.
1552 Craczavia, 7 gr.; 1584 Craczovia.

Hennersdorf.
1552 Henrici villa sive Alba ecclesia. 6 gr.

Hrádek.
1552 Groi. 24- gr.

R. 1552 kostel se připomíná mezi farními, ale r. 1557
preseniují bratří 7. Donína „ke kostelu znova založe—
nému“; míněna iest snad kaple sv. Barbory pod hradem
Grabštejnem.
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Dvě kaple nadané.
1593 prescntuje Jindřich z Donína na Grabšteině ku

kaplanstvi Panny Marie na Hrádku & ku kaplanstvi „sv.
Barbory pod hradem Grabštejnem. (Lib. Cont. V. 172)

VogtSClOI'f (či v Sasich).

1352 Foyczdort, 2 gr.
1560 byl zde úvodcem plebán Varnsdorfský.

Krásná Lípa.
1569 Pulchra tilia. „chudý“.

Není v Rejstříku Desát.:

Vratislavice (nyní Maffersdorf).
1360 úVOdce z Hodkovic. „Vratislavic". — Jan z Biber—

štejna = Henslin. po “]"Detrmanu;
1365 na žádost patronů Jana a Oldřicha z Biberštejna

byly kostely ve Vratislavicích & Rokytnici sloučeny tak.
že kostel Vratislavický stal se filiálkou Rokytnického.')

Ale vletech nasledujicich mčly oba kostely své plebány.
1415(vykonavatelz Rokytnice); „nyt'ridi villa. alias

Vratislavic“. Jan ze Zárova : Vit. po resig
Jana Hoščka.

1) Lib. Er. l. 44.



lll. Děkanát Mělnický.
Známí děkani:

1.305 zmínka o dékanu. (Regesta IV. 761)
1556 N. plebán v Krpech (byl tam Jan) děkan; viz Krpy;
1405 Mikoláš, plebán ve Vidimi, děkan; viz tamt.:
14-08 Matěj. pleb. ve Větším Vtel ně. děkan; viz Všetaty;
14-15 N. plebán v Chorušicích (byl tam Petr) děkan:

viz tamt.

Kollegiátní kapitula. na Mělníce s chrámem sv. Petra
a Pavla.

Když v 2. polovici 11. stol. vešlo v obyčej zakládání
kolleg. kapitul (v Boleslavi okolo r. 104-6, duchovenstvo kostela
Dražsk. bylo v kapitulu sestaveno 1070 a Vyšehrad. kol r.
1088), byla též na veřejném hradě Mělníce založena kapitula
s novým chrámem sv. Petra a Davla; zajisté však zde, v ro
dišti sv. Ludmily. byl již dříve nějaký chrám při hradě. po—
cházející z dob sv. Ludmily: založení kapituly stalo se tímtéž
způsobem. jako na př. na Vyšehradě, že duchovenstvo a na—
dání některého staršího kostela bylo k novému převedeno.
obojí rozmnoženo a v kapitulu spořádáno.

R. 1125 zmínka o proboštu; viz dole.
R. 1255 zmínka o 6 kanovnícíchf) v Rejstříku Desátk.

r. 1352. str. 25. o 10 kanovnických' obročích: všichni zde však
sotva sídlili. nebot podle tehdejšího nechvalného obyčeje byl
často kanovník některé kapituly též členem kapituly jiné.
zhusta několika.

Dodací měl panovník: když se Mělník stal včnným
městem, příslušelo králové.

Za biskupa Tobiáše ('l' 1296) měla být kapitula zdejší
převedena ku král. kapli Všech Svatých na hradě Pražském:
probošt Oldřich nazývá se r. 1295 proboštem král. kaple
—1)Rog;stn l. 385.
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Všech 5vatých;') ale již r. 1500 opět proboštem Mělnickým:
týž svědčí, že všechny ornáty, kalichy. monstrance a knihy.
jež druhdy ku kapli Všech Svatých přeneseny byly. opět na
Mělník vráceny byly.2l

Probošti:

Šebíř, kol r. 1125, — Kosmas, T 1125, věnuje mu svůj
Letopisal

Hroznata. zmín. 1144. (Regesta l. 109)
Jurata (Jeronym), zmín. 1160 a 1172. (Regesta l. 155, 149)
Albert. syn krále Vladislava; byl též arcibiskupem Salc—

'purským; „ale v době schismatu biskupství ztratil"
a „musil se spokojiti s proboštstvím Mělnickým
po dlouhou dobu, myslim 15 roků, až arcibiskup—
ství opět nabyl kol r. 1185“:') ale proboštství
podržel až do smrti kol r. 1200.

Ondřej, zrnin. 1204. (Regesta ]. 221)
1215 stal se biskuPem pražským.

Delhřim. zmín. 1222; (Regesta l. 505) r. 1224—zvolen
za biskupa. ale 1225 byla volba zrušena;
r. 1255 D.(?) probošt a 6 kanovníků (Reges. ]. 585)

Oto. zmín. 1233 (tamt. ]. 387)
„ 1264 (tamt. 11. 171)

Tobiáš z Benešova. zmín. 1269. (tamt. ll. 248)
Budislav. zmín. 1276 (Regesta ll. 445)

„ 1277 „ 11. 461)
Oldřich, „ 1288 „ 11.617)

„ 1300 ( „ 11 800)
Mikoláš ze Špýru. zmín. 1512 (Regesta 111.245)

1317 ( „ 111.145)
Jindřich zmín. 1520 (tamt. H]. 251); byl děkanem

kostela Pražského a jedním z administrátorů. když
biskup Jan IV. dlouho na papežském dvoře
prodléval. R. 1541 stal se proboštem pražským.
(Regesta IV. 402)

Jan z Landštejna. zmín. 1552. (Rejstř. Desátk. 25)
T 1389 (Lib. Conf. IV. 215)

,) Reges'a ll. 720.
") Tamt. ll.
*) Proomeny Děj. Č.l
') Letop. Jarlochův. Pralneny D. C. ||. 482.
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Barnym, r. 1389. vévoda Štětínský. bratr císařovny
Alžběty; (Lib. Cont. 215)

Zbyněk z l'laznburka; r. 1590 po “l"Janu z Land—
štejna král Václav, jako patron. presentoval ku proboštství
Zbyňka. 15 roků starého, a arcibiskup ho potvrdil; nyní jej papež
dispensuje od irregularity, ale nařizuje mu, aby se proboštství
vzdal: též nařizuje výběrčímu. aby Zbyněk příjmy. jež 2 pro—
boštství neprávně bral,vrátil.1) Zbyněk byl za probošta znova
potvrzen.

. (Zde jest výslovně řečeno. že Zbyněk nastoupil bezpro—
středně po Janu z Landštejna; onen Barnym se tedy pro—
boštství ani neujal.)

Když se Zbyněk stal r. 1402 arcibiskupem. podržel jako
arcibiskup proboštství asi 5 roky.

Konrád z Vechty (r. 1407 podával kostel v Srbči..
Lib; Cont. Vl. 224); r. 1410 stal se biskupem Olomouckým.

Konstantin z Vechty: od 1410 (Lib.Cont. Vl. 285):
r. 1421 presentovali jeho prokurátoři k farnímu obročí na
Mělníku; (Lib. Cont. Vlll. 5).

R. 1422 byl již mrtev. a králové Žofie presentovala na
proboštstvía kanonikát Pražský s proboštstvím spo—
jený Zikmunda z Budějovic. (Lib.Conf.Vlll. 16) Bouří
husitskou kapitula zašla. ale poněvadž s proboštstvím spojen
byl kanonikát kapituly pražské. jmenoval se až do 16. stol..
jeden kanovník Pražský proboštem Mělnickým.

Obročí proboštské & kanovnické.

podle Rejstříku Desát. z r. 1552-4584, str. 25:

Kramolsko (Chramostek),Hostivice, Zlýčín. Sobín.,
Hlubočerpy, Tětov(?). Vlíněves. Rousovice, Voleno—
vice (t. j. v jmenovaných vsích patřil kapitule nějaký dvorec).

1420 Zikmund zapsal: Třemošná, probošta Mělnic.;2)
14-21 „ „ Kladrubec k Brozanůmfl
1436 „ „ Srbeč, probošta Mělnic.;')

') Krofta. Monum. Vatíc. V. 166 u 203.

:) Archiv Č. ll.s)Tamt. ll. 451.44
4) Tnmt. l. 502.
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14-37 Zikmund zapsal: Hořín. díl království. díl probošt—
ství Mělnického, Brozánky. proboštství Mělnic—
kého s přívozem. Borek. proboštství Mělnického,
Kly. kanovníků Mělníckých.')

1437 Zikmund zapisuje: Mlčechvosty. Jenišovice.
Byk e v, proboštství Mělníc. 2)

1437 „ „ Brníkov a Evaň. vsi k Bro—
zanům. proboštství Mělnics)

1371 probošt Jan vysazuje právem zákupním les a role
u Čečkovic.'

Již r. 1293 měla kapitula ves Třemošnou a Senec
na Plzeňsku. ') r. 1295 prodal probošt tyto vsi klášteru Dlas
skému; “) kupní podmínky byly nejasné nebot nastaly spory.
jež skončeny byly 1317 že ves Třemošnou kapitule klášter
vrátil za náhradu 100 kop gr. ') Kapitule patřil dvůr se za—
hradou a kostelem sv. Jana 'v praze pod Petřínem.

1397 probošt Zbyněk prodal Sulkovi z Chlistova' 2 pro
boštské vsi Babic 11 kop úroku a koupil 2 popluží
v Rochově.“) __

Nadané kaplanství.
R. 14-02 probošt Zbyněk a bratr jeho Vilém z Hazn—

burku založili dvojí kaplanství a nadali je 20 kopami úroku.
totiž: 10 kop vycházelo z Rochova (za prodané Babice viz
nahoře kol r. 1397). 4- kopy z llříškova. 2 kopy z K0-
stelce. 4- kopy z Vrbky u Budyně, na rodovém panství Hazn—
burském.")

Farní kostel.

Kostel kollegiátní byl též farním; když se ku konci 13.
stol. kapitula na krátký čas ku'král. kapli“ Všech Svatých
na hradě Pražském přestěhovala. zůstal na Mělníce plebán
Jindřich: k příjmům farního obročí tehdy příslušely: 4 dě
diny v Rousovicích s mlýnem. ó dědín v Bykvi. něco

;)TČoelolkovský Registru 106.)T
3) Tun-lt. 115
') Lib. Er. l 91
“) Regesta 11 695
“) Tn [. ll.
7)Tamt.lll.14»5.

") Lib. Erv XII. J 15.“)T ..óG
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ve Vrutici. v Újezdě ó kop úroku, něco v Borku, Sku—
hrově. Blatech. Mlazicích. Záboří. ...desátky z města
Mělníka & král. vsi Hořína & z Chotče 3 kopy úroku.')

R. ? (když byl Arnošt arcibiskupem) Anna královna :
., Konrád. po Petrovif)

1352 plebán a kanovník Heřman; (Rejstř. Desát. 25)
1367 probošt Jan z Landštejna = Šimon. po 1" Heř

manu:
1369 zmín. o plebánu Šimonu; (Rejstř. Desát. 25)
1385 plebán Soběhrd: rozhodnut spor, že má mlynář

z mlýna pod Mělníkem ročně odváděti 4 korce pšeničné mouky. a)
1391 plebán Mikoláš; hořejší spor ještě za něho.*)
1410 probošt Konstantin = Mikoláš. po odchodu do

VřeskovicOndřeje;
1415 „ = Mauric (od sv. Petra na

Ostrově v Draze) ss. Mi—
kolášem:

1421 „ „ : Kašpar, oltářník zdejší.
po '1 Maurici;

1425 „ Sigmund = Šimon. po "l"Kašparu;
„přístup nemožný“, — podání tedy pouze formální.

Hradní kaple.
1404 „k oltáři sv. Ludvíka na dvoře králově na Mělníku“

presentovala králové Žofie= Apollinářc. druhdy
plebána v Mičově, Litomyšl. diec. (Lib. Cont. Vl. 127)

1413 „ku kaplanství čili oltáři sv. Ludvíka na hradě Měl—
nickém“ presentovala králová = Duclíka. po
rcsig. Mikoláše (Cont. Vll.).

Špitální kaple sv. Alžběty.
R. 1304 králová odevzdala klášteru Zbraslavskému správu

špitálu na Mělníce;"'l založen a nadán byl od králové: před—
stavcný zdejších cisterciánů—správců jmenoval sc proboštfl
r. 1358 Heřman, konventuál Zbraslavský, probošt na Mělníku
(Lib. Er. [. IO).

* Rukop. Arch. Knpit.. opis Musejni.
Dr. Teige. Formulář Staroměstský. p. 15.

3) Schubert. Regestcn 195.
*) Tumt. 196.
") Tamt. 122.
“) 'l'adra. Listář Zbraslav. 74.
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Z odkazu králové Alžběty vycházely pro špitál nějaké
naturalie z l'lořína: r. 1354- držel zboží Hořínské. ovšem
pouze zápisně. Frenclin. měšťan pražský, jenž ony dávky
neodváděl: králová Anna nařizuje přísežným Pražským. aby
špitál. „jenž svěřen jest klášteru Zbraslavskému“. v používání
oněch příjmů chránilif)

1572 Jaklín z Mělníka prodal něco „špitálu sv. Alžběty
pod Mělníkemf'Ž)

Klášter Augustiniánů poustevníků s chrámem sv. Vavřince
pod Mělníkem (není v Rejstříku Desátk.)

Založen byl kol r. 1268 od Smila z Citova & pavla
z Luštěnic. a téhož roku od krále Otokara ll. založení
potvrzeno. 3)

Známí převoři & nadání.

Zakladatelé věnovali: role, přívoz Labský. mlýn na potoce
Dšovka a celou dědinu tamtéž:')

154-2 převor Jan; (Regesta lV. 4-28)
1344- „ Jimram; Matěj &Ješek. bratří 2 Obříství..

prodali klášteru 2 kopy úroku ve vsi Kly:5l
1376 J indřich. byl při svěcení kláštera Ročovského:“l'
1594- Ludvík; z odkazu "|" Jana z Běškovic darován

byl klášteru dvorec s rolemi ve Vlněvsi na
výroční zádušní pobožnosti a almužnu pro chudéfl

14-06 Ondřej; z odkazu Diviše zc Vtclna vykázána byla

klášteru 1 kopa úroku na poplatném člověku ve
„“Vtecz(Vrutice?):)

14-12Masrtin; směnil s Janem Huně z Černučka kmecí
dvůr za jiný. oba v Černučku;)

1324- Hynek, biskup Olom.. a bratr Hynek Berka věnují
1 kopu úroku a 14- měr obilí ročně ze vsi
5třemy:"')

1) Tnclra. Listéř Zbraslav., 74.
2) pozůst. D. Z. l.
a) Regesta ll. 238.

:) Tumt.famt. lV. 866.
ZDŠDle Crugera. S. pulveres V.

7)Sou.dAkvVVlgl.1.9.nLib.Er.lell...E6£') Lib. Er.
a) Pozůstatky DÚ.OZ. ll. 57.

“>) Regesta Ill. 556.
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1564- Ješek z Vlněvsi prodal klášteru dvůr kmecí s lesem
v Mlazicích; )

1590 z odkazu Jana z Obříství zjednán klášteru úrok
5 kop ze vsi Liběšic; 2)

14-57 Zikmund zapsal od kláštera pod Mělníkem Mla—
zice a plat z lidí v Daminěvsi. “

Liblice.
1352 Liblicz. 15 gr.

Dodací domácích pánů. obojí bylo rozděleno.
1557 Jan. probošt u sv. Jiljí. — Kuneš & Fricek. bratří

2 Liblic : Michael (7. Bodců) ss. Janem:
(1561 sjednotili se Frycek a jeho synovec Ješek, syn

hořejšího Kunše. se svým majetkem: v Liblících dvůr popl.
s tvrzí a všemi dvory kmecími s podacím kostelním, \; Ho—
stinné dvůr popl. & všechny dvory _kmecí.v Jelenicích
dvůr popl. a /; mlýna

1576 Fryc z Liblic a Ješek. jeho synovec rozdělili se;
Ješek vzal: v Liblících tvrz dvůr popl. s polovicí rolí a luk.
ó dvorů kmecích v Herbarticích (nyní Harbasky) dvůr
popl. & dvory kmecí, v Hostinné 5 dvory kmecí. v Byšicích
dvůr 'popl. a dvory kmecí & část vinice u Nedomic, 5 po—
dacím kostel. v Liblících, — ovšem jen polovici.

Frycek vzal: v Liblících '/2 dvoru popl.. 7 dvorů kmecích

& část podacího; v Hostinné dvůr popl. a dvory kmecí
a la vinice. v Byšicích dvůr popl. s mlýnem u dvora & mlý—

nem nad Byšicemi u vsi Mořížab a poplatné lidi a 1/2vinice u Nedomic.

1576 Kuneš a Frycek bratři, — Ješek z Liblic ť Jan.
po 1" Michaeli:

1418 zrnin. o plebánu Janovi; (DD. XV. t. 66, b)
"l" 1591 Ctibor z Byšic prodal kostelu jakousi roli. 0)

Víkáří.

"l“ 1594- Jan z Liblic věnuje kostelu 28 kop úroku
z Liblic a plebán Jan přidává 4- kopy úroku ze svého rodin—

má. D.2.|.4031.
2)Lilzi. Er. Xll. C.
3) Čelakovský Registru 122.
') Pozůsttot.D.Z..l 426.
)T

5) Lib. lEr. Xll. D. 4.
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ného majetku ve Větších Dřívorách. aby plebán mimo jed—
noho vikáře od starodávna chovaného vydržoval ještě 4
iině vikáře.')

Vtelno (Mělnické)
1552 Vtelen. 18 gr.

Dodací a panství (toto částečně viz dole 1411) ku král.
hradu Mělnickému.

1566 králová
1567 „ = Ondřei, po '1' Simonu:
1401 : Detr po 'l' Ondre'i,
1405 „ : Matěj, kaplan králové. po 1" Detru;
(1408 Matěi, plebán ve Větším Vtelně děkan Mělnický

Soud. Ak. Vl. 516)
1414 králová -—-Vít (z Kostelce) po "|“ Matěji.

"l" 1411 Markvart ze Vtelna věnuje kostelu nivu. zvanou„“.mostek

Krušina.
1552 Crussyna. 12 gr.

Dodací a panství pánů hradu Jestřebí. Berků z Dubé.
1565 Hynek Krušina =“—Ctibor, po odchodu (do Vi
_ dovic)H rzka
1577 plebán Michael (Soud. Ak. Vll. 187)
1585 pan Berka z Dubé = Jan. po resig. Hanka;
1591 Jindřich Berka z Dubé—-—Jakub. po “]“Janu;
1405 „ „seděním na Jestřebí= K u n e š

(z Obory) ss'. Jakubem:
1405 ., seděním na Jestřebí * Detr

“ (Kystry) 55. K u n še m ;
1407 „seděn.na Jestřebí: Jindřich

(z Dobroměřic) ss. Detrem;
1411 ,. . „ seděním na Krušině : J a n

(ze Smil.Hor) ss.Jindřichem:
1414 Jindřich Berka. řeč.Hlaváč = Mikoláš (z Kruhu)

ss. Janem:
1415 „ „ z Jestřebí = Petr. po res. Tomáše:
1) Lib. Er. Xlll. E. 6.
:) Tamt. Vlll. P. 5.



14-17 Jindřich Berka z Jestřebí = Mikoláš (z Rajšic) ss.
etrem:

14-18 „ ——,Jan po "]"Mikoláši.
"]“1377 Matěj z Hvozdce přiznává. že dluhuje dýmné

plebánu Michaelovi. (Soud. Ak. Vll. 208)
(14—46Čeněk Berka z Dubé & Jestřebí prodal Smiřic—

kému: hrad Jestřebí 'dvůr popl. Krušinu městečko. dvory
popl. a dvory kmecí, Ujezdec. ves celou s lesy. jmenovitě
s lesem „Chořiš“ &celým podacím kostelním v Krušině. Dozůst.
D. Z. ll. 204.)

Repín, komenda a fara němec. Křižovníků.
1352 Rzepyn. cruciferi cum nigra cruce; 1384 Rzie—

pyn crucileri albi; 1399 cruciteri albi 2 sxg.
1237 král Václav I. potvrdil. co otec němec. Křižovní

kům věnoval: epín s příslušenstvím. Lu ben (Libeň Vys.)
s trhem.Sedlec. Kaninu.')

1301 archidiakon Boleslav. osvobozuje kostel Křižovníků
a jeho plebána od nákladných visitací archidiakona a děkana
Mělnického. — ale 1 věrdunk kathcdratikum musí platiti. jako
ostatní plebáni v dekanátě. 2)

1321 biskup Sambienský uděluje odpustky „kostelu na
hradě Repíně“ Křižovníků němec.3

1321 bratří 2 Byšic postupují Křižovnikům Repínským
ves Lhotu; komtur Ješek.')

Známí komtuři:

Ješek. r. 1321 a 1357 (Regesta 111;286 a IV. 187):
r. 1328 objevuje se jako komtur provinciální:
(Regesta lll. 569)

Mikoláš 1362: (Rukopis Drážd. č. 3707 opis Mus)
Dřibyk z Litic. 1406 (Soud. Ak. V. 131)

Plebanie:
1301osvobozen farní kostel od nákladných visitací viznahoře ;,

1357 provinciálRudolf —Visemir, po resig.Rudgera;
kostel byl osazován protessy: — posledni znamy :.

') Regesta ll. 1103.
') Tami. IV. 761
3) Tnmt. III. 561.
') Tamt. III. 266.
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1394 provinciál — Erasmus. po odchodu do Jindři—
chova Hradce Linharía.

Chodec.
1352 Chodecz, 6 gr.

Dodací držilelů zdejšího vladyclví, obojí bylo rozděleno..
1390 Ješek z Volenic, seděním v Chodči ——Rydlín..

měšťanLounský: Matěj (zDoničky)ss.Štěpánem;
1394 Jindřich z Chodčc — Rydl. měšťan Lounský=

Beneš (z Vrbna) ss Matěje

14-03 plebán Beneš odešel do Medonoshr(nLib.Conf. VI. 86).1409 Jan Haymulz Bosyně—Duch ek (od sv. Ště
ána v Litoměřicích) ss. Defrem;

“|" 14-00 z odkazu Beneše 2 Březinky vykazuje Jakub
2 Tajné kostelu 48 gr. úroku z Taj né na výroční pobožnosti. ')

Chlum.
1352 Chlum. 3 gr.

původně panství Bezdězské. později panství i podací
pp. z Dubé.

R. 1293 kostel v Chlumu posud filiální koslela Bezděz—
ského povýšil biskup Tobiáš na larní; podací přísluší Hyn—
kovi z Dubé.

1361 Anežka. vdova po']' Hynku z Dubé -—Václav. po 'l'?
1363 Jindřich Berka z Dubé = Václav, po_'l'Václavu;.
1363 „ ,. „ = Drokop,po'|'Václavu;
1364 ,. ,. „ = Zdeněk. po'l'Drokopu;.
1367 ,. „ „ : Davel (z Rychnova) ss..

Zdeňkem;
1397 „ „ ,. :_Mikoláš. po res.Řehoře:.
1404 „ „ ,. jinak 2 Milčan == Václav..

o 'l' Mikoláši;
1405 „ ,. ,. jinak zJeslřebí= Mikoláš.

po resig. Václava.
“I' 1406 pleb. Mikoláš; Jindřich Berka z Dubé věnuje

kostelu ]2/ lánu v Chlumu & 32 gr. úroku ze mlýna pod.
Krušinou s.loukou „Jakub0vská“ u téhož mlýna.“l

1) Lib. Er. V. 529.
") Regesta ll. 701.
3) Lib. Er. V. 732.



Krpy.
1352 Krp, 15 gr.

Panství i podací držitelů vsi; část měli kanovníci sv.
jiřští.) ostatek byl rozparcelován.

1556 N. (Jan) plebán. děkan Měln.: (Lib. Cont. l. 16)
1574 kanovníci sv.—jiřští— Jan z Odoleny Vody.—

Bušeka Stráníkz Krpr -Jaros|av, po “|"Janu;
1578 ? : Havel (z Hlavice)ss. Jarošem;
(1598 Hereš z Vrutic praví, že má hla_sy_Buška a Strá

níka. Sobaka. Adama a Slavibora z Krp. o nichž se v rej—
stříku r.„1574- zmínka děje. t. j. Vrutický jejich díl vsi a jejich
díl podacího koupil; l_ib. Cont.. V. 298)

1598 Hereš 7. Vrutic, ——Petr z Krp. —7 kanovníci od
sv. Jiří : Petr. po "]"Havlu; _

14-06 l'lcrcš z Krp. (nahoře z Vrutic). — Pešek z Krp,
— kanovníci : Šimon. po 1“ Petru:

14-10 Přibyk Vrbka (poručník Vrutických?), — Pešek
z rp..— kanovníci “—N. po "j“ Šimonu:

14-17 plebán Martin; _(Vatic._Martin V., výpis)
1425 plebán Václav, v Žitavě. — pře 0 kostel. 2)

' ' (14-55.Jakub Hupíszrutice zapisuje dceřiMarketě,jež jest
provdána za Rohatického: .Vrutice. tvrz. dvůr popl. a dvory kmecí
v Krpích dvůr popl. & dvory kmecí s dílem podacíhonl

1456 Václav aRohatecký (majitel části Krp) ——kanovnícipo "|" Václavu.
“|" 1561 plebán Jp;an z odkazu Přecha z Krp postupuje

vdova po něm Kačna — ale až zemře — kostelu dědinu
v Krpech na výročí. 4)

Zmínka o vikáři.

1596 Jan druhdy vikář v Krpech. (Soud. Ak. HI. 169)

Chorušice.
1552 Chorlussitz, 12 gr.

Panství i podací kláštera u sv. Jiří na hraděPražském.
1) 1570 „dvůr Zdeňkův v Krpich patří !( obročí knnovni ků sv.-jšřskýeli“ —

a Zdeněk doznává, že jest poplatným kanovníků & že roční poplatek obnáší 7 kop:
Schubert. Regesta. p. 97.

")So ud. Ak. V.ll 65
8) Pozůstat. D. Z. ll. 2404-0.
') Lib. Er. l. 28.
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_ 1228 patřily klášteru v provincii Mělnické: Nebužely.
Ujezd. Horušice. Horoušky. Niněchov, na Vrutici.')

1585 zmín. o plb. Petru; (Soud. Ak. ll. 540); týž
Detr r. 1591 věnoval kapli sv. Václava ve Mšeně
'/9 kopy úroku.2)

' 1597 zmín. o plb. Janu: (Soud. Ak. lll. 228)
1402 plb. petr, viz dole:
1406 plb. Mikoláš: (Soud Ak. V. 275)
1408 plebán petr: (tamt. Vl. 507)
1415 plebán N. děkan mělnický, byl úvodcem v Kadlíně;

(Cont. VII. 72)
1419 abatyše u sv. Jiří = Václav (z Liběchova)

ss. Petrem.
“j“1402 plebán petr; z odkazu petra ptáčka. druhdy

plebána zdejšího. & z příspěvků jiných dobrodinců koupeno
45 gr. úroku a 1 den roboty a 1 kuře od Jana Šebáka
z Velk. Slivna na 1 člověka ve Slivnčal; výročí.

"l“ 1402 klient petr Vavák ze Sedlece prodal kostelu
1/2 kopy úroku z popl. dvora v Sedleci; za dárce kupní
ceny výročí. 4) _

Zikmund zapsal: Chorušky. Nebužely....Vrutice, Ujezd,
sv.-jiřskýcli. “)

Vysoká.
1552 Vyssoka, 21 gr.

Panství podací české králové, věnně paní panství Měl—
nickébo.

(Za biskupa Tobiáše ('l' 1296) uděleny byly odpustky
kostelu ve Vysoké; ) není však jisto zda míněno jest zdejší
Vysoké).

1557 králové*Henčan po 1"Dětlinu:
1562 ,. =.l an (z Brodců) ss. Janem;
1565 ,. —-Jakub po "]“Mikoláši;
1574 maršálekkrálovéKolovrat—Ondřej, poTJakubu:
1404 králová=Zikmund, po "l"Janu:
') Regesta l. 337.
*) Lib. Er. Xlll. D. 5.
8) Soud. Ak. IV. 144.
') Tamt. l.V86
5) Čelakovskýů6 Regislra 107 a 108.
a) Regesta ll.1094.
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1407 králova : Apollinář (kanovník měln.) ss. Zik
mu n dem;

14-15 „ ? Albert (ze Lhoty u Doděbrad) ss.Apol—
li nářem:

14—17 „ : Kříž (z Metličan) ss. Albertem.

Čečelice.
1552 Czeczelicz. 21 gr.

Včž podobná tvrzi s 2 rom. okny. iež rozdělena jsou
'sloupky.') O podací dělili se mnozí držitelé vsi.

1364- Oldřich z Čečelic a synové, — Ješek, řečený
Dluh. — Ješek. řeč. Jablečno. — Litolda bratři z Čečelic. —
Mikoláš a l_ovata z Dřís, — Vít. plebán z Citova. — Kuneš
Frycek z Liblic,— Derchta z Čečelic : Albert. po 1"Albertu:

podobně roztříštěno bylo podací i v době následující:
1575 . . . : Diviš. po 1- Albertu:
1391 kostel jest uprázdněn po 1“ Diviši;

1392 spor mezi uchazeči; potvrzen Hartu ng (Soud.23 .

1596 Jan z Čečelic, — Jan 7. Loun. — Rameš z Če
čelic, — _Jan Blikan. — Hanuš z Loun. —

ímek z Čečelic. — Jaroš a Vesel z Čečclic
: Mikoláš. po "l"Hartungu;

1405 plebán Mikoláš, naial obročí; (Soud. Ak. IV.238)
14-03 a 1408 plebán Detr, řeč. Němec (tamt. W. 285

a Vl. 203)
14-34-Jaroš Řimkův. — Jan Kunšův. ——Ješek z Če

čelic, — Petr ze Slivna. — Jan z Byšic : Jan.
po '1' Mikolóši;

"l“ 14—06Jan z Ccčclic včnuic kostelu dům se zahradou
a 2 loukami. jednu naproti mlýnu pod Liblicemi.
druhou pod zahradou.“l

Ý 1407 Maruška. vdova po 'l' Kunadovi ze Sulejovic.
věnuje 1 kopu úroku, iiž v Čečelicicli koupila
od Jana z Čečelic, na zádušní pobožnosti. 3)

1) pumál. V". 291.
,) Lib. Er. V. 702.
5) Tami. V. 759.
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Zmínka o vikáři.

Roku 1404- stanoveno. aby za odměnu vikář z Čečclic
zpíval jednu výroční zádušní mši sv. v kostele Všetatském. 1)

Nebužely.
1552 Nebužel. 50 gr.

panství i podací kláštera sv. Jiří na hradě Draž.: — viz
Chorušice.

1585 plebán Beneš: (Soud. Ak. ll. 228)
1584- spor mezi presentovanými Dešikem a Václavem:

(Soud. Ak. ll. 286) udržel se Petr;
1599 abatyše sv.—iiřská— Jiří (z Chýnova) ss. Petrem:
14-08 plebán Jiří; (Soud. Ak. Vl. 244)
14-11 plebán Mistr Ondřej z Brodu (Lib. Er. Xlll. T. 6)
1415 abatyše = Jan Cardinal (z Detrovic)ss. Ondřejem;
14-15 ,. '—-Bohunek(zJanovic)ss.Janem Cardinal.:
1422 plebán Bohunek v Žitavě ve vyhnanství; (Soud.

Ak. Vll. 4-2)
14-51 abatyše '— Kašpar, po "l" Bohunkovi.
“I' 14-00 Milka z Nebužel odkázala kostelu 15 kop na

své dědině v Nebuželích; dědic uvoluje se platiti l kopu úroku ;2l
'l' 14-01 Dobeš z Újezda věnuje kostelu na výroční po

božnost 1 kopu úroku z Uiezda; r. 14-11za souhlasu ple
bána Ondřeie byl tento úrok převeden na poplatníky v Ne—
buželíchfll

Všetaty.
1552 Vssetat, 24- gr.

Dodací mnohých držitelů Všetat: značná část držitelů
Dřívor a Chrástu.

1556—1561 plebán Drudata. kaplan arcibiskupa Arnošta.
žádal a obdržel papežskou provisi na kanonikátyf)

1571 petr z Dřívor: Mikoláš ze Všetal. — Dříbyk a
Stráník ze Všetat. — l'lrzek z Chrástu. —-—Zdech
z Dřivor: Václav, po "|"Fraňku;

TEL V.595.
:) Tomt. Xlll.. D.C'ou.d Ak. IV. 45. & Lib. Er. XIII. T. b.
*) SDr. Novák Monum. Valic. ll.. slr. 194. 295. 481.
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1395 po smrti Václava podávaly 2 skupiny patronů:
a) Kuneš a Mareš z Přívor._— Dešek a Václav

ze Všetat, — Dobeš z Újezda, — Mikoláš.
školastik Vyšehrad. = Jan;

b) Ruprecht z Přívor: Jan, plebán_v l_iblicích, —
Zdeněk z Dřivor, — Mikoláš ze Všetat. —
Jakub z „Koyna“. — Stráník ze Všetat, —
Václav z Čečelic. ——Čist z Doubravic. —
Petr z Veleš, — Petr ze Sedlece : Václav-,
— ló patronů; potvrzenJan.

Podobně roztříštěny byly hlasy i při následujících podánícli:
1598 . . . : Epifan (z Medvědic) ss. Janem:
1403 . . . : mistr Vavřinec (z Běchař)sEpifanem;

tento mistr Vavřinec sepsal kroniku o válce husitské pod jmé—
nem Vavřinec z BřeZOVé.Při této směně sepsán byl hospodářský
inventář. jenž nás poněkud poučuje o tehdejším hospodaření.
Odcházející Epitan zanechává nástupci (na začátku ledna
14-03) 140 korců žita, 50 korců ječmene, 12 korců sladu.
50 korců ovsa, —- vše miry kostelecké: 5 koni a ] hříbě,
5 dojnice. 55 ovci, 18 vepřů mimo selata. 10 kup sena.
hrnec medu. 60 sýrců. (Soud. Ak. W. 187);

1403 . . . : Dětmar (z Čcjck) ss.Vavřincem:
1409 . . . = Valentin (z Kmetiněvsi)ss. Dětmarem;
14-15 Aleš z Vrábí; — Rameš z Byšic. seděním ve

Všetatech, — Janek Čečelic, seděním ve Vše
tatech = Aleš (z Křtěnova) ss. Valentinem.

Zmínka o vikáři.

1403 K)./(). plebán Vavřinec: Václav Všetatko. Jehlík
Václav řeč. Nový pán, Maršík ze Všetat a Kateřina, matka
Václava Všetatko, věnují kostelu louku „Zátoní“ mezi Všetaty
& Dřívorami, začež bude plebán povinen vydržovati vikářef)

1408 na uznání Matěje, děkana Mělnic.. plebána ve
Větším Vtelně, a Tomáše, plebána v Lobkovicích. bylo roz-'
liodnuto, že plebán je povinen vydržovati vikáře a klcrika;
zmínka o vikářských polích a chalupě. 2)

1) Lib. Er. V. 577.
") Soud. Ak. Vl. 516.
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'l' 1403 Kateřina. vdova po "j" Deškovi ze Všetat. vě
nuje kostelu zahradu na výroční zádušní pobožnosti. 1)

1“ 14-04-Alžběta. vdova po “j“ Janu Slchalkovi zKostelce,
věnuje kostelu 1 kopu a 7 gr. úroku na Íz lánu poplatném
v Byšicích na 2 výročí z nichž jedno má za odměnu slou
žiti vikář z Čečelic. 2)

"j" 14-11 z odkazu Bětky, vdovy po “j“ Alšovi z Olešky
vykazuje Mikoláš z Olešky 30 gr. úroku ze dvora v Olešce 3)

Dubá.
1352 Duba. 24 gr.

R. 1233 král Václav potvrzuje Křižovníkům s červenou
hvězdou. co jim věnoval Albert z Dubé a jeho syn Jan.
totiž (ves Dříboj) a vsi: Dubá, Březina. druhá Březina.
Horka. Rozprechtice.'l

1257 biskup Mikoláš potvrzuje Křižovníkům mimo
mnohé jiné kostely též kostel v Dubé.)

Křižovniri ani panství ani kostel dlouho nedrželi. obojí
měli pp. z Dubé.

1374- Berka z Dubé :- Franěk. po “|“Janu;
1388 Jindřich „ „ := Lilold (z Drchlavy). po “l“

v raňku;
1401 „ „ „ starší '— Jindřich. po 'j' Litoldu;
14-11 plebán Jindřich; Jan, kanovník u sv Jiří.

Václav plebán ve Vrbně koupili & kostelu věnovali na výročí
10 kop úroku za souhlasu patrona \mňka z Dubé. “)

Kostel sv. Kateřiny & zmínka o škole.

Mimo farní kostel byl zde též kostel sv. Kateřiny;
r.14-08 z odkazu Detra Strýčka z Dubé bylo koupeno 7 kop
úroku na lidech Vaňka z Dubé na zřízení kaplanství
v kostele sv. Kateřiny, z čehož má bráti kaplan ó kop.
plebán 1/2 kopy & rektor školy též 1/e kopyÍl
_*)sši. AkIV.157.

)Lib. Er. V.
:) Tarnl. VIlI. 09.5.1

:ŠamRegesta l. 610.
') LihmEr. Vlll. O 2.
)Soud. Akt. VI 219.



Stětí.
1352 Sczet, 24- gr.. 1369 Styet.

panství i podací příslušenství ku král. hradu Mělnickěmu;
1365 „.Schec“králové.= Jiří. po "l"Markvartu;
1377 : Bartoloměj po “1"liř
1380 zrnin. o plb. Bartoloměii; (Soud. Ak. ll. 23)
1393 krá|= Epifan (z diec. Olom) ss. Mikolášem:
1397 „ : Bartoš (z Medvědic)ss. Epifanem:
14-06 zmínka o plebánu Tomáši;_(Soud. Ak. V. 115)
14-07král : Václav (z Lobkovic) ss. Tomášem;
14-25 „ : Jan, po "l" Matěji; „přístup nemožný".

obsazeni formální.

Záboří.
1352 Zaborz. 3 gr.

R. 1338 pro klášter Augustin. řeholních kanovníků v Roud-Z
nici zakladatel biskup Jan IV. koupil mimo jiné též Záboří
s podacím kostelním. s 20 dědinami.lesníkem a vinařem.
Mykov s 20 dědinami Dehtov s 4- dědinami.')

1365 probošt Roudnický= Václav. po ] Susíku:
1371 „ == Havel. po 1“ Václavu;
1396 ,. ., * Václav po 1“ Havlu.

Kozly.
1552 Kozel. 6 gr.

Kostel byl inkorporován ku kapitule Boleslavská. Dodle
závadné listiny kapituly Boleslavské věnoval zde něco kapitule
již zakladatel Břetislav.

1352 Valentin, plebán v Kozlích. a sakrista Boleslav.:
(Reistř. Desát. 19)

1362 děkan a kapitula Boleslavská * Václav, po "l"
alentinu:

1365 kanovník Boleslavský : Šimon (tumbář Bolest)
ss. Václavem;

1371 děkan Boleslavský z práva obcdicnce : Mikoláš
(rektor škol v Boleslavi) po “|“ Simonu:

') Emler. Registru Cens. p. 12.



1403 plebán Jan: viz dole;

1407 děkan Boleslavský : Jan, po odchodu do Jeseníku Jana
1418 kapitula = Václav (z Čelákovic) ss. Janem;
'1418 ., —-Detr (kaplan Vyšehrad)ss. Ondřejem;
1424 kanovníci Mikoláš po odchodu do Luštěnic

Martina Hudery.
"|" 1403 plebán Jan; z odkazu Miloty vykazuje jeho syn

Zdislav z Rudče lg kopy úroku vycházejícího z Rudče na
2 výročí v kostele kozelském. )

"[" 1412 Václav Toušeňský. sídlící v Chrástu věnuje
kostelu 2 kopy úroku na výročí.)

Hlavno Kostelní.
1352 l'llaven. 20 gr.

Dodací a částečně panství Křižovníků—Johanitů. Již

r. 1189 Křižovníkům zde něco patřilo. nebot postupují jaké
musi Hroznatovi na čas zivota a jeho manželky vsi Hlaven
a Zdetín.)

R. 1337 Janda z Hlavná (z rodu Kounických u Čes.
Brodu) odkazuje — po smrti — Křižovníkům, co má
v Hlavně, tvrz, a v Černicích (u Kounic') s úrokem
z obou 22 hřiven. mimo to nadal týž Janda v Staré Bole—
slavi oltář 5 mučedníků úrokem 5 kop z „Hlavna Křižovníků“
a Újezdce u St. Boleslavě. 5)

1357 provinc. převor Johanitů : Jan (ze Sobotky)
ss. Janem

1408 zmínka o plebánu Janu; (Soud. Ak. Vl. 184)
1415 komtur domu Pražského, — klient Jaroš z Ryzn

berka, sídlící v Hlavně (držel zde něco)
Michael po “I' Mikoláši;

1426 presentován Řehoř.

Liběchov.
1352 Libyechov. 18 gr.

Panství i podací pánů domácích.
) Lib. Er. v 5

!) Tamt. \. 256.
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1354 Nechval a Zdislav z Liběcliova =—Havel, po "I'
Radslavu:

1359 plebán Petr Vyšata; (Tadra. Cancellaria Arnesti..
p. 299)

1374 „ petr; (Soud. Ak. l. 98)
1596 Ja - ( „ 111.197)
1414 Jindřich 7.Dubé jinak z„Ústí=Matěj. po 1“Janu:
1416 Aleš z Dubé, jinak 1 Libčchova = Klement, po

“]"Mašku;
1419 „ „ seděnim na Dražicich * Detr(z Cho—

rušic) ss. Václavem:
1423 ,. „ a Jindřich z Dubé == Václav, po

1“ Detru.

Kanina—Hrásko.
1352 Kanyna sive Hradystko. 6 gr.

panství i podací Křižovníků německých,
1215 klášter Tepelský prodal němec. Křižovnikům ves.

„Gradsko". ')
1237 král Václav potvrzuje němec. Křižovnikům drženi

Řepina, Libně, Sedlece & Kaniny; — viz Řepín
1345 plebán Jan: viz dole:
1357 provinciál němec. Křižovníků: Mikoláš. po T?
1362 místoprovinciál= Detr, po odchodu Mikoláše:
1385 pleb. Jan; (Soud Ak. ll. 340)
1390 provinciál: Vyšata, po “|"Janu;
1413 králžl = Mikoláš (zc Žitovlic) po "[“Vyšatovi;
1420 pleb Jan; pře (Soud. Ak. Vll. 125)

Nadaný oltář.
"|“ 1345 Vlach z Hostinné nadal oltář sv. Linharta a sv..

Václava v ..Hrasku"; 1408 byl o tento oltář jakýsi spor mezi
Vlachnikem. klientem ze Sedlece. & plebánem Vyšatou; na—
rovnal jej petr, plebán v Chorušicich.8)

Chcebuzy.
1352 Chcebuz, 27 gr., 1384 Czeb uz.

Dodací kláštera Břevnovského.

') Regesta 1.259.
&) Král Václav IV. zkonfiskoval majetek němec. Křižovníků.
*) Soud. Ak. Vl.
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R. 154-1 biskup Jan inkorporoval kostel v Chcebuzi. kde
má Břevnovský klášter hned od založení a od starodávna
právo podací')

Dotvrzování plebánů zdejších není v knihách konlirm.
zapsáno, poněvadž biskup dal opatu Břevnovskému výsadu.
aby plebány inkorporovaných kostelů místo biskupa potvrzoval.

1591 po smrti plebána Jana l'lukala dělal si nároky
na kostel Dctr na základě papežské provise; ale opat provisi
neuznával poněvadž kostel je inkorporován.'

1595 prof. Heřman plebán v Chcebuzi vyměnil kostel
s Václavem, plebánemv Břístvísl

14-01 plebán Václav měl nějaký právní spor s Kunšem.
klientem z Křešovaf)

1419 plebán prof. J iří; (Lib. Conf. IX. 286)
14-24- .. „ .. odpřisáhnul kacířství; (Soud.

Ak. Vll. 120)
Podle Emlerových Urbářů z r. 1406 str. 175 neměl zde

klášter Břevnovský jiného majetku leč kostel. jenž platil ročně
klášteru 2 kopy.

"|"1592 Detr ze Smědovic věnuje na výročí 1 kopu úroku.“l

Radouň.
1552 Radun. 11 gr.

Část panství i podacího kanovníků sv.—jiřskýchna hradě
pražském část vladyk.

1554 zdědila sv.-jiřská jeptiška Marketa 40 kop začež
koupila 4- kopy úioku v „Raduni“ & v „Újezdě“.

1555 obdržel darem kanovník sv.-jiřskýTomáš 100 kop.
začež koupil 10 kop a 46 gr. úroku v Radouni u Řepína na
8 poplatných dvorcích.')

1556 kanovníci sv.-jiřští—— Jan, po resig. Jana;
1568 plebán Bohdal a Václav, jeho vikář—:s)
1584- kanoyníci; Hereš. klient z Radouně, a Jan Chmelík

z Ujezda = Jan. po “j“Bohdanu.
') Regesta IV. 404.
1') K.rol'la Monum. Votic. V. 306.

:; Šukop. Aluipitvul..20opis Musejni.
“) Lib. Er. xu. D 15
&) Schubert. Regestcn p. 95.
7) Tumt. p. 95.
5) Tuml. p. 97.



Medonosy.
1552 Medonos. 6 gr.

Panství i podací domácích vladyk.
“1565 Racek. Ješek a Dětmar z Medonos ==-Václav,

po “|“Václavu;
1570 Ješek & jiní klienti z Medonos = Franěk. po

áclavu:
1594 Římek z Medonos a Jindřich ze Záluží, poručnici

Dětleva a ostatních 2 Medonos Hašek. po
odchodu Fraňka;_

1405 Římek z Medonos : Beneš (z Chodče) po
ašku;

1415 Drocek. Příbyk a Beneš z Medonos ; Křišta m
po odchodu Mikoláše;

1417 ,. „ z Niněchova. jinak z Me—
donos : Tomáš. (7. Robče) 55. Křištanem:

1428 titíž : Jan (z Řeporyi) ss. Karlem;
T 1401 Římek. klient 7. Medonos. vénuie kostelu na

výročí 1,72kopy úroku z krčmy tamtéž. ')
Vikář.

1581'Jan. Dětmar a Rímek z Medonos věnují 5'/2 kopy
úroku z Újezda a Medonos na vydržování vikářeg)

Deštná.
1552 Desczna (podle výslovnosti) 11 gr.; 1569 Destna.

Panství i podací pp. na Dubé.
1556 Anežka vdova po [ Berkoviz Dubé :'Mikoláš,

vatosiavu;
1565 JindřichBerkazDubé » Hynek. po “I'Dešíku;
1567 „ ,. „ ,. "*Theodorik(zMnichova)

ss. Hynkem;
1570 „ „ „ Štěpán. po'l'Theodoriku;
1595 „ „ „ =Jan(7.Veitrus)ss.Janem

ičkem;
1596 „ „ „ „ =Jindřich. po TJanu;
1) Lib. Er. V. 545.
2) Tomi. ". 176



295

14-01 plebán Jindřich odešel do Dubé: (Conf. VH.)
(R. 14-02 při dělení otcovského zboží obdržel Vaněk hrad
Čáp. Tuhanec pod hradem. Lhotu. Deštnou. Zakšín. Dobřín.
Vidim, vsi celé. v Hradišfku a Zánorách díl. 5 podacím
kostelů. 1)

Vidim.
1352 Vidim, 2% gr.

Panství i podací iako v Deštné.
1576 plebán David: (Soud. Ak. l. 151)
1385 Hynek Berka z Dubé = Mikoláš (z Mukařova),

po “1"Davidu;
(14-02 při dělení obdržel Vaněk hrad Čáp... Vidim...;

viz Deštná) “
14-05 plebán Mikoláš, děkan Mělnický, koupil k záduší

od Václava Berky z Dubé kmecí dvoreček
a % lánu svobodného. 2)

14-10 Václav z Dubé na Zakšíně (opusliv Čáp, vystavěl
si Zakšín) = Křišfan (z Hor Smilových), po
odchodu Mikoláše:

1415 Václav z Dubé, sídlící na KurovodechZHynek.
po odchodu do Medonos Křišfana;

1415 Václav z Dubé, sídlícína Kurovodech : Mikoláš,
po “|" Hynku;

14-18Jindřich Škopek z Dubé = Václav (z Drchlavy)
ss. Mikolášem.

') Pozůsl. D. 2. |. 596.
") Soud. Ak. W. 178.



IV. Dekanát Turnovský.
Známí děkani:

1382 a 1387 Mikoláš. plebán v Chocnějovicích.
děkan Turnovský: viz Chocnějovice;

1393 Beneš. plebán v Hruštici. děkan: viz Vyskeř.
Beneš zemřel v Hruštici r. 1410; (14-14-projedná—
vána byla pozůstalost po 1“ děkanu N. „in
Hruštička“. 1)

Turnov.
1382 Turnov, oppidum. 12 gr.

panství nad městem a kostelní podací bylo rozděleno
hned od založení města i kostelařl část panství i podacího
patřila pp. na Rohozci. druhá však pp. na Valdštejně; sou—
časně s městem založen byl i farní kostel; dvojpanství bylo
zde již od založení.

Rohozeckou část drželi:

pp. z Lemberka. asi do r. 1358:
„ z Turgova. asi do r. 1371;
, z Vartenberka do r. 1388. kdy bylo zkonfiskováno:

král, komora od r. 1388:
pp. z Michalovic (?) viz Dřcpcřc r. 1417;
„ z Bergova.

Valdštejnskou čásť drželi:
pp. z Valdštejna. asi do r. 1383:
„ z Vartenberka-Ralska (jiná větev):

1357 Zdeněk z Valdštejna : Albert. po "j"Ctiboru;
1) DD. XV. [ 55 e. .

*) Obširné a důkladně vv_psánív „.Dr Šimák: Příběhy město lur nova“ . Podle
pozdějších lum popsaných poměrů jest ne;více pruvdě pobobno. že na území dvoru
Hruštického byla zde někdy v druhé polovici 13. století založena od dvou pánů
město dvě s jedním farním kostelem. jako na př. ve Vlašimi u v Chocni;
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1362 Jindřich z Valdštejna: — Henslin z Turgova.
; Theodorik po 1" Albertu;

1371 Henslin z Turgova : Jan, po 1" Theodoriku;
1394 a) Václav a Vilém _zVartenberka (část Valdštejn

ská) —;-Detr z Ustí. po T Janu;
b) král (část Rohozecká; po Turgovcích držel ii

Vartenberk. jemuž bylo roku 1388 pro jeho
přečiny pro královskou komoru zkontiskována):
=Mauric. kaplan na Rohozci. Bylo losováno
a los padl na Maurice.

1425 Oto z-Bergova. (čast Roliozecká): — Jindřich
z Vartenberka (část Valdštejnská) = Jan (z Chlumu), po
“l"Janu: „přístup nemožný“;

14-35 Jindřich z Vartenberka. pán na Valdštejně= petr,
kaplan na Troskách.

Dominikánský klášter s chrámem Panny Marie v Turnově.

Zakladatele a dobu založení nelze zjistiti: (Rohn, Anti
quitates district. Boleslav. p. 115. píše: „zakladatelem jest Beneš
z Vartenberka, číšník krále Václava“, podle Daprockého a
Červenky „Gloria domus Valdsteiniahae“; zpráva tato jest
však závadná). .listo jest že založen byl o něco později, než
město, tedy v pokročilé 2. polovici 13. stol.. jelikož dominik.
kláštery zakládány byly pouze v. městech. a že rod Valdštej n—
.ský považoval jej za svůj klášter rodinný. a sice ještě
tehdy. když hrad Valdštejn a k němu příslušnou část Turnova
již nedržel, což nasvědčuje. že byl jeho založení; (rod
Lemberský. jenž až do roku 1358 druhou polovicí Turnova
vládl. měl svůj rodinný klášter v Jablonné.— též dominikánský).

R. 1335 zmínka o trhu „0 posvícení klášterním" ve
Valdštejnské části města. ')

Známé fundace & známí převoři.

1353 Hynek z Valdštejna. pán na Skále. věnoval klášteru
O kop úroku na oděv ze svého zboží ve Volanicích.2)

1353 Jarek z Valdštejna na Turnově potvrzuje klášteru
mlýny, jež mu otec věnovala)
msta IV.47

2) Cruger. S. pulverrs. 23. června dle Paprockého.
3) pnprocký p. 9.27. cituje Dr. Šmák.
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1382. když zemřel Jan, řeč. Dikna. bratr řádu kazatel
ského. háji proti nápadu před Dvor. Deskami Zdeněk ze
Štěpanic. Jindřich z Vysoké, Albert z Lomnice. — všichni
z rodu Valdštejnského, pozůstalost po 1“ Diknovi v Záblatí,
v Leštném. v Sněhové. řkouce. že vsi tyto byly od jejich
předků a od nich samých bratřím řádu kazatelského kláštera
sv. Maří v Turnově věnoványf)

1594- převor Hanuš: Hašek z Cidliny věnuje klášteru
na výročí 2 kopy úroku ze vsi Cidlinyfl)

1396 převor Václav; Kačna, vdova po "j" Zdeňku
z Košfálova. věnuje 4 kopy úroku ze vsi Olešnice. ale
teprv. až zemře:)

1396 jeden měeštan soukenik věnoval '/._, kopy úroku ze
vsi Záhoří. a jiní dobrodinci 10 kop kapitálu na zakoupení
úroku, aby každodenně sloužena byla Mariánská matura:4)

1410 převor Jan: z odkazu Mikoláše z Jičína vykázal
Jan Žáček z Hrdoňovic vykonavatel lestamentu 38 gr. úroku. ")
Klášter zkažen byl teprv r. 14-24; „v prvních dnech postních
okolo 10. března padl Turnov do rukou Táborů; klášter
s kostelem dány jsou v požeh. a mniši zaplatili odpor svůj
hroznou smrti na hranici.“"l

Hruštice.
1552 Hrusczicz, 12 gr.

O podací dělili se pp. na Valdštejně s pp. na Rotštejně.
Kol r. 1300 bylo Valdštejnsko rozděleno na část Vald

štejnskou a Rotštejnskou: jeden podilnik si totiž na svém
díle vystavěl hrad Rotšte'jn; (Šimák |. c) dělení tomuto pro—
padlo i podací kostela v Hruštici: kostel je tedy zjištěn za
onoho času.

1362 Hynek z Lomnice. Jan a bratr z Chlumu. Důta
a Zdeněk z Valdštejna -— Zdeněk, po 'j'
Konradu.

(Jmenovaní patroni byli z rodu Valdštejnského. ač ovšem
všickni nebyli pány na Valdštejně.)

1) Archiv Čes. HI. 467
,) Li.b Er. Vlll L. 1.
") lamt Xll. 11.20

') Tamt. Xll. H.l7*) Tamt. V.|ll l.
6) Dr. Šimák. |. ©7215. dle „Starých Letop."
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1565 Jan z Rotštejna (má 1/2 podacího). Jan () Důta
z Valdštejna; Jarek a Zdeněk z Valdštejna :
Markvart. po “l"Zdeňku:

1575 plebán Markvart: (Soud. Ak. [. 109)
1585 stanoveno bylo střídavé podávání mezi: a) Janem

z' Rotštejna a nástupci; b) Jarkem z Valdštejna. Rotštejnský
presentovat hned ústně Beneše.')

A5 v této době vyšel Valdštejn z rukou rodu Valdštejn—
ského v majetek pp. z Vartenberka; ale nějakou část Hruštic—
kého podacího si Valdštejnové na čas podrželi; (r. 1406
Jaroslav z Děblic — z rodu Valdštejnského. postoupil své
právo v Hruštici, jmenovitě právo podací. Janu z Rotštejna.2)

l jinde se něco podobného stávalo. že pán, prodav
panství. kostelní podací si podržel, spojiv je s nějakou, někdy
dosti nepatrnou nivou. již neprodal; srov. na př. Cerekvice
v dekanátě Hradeckém.

14-10a) Jan z Rotštejna : Michael, po 1" Beneši,
děkanu:

b) Jindřich z Vartenberka (na Valdštejně)—Václav;
Václav ustoupit a potvrzen byl Michael.
14-15 plebán Václav; viz dole.
1422 plebán J an: (Soud. Ak. VII. 115)
14-26 Václav Daldra z Rotštejna, jiný rod : Jan. po

"l“Janu; „přístup nemožný“. obsazení tedy pouze
formální.

14-55Daldra z Rotštejna : Havel, po Janu; '
"|" 14-15 Žofka. vdova po "j" Janu z Rotštejna. smluvila

se s plebánem Václavem. že bude dávati plný desátek z dvoru
pod Rotštejnern. ze dvorce ve vsi Klokočka a z dvorce
Žebrák pod Rotštejnein: naproti tomu stanoveny byly mnohé
povinnosti plebeínovy.3

Dřepeře.
1552 Drziepcrz, 12 gr.

O podací dělilo se několik držitelů zdejšího vladyctví..
1555 Jan a ostatní z Dřepcř; Ofka, vdova po 1" Reich—

linovi z Dřepeř= Ochard (z Liběšovic) ss.Vítkem :.
m. Ak.u.235.

*) Tami. V. 232.
3) Lib. Er. X. H. 2.
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1360 Jindřich 7. Libenic; Mikoláš a ostatní synové 'l'
Reichlina z Dřepeř = Jan (ze Sobotky) ss.
Gothardcm;

1387 plebán Drudota: viz dole.
Někdy po r. 1360 byla část Dřepeř s částí podacího

přivtělena k Rohozci. jejž držel Vartenberský. jemuž byl však
1388 ku král. komoře zkonfiskován.

1394- po 'l' plebánu Drudotovi:
a) Kateřina. vdova po 1“ Markvartu z Kosti (Var—

tenberkovci)= Jan z Popovic; (tato Kateřina
měla bezpochyby na Dřepeřich zapsáno věno, iež
zkonfiskováno nebylo):

b) král, t. č. majitel Rohozce; sirotci z Přepeř;
Soběšek z ..Trocrzin“(?) — Jan. řeč.Chysk. —
Jan Hlaváč z Dřepeř — Jan z Milešova:

c) Petr ze Slivna a synové; Mikoláš Kokotek
z Denčina, jinak 2 „Korcejovic“ (Chocněiovic?)
: Bartoloměj. potvrzen byl Jan z Dopovic_

V době následuiicí vidime celé podací v držení pp. na
Rohozci.

14-17 Jan z Michalovic (na Rohozci, viz vedle) : Va—
lentin. po resign. Jana:

14-23 ., „ seděnim na Rohozci : Tomáš
(2 Týnce) ss. Valentinem;

14-35 plebán Tom áš; (Cont. X. 240) .
"l“ 1387 narovnání:
a) za desátky, jež vycházely z milosti Vračka z Dřepeř

z 1 lánu. přijal plebán Drudota 10 kop. byl však
povinen konati výročí; rozhodčí: Mikoláš. plebán
v Chocněiovicich. děkan Turnovský, .lan. plebán
v Turnově, Kuneš. plebán v Nudvoiovicích.

b) Marketa. vdova po “|“ Janu z Dřepeř, věnovala 10
kop na založení výročí;

c) na základě úmluvy mezi Drudotovým předchůdcem
Janem rozhodnuto. aby Zdeněk z Dřepeř odváděl
ročního desátku 2 kopy snopů pšenice, 2 žila, 1 hrachu
a 1 ječmene; rozhodčí: Jan z Roven. Čelák z Libo—
šovic a Jan Střichovecf)

1) Soud. Ak. ||. 418.



Vlastibořice.
1552 Vlastyborzicz, 6 gr.

panství i podací domácích pánů.

(1579 Anežka z Vlastibořic. vdova po “["Ješkovi z Dě—
čína. prodala Hanuši Danciři ze Smojna své dědictví: ve
Vlastibořicich tvrz. dvůr popl. a 22 kop úroku s podacím
kostel., ves Jivina celou. ve Třtí. což tam má. 1)

1580 N. : Jindřich; (Soud Ak. tl. 46)
1582 N. = Albert; (tamt. 11.135)
1595 Ctibor. řeč. Hrádek z Vlastibořic : Václav

(z Unhošfan) ss. Albertem; (podle následujícího zápisu
nebyla tato směna uskutečněna).

1597 Ctibor. řeč. Hrádek z Vlastibořic : Hanek (ze
Žatce) ss. Albertem;

1598 HanušDanciřleastibořic=Martin (z Drchlavy)
ss. Hankem;

1402 „ =Jan (z Jablkynice)ss.
Petrem;

1404 „ .. :Havel (z Brniště) ss.
' Janem;

1409 týž a bratr jeho Albert : Jan. po “|“Havlu;
1417 Bedřich, seděnim na Vlastibořicich ——Petr. po

resig. Jana:
1424 Václav z Doubravan. seděním na Frydšteině

== Urban (z Čisté) ss. Václavem;
1425 Jan z Doubravon. scdčnim na Frydštcjnč= Jan..

po 1“ Urbanu;
1452 Jan z Kováně : Valentin. po odchodu Jana..

Letářovice.
1552 Letharzevicz. () gr. 1569 Letarzovicz.

panství i podací Johanitů; přislušnostku komendě Dubské..
1590 žmin. o plebánu Petru;
1418 zemský komtur = Augustin. po "]"petru.

_*)Dšmuky D.z. 1.457.
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Sezemice.
1552 Sezemycz 6 gr.

Dodací Johanitů, příslušnost ku komendě Dubskě.
1577 Pavel Kabát (byl komturern u sv. Víta v Mladé

Boleslavi), zástupce zemského komtura = Bohu—
slav (z Holan) ss. Martinem:

14-24-Jan Ralskoz Vartenberka=Bartoš.'po'l'Bohunku.

Hodkovice.
1.552 Hodkovicz. 12 gr.

Panství i podací majitelů Hodkovic.
1565 Jan a syn Jan z Dražic = Petr po 'l'Václavu;
1565 „ =Řchoř po "|" Petru;
1574 „Libeno".Jan z Biberštejna—— Jan. po "|"Řehoři; '
1578 „ „ —=Petr (ze Šluknova)

anem;
1585 Bohunek Puklice z Frydštejna. jinak z Hodkovic

— Pavel (7. Vyklek) ss. Janem;
14-14-Bohunek z Kováně, jinak z Frydšteina : Václav.

o "l“Pavlu;
14-52 na Frydštejně =' Jan. po res.

Václava:
14-54- .. „=Václavpo'l'Janu.

Nadání kaplanské.
“l" 1400 Petr Horký z Chvistonos věnuje 5 kop úroku

z Chvistonos na založení kaplanství v městečkuHod
kovicích. 1)

Chocnějovice.
1552 Kocznievicz 4- gr. 1569 Chocznyevicz.
Panství i podací domácích vladyk; něco zde měl klášter

Hradištský; viz tam.
1582 a 1587 plebán Mikoláš. děkan Turnovský (Soud.

Ak. 11. 162 a 418)
1594 Janda, klient z Chocnějovic — Konrád. po

ikoláši;
14-05 Janda ze Svoiovic, seděním v Ch'ocněiovicích

= Jan (mansionář) ss. _Kunšem.
1) Lib. Er. VIll. F. 5.



Bzí.
1352 Bzie, 6 gr.

Panství i podací držitelů vsi.
1346 plebán Jan; (Regesta W. 688)
1361 Jarek z Brodu = Mauric po "l“Janu;
1416 Václav z Všejam; — Mikoláš z Kojetic = Marek.

po 1" Kuníku.

přaslavice.
13.52 Drzaslavicz. 6 gr.

panství i podací pánů z Valdštejna; podací si Valdštej—
nové podrželi. i když Valdštejnské panství 7. jejich držení
vyšlo; podrželi si totiž nějakou nivu. podle dolejšího zápisu
z r. 1407 nejspíš chmelnici. s níž spojili kostelní podací:
viz též clole zápis Jarka z Děblic.

1358 Jaroš z Valdštejna = Oto. po "]"?
1384 Jarek z Lomnice (z rodu Valdštejnských, ač snad

již Valdštejn nedržel) = Martin, po resign.
Mikolášef)

1393 plebán Tomiš; viz Vyskeř.
(1406 Jarek z Děblic, z rodu Valdštejnských: ač jim

Valdštejn již dávno nepatřil. postupuje nějaký svůj majetek.
jmenovitě svoji část podacího práva v Dřaslavicích Heníkovi
z Valdštejna na Štěpanicíchf) tento Henik též Valdštejn
nedržel)

1406 Heník z “Valdštejna. seděním na Štěpanicích :
Jan. po “I' Martinu;

1407 spor mezi 2 presentovanými; jednoho bezpochyby
presentoval pán na Valdštejně. totiž Vartenberský. a druhého
Štěpanický Valdštejn. patrně jako majitel chmelnice. o níž
zástupce jednoho 7. presentovaných praví. že. kdyby odpůrce
tvrdil, že podací právo vázne na jakési chmelnici. bude do—
kazovati. že od 10. 20. 60 roků a déle „kostel i plebán byli
v pokojném držení této chmelnice“;3) — t. j. že není vrchno
stenská. nýbrž zádušní.

Kostel jest tedy zjištěn kol r. 1340.
——l)so—ud. Ak. II. 291.

&) Tami. V. 231
a) Tnml. Vl. 6.



Jenšche
1552 Jenyssovicz. 12 gr.

panství i podací kláštera Hradištského, viz tamtéž.
1567 opat Hradištský = Alšik (oltářnik u sv. Mikoláše

v Draze) ss. těpónem;
1585 _Jan (z Bozkova)ss. Alšem;
1598 plebán lan (Soud. Ak lll. 599)
1418 opat—Filip (z Rychnova)ss. Janem:
1425 opat a lan z Vartenberka —-Valentin (z Rych

nova) po sesazení Filipa; sesazení však nebylo
podle následujícího zápisu provedeno.

14-55 opat : Václav. po "]"Filipu.

Loukov.
1552 Lukov. 12 gr.

panství i podací kláštera Hradištského; viz tamt.
1589 „Lukov včtši“; opat Hradišfský _V—-oyslav. po

1" Zdeňku;
1597 plebán Voyslav, viz dole;
14-18 opat = Jan. po "|“Václavu;
14—01byla povolena inkorporace') nebyla však provedena.
'l' 1597 za plebána Voyslava věnovali Jan a Všeslav

ze Solče kostelu 1 kopu úroku ze vsi Branžež.2)

Loukovec
1552 Lukovecz. O. „chudý“.

Dodací Křižovníků sv.-janských. ku komendě v Dubě.
1585 gener. převor = Blažej. klerik z Dubu. po [

Martinu.

Brod Zelezný.
1552 Broda. 5 gr.. „chudý“.

panství i podací držitelů Brodu.
“1565 Václav a Bohuslav ze Železnice = Martin. po

'1' Mikoláši;
1) Monum. Vuiic. V. 1821.
?) Lib. Er. Xll. J.9



=

505

1592 Zdeněk z Valdštejna Matěi, po T Václavu:
1404- Beneš a Hašek z Dětenic (Valdštejnové) Jan.

po '1' Matěji:
1414 Mikoláš 7. Dětenic (též z rodu Valdštejnského) _—

Bartoloměj (z Blížkova)ss. Václavem:
1419 plebán Jan. odešel do Smříčna; (Lib. Cont. lX. 282)

Zmínka o vikáři.

14-02 na listině' Žebínské podepsán icst mimo jiné též
. vikář kostela v Brodě. ') .

Držkov.
1552 Dryzkov, 6 gr., 1569 Drzk0v.

panství i podací majitelů Držkova.
1556 Jarek z Držkova = Matěj. po 1“ Janu;

1560 HynekaKrušina z Lichtenburka—Mikoláš, poii.
R. 1561 odevzdaell arcibiskup Arnošt ovšem s vůlí nejme—

novaného patrona. kostelní právo Cyriakům. po odchodu
plebána Mikoláše:)

1565 gener. převor Cyriaků = prof. Mikoláš. po res.
prof. Jana:

1566 „ = prof. Zdeněk. po res.
prot. Mikoláše:

1595 „ = prof. Ja 11,po prof. On
řeii;

1418 „ == prof. Drokop (z Orlíka)
ss. prof. J a n e m.

Olešnice Zlatá.
1552 Olesna, 3 gr.. 1405 „chudý".

Panství i podací dočasných pánů. později těch, kteří
sídlcli na Nistěice.

1565 (u Boskova) Havel z Lemberka = Valentin. po
áclavu:

1565 == Václav. po 1“
Valentinu:

,) Soud. Ak. IV. 15;
') Lib. Cont. l. 166
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1363 (u Boskova) Havel z Lemberka -'- Petr. po “|“
áclavu; 

1383 (u Vysoké ;) BenešzVeselí(Vartenberka na Nistěice)
=Hašek po res. Petra:

1391 Václav z Vartenberka-_-Vác|av (z Rokytnice)
ss. Haškem;

14-24 Václav z Nistěiky (z rodu Jenštejnských. kteří
kolem toho času na Nistějce nasloupili)= Cyrill.
po “|“Václavu.

"l" 1397 spor mezi Václavem, plb. „z Olešnice Zlaté“.

a Janem, plebánem Boskovským o desálky 7.hradu Navarova
a z rolí řeč. Vlkovyie u téhož hradu. Rozhodčí: Tomiš pro
bošt v „Jablonci“, Maryán. plebán zc Semil, a Martin z Vy—
soké vyřkli: pokud bude Václav. plebánem v Olešnici, bude
bráti polovici desátků z řeč. hradu. kdežto všecka ostatní farní
práva patří plebánu Bosk0vskému. v jehož farnosti hrad se
nalézá. Narovnání toto oznámil r. 1398 gener. vikáři Beneš.
děkan Turnovskýll (byl plebánem v Hruštici).

Arch.

Vysoká.
1352 Vysoka. 4- gr.

panství i podací pp. na Nistěice.
1354 „Alta“;Jindřich z Valdštejna : petr. po 1“Fra ň ku;
1369 .. .. řeč. Nástějka = Jan

(z Dolan) ss. Detrem;
1371 =Václav. po'l'Janu
Dozděii nastoupili na Nistěice pp z Vartenberka:
1392 Václav a Vilém z Vartenberka : Martin po

1- Václavu;
1398 plebán Martin; viz Olešnice. _
(l4-O7 Jindřich 7. Vartenberka. seděním na Nistěice;

C. N. 536).
1415 plebán Vachek; (DD„ XlV. t. 17).
později drželi Nistěiku Jenštejnští, viz Olešnice Zlatá r. 14-24.

Boskov.
1352 Bozkov. 6 gr.

Panství i podací dočasných pánů vsi.
[) Soud. Ak. lll. 321.
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1557 postoupil klášter Hradištský Havlu ze Zvířetic
k Semilům výměnou: Boskov. Roztoky. v Jesenném
něco. Kostři část a 2 rybníky pocl vsí Byčinaf)

1565 Boček z Doděbrad- ——,Otík po "|“ Adamu:

1581 Jindřich“kz Navarova řeč Valdštejn — Jan. pou:
1585 Hal-šekllz Lemberka (nabyv opět Boskova. připoiil

jej k 5emilům)-—*“ Álbert (z Jenišovic) ss. Janem;
1595 týž = Jan, po 1" Alši;
1597 plebán Jan; viz Olešnice.
1455 plebán Martin, odešel do Sobotky (Lib. Cont. X.).

Semily.
1552 Semyl. 12 gr.

Dodací měli majitelé panství Semilského. pp. z Lemberka
asi do r. 1402. _

1581 plebán Mikoláš; (Soud. Ak. ll. 105)

1595 Hašek z Lemberka : Maryán (z Roprechtic).
po 1" Janu.

Brzy potom nabyl panství Semilskě Jarek ze Železnice,
Valdštejn.

1406 Jarek ze Železnice.seděním na Decce—_ Beneš, po
“|"Maryanu:

1407 ,. „ „ — Vít. po res.
Beneše;

1409 = Drokop (ze Smříčna). po
anu:

1425“chík z Valdštejna : Matěj, po "l"Drokopu;
1456 Václav z Decky = Pavel. po 1“ Matěii.

Nudvojovice.
1552 Nudvoyovicz circa Turnov. 5 gr.

Panství i podací obojí roztříštěné, domácích vladyk; něco
zde příslušelo ku klášteru Hradištskěmu; viz tamt.

podle nalezené autentiky vysvěcen byl od biskupa Da—niele 1197—1214. 2)

.) pozůstet. D. Z. l. 420.
2) Lehner, l. 507.
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1359 Prkoš. — Jan. řeč. Šindel. — Rudolf. Jindřich
a Alžběta. vdova po "|" Mladotovi z Nudvoiovic
= Zdeněk. po "|"Mikoláši;

1361 Ješek a Drkoš, klienti. ——Běta z Nudvojovic
Zdislav (z Hrušlice) ss. Zdeňkem:

1387 plebán Kuneš; (Soud. Ak. 11.4-18)
1392 Všech, řeč. Šindel, jenž tvrdil, že je patronem..

a bratr jeho Jan. plebán v Turnově = Jan.
po 1“ Kunši:')

(1395 po 1" Všeslavu. řeč. Šindel. dal král jeho dvůr
Mikšovi Kokutkovi z Lažanz)

14-06 petr z Vartenberka, ——Martin. řeč. Zlý. — Petr,.
řeč.Kyselo z Nudvoiovic = Václav, po “|"Janu:

1'14-07 z odkazu Jana Kokotka z Nudvojovic vykázány
kostelu 3% kopy ze vsi Rudnice na pobožnosti; zde zmínka
o vikáři. “)

Ruprechtice.
1352 Roprechticz 6 gr.

Zdá se. že část Ruprechtic s podacím patřila k Sytové
Horní (Valdštejnům) a část bez podacího k Sytové Dolní.,
totiž hrádku v“ Loukové, v držení Lemberků; (14-37 proiedná
vána byla pozůstalost po vymřelých Lemberských na Sytové :;
Alžběta. manželka Haška z Lemberka. měla zapsané včno na:.
Sytové. Těšnově, Dodole, Rybnice, Robousích. Ru—
prechticích &v Loukovéf)

1392 plebán Maryán: viz dole:
1395 Jan z Valdštejna, seděním na Sytové Horní =>

Jiří. po odchodu do Semil Maryána;
14-13Hynek z Valdštejna. seděním na Štěpanicích : ? po

etru;
14-25 ., .. „ ..= Jan (z Brodu)ss.Janem.
"|" 1392 plebán Maryán: Jarek. kněz z Valdštejna. ví.—

nuie kostelu '.lz kopy úroku z Ruprechtic, a 1393 Václav,
řeč. Věrdunk ze Železnice. a Hynek Valdštejn též 1/2 kopy
z Roprachticb)
hm. Ak.m.59.

2) Pozůst. D. Z. |. 561.
3) Lib. Er. V. 740
*) DD. xv. r. so.. 41.
*) Lib. Er. xu. E. 2 a 14.



309

Jablonec nil/Nisou (německý).
1369 Jablonecz. O. „chudý“.

R. 1356 byl zde kostel založen a Cyriakům odevzdán.'l
1356 gener. převor Cyriaků = prof. Sebastian;
1361 „ ,. „ = prof. Lev. odchodem do

Sačan Sebastiana; v době následující byli
dosazováni vesměs professové: posledni:

14-18 gener. převor = Benedikt. po povýšení na pro—
boštství v „Libochově"(?) prof. Václava.

Rychnov.
1369 Richnow O. „chudý“.

Panství i podací kláštera Hradištského; viz tam.
1361 opat Hradištský -—'—Jan. po "]“ Janu;
1369 ., „ : petr, po rcs. Jana;
1374- „ „ f:: Detr, po res. petra;
1389 „ „ :: Šimon(erch|abi) ss.Detrem:
1395 ,. „ = Martin. po "l“Kříži:
14-18 „ „ : Jan (z Jenišovic) ss. Filipem;
1423 „ .. É Mikoláš, po odchodu do Je

nišovicValentina;
1425 totéž; Jan z Ralská—Vartenberka= Mikoláš po

Valentinovi.

Luková.
1369 Lukova. O. „chudý“.

panství i podací pp. z Lemberka k Dolní Sytové —
viz Roprechtice 14-37.

1368 „Lucov“; Jan a Hašek z Lemberka :: Mauric,
po resig. Vlčka:

1419 byl plebán Lukovský vykonavatelem v Smřičné.

Není v Rejstříku Desál.:
Hradní kaple na Rohozci.

1394- Mauric, kaplan na hradě Rohozci, stal se ple
bánem v Turnově. '

1) Lib. Cont. l. 26.
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V. Dekanát Jablonský.
Známí děkani:

1590 úvodcem v Žibřidově děkan Jablonský. plebán ve
Vartenberku; (Lib. Conf. V 8

1595 úvodcem v Mergentálu děkan Jablonský. plebán
ve Vartenberku; (Lib. Cont. V. 218)

(Od r. 1588—14-01 byl ve Vartenberku plebáncm Matěj.)
14-25 Albert, plebán v Oscčné. děkan Jablonský; (Lib._

Conf. X. 197).

Jablonná.
1552 Gablona, 15 gr.

Panství pp. na Lemberce; Zdislav z Lemberka postoupil
patronátní právo klášteru Hradištskému a biskup Tobiáš
(1279—1296) odevzdal na přání patrona farní kostel cisterc.
mnichům Hradištským; ale poněvadž cisterciáni byli z pravo—

moci biskupské vyňati, stanovil biskup. aby mniši stále zde
chovali světského kněze-p—lebána,jenž by podroben byl právu
biskupovu ')

1574 po 1“ plebánu Heřmanovi povstal spor mezi opa—
tem a profess'em Václavem s jedné. — a mezi jakýmsi Miko
lášem s druhé strany, ienž tvrdil. že byl za řádného faráře
od apoštol. stolice providován; mezi sporem Mikoláš zemřel.
načež r. 1578 arcibiskup z nařízení papeže kostel prohlásil
za stálou vikarii pro světského kněze, jenž bude pod pravo—
mocí arcibiskupovou: užitky kostelní budou patřiti klášteru
a špitálu: stálý vikář bude míti naturální zaopatření spo—
lečně s mnichy a mimo to bude ročně bráti 4- kopy na
hotovosti 2)

*) Dr. Novák. Formulář. 112
a) Lib. Er. ll. 155 (: V)pis z Vutik. Arch. v Archivu zemsk.
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představený zdejších cisterciánů slul probošt; r. 1397
probošt Tomáš: viz Olešnice Zlatá.

1378 opat Hradištský ..ku stálé vikarii“ —Matěj:
1394 „ „ ., „ —-Vavřinec. po [

Matěji;
1395 Mikoláš. po od

. chodu Václava:
1418 „ „ „ -- Matěj.poodchodu

do KunraticMikoláše;
1422 „ ,. „= Mikoláš, po res.

Matěje;
1425 stálý vikář Mikoláš resignoval.

Spitál.
Cisterciáni spravovali zdejší špitál; r. 1378 stanovil

arcibiskup, aby příjmy farního kostela, mimo vydržování stá
lého vikáře, obráceny byly ku klášteru a špitálu, viz nahořc.

Dominikánský klášter s chrámem sv. Vavřince u Jablonné.
(Není v Rejstříku Desátkovém)

Rod pp. z Lemberka založil zde dominik. klášter přiči
něním blahosl. Zdislavy. Letopisec dáisk ý ) o ní píše:

byla dcerou Dřibyslava z Křižanova na Moravě, za
liladátele kláštera Žďárského &jeho manželky 5ibylly;. .z to—
hoto manželství pošly 3 krásné dcery. jež potom mnohé chvály
došly. Zdislava. Eufemie a Eliška; 'l'lavel z Jablonné pojal
Zdislavu, která bez úhony s ním živa byla . . .“ Tato Zdislava
byla nedávno prohlášena za blahoslavenou. podle legendy
v breviáři zemřela 1252; proč se tam jmenuje „Berkiana“.
jest neznámo, nebot Berkové nabyli Jablonné tcprv kol r. 1383.

Dp. ; Lemberka považovali klášter Jablonský za svůj
rodinný, měli zde rodinný pohřeb a pamatovali naň, i když
Jablonnou nedrželi.

Známí převoři & nadání.

1402 Jarek ze Železnice (zdědil 1402 Lemberk po 1"
Haškovi z Lemberka) věnuje klášteru užilky z lesa „Janov
ský“. aby si klášter s potřebu mohl dříví bráti a dobytek pástif)

1) prameny Děj. Č. 7ll. 522.9) Lib. Er. Xll.
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1410 Hanuš Blekta z Valtinova věnuje 2 kopy úroku
z Valtinova na výročí v kapli sv. Matěje v ambituf)

1411 Jan. převor. Petr. bývalý převor.'Z odkazu Haška
z Lemberka. 1“ kol 1402. vykázal dědic Jarek z Pecky 20
kop úroku z Benešova a Bystrého (na Scmilsku, jež
Hašek až do smrti držel). Listinaz) německá: ,. . .. 10 Schok
aut des Klosters Nothdurft. auf Bier und Braten: 5 Schok
alle Jahre zum Gebaude und Besserung der Kapelle, darinnen
liegt Herr Haško von Lemberk und sein Geschlecht (rodinná
hrobka) und die letzten 5 Schok den Brůdern auf Kleider“.

Za to byl klášter povinen konati mnohé zádušní, výroční
pobožnosti. z iejichž seznamu částečně poznáváme rozrod pp.
z Lemberka: fůr Hašek. der das Seelger'ath gestiftet.

item Marušken, seine Frauen.
.. Havel, genannt Beran. seines Vaters.
„ Havel. seines Sohnes,
„ Ješko. seines Bruders.
„ Bušken von Pecka und seiner Frauen Bolken,

Katruška Herrn Haškcn Tochter
des obgenannten Jarken und seiner l'rauen

14-15převor Jan, Štěpán. podpřevor: Jindřich Berka
věnuje klášteru 13 kop uroku. 3)

Jiná zpráva o tomtéž: když r. 14-18 Jindřich Berka
z Dubé prodal svou Jablonskou část Beneši z Vartenberka.
vyhradil. co maií mniši Jablonšti: něiaký úrok v Jablonné
a 13 kop úroku v 5uché.')

Brniště.
1352 Brumis. 9 gr.13ó9 Brnyess;1384 Brum'is alias

rnyess
Dodací držitelů Brniště.
1398 Petr z Vartenberka :*: Hanek (z Vlastibořic) ss.

Ja em;
14-04 Beneš z Vartenberka. seděnim na Vinařicích

'— Havel. po “l"Hanku:
14-09Jan Velll z Varnsdorfu : Ondřej (oltářník

v Lípě) ss. Janem:

') l_ib. Er. VlllN. M. 2.2) Tnml vm
“) Tami. Vlll. EN.3.
') Dozůstal. D. Z. ll. 1-1-1.
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14-09 JadnřeleVeltl z Varnsdorfu- —Otik. po resig. On
14-22 plebánl Goto; (v Žitavě: Soud. Ak. Vll. 141).

Svíbořice.
1552 Sveborzicz, 6 gr.

1525 Soběhrd ze Stakor prodal bratřím z Vartenberka
Svobořice . . . kostelním patronátemf) Dodací drželi
Vartenberkové k některému svému okolnímu hradu.

1559 Vaněk z Vartenberka : Jan (z Krupé) ss. Vav—
řincem:

1565 : Mikoláš(z Dubnice).po
odchodu do Varten—
berku Jana:

1564- „ : Václav. po odchodu do
VartenberkaMikoláše;

1580 Jan „ „ : Tomáš, po '1' Doláku;
1589 ,. „ „ : Jindřich (z Čejek) ss.

Benešem;
1405 plebán Martin: (Soud. Ak. IV. 226)
14-22 plebán N. vykonavatelem v Osečné; Lib. Cont. X.

Zákupy.
1552 Zakup. 6 gr.

panství i podací původně domácich pánů. potom spo—
lečně s Vartenberky, posléz Vartenberkové sami.

1559 Fridolin a bratři pavel a Ondřej ze Smojna
Václav. po 1" Matěji,

1565 Vaněk z Vartenberka: — klient Ondřej Ště
pán (ze Stračova) ss. Václavem:

1565 Vaněk z Vartenbe rka: — Ondřej, klient ze Smojna
Zdeněk (z Drchlavy)ss. Štěpánem:

1569 Jan a Václavz Vartenberka-_ petr po odchodu
(do Jablonce) Zdeňka. Dlebáni. jež presentovali Vartenber—
kové. se v době následující často střídali; posledni byli:

14-11Vilém z Vartenberka : Mikoláš. po odchodu (do
Mimoně)Mikoláše;

x) Pozůst. D. Z. |. 67.



14-23 Vilém z Vartenberka ? Jan (z Hostikovic) ss. Mi—
kolášem:

14-25 „ „ Mikoláš (z Mukařova)
ss. Janem;

1452 ., „ .. = Martin, po T Mikoláši.

Brenná.
1352 Brenna, 1 gr.. ..chudý“

panství i podocí pp z Vartenberka, iako Zákupy.
1360 Vaněk z Vartenberka _ Jan po “|"Mikolášir
1361 .. ., —Kuneš. po resig. Jana;
1364 „ .. ., _Matěi, po "]"Kunši;
14-09 Vilém ., „ "* Drokop(oltářník vpra—

ze) 55. Markem:
1422 „ : Martin. po odchodu do

Doks Václava.

Mimoň.
1352 Nymans. 30 gr.

panství i podací později Vartenberské. k Vartenberku
či Ralsku.

1376 plebán Jindřich: (Soud. Ak. ]. 159)
1377 Jan a Václav z Vartenberka: Mikoláš, po T Jin-

dřichu;
1393 .. „ =Kuník. po 1" M1-

oláši:
14-08 Petr a Vilém =Eustach (z Hradiště)

53.Václavem;
14-11Vilém Šebastian (ze Zá—

kup), po "|" Eustachu;
1432 plebán zdejší byl vykonavatelem v Zákupech.

Nadání oltáře.

14-07 dali měšťané 80 kop Vilému 7. Vartenberka, sí
dlícímu na Zákupech a Petru z Vartenberka na Děvíně a ti
vykázali ve vsích Rotunda (?) a Galgcndbrfu 8 kop
úroku na zřízení oltáře Danny Marie a každodenní matury'
u něho v kostele sv. Detra.')

1) Lib. Er. Vlt. J. 3.



Špitál s kaplí.

14-06 lVáclav. plebán v Čes. Jablonci a správce špitáluv Mimoni;
14-27 Václav správce špitálu v Mimoni, stal se plebá—

nem v Dlasich.

Vartenberk.
1552 Vartmberg, 9 gr.

Danstvi i podací pp 7. Vartenberka k Vartenberku
1565 Vaněk z Vartenberka : Jan. po 1“Hostislavu;
1564- „ „ Mikoláš (ze Všebořic).

po "|“Janu;
1569 lanaVálav „ =Deptr po'l' Mikoláši:
"1588 .. „ =Matěj. po T Janu;
1590 a 1595 N.. plebán ve Vartenberku, děkan Ja—

blonský (Lib Cont. V 8 a 218):
1401 Jan z Ralská, jinak z Vartenberka : Jan. po "l"

Matěji;
1404 „ „ „ .. = Mikoláš

(oltářnik Vyšehrad.) ss. Janem:
1408 Matěj pokoj ze Stakor, poručník sirotků'l'Jano

z Ralská = Mikoláš (oltářník zde) ss. Mi
kolášem:

14-22Jan z Ralska—VartenberkaMatěj, kaplan zdejší.
po “|"Václavu.

“I' 14-06 Jan z Ralská—Vartenberka věnuje kostelu 1 kopu
úroku z Vartenberka na přilepšenou plebán0vi.')

Nadaný oltář.
14-05 Jan z Ralská, seděnim na Vartenbercc. založil

oltář B. Těla v kostele Sv. Mikoláše.“)

Suchá (Kriesdort)
1552 Cryzanivilla, 5 gr.14—05Suchá.

panství i podací majitelů Jablonné.
1578 „Cryzanivilla“; Havel z Lemberka, řeč. ze Zviřetic;

— Hašek z Lemberka : Václav. po “l"Mikoláši:.
WB. V.701.

*) Tomt. V. 701.
3) Tulnt. Vll. B. 7.



316

1379 tilíž = Mikoláš (z Hostikovíc); ss. Václavem.
Brzy na to nabyli panství Jablonského pp. z Dubé. ale podle
následuiícího zápisu měl pán z Lemberka ještě r. 1395 hlas
podacího.

1395 Havel 7. Lemberka; — Jindřich z Dubé. pán na
Jablonné = Jan. po 1"Zdeňku:

1395 „Sucha"; Hynek z Dubé, pán na Hohenšteině
: Jan (oltářníkz Lipé); ss. Janem;

1397 Hynek Beruška z Dubé. jinak 7.Jablonné =Jan.
_ po “l“Václavu;

1418 Berka z Dubé na Housce = Hanek (ze Ska—
lice); ss. Janem. _

(R. 1391 se bratří z Dubé rozdělili: na ieden díl při—
padlo zboží Jablonské: Jablonná. Česká ves a části Mar—
kvartic. Suché, Dostřelné, Kněžic. Heřmanic. 1)

později se Dubští o Jablonsko rozdělili, r. 1418 prodal
Jindřich Berka z Dubé Benešovi z Vartenberka svoií část
Jablonska: Jablonnou s tvrzí a část Markvartic a Suché
s polovici kostelního podacíhozl .

1422 Jan z Ralska = Matěj. po 'l' Jiřím.

Konratice.
1352 Conradi villa, 11/2gr.

Panství i podací domácích vladyk.
1358 matrona. vdova po “[“ Hanušovi, řeč. Dancíř. &

syn Hanuš = Petr. po "1“(?):
1368 Henslín z Bělé = Jan. po 1“ Janu.
Někdy později koupili Konraticc pp. z Dubé a drželi

ie'k Milštejnu. (1391 oddělili se někteří bratří Dubští od
ostatních a vzali za díl mimo zboží Jablonské též panství
Milšteinské, k němuž patřily i Konratice: viz Mařenice.“l

1413 Kelruše. vdova po "|" Jindřichu z Dubé : Havel.
po 1“ Heřmanu:

1418 N. : Mikoláš (z Jablonné) po ?
14-25 Kateřina z Lcmberku. vdova po T Hynku zDubé.

sídlící v Konraticích= Jan, po resig. Šimona.
_ _*)—Řádky D. Z. |. 536.

2) Tami. 11. 141.
. 3) Turnt. 1. 550.
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“i“1369 plebán Jan: Jan Pancíř. seděním na Konra
ticích. & bratr jeho Jan, seděním na „Golmicz". věnují kostelu
na slavné výročí s 8 pozvanými kněžími a věnováním 2 liber
svící a zvoněním „ku cti B. a sv. Mikoláše“ 2 gr. úroku ze
vsi Goczendorfu.')

Dubnice.
1552 Dubnycz, 1% gr.

Panství i podací domácích vladyk. později z části pp.
z Vartenberka. kteří je drželi k Vartenberku.

1365 „Dubnice“; Soběhrd. řeč. Špaček z „Cuvoltu“
(vedle psán klient 7. Jablonné) : Lutold, po
odchodu do Všebořic Mikoláše.

1569 Soběhrd. klient z Jablonné --—Jindřich. po
odchodu (do Zákup) Ličmana.

V době pozdější bylo podací rozdělenof
1599 „Dubnice“: Jan z Vartenberka, l'lanuš z Valtinova

“—Mikoláš (vikářv Litoměřicích)ss. Dříbykem:
1404-„Dubnice“: titíž : Jan, po res. Mikoláše.
1409 „Dubnice, jinak Henrici villa"; po “j" Janu spor

o podací mezi Janem z Ralska. pánem na Vartenberce. s jedné,
& Nyčkem z Doměřic. sídlícím v „Len“(?), s druhé strany.
Vartenberský uznal za plebána Deira. jejž presentoval Nyček.
vyhradil si však pro budoucnost střídavé podávání. (Lib.
Cont. Vl. 266)

14-27 plebán zdejší úvodcem v Plasích.

Žibřidice.
1552 Zytridi villa, 413/2gr.

panství i podací pp. na Lemberce.
1570 Hašek z Lemberka = M 1kolá š (od sv. pankráce) ss.

Mikoláše m'
1584- .. :: Mikoláš(z Alba ea. Henersdorfu)

ss. Fraňkem;
1590 ,. „ ——Davel(zAlbaca.)ss.Mikolášem:
159.1 „ „ : petr (hradní kaplan na Hrádku

Grot), po “[ Pavlu;
1595 „ „ ::Vavřinec(zJablonné),po'l'Detru;

') Lib. Er. l. 73.



1397 Hašek z Lemberka : Lukáš (z Dubnice) ss. Va—
vřincem;

1400 „ „ =Mikoláš(z_Křivic)'ss.Lukášem.
Brzy po r. 1400 zemřel Havel z Lemberka a Lember—

sko zdědil Jarek ze Železnice. a podle následujícího podání
též pp. z Vartenberka: (vi7. Rynoltice r. 1402).

1405 Beneš 7. Vartenberka. pán na Lemberce -— Jan.
po 1“ Mikoláši:

1418 Jan z Ralska. iinak z Vartenberka == Jan. po 'l'?
(Před ním r. 1408 Gottfried Haugvic — viz Rynoltice).

1425 Jan z Ralska—Vartenberka= Jan (z Vetzwaldu):
ss. Janem:

Jitrava.
1352 Dytheri villa. 1 gr.; 1384 Dietheri villa. alias

s. Pancratii.
Dodací držitelů vsi.

1363 Mikoláš 7. Kunvaldu ——LMikoláš. po odchodu
Mikoláše:

1370 Mikoláš z ,',Grimvaldu"= Mikoláš, (ze Žibřidic);
ss. Mikolášem;

1372 Mikoláš z „Grimvaldu“ == Mikoláš. po resig.
ikoláše:

1394 „Theodorici villa": Jindřich z Donína (purkrabí, viz
vedle)= Mikoláš. po "[ Mikoláši:

1394 „Theodoricivilla":Jindřich z Grabštejna. purkrabí
na Doníně = Jan. po' res. Mikoláše;

1395 .,Theodorici villa ad Rynoldshayn" týž = Jan (ze
onova) po res. Jana;

1423 týž, pán na Gabšteině : Jan, po res. Jana:
1424 „Dytrichsdort. jinak sv. Dankráce", týž : Miko

láš (ze Šonova); s. Janem.

Rynoltice.
1352 Rynoldi villa. O. „chudý“.

Ves se jmenovala též „Rynoldhayn“ — viz Jitrava.



Danství i podací držitelů Lemberka;
1364 Hašek a Ješek z Lemberka :* Jan. po res. Jana;
1368 Ješek z Lemberka: Pavel po res. Jana;
1402 Beneš z Vartenberka. seděním na _.Lemberce vi7

Žibřidice—--Mikoláš po odchoduJana;,
1408 Gottfried Haugvic seděním na Lemberce--Šimon.

po "l"Mikoláši;

1426 Jan z Ralsko—Vartenberka—— Šimon, po odchodu
k Dankráci -——Augustina

Osečná.
1352 Osyeczna. 3 gr.

panství i podací Majdšteinské. pp. z Vartenberka.
1363 Vaněk z Vartenberka >=Konrád. po 1“Bernardu;
1363 „ .. =Hrzek. po 'l' Kunši:
1371 Jan aVa'clav „ =Jakub. po "]“Hrzku;
1380 Jan z „ =Martin. po 'I' Jakubu:
1392Petr z „ =Mikoláš.po'l'Martinu;
1401 „ „ : Albert (ze Stvolenky) ss.

Mikolášem;
1424 plebán Albert. děkan Jablonský: (Soud. Ak. Vll. 143)
1427 Jan a Markvart z Vartenberka — Václav. po

bertu.
"B

Nejsou v Rejstříku Desát.:

Mařenice, Mergenthal.
1395 Hynek Berka — Mikoláš. po odchodu Konráda:
1397 Hynek Berka, pán na Milšteině = Šimon, po

rcsig. Mikoláše.
panství i podací pp. ,na Milšleině, pp. z Dubé; (r. 1391

oddělili se někteří Dubští a vzali zboží Milšteinské: hrad
Milštein. městečko Cvikov, ves Cvikov. Kunratice ves s tvrzí
a poplužím. Lindovy Svrchní a Doleiní, Agrina ves, Krazhart.
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Margentál ves a k tomu pustý Margentál. Lichtmvaldy oba,.
ves Krumpach. 1)

Kostel v Schónbachu, filiálka kostela v Žibřidici.

1406 stalo se narovnání mezi plebánem kostelů v Žibři—
did a v Schónbachu s jedné a Petrem Libischem & Jindři
Chem z Schónbachu s druhé strany 0 služby B. v kostele
v Schónbachu: mimo jiné bylo stanoveno. aby plebán Zibřid
ský neb jeho vikář každý týden sloužil dvakrát mši sv.; když
v týdnu připadnou 2 větší svátky. maií se o jednom služby
B. konali v Schónbachu.2l

!) Pozůst. D. Z. |. 5.31.
“) Lib. Er. V. 679.



Vl. Děkanát Hradišťský.
Známí děkani:

1357 N., plebán v Nepřivěci. děkan, byl úvodcem ve
lčím poli;

1361 Kříž. plebán v Solči. děkan Hradištský. viz Osek;
1592 Pátek, plebán v Oseku, děkan Hradišt.. viz Boseň;
1395 N., plebán v Oseku. děkan: byl úvodcem v Libo

šovicích;
1406 N.. „ v Oseku. děkan: viz Všeborsko;
1407 a 1408 Václav. plebán v Sobotce, děkan; viz tamt.:
1412 N.. plebán v Solči (byl tam Vit) děkan; (Lib.

Cont. Vll. 60)

Hradiště nl./Jizerou,
cisterc. opatství s chrámem Danny Marie.

(Gredis Monachorum )
Klášter založil některý z předků mocného rodu Mark

varticů kteří pojizerskou krajinou vládli- nasvědčuje tomu
nejen tradice, nýbrž i sousedství majetku klášterního s majet—
kem potomků Markvarticů. Podle tradice osazen byl původně
benediktiny, kteři však. prý od Heřmana z Ralská, byli odtud
vypuzeni a cisterciáni z Dlas r. 1177 na jejich misto uvedeni. 1)

Pozoruhodno jest, že klášter stál na vrchu. ač cisterci
áni zakládali kláštery obyčejně v údolích, benediktini však
na výšinách: nástupnictvi cisterciánů po benediktinech je tím
pravděpodobnější.

Známí opati:
Theodorik, zmínka 1184

.. 1189 (Regesta 1. 171 a 185)
Jan. ., 1221 (tamt. [. 500)
Jindřich. .. . 1250 (tamt. 1. 358)

_ “_*) Janauschek. Origines Cisterc.. p. 175.



322

Rivin. zmín. 1252 (Regesta !. 386)
Modlík, „ 1250 (tamt. l. 578)
H . .. opat zavazuje se 1279—1290. že u kostela v Ja—

blonné vedle prolessů bude vydržovati jednoho
světského kněze; (Dr. Novák. Formulář, p. 113)

Pavel. zmín. 1298 (Regesta ll. 675)
„ 1506 ( „ ll 875) náhrobek jeho je

zazděn v kostele klášte1ském;
Dředbor, ., 134-5 (Regesta W. 808)

1560 (podával kostel v Jezvím)
Verner. „ 1561 ( „ .. v Sánech)

., 1367 ( .. „ v Jenšovicích)
Zdislav, „ 1369 ( .. „ v l'llavici)
Matěj. „ 1372 ( ., ,. v .lezvím)

„ 1381 (Monum. Vatic. V. 57)
Václav. .. 1585 (podával kostel v Jenšovicích)

„ 1398 ( „ „ v Březině)
Nemoj. „ 14-01 ( na Oskobrhu)

.. 1410 (Lib Er. Xll T 1—5)
Mikoláš. „ 14-12 (podával kostel v Hlavici)

.. 14-15 ( ,. v Mukaiově)
Jan. ,. 14-15 ( ., ,. v Jezvím)

„ 1425 ( „ .. v Jenšovicích)

Zkažení kláštera.

14-20 — v dubnu — pan Krušina sebrav lid
k Třebechorvicům (na Oreb) a tu také byl kněz Ambrož a
Matěj Lupáč a jiní táhli spolu k Mnichovu Hradišti i dobyli
sú téhož kláštera šturmem, a vybravše a spálivše jej, táhli
ku Draze-..])

Všichni mniši bez pohromy sotva vyvázli. jelikož klášter
byl přepaden znenadání. a byl vzat šturmem; mniši neměli
výstrahy z příkladu jiných klášterů. leč snad Svatopolského.
o jehož pádu však sotva slyšeli. R. 1453 ovšem žádali ně—
kteří pozůstalí mniši ná měšfanu Bělskčm. kožešníku Blažkoví.
aby jim vrátil knihy a jiné věci klášterníf) což zdá se na—
svědčovati. že mniši nebezpečí tušili. a ony věci a tím. spíše

)Stuři Letopisové s. 57- Vavřinec z Březové. & 365: Theobald. s. 223.

dodává.až: vypálili těž městečko.Peemál. Vl.
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život chránili; ale rozhoduje zde. že klášter byl přepaden,
násilně vzat a vypleněn; Bělá a kožešník neposkytovali by
mnoho jistoty, zvláště když na blízku byl pevný hrad Bezděz-.
proto se více pravdě podobá. že ony věci dostaly se do Bělé
z lupu. anebo z paběrkování ve zpustošeném klášteře.

Zbylí. rozptýlení mniši zvolili po smrti opata Jana opata
Václava. jenž r. 14-52 formálně podával kostel v Hradišti
Rybitví. a r. 14-55 v Jenšovicích.

14-53 děje se zmínka o převoru Janu a Martinu. pro—
boštu špitálu v Čes. Lípě, viz hořejší žádání kněh z Bělé.

14-96. a ovšem i dříve. mnichů v pustém klášteře nebylo.
nebot král Vladislav svoluje Janu ze Zvířetic, aby vsi klá—
šterní. jež zápisně drží, od nikoho nesměly býti vyplaceny. leč
jen od opata a konventu. a pouze tehdy, když mniši sku
tečně v klášteře žíti a bohoslužby konali budou.
jinak nikoliv.')

Kol r. 1570 opat Hradištský Kašpar žádá arcibiskupa
Brusa. aby jeho bývalému služebníku udělil vyšší svěcenígl

R. 1575 zmínka o svěcení kleriků kláštera Hradištského.3)
Zbytky opatského chrámu popsal Vocel v Damátkách Vl. 25.

Klášter Hradištský spravoval špitály v Jablonné. v České
Lípě. s kostelem sv. Magdaleny; (r. 154-5 zmínka o Detrovi.
protessu Hradištském. provisoru špitálu v Čes. Lípě 4). po—
zději ujal se špitálního kostela v Lípě klášter Dlasský; r. 1377
odevzdán byl Hradištským špitál v Žlebích na Čáslavsku: —
viz dekanát Čáslavský.

Nadání kláštera.

R. 1884 vydal Emler „Zlomek urbáře Hradištského z doby
předhusitské“. v němž však. jak již titul naznačuje. nejsou
všechny klášterní osady popsány. Osady jsou v Urbáři číslo—
vány. první popsaná má číslo 54: —-——mimo to scházejí osady
s číslem 44. 68. 69. 70. 71, 72. 7:5. 74, dohromady schází
4-1 osad; celkem patřilo klášteru 81 osad. některé ovšem jen
z malé části.

ís. 1—53?; čís. 54- Rybitví, Hněvošice. ..Kaczyc“ horní.
Dodol, Hoškovice, Dneboh, Mužský. Dobrá Voda. Lhotice,

1) Dobner. Monum. l. 277.
2) Borový. Arcibiskup Brus. str. 90.
") Tunit. str. 174.
') Regesta IV. 808.
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Dřestavlky. Borovice. Vyskov (? snad Vystrkov). Jivina. Mu—
kařov, Mohelnice, Neveklovice. Roztkov. Strážiště, Kozmice.
Chocnějovice (jen malá část, ostatek měl svého domácího
pána). Rokyta Vápno, Hlavice Krupá Horní Olšina, Okna
Jablonec, Chlumek, Židlov (malá část), Krupa Dolni, Vicma—
nov, lizvé. Bukovina.51akory (pouze 4- úročnici) Stakořec
[! úročnik) Nemyslovice (u Bezno), Bzen (jen /2 kopy úroku)
ve Vtelně 8 lánů poplatných (za Zikmunda ve Vtelně zapsán
dvůr s 2 pluhy a 9 člověku). Trmin (1 úročnik)

6)

b)

C)

d)

rnv

——1 V

Scházejicích 41 osad lze 7. větší části též zjistiti:
z urbáře mimo pořadí: Bousov Horni, mnoho úročniků
a dvůr (str. 22). Bakov, pouze část, Veselé (str. 24),
Markvartice. 2 úročnici (str. 22). Příšovice, 5 poddaní
(str. 5). Dvory poplužní: Radešice (str. 4. a 6). Dou—
brava (str. 6.. 8.. 10). Dachouň (str. 6.. Q.). Drahobyl
(str. B.). mlýn Křižanov (str. 17.); z Bakova vycházelo
18 kop a 12 gr. úroku a jiné drobné dávky (str. 22. 2);
Zikmund zapsal: Hradiště klášter, . . . Hradiště městečko,

.Březina. Blata ;') ,
Zikmund zapsal od kláštera Hradištského: Loukov. Loučky
(Podolí s mlýnem na Jizeře). Břehy Denčina. Újezd.
Vitanovice Střišovice. podařovice. Jirsko. jednoho člo
věka v Soběslavicich; 2)

opat Dředbor prodal r. 154-5 Markvartu ze Zviřetic
panství a ochranu na (Bakov Veselí): Manikovice Dtirov,
Dtirovec s 2 mlýny z nichž jeden jest v Bakově pod
Veselim v Roztokách, užitek z lázní v Bakové s loukou
a rybníkem Dřestrašin u Bakova. ale hlavní úrok a král.
berni si klášter pro sebe vyhradilf')
r. 1556 postoupil klášter Haškovi z Lemberku na Zvíře—
ticich Bozkov. Roztoky. v Jeseněm. což tu měl. v Kostři
5 dvorů km. a 2 rybniky pod vsi Býšina. 'a Hašek za to
postoupil klášteru vsi Rokyta a Krupá:')
král Vladislav r. 1501 potvrzuje zápis klášterních vsí
mimo jiné: Proseč. Paseka, v Mohlicich (?) 2 dvory km. 5)

,) Čelakovslzý. Registr &. s. 116.9) Tnmt. s.

“) Regesta W. (018.') Pozůst. D. Z. ..420
") Archiv Č. Vl. 588.



Rychtářství Jenšovické.
1545 zmínka o mnichu Mikoláši. správci hospodářství

(grangiarius) ve Sviňanech') (Svíjanech)
1456 Zikmund zapsal Hynkovi z Valdštejna dvůr ve

Svínařich. jejž Jindřich z Vartenberka do svého života od
kláštera Hradištského koupil, a k tomu vsi. jež krychtě Jen
šovické příslušejí: Rychnov. Rádlo a 4 člověky v Nudvojo
vicích kláštera Hradištského.2)

Havraňsko.

V jmenovaném Zlomku Urbáře děje se několikrát zmínka
o „_Havraňsku“, odkudž klášteru vycházelo ročně 1031/2 měr
ospu. „Havraňsko“ slula skupina klášterních vsi v krajině
Nymburské. někdejším kraji Havraňském; již r. 1292 klášter
zde něco měl. nebot tehdy prodal opat Davel ves Chleby.
aby mohl vyplatiti zastavenou ves NemysloviceÝ)

R. prodal opat Jan (1415—1425) ves Badry a
Lhotuf) '

R.141_'5 Straniš z Kopidlna koupil na čas života od
opata Mikoláše úrok a 2 dvory v Srbcich & Sáních.“)

Na llavraňsku měl klášter podací v Sánech a na
Oskobrhu.

Pro špitál v České Lípě vycházelo úroku: z Lubna
5 kop. ze Sedlece 2 kopy. 7. Jezvěho a Valteřic 16 kop.
z Ledče 200 měr ospu. z Lochovic 8 kop. v Hoštce měl
špitál popluží. (Zlomek Urbáře, str. 20.)

Hradiště.
1552 Hradyscz,1560 Grecz Monachorum. 20 gr.

V Rybitví byl kostel farní. v Hradišti tiliální; plebán
bydlel však u liliálky._

panství i podací kláštera Hradištského.
1575 opat Hradišt. ** Chotčbor (z Bnečic)ss. Janem:
1378 „ „ = Štěpán (oltářník v Praze) 55.

Mikolášem: _
') Regesta IV. 604.
3) Archiv C. 1. 517.



1398 Ondřej. plebán v Hradišti. jinak v „Rybitví“ (Soud.
Ak. 111.349)

14-04- „kostel v Rybitví & jeho tiliálka v Hradišti“; opat
-—Eustach (ze Strážova) ss. Ondřejem;

1408 „Hradiště“: opat = Václav (z Mimoně) ss. Eu—
stachem;

1432 ,.Rybitví, jinak Hradiště"; opat _„ Václav, po "|“
'áclavu; „přístup nemožný“.

1434- „l'lradiště“;opat = Petr. po ] Václavu.
14-01 povolena byla inkorporace,') ale provedena nebyla.

Soleč.
1352 Solecz. 15 gr.

panství i podací. obojí roztříštěné, vladyk zdejších &
snad také Malo-Solečských a Malobratřických. ač o těchto
nejisto, patřil—lipodací hlas reálně k Malobratřicům. anebo

_měli-li Malobratřičlí něco v Solči; viz dole r. 1406.
1354- Nechval & Jan bratři, — Štěpán a Ctibor ze

Solče, —— Boliunek z Malobratřic = Kříž
(z Dražic) ss. Vojslavem; '

1361 plebán Kříž. děkan Hradištský: viz Osek.
1370 Ješek. řeč.Žák. — Jan. syn \leclivalův, — Ješek,

řeč. Stříhomec, — Ctibor a Vlkoš ze Solče, —
B_ohunek. řeč. Kostka, — Václav Derkal a Bo—
hunek z Malobratřic Rudolf. po j Kříži:

14-04- Všeslav ze Solče. — Mikan z Malobratřic. ——
Jan. děkan Boleslavský (? Hradištský). plebán
v Oseku. a Vít, plebán v Dohalicích : Vít.
po 'l' Detru:

(14-06 Vít. plebán v Dohalicích, a Jan. plebán v Oseku.
& bratr Beneš prodali synovci Janu a Bočkovi
z Poděbrad. pánu na Kosti. rodinné jmění v Malo—
bratřicích a v Solči; na tomto dílu váznulo 11/2
hlasu podacího v Solči.2

1427 Mikoláš z Haznburka, pán na Kosti (následkem
onoho prodeje z r. 14-06), Václav Ušák z Ob—
rubec. — Zikmund z Malobratřic, — Mikoláš
& Jan ze Solče ==—Řehoř. po "[" Vítu:

') Krofta. Monum. Vatic. V. 1821.
*) Soud. Ak. . 226.
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'l' 1596 narovnání mezi plebánem Zdeňkem '7. Malo—
bratřic a Mikulášem Studlem ze Solečku o de
sátky z Malobratřic a ze Solečku. 1)

Mohelnice.
1552 Mohelnycz. 6 gr.

panství i podací kláštera Hradištskčho. viz tam.
„Kostel Mohelnický jest v pravdě vzorem českých kostelů

slohu mm.“2

1560 opat Hradišf. : Jan (oltářník v Praze) ss. Mi
kolášem;

1405 opat Hradišt. Kuneš. po odchodu do Zdetína
Matěje:

14-22 plebán Kuneš ve vyhnanství v Žitavě (Soud.
Ak. Vll. 5).

Mladějov.
1552 Mladieyov. 8 gr.

Panství i podací držitelů domácího vladyctví; o majitelích
okolních tvrzí. kteří zde měli podací hlasy. nelze zjistiti. zdaž
a pokud tyto hlasy spojeny byly reálně s jejich tvrzemi. anebo
měli-li něco v Mladěiově.

1558 Ctibor a ostatní; — Družca. vdova po 1“ Račkovi
z Mladěiova petr. po "l"Hostislavu:

1572 petr z Dařezu; — Konrád z Mladěiova: — Janda
z Huboied; — Jan ze Samšiny; — Jakub
z Mladěiova _- Čeněk, po 1“ Petru;

1596 plebán Čeněk; dluhuie kostelu 10 kop & zava—
zuie se. že pro kostel za to koupí něiaký úrok nebo poze—
mek: prozatím peníze ty složí prostřednictvím Jana &Ondřeje
ze Samšiny & Zdeňka. klienta z_Rovně: svědek Jan, děkan
Jičínský (byl plebánem v Dol. Ujezdě.3)

14-05 Ctibor 7.Mladějova: — Jan 7.pařezu; — Drošek
z Huboied:— Jan ze Samšiny : Bohuněk. po
odchodu (do Radimč) Čeňka;

Ěer. xu.K.15.
:) Lehner, ll. 76.
“) Soud. Akl. III. 177.
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14-07 spor; iedna skupina patronů presentovala petra.
druhá Čenka. plebána v Samšiněf) v Samšině zůstal Čeněk
do 1'. 14-25. '

14-50 Ctibor a Jan z Mladěiova; — Ctibor z pařezu
ndřej. po 1" Petru.

'l' 1587 narovnán spor o desátky od poddaných lidi
(v Mladějově) Jana Kule ze Samšiny; usouzeno, aby každý
usedlík odváděl ročně 4- kopy snopů obilí: rozhodčí: Mikoláš.
plebán ve Staré, Jeniš. viceplebán v JičíněF) (Ze zápisu to
hoto jest zřejmo, že Samšinský měl podací hlas v Mladčiovč
proto. že zde něco měl.)

Libošovice.
1552 Lybossovicz, 6 gr.

Danstvi i podací Kostské.
1555 plebán Ochard. odešel do Dřepeř;(Lib. Conf.l.15).
1561 petr a Markvart z Vartenberka = Vilém, po

"1"Vítku:
1561 Detr a Markvart z Vartenberka. páni na Kosti

— Jan. po resig. Viléma:
1580 Petr z Vartenberka. pán na Kosti Šebestian.

po “|“ J anu,—
1395 týž = Václav, po T „Celáku“

(snad Šebáku);
14-05 Jan z Kunštátu (zet Detra hořejšího) Václav

(kaplan na Kosti), pán na Kosti. po odchodu
(do Sobotky) Václava;

14-11Žofie, vdova po 1“ Dctru z Vartenberka (měla na
panství Kostském bezpochyby zapsáno věno); ——

konka. dcera Jana z Kunštátu „lan. po
odchodu do Všeně Václava:

14-36 Mikoláš z Haznburka. pán na Kosti = Filip. po
Janu.

1" před r. 14-06 Vaníček. panoš ze Lhoty. věnoval kostelu
1 kopu úroku z Meziluží: Zdeněk z Rovně, poručník ma—
jetku Vanička ze Lhoty, a Zikmund. Vaničkův syn. r. 1406

*) Soud. Ak. VI. 49. 52. 56.
?) Lib. F_r. XII. B. 3.
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toto věnování provedli: podle pozdějšího zápisu též z r. 1406
věnováno bylo pouze 50 gr. — na zádušní pobožnostill

Nepřívěce.
1352 Neprzyvecz. 9 gr.

Panství i podací Kostské.
1361 Petr a Markvart 7. Vartenberka. jinak 2 Kosti =

Jarek. po "|“Pavlu;
1392 petr z Vartenberka-Kosti = Jan. po res. Jarka;
1392 „ „ „ : Petr, po odchodu Jana;
1421 Mikoláš z _Haznburka na Kosti Urban. po T

\ Petru:
1435 Václav. po 1

rbanu.
Všeborsko.

1352 Vssyeborsko, 18 gr.
Dodací z části domácich vladyk, z části vladyk z Litko—

vic (reálně. viz podávání r. 1415): o Obrubeckých nelze zji—
stiti, patřil—lihlas podacího reálně k Obrubci.

1363 sirotci Nácka z Vršec u Marketa, vdova po řeče
ném Náckovi (majitelé vladyctvi Všeborskčho). —
Arnošt z Litkovic. — Světíce. vdova po 1“ Zdeňku
z Litkovic. — Kuneš a Zdeněk, synové řečené
Světicc, — Bohuněk z Malobratřic (později mizí.
jeho hlas tedy nepříslušel reálně k Malobratři
cům). ——Běla. vdova po 'l' Oldřichu z Litkovic.
— Mikoláš z Obrubce = Odolen, po 1" N;

1396 plebán Vojslav; viz dole.
1401 Zdeněk ze Všeborska, -— Jan z Litkovic.. ——Detr

z Obrubce : Zbyněk. po "l"Vojslavu:
1404 titíž = Mikoláš (oltářníkv praze) ss. Zbyňkem:
1415 Vojslav ze Všeborska, — Zbyněk. plebán v Brodci.

Mikšík ze Solečku, — Václav z Obrubce —*
Jan (z Hlavna).ss. Mikolášem;

1415 Vojslav ze Všeborska & Zbyněk plebán, majitelé
zboží v Litkovících, — Mikšík ze Solečku.
— Václav z Obrubce = Vojslav (mansion.
pražský) 'ss. Janem:

1) Lib. Er. V. 682 a 705.
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1419 N. ze Všeborska, -— Václav z Obrubce, — Mi—
koláš. řeč. Student Vilém (z Lovčic) 55.
Vojslavem:

1428 Zbyněk plebán v Kostelci n.'L. — Zdeněk ze Vše
borska — Beneš. po “j"Janu.

“l“ 1596 plebán Vojslav vyměnil nějaké kostelní pole
s Kunšem. klientem ze Všeborska. )

“j“ 1406 Dobeš Hrzan z Újezda. seděnim v Chlumíně
(u Lilkovic). novým rybníkem zatopil zádušní dědinu, z níž
kostelu vycházelo úroku 1 kopa a 4 gr.. 2 kuřata a pecen
chleba v ceně 2 gr.; náhradou vykazuje Hrzan onu dávku
na veškerém svém majetku v Chlumíně a přidává 24 grošů
úroku na jednom svém člověku v Litkovicích.2)

*j“1406 Zdeněk, klient ze Všeborska. udělav 2 rybníky,
zatopil něco gruntů zádušních. začež dal náhradu; znalci:
děkan Hradišf.. plebán v Oseku, & N.. plebán v Solčif'l

'l' 1410 pře o desátky mezi Matějem pokojem ze Stakor
a plebánem Mikolášem; rozhodčí: Vít. plebán v Solči, a klient
Mikoláš Studl zc Solčc usoudili, aby Pokoj z lánu vsi „Lu—
žec“ (?), jejž proměnil v louku. odváděl ročně 6 korců de—
sátku a vrátil kostelu jakousi louku. jež kostelu druhdy pa
třila; & kdyby tuto louku rybníkem zatopil. má dáti kostelu
náhradu ze svých rolí u Chlumina.

Bousov Dolní.
1352 Bussov. 5 gr.

Panství i podací držitelů Bousova.
1574 Tymon z Koldic : Matěj. po "j"Milku;
1385 Jan z Michalovic = Albert. po “|"Matěji;
1404 Aleš z Dubé. seděnim na Dražicich == lan (ze

Žitovlic)ss Albertem;
1409 Kuneš z Konojed seděním v Bousově = Barto—

loměj (z Katusic) ss. Janem;
1412 Kuneš z Bousova — Kříž (z Březiny)ss. Barto

lomějem;
1413 „ ,. : Václav po "I' Kříži.

ĚEF IV.443.
9) Tamt. V. 043.
3) Tnmt. V. 070.
') Tumt. Vlll. K. 9.



Řitonice.
1552 Rzytonicz, 5 gr.

podací držitelů zdejšího vladyctví.
1595 Ctibor z Nechanic = Václav, po "]"Martinu;
1406 Jiří Haléř, poručník Ctibora. syna Vlastkova =

Ctibor, po "l“Václavu:
1407 Jiří Haléř a Vlastek z Nechanic =:- Detr. po se—

sazení Ctibora:
1411 Vlastek z Nechanic = Adam (ze Mce|)'ss. Petrem:
1414 „ „ Václav (z Udrníc) ss. Ada—

mem;
1417 = Bartoloměj (z Březiny) ss.

áclavem;
1418 Jan ze Semčic = Bartoloměj(z Chroustova) ss.

Mikolášem;
1425 „ = Václav, po “[ Martinu;
1450 „ '—'Tomáš, po resig. Ondřeje.

Osek.
1552 Ossyek. 6 gr.

Panství i podací Kostské.
1560 Detr a Markvart z Kosti = Detr, po 1“Krescenci:
1564 „ = Radeš. po 1“ Detru:
1580 .. .. „ = Jan (z Libošovic), po

1"Radesn:
1592 plebán pátek. děkan Hradišf. (Soud. Ak. lll. 51):
1595 plebán N.. děkan Hradišt. — úvodcem v l_ibošovicíeh.
1404 a 1406 plebán Jan. děkan: viz Soleč:
1415 Žofie, vdova po "j" Dctru z Vartenberka-Kosti

(Kost již nedrželi Vartenberkové. Žofie měla na panství Kost
ském bezpochyby věno. anebo jím vládla jako poručnice)
= Mikoláš, po 'j' Janu;

1455 Mikolášz Haznburku-Kosti—Václav po'j'Míkoláši:
"j" 1561 narovnání mezi opatem Hradišt. a plebánem

z Oseku Petrem o desátky z gruntů. jež klášter vzdělává v
Bousově (Horním); klášter se uvolil, že bude ročně odváděli
14 měr obilí. „jež obyčejně sluje korec". kdežto dříve vychá
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zelo pouze 9 kop snopů: rozhodčí: Kříž. děkan Hradišf.,
plebán v Solči. a Vojslav. plebán v Bosni, Ješek Tupec
z Kněžmostu a Hynčik ze Stříchoměf)

Vikář & nadané kaplanství.
14-09 Žofka, vdova po [" Petru z Vartenberka, jinak

z Kosti, věnuje 8 kop a 11 gr. úroku z Mladějova za duši
“|“ Petra a zetě Bočka, aby vydržován byl kaplan vedlc vi—
káře od starodávnaf) '

Všeň.
1382 Vssen. 21 gr.

' panství i podací Kostské.
1356 Beneš ze Sobotky (zakladatel Kosti) = petr (z

Hořelic) ss. Františkem;
(Když se kol. r. 1371 synové Benešovi Markvart a Petr

oddělili, obdržel Markvart Všeň, a držel ji k Rohozci: po
jeho pádu 1588 byla Všeň opět přidělena ku Kosti. 3)

1375 Markvart z Vartenberka (na Rohozci) Gabriel,
po “]"Detru;

14-06 Jan z Kunštátu na Kosti *'—Martin. po “|" Ga—
brielu;

14-11 Žofie,? vdova po "l" Petru z Vartenberka—Kosti.
(viz Osek) a Škonka, dcera "|" Jana z Kunštátu—Kosti
__ Václav (z Libošovic) ss. Martinem;

(Dcera vdovy Žofie. Eliška. byla provdána ža Jana
z Kunštátu, jenž byl tedy zetěm, a Škonka vnučkou Žofie;
Škonka provdala se za Mikoláše z Haznburku. jemuž věnem
přinesla panství Kostskě; vi7. l-ibošovice):

“l" 1409 Bohunek 7. Arnoštic. přebývající v Hradci n. L.,
věnuje kostelu 1-kopu úroku ze vsi Lhota Hrnčířská“

"]“14-10 Žotie, vdova po | Detru zVartenberka. odpou
ští kostelu 1 kopu 7 gr. úroku z 1/2lánu, jejž plebán Martin
koupil. a 18 gr. úroku, jejž plebání vrchnosti Kostskě platili“
ze 2 luk, z jedné u Dlukonic. z druhé u Modřic.")

1) Lib. Er. l. 32.
2) Tami. vm. H. 2.
a) Dr. Šimák. l. e.
1) Lib. Er. Vlll. H. 1.
") Tnmt. Vlll. J. 0.



\Íyskeř
1352 Vyskerz, 6 gr.

Podací. roztříštěná. držitelů zdejšího vladyctví. později byla
část připojena ku Kosti, část k Valdštejnu. ostatek byl domácích.

1363 Jaroš. Zbraslav. Nácek a Albert. klienti'z Vyskeře
Bartoloměj. po 1“ Petru;

1380 spor; jedna skupina patronů presentovala Víta
druhá Oldřicha; potvrzen Oldřich

1390 Petr z Vartenberka. pán na Kosti. ——Petr z Van
tenberka, pán na Veselím. — (též na Valdštejně), — Jan,
syn Zbraslava z Vyskře. — Václav, řeč. Lutka, — Nácek
a Jan. bratří2 Vyskře?: Drokop (z Hlavice) ss. Oldřichem;

1393 plebán Drokop;*viz vedle.
“l" 1393 vyšetřující komisaři: Gabriel. plebán ve Všeni.

a Tomáš, plebán v Dřaslavicích píší, že Oldřich. druhdy plebán
ve Vyskři, nyní v Hlavici, prodal jakési vzdálené kostelní pole
a za to koupil role v Škodějově, & Že-nynější plebán Dro—
kop koupil od patrona Jana 1 kopu úroku: „stalo se 1393
u přítomností Beneše, děkana Turnovského (plebána v Hru—
šticí), Svacha, plebána ve Vrchlabí. Bartoše, nájemce obročí
v Sobotce Vyšetřova'tel: Vilém kaplan na Skále. 2)

(Do "I' Alši z Korců ujali se 14-15 Matěj řeč. Jaas ze
Studeňan. a Aleš z Červeněvsi dědictví po Alšovi synu
Náckově z Korců: v Rokytně Mladostovč Bukovině a \/yskři
s podacím ve Vyskři a Žehouni

ÁÁarkvartice.
1352 Markvarticz. 18 gr.

Dodací právo vykonávali pp. na Rakově, ač spíše jako
majitelé Markvartic k Rakovu v neznámé době připojených;
viz podávání z r. 1388.

1355 ? = Oneš (z Petrovic u Holohlav) ss. Old říchcm;
1373 byl kostel v interdiktu pro jednání patrona Dyka;'l
1375 Dříbekz Rakova = Jacha (z Milcvic) ss. Onšem;
1) Soud. Ak. H. 57.. 39.. 01.

' .I.G 9V.
') Soud. Ak.12 20 a 270.



1380 Jan a Dříbek z Rakova : Jan (ze Všejam) ss.
Jachou:

(1383 Dříbek z Rakova zajistil manželce věno na: Sku

říně, Nlrchojedech1 Markvarticích, Lštění, „Viscynye“(?).
Štídle, Zajekuřích. ) R. 1383 přijal týž Dřibyk do spolku Ber
narda z Valečova se svým majetkem Rakov, tvrz a dvůr.
Dříclivoj, a co má ve Lštění. Zajekuřích. Markvarticích. Mrd10—
jedech. 5kuříně.2) Sjednocení toto mělo praktický výsledek;
onen Bernard byl tchán Dříbykův; viz dole r. 1390 a 1394)

1388 Příbek z Rakova.klient z Markvartic= Blažej._
po “I' J anu '

1390 Dřibek z Rakova a z Markvartic. — Bernard
z Valečova, jinak ze Křince = Kříž, po'l' Bla
hutovi;

(1394- Jitka. vdova po Dříbykovi z Rakova. prodala svému
otci Bernardu z Valečova své věno na vsích nahoře r. 1383
jmenovaných. 5

1395 Bernard z Valečova -—-—'petr. po "|“ Kříži;

14-07 po “|“ Detru nastal spor mezi 2 presentovanými:
potvrzen byl Hašek, prcscntovaný od Jana Kříneckého,
pravého patrona; ale spor trval dále; mezi sporem Hašek
zemřel, a nastoupil Detrf)

Nastoupil jiný rod.
14-18 Heník z Chlumu. seděním na Rakově == Jan,

po "|" Petru.
'l' 1404 z odkazu Dříbyka z Rakova vykázal Bernard

z Valečova, jenž majetek "|“ Dříbyka drží, ó kop úroku na
zboží Rakovském na 4- výročíř)

Samšina.
1352 Samsyna, 9 gr.

Panství i podací domácích pánů
1359 Jan Kule ze Samšiny : Jiří. po "1"Rehori:
1361 „ ,. ., = petr poresig Jiřího,
1) Pozůstat. D. Z. 1. 470.
9 am.
3) Tumt. l. 553.

') Vypis z Arch. Šatik. \ Arch. Zemsk.5) Lib. Er. V
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1568 Jan Sušec ze Samšiny Hašek. po “1“Petru;
1575 „ =Mikoláš po'l'Hašku:
1598 plebán Kříž; (Soud. Ak. lll. 4-08)
1404- Jan Bořička ze Samšiny _ Čeněk (z Březiny)

ss Křížem;
14-25 Otík Vrba z Oslavic (poručnik?) Mikoláš.

po odchodu do Katusic eňka;
1454- Dříbyk ze Samšinyr; -Detr (z Újezda) ss. Mi—

kolášem:
“l“ 1590 Jan a Ondřej. synové Jana Kule ze Samšiny.

věnuji kostelu 4- kopy úrokuf)

Hlavice.
1552 Hlavica 6 gr.

Panství i podací kláštera l'lradišf.. viz tam.
1558 plebán Chotěbor. odešel do Bnečic;
1559 opat Hradišf. = Jan (z Týnce) ss. Ludvíkem;
1569 „ „ = Jan (z Vyklek) ss. Davlem;
1570 „ „ == Havel (z Nechanic) ss. Janem:
1579 „ ,. ——Jaroš (z Krp) ss. Havlem;
1586 plebán Václav má právo své dokázati listinami.

(Soud. Ak. ll. 595)
1590 opat : Oldřich (z Vyskře)ss. Prokopem:
1596 „ =:—'Mikoláš (ze Světlé) ss. Oldřichem;
1401 byla povolena inkorporacef) ale nebyla hned pro—

vedena;
14-02opat _Mikoláš (z Křince?) ss. Mikolášem;
14-06 plebán petr. profess Hradišf. (Soud. Ak. V. 198)
14-12opat—_ prof Mikoláš. po resig' prot. petra;
1417 Jan z Ralská—Vartenberka = Šimon, po “|" ?

(Vartenberský n'abyl zde od kláštera nějakých práv).
14-18týž Mikoláš (z Čisté) ss. Šimonem:
14-29 plebán Mikoláš (Lib. Cont. X. 151).

Březina.
1552 Brziezna. 41/2 gr.; 1569 Brziezina.

Panství i podaci kláštera Hradišt.
1) Lib. Er. Xll. F. 8.
9) Monum. Vatic. V. 1821.
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1356 opat Hradišt. Václav (z Újezda)ss. Václavem:
1379 provisí apoštol. přisouzen byl kostel Detru, bez

poškození práv Mikoláše. jenž od kostela ustoupil'l
1389 opat : Mikoláš, po ] Petru:

- 1389 plebán Ondřej: viz dole;
1398 opat ——<Čeněk (z Kopidlno) ss. Ondřejem:
1404- opat = Kříž (ze Samšiny) ss. Čeňkem:
1412 = Bartoloměj (z Bousova) ss. Křížem;
14-17 : Václav (z Rítonic) ss. Bartolomějem;
1418 ,. --—Ondřej (z Jezeřan) ss. Václavem:
“l"1389 plebán Ondřej; Bohunek ze Strak je povinen

platiti kostelu 1 kopu úroku ;2) jest to as onen úrok. o němž
se děje zmínka 1411; tam se onen Bohunek jmenuje z Arnošic.

1- 1404 Matěj z „Hřec“ (Řeheč) prodal Mikuláši z Bře
ziny a Václavu ze Žďáru 1 kopu úroku ve vsi Vrbice
u Jičína, a ti úrok tento věnovali kostelu na výročí za
“I' Zdenu z Hoškovic.")

1 tohoto věnování týká se následující zápis. již třetí:
14-11Zdena z Hoškovic věnovala druhdy kostelu 10 kop.
začež byla koupena 1 kopa úroku ve Vrbiciuves tuto nyní
(14-11)na polovici drží Bohunek z Arnošic a petr Di—
voký; nastal spor. kdo má úrok platiti; odsouzen k tomu byl
Bohunekfl

Sobotka.
1352 Sobotka, 18 gr.

Danství í podací pp. na Kosti.
1358 Beneš z Vartenberka-Sobotky Jan, po T

Jachku. (Jeho synové již se jmenují z Kosti;
Beneš tento hrad na panství Soboteckém vystavěl)

1360 Petr a Markvart z Kosti ——Gothard (z Dřepeř)
55. J anem;

1364 ., „ ., : Matěj, po 1- Got
. har u;
1373 Markvart z Kosti : Petr (z Brodce) ss. Maj—

nušem.
') Soud. Ak. l. 330.
L') Lib. Er. Xll. B. 20.
3) Tant. V. 5.75.
4) Tomt. Vlll. N. 6..
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A5 vtom čase se Petr oddělil od Markvarta & vzal
za díl panství Kostské.

1576 Petr z Vartenberka. pán na Kosti —-J an (z Újezda)
ss. Petrem;

1585 Petr z Vartenberka. pán na Kosti : -Mikoláš
(z Lomnice) ss. Janem;

1592 Petr z Vartenberka. pán na Kosti : Jan (2 Ne—
přívěce) po 1“ Petr u:

1405 Jan z Kunštátu (zet & dědic Petrův), seděním na
Kosti f:: Václav (z Libošovic), po “1"Janu:

1407 a14-08 plebán Václav. děkan Hradišt. (Soud. Ak.
Vl. 137 a 224);

1411 Žofie, vdova po 'j' Petru z Vartenberka: ——Skonka.
dcera Jana z Kunštátu-Kosti (vnučka Petrova)
i“ Martin (ze Všeně) ss. Václavem;

14-55 Mikoláš z Haznburka na Kosti (manžel Skonky)
==Martin, po resig. Václava;

1455 týž : Duchek. po resig. Martina.

Boseň.
1552 Bossna, 50 gr.

Podací držitelů domácího vladyctví. rozděleného na dvě
sku piny.

1561 plebán Vojslav; (Lib. Cont. l. 52)
1566 Pešek, Příbyk a Blahut z Bosně; —- Hereš a

Ctibor z Valečova : Jan. po 1" Vojslavu;
1585 Jan z Bosně. — Jan Črnec (dole psán z Bosně),

— Blahut z Bosně. “* Hereš z Valečova =
Vojslav. po “|"Janu;

1586 plebán Zachariáš: (Soud. Ak. ll. 282)
1590 Jan Černec. — Blahut z Bosně. — Hereš z Va

lečova = Prokop (ollářnik v Praze), 55. Za—
chariášem:

(1591 Jcšck Čcrncc z Bosně a Albert Sekyrka z Lúček
vyznávají, že mají hlas podacího, váznouci na majetku jejich
v Bosni; pokud bude Cernec živ. má tento hlas míli sám.
po jeho smrti mají se oň děliti Sekyrka & dědici Černecovi. 1)

1) Lib. Er. Xll. D. 5.
22
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1412 Bartoš a Bernard z Valečova. — petr z Bosně
= pavel 2 N. 55. Drokopem.

později připojeno celé podací ke Kosti.
1424 Mikoláš z Haznburka na Kosti = Vít, po "j"Davlu:
1425 ,. ,. „ = Václav (hradní

kaplan na Kosti), po 1" Vítu; „přístup nemožný“.

Vikář.

1592 jakýsi spor mezi plebánem Prokopem a bývalým
jeho vikářem Václavem narovnal Patek. plebán v Oseku.
děkan Hradištský. ')

Nadané kaplanství.
Dávno před r. 1395 bylo zde kaplanství. ale chudé na—

dané; generální vikář dne 24/l. rozsoudil. aby patroni (Ješek
Černec z Bosně, Jan Dolák. Blahut Tvořidlo a Hereš z Va—
lečova) kaplanstvi lépe nadaliz/kdyby se to do budoucího
sv. Jiří nestalo, má plebán půllán. jenž od starodávna ku
kaplanství přísluší. ujmouti a za to mimo vikáře od staro
dávna držeti druhého. 2) Jmenovani patroni skutečně kaplan—
ství znova zřídili, věnovavše 1 lán s dvorcem čili chalupou.
k čemuž Hereš z Valečova a jeho manželka Běta přidali 2
kopy úroku ze vsi Žantova u městečka KněžmostuÍ'l

Mukařov.
1352 Mukarzov. 9 gr.

panství i podací kláštera Hradištského.
1365 opat Hradištský _- Matěj, po "]"Petru;
1564 „ ,. = Jan. po "j"Matěji;
1377 = Hanek(zMnichova)ss.Janem:
1406 .. ., = Všech. po 1- ?
1408 ., „ > Jan. po resig. Všecha;
1409 .. „ Jan. po “1“Martinu;
1415 „ „ Čeněk (7. Křivsoudova) ss.

Janem:
1415 „ ——Matěj (kaplan v Bosni) ss.

Čeňkem;
1) Soud. Ak. 111. 51.
9) Tumt. lll. „i
3) Lib. Er. IV. 395.
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14-16opat Hradištský -Míkoláš (kaplan v Nadslavi)šMa tějem
14-16 Jan z Ralska—Vartenberka = Jan (ze Zákup) ss.

Mikolášem.

Vlčí pole.
1352 Lupi campus. 6 gr.. 1369 Vlcziepole.

Panství í podací z části do r. 1363 domácích vladyk,
z části ke Kosti. r. 1398 již celé ke Kosti.

1357 Vaněk z Vartenberka, — Albík a Marketa, vdova
o 'j' Dobranovi z Vlčího pole : Jakub. po

resig. Vítka;
1363 Vaněk z Vartenberka — Albík &Ješek z Vlčího

pole "_ Michael, po 1" Jakubu;
1398 Deterartenberka na Kosti—Jiří po 'j'Míchaelu
14-01 „ „ =Jan (ze Mcel) ss

Adamem:
1403 plebán Bartoloměj; viz dole.
1414- Mikoláš Zajíc z Haznburka na Kosti ——Zdeněk

(kaplan na Kosti), po res. Bartoloměje:
“|“ 14-03 Vlaštek, klient z Chotělic, vyznává, že podle

věnování rodičů a sestry Dobky je povinen kostelu platiti
1/2 kopy úroku; patrně tito dárcové žili a věnovali někde
ve farnosti, nepraví se však. kde. Vláštěk tento úrok převádí
jinam, totiž 1 kopu na dvůr Jana Čejky v Újezdci u So—
botky, & 1._/ kopy na mlýn u Chotělic. 1)

, [ 14-06 z odkazu "]" Zbyny. manželky Jana Čejky
z Ujezdce zavazuje se týž Jan. že bude kostelu ve Vlčím
polí ročně platiti 1/2 kopy. )

Újezdec tento, o němž se v obou posledních zápisech
zmínka děje, býval někde v okolí Sobotky a Vlčího pole.

Jablonec Český.
1352 Jablonycz, 6 gr..1369 Jablonecz.

Panství kláštera Hradíšfského. podací pp. z Vartenberka
Ralska; ale klášter se hlásil též k podacímu; viz dole kol r. 1396.

,) Lib. Er. V.V565.')Soud. Ak. V. 107.
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1569 Jan a Václav z Vartenberka = Zdeněk. po "j“
bertu;

1578 Jan z Vartenberka = Vícemil (ze Sv. Pole) ss.deňkem
1582 plebán Petr (Soud. Ak. ll 102)
1589 Jan z Vartenberka—»Petr Zubrník (z Úbisla—

vic) ss. Petrem;
1589 Jan aVáclav „ = Bohunek. po res. Petra:
1596 Jarek z Vartenberka—Děčína a Jan zVartenberka

: Václav Varvort. po "]"Bohunku.
Této presentaci odpíral Matěj na základě papež. provise.

již měl na obročí na podacím kláštera Hradištského. gene—
rální vikář však na jeho provisi nedbal a potvrdil Varvorta. 1)

1407 plebán Václav, probošt špitálu v Mimoni.“

Světlá Stará.
1569 Svyetla, O, „chudý/".

Panství i podací komendy Johanitů v Dubě.
1559 „Stará Světlá“: gener. převor Johanitů : Ctibor.

po resig. Zdeňka;
1565 gener. převor ——Šimon, po resig. Ctibora;
1564- :: Petr, po odchodu _ imona;
1575 komtur Dubský Hynek:—Jan (z Lobce) ss. Petrem;
1596 „ :: Mikoláš, po resig.Václava;
1596 „ „ Matěj= Oldřich (z Hlavice) ss.

Mikoláše m:
1596 gener. převor Martin (z Vlelna—Zámostí)ss.

řichem:
1422 Jan z Ralská—Vartenberka= Řehoř, po “[“Václavu.i !

Není v Rejstříku Desát.:
Komenda křižovníkůJohanitských ve Světlé, jinak v Dubě

s chrámem sv. Ducha.

Zakladatelem byl Markvartic, nejspíše některý předek pp.
z Lemberka. (Cruger. 5. Pulveres l. 4-7. prý dle jakéhos ruko—

*) Lib. Conr. V. 201.
1) Soud. Ak. Vl. 19.
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pisu kláštera Turnovského píše. že zakladatelem byl „Chval“
(Havel). jehož úmrtí mylně klade do r. 1154.)

R. 1291 byl kostel sv. Ducha ve Světlé. „v místě kon
ventním“, obdařen odpustky. 1)

R.1375 bylo zde 5 křižovníků—rytířů nekněží totiž kom—
tur Hynek Havlovic již 6 roků, tedy od r. 1367 a Zdeněk
7. lemberka Záviš z Újezdce, Matěj z Vratislavic. Davel zEr—
váčova a 5 křižovníků-kněží z nichž první převor Jan: roč—
ních příjmů má komenda 275 kop, čili 980 zlatých florenů.
16 grošů na ] tloren počítáno; světští křižovníci konají domácí
práce. mzdy nedostávají, nýbrž pouze stravu a šat. 2)

Známí komtuři:

Hynek Havlovic od r. 1367; viz nahoře;
zmín. 1375; (podával farní kostel v Staré Světlé)

Matěj, „ 1369;( „ „ „ „ .. „)
Theodorik,. 1412; viz dole.

Nadání.

Ku komendě příslušelo panství Krucemburské čili
Dubské. )

1371 zemský převor Ješek ze Zvířetic včnujc z rodinného
majetku domu ve Světlé 3 kopy bez 14 gr. úroku ze Žibři—
dovic. 4)

1408 Jan. řečený Lulák ze Stakorce. věnoval klášteru
4 kopy úroku.“l

1409 Jindřich Blekta z Utěchovic. seděním na Volfar—
ticích, věnoval 70 gr. úroku.“)

1412 komtur Theodorik koupil za 30 kop od petra Tista
zAlbrechtic 5 kopy úroku ve Vesci Dubu & Vratisla—
vicíc

1) Regesta ||. 1229.
") Novotný. lnquisitio 32. \
s) Zikmund zapsal: Dub. město a klášter. Krucemburk. hrad. Čelakovský. Rc

gistru 110. Osady na tomto zápisnčm pnnatvi jsou dopodrobna kol r. 1567 vy
psány: Rezek: Statky zkonnskovuné r. 154-7 v anúlkůch X. 400 0 467.1: Sedláček
Hrady. X.1 Ke Krucemburkubyly též drženy Loukmec & Sezemice.

)Rlukop. Arch. Johanitů. opis Mus.

“) Lib. Er. Vlll. E68
“)Tamí. VIII.C-1,7) Temt. V."l



. Špifál.

1371 vyznává zemský převor Ješek ze Zviřelic. že
na hřbilově koslela ve Svčllé znova založil špitál na chování
12 chudých a věnoval na jeho vydržování z rodinného majetku:
2 Vince 15 kop úroku, ze Soběslavic 8 kop. z l_ična
7 kop bez 14- gn'l

S .

Z

v
P

Světlá čili Dub.

Komendni kostel sv. Ducha byl též farním.

1359 „Světlá": gener. převor Johanitů profess Jan.
po T prof. Mikoláši;

1367 „Světlá“; komtur pražský= prof. Vácha, po res.
prof. J ana;

1367 „Svčllá“; gener. převor — prof. Jan. po resig.
prof. Váchy;

1380 „Dub“; *“ prof. Mikoláš, po "[“
Janu:

1383 „Dub"; ,. ; prof. Petr, po resig.
prof. Mikoláše;

14-18 „Dub“; „ ., '—- prof. Mikoláš. po "1“
prof. Detru.

“I' 14-16 plebán. jinak převor Delr, koupil pro farní kostel
Ducha Š') kopy úroku v „Cařida“ (Křída) od Petra

olohlavfl)

Kříženec.

panství i podací pánů vsi.

1395 (u Řitonic) Jan z Michalovic = Beneš. po 1"
áclavu;

(R. 14—10zapisuie Jan Dmychel z Veselice manželčino
věno na Kříženci, vsi celé.s

14-16Jan z Veselice = Šimon. po "|" Beneši;
14-17Zdeněk z Vlčího pole = Jakub (z Lochynic)

ss.» imonem.

1) Rukop.rA£ChHlnhnnilů. opis Musei?) Lib.
8) PozůsEl. D. Z. ll. 64.
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Hradní kaple na Sobotce; nadané obročí.
1357 Beneš ze Sobotky presenloval „ku kapli panny

Marie na hradě Sobotka“ Jana (z Hlavna)
ss. Janem.

l'lradní kaple na Kosti; nadané obročí.
1358 Beneš starší z Vartenberka. sídlícína K051i.presentoval

ku kapli Panny Marie -—Jakeš. po res. Ješka:
1371 petr a Markvart z Kosli. „ku kapli Panny Marie

na hradě Kosti“-—-Šebastían. po res. Ješka;
1390 Delr z Kosti = Jan, po odchodu do Čibuze

Konráda:
1405 presenloval Jan z Kunštátu na Kosti; — 1412

Žolíe, vdova po "] Petru z Kosti: — 1414 Mikoláš Zajíc
z Haznburku; — 1424 Mikoláš z Hamburku—Kosti„ku kapli
sv. Jana Křlf' na hradě Kosti.

Hradní kaple na Skále (Hrubé).
1394 Vilém, kaplan na Skále, stal se plebánem ve

Veselím na Bydžovsku.

Hradní kaple na Troskách.
1435 Petr. kaplan na Troskách. stal se plebánem v Turnově.



VH. Děkanát Kamenecký.
Když krajský úřad převeden byl z Boleslavě na hrad

Kamenec, slulo Boleslavsko „Kamencckem“;') název “zůstal
dekanátu. i když hrad Kamenec dávno byl opuštěn.

Známí děkani:

1585 Václav. děkan Kamenecký, plebán v N .. (Soud.
Ak. H. 205); v Katusicích byl 1580—1592 ple—
bán Velislav:

1596 a 14-06 Ondřej. plebán v Bezně, děkan; viz Bezno:
14-07 a14-14- Václav, plebán v Kování. děkan Kame—

necký; viz Bezno a Kováň:
1421 Václav, děkan Katusický. — do r. 1414 Kováň

ský, děkan Kamenecký; viz Katusice.

Stará Boleslav.

Kollegiátní kapitula s chrámem sv. Václava.

R. 1059 podniknul kníže Břetislav ]. válečnou výpravu
do polska. jíž se súčastnil též pražský biskup Šebíř; e—
chové vnikli do Hnězdna a zde v arcibiskupském chrámě
uloupili mnoho pokladů a ostatky sv. Vojtěcha a sv. 5 bratří.
Kníže i biskup byli v Římě obžalováni z těžkého provinění,
totiž z hrozné svatokrádeže; v Římě nastalo přísné vyšetřo
vání; „. . . jedni nalezli, aby kníže zbaven byl všeho důsto—
jenství a po 5 léta byl u vyhnanství; jiní usoudili, aby biskup
sesazen byl se všeho kněžského úřadu, jak dlouho bude živ,
a přebýval v klášteře mnichů; jiní volali. aby obadva udeřeni
byli mečem klatby.“

Zatím přibyli do Říma poslové knížete i biskupa. —
letopisec Kosma má za to, že nepřišli s prázdnýma rukama;

1) R. 1088 byl kapitule Vyšehradské věnován a r. 1150 potvrzen nějaký příjem
: .provincic Knmcnccké“ (Regesta l. 79 u 94): obě listiny jsou ovšem závadné. do
kazují však. že tehdy. když sestaveny byly. nějaký kraj Kameneckým se jmenoval.
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papež vyřknul u přitomnosti českého poselstva: ..... kdož
takových věcí se dopouštějí, káži Božské výroky, aby mečem
klatby byli udeřeni: ale poněvadž vy. buď z nevědomosti.
bud' z příčiny dobrého úmyslu tu věc jste učinili. rozkazu—
jeme. aby za toto tak opovážlivé předsevzetí kníže váš i biskup
vystavěli klášter všemi kostelními potřebami a poctami
dostatečně zvelebený na místě k tomu přiměřeném, i aby
osoby způsobilé a sloužícího žákovstva povinnosti zřídili.kdež
by pilná služba B. povždy byla konána“

. . kníže rozkazů apoštolských jako Božských rozkazů
uposlechnuv,ke cti sv. Václava mučenníka na hradě
Boleslavi při řece Labi, kde týž svatý někdy blaženě pod
stoupil smrt mučennictví,překrásný vystavěl klášter.
ve kterém, jak se i podnes spatřuje. Bohu slouží hromada
bratří četná a jest proboštství a basilika velice zbožná“)

pro novou kapitulu byl vystavěn též nový kolleg chrám
ku cti sv. Václava. jenž byl dne 19. května 104-6 od biskupa

ebíře vysvěcen.) Chramcm kollegiátním stal se tedy
nový chrám sv. Václava. ale kapitula později sluje oby
čejně i v listinách úředních „Kapitulou sv. Kosmy a Dami
ána“, zajisté proto,že prozatím. než vystavěn byl chrám
sv. Václava. nové kapitule byl kollegiátním chrámem od Bole—
slava vystavěný kostel sv. Kosmy a Damiána, jenž byl potom
zbořen. Něco podobného stalo se později v Milevsku: opat—
ským chrámem byl tam chrám Danny Marie. ale klášter se
často i v úředním jednání nazývá „Klášterem sv. Jiljí",
poněvadž kostel sv. Jiljí byl prozatím konventním. než opat
ský chrám panny Marie vystavěn byl. Kapitula se však též
často nazývá .,Kapitulou sv. Václava"; na př. 1589 udě
luje papež Václavu z Chotělska provisi na nějaké obročí
bez duchovní správy na podacím probošta, děkana a kapituly
sv. Kosmy a Damiána. „jinak sv. Václava“ v Staré Bole—
slavi;3) 1598 uznal oltářník sv. Vavřince v kostele Pražském.
že z důchodu tohoto oltáře má vycházeti ] kopa úroku pro
Detra. děkana. a Maurice. kanovníka kostela sv. Václava
v Staré Boleslavi')

') Kosina:> prameny Děj. Č. ll. 78—79.") Tamt. p.
3) Krofta. Monum. Vatic. V. p. 160.
') Lib. Er. V. 4-03.



5 nynější kryptou, zasvěcenou sv. Kosmě a Damiánu.
není tedy kapitula v jiném historickém nebo právním spojení.
leč že má týž titul, jako bývalý Boleslavův chrám. jenž byl
prozatím chrámem kollegiátním. l v chrámě svatovítskěm a
Břevnovském byla krypta zasvěcena sv. Kosmě a Damiánu:
byl to obvyklý titul pohřebišť; jelikož tito světci byli lékaři,
jeví se tím něžná víra v slavné vzkříšení tčla.

1278 bylo zde vedle probošta a děkana 12 kanovníkůzll
1577 „ „ „ „ „ též 12 :2

1552 „ „ „ „ „ 16 „ _3)

probošta presentoval král. děkana a kanovníky volila
kapitula. .

Známí probošti.
V nepravé zakládací listině podepsán jest vedle biskupa

Šebíře též Meynhard a „řeholníkaplani“ (religiosi capellani)
Bohusud. Dodiva, Mák a Bošík;') domněle byl Meynhard
prvním proboštem. a oni 4- „řeholni“ kaplani prvními kanovníky.

Heřman, cizozemec. stal se 1099 biskupem Pražským.)
Meynhard, r. 1122 stal se biskupem Pražským.")
petr. zmín. 1160 a 1165 (Regesta [. 155 a 157)
Kuno, „ 1167 a 1181 ( „ 1. 158 a 166)
Dříbyslav, „ 1184- a 1189 ( ,. l. 171 a 185)
Krištofor. „ 1195 a 1197 ( 1.190 a 195)
Ondřej. „ 1201 ( „ 1. 206)
Bohuta, „ 1222 a 1237 ( „ 1. 504 a 429)
Tobiáš. „ 1237 „ 1. 451)
Kuno, „ 1244 a 1249 ( .. 1.525 a 575)
Dardus. 1276. 1298. 1500 (Regesta ll. 4-18 a

771 a Památky Vl. 95)
Bernard z Kamence, zrnin. 1551 a 1559 (Regesta

111. 6181, IV. 256)

Petr. zmín.1551;7) 1554 podával kostel v Drahobudicich:
1) Regesta ll. 772.
=*) Lib. Er. 11. 141.

5) Rejstřík Desát. p. 18.
') Regesta l. 49.
') Kosmos. prameny Děj. Č. ". 142.
6) Catalogus cleri, series episcopor. Prag.
7) Balbín v Epit. p. 196 píše. že má z Archivu panen. klášteru v Brně zprávu..

že r. 1551 petr. probošt Boleslavský. dovoluje liliólnímu kostelu v Divúcích u Nikolčic
na Moravě. aby tam každý týden slouženy byly 2 mše sv.



Záviš z Račiněvsi, zmín. 1361 (Lib. Cont-. l. 154)
„ 1362 (Lib. Er. [. 41).

Někdy před r. 1362 založil Karel IV. v k05tele Draž.
novou prebendu. jež"spoiena byla s proboštstvim Boleslav.;
Záviš byl první, jenž tuto prebendu držel; (tamt)

Jan, vévoda Těšínský, byl presentován 1362 králem
po "] Záviši: (Lib. Cont. ]. 180) l 1362:

Petr z Janovic, prescntován 1362 po 1"Janu Těšín.;
(Cont—.l.189); r. 1380 obdržel papež. provisi ku
proboštství Praž. (Krofta. Monum. Vatic. V. 47):

Jan z Janovic.zmín.1392;')
Vilém z Haznburka. zmín.1396 (Soud. Ak. lll. 205):

r. 1398 směnil proboštství s Vlachníkem. pro—
boštem Litoměřic.; (Cont. V. 311):

Vlachník z Veitmile 1398, T1399 (Cont. Vl. 8);
Jan z Dráhy 1399 (tam.) — 1401;)
František z Jevíčka 1401 zmín. 1420:a)
Michael. zmín. 1421 (DD. XXlll. [. 42)

„ 1426, notář král. (Arch. Č. l 27);
Jindřich Šlik zm. 1455 (Cont. X. 242).

Obročí proboštské.
R. 1338 probošt Bernard prodal něco ve Všelisich

a stržené peníze obrátil na zlepšení probošt. zboží v podě
úsích Drahobudicích a Hačkách (Hatě?) — přísluš—
nost k Červenému Hrádku; )

1377 potvrdil probošt petr Bohunkovi z Hvozlic. řeč.
Kozlík držení nápravnického dvora v Drahobudicích za ně—
iaké služby; 5)

1401 probošt Jan pronaial proboštský dvůr Slepeč
(u Benátek) (in 7yepecz) za ročních 22 kop:0)

1380 arcibiskup svoluie. aby probošt Detr prodal Ma—
lešov (u Štětí) Jindřichu Škopkovi z Dubé na čas ieho

)R 1392 zřízen oltář v Janovicích za souhlasu Jana z Janovic. probošta

Bolesl'm. (1DD. XX"I. 26
")1 401 král Václav lV. ásvolil. aby Jen postoupil proboštství Františku. notářikrál. (pclzel. Wenzel lV.
* Podepsňn jako pkancléř na listině Korunské. Pungrl. Urkundcnbucli von

Goldenkron. p.
) Regesta IV. 220.
") Lib. Er. ||. 140.
6) Rukop. kupitul.. opis Museiní.
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životaf) Jiný list téhož arcibiskupa. že Malešov patří k pro—
boštství se všemi užitkyř)

R. 1361 podával kostel Malešovský probošt, r. 1380 však
Heník z Dubé.

Hlavní příjem k obročí proboštovu vycházel z Boleslavě
samé a okolí.

Obročí kapitulní.
Dle Rejstříku desátk. str. 18—21 byly kanovnické pre—

bendy: v Hřívně. dvůr allodiální. v Košátkách. Konči
cích. Hovorčovsi. Nedomicích. Sušně. Ohařích.
Hlavně Rynšově. Vršci. Slivnč. Bisni (Byseň?). Bili—
chově, . .. Dopovicích. Dřevčicích. . .. v druhémHlavně.
v Sedleci.

(1386 dvůr v Hlavně Rynšově. příslušný ku kustodii,
prodán byl pod purkrecht Janu z Hlavna za 4-2 kop a 10 kop
úroku & nějaké drobné dávky.) ;;)

1401 byl narovnán spor mezi kapitulou a Detrem z Vrát—
kova (u Česk. Brodu) na ten způsob. aby Petr ze dvora.
jejž ve Vrátkově od kapituly drží. odváděl ročně po 4-0 kor—
cích pšenice. žita a ječmene. 30 kuřat a 30 gr. úroku. pod
daní z Vrátkova celkem 100 korců ospuf)

(14-36 Zikmund zapsal ves Vrátkov. kanovnictví v St.
Boleslavi.) 5)

14-36 Zikmund zapsal Klčín. ves kanovníků Boleslav")
14-62 děkan Zikmund dokázal. že r. 1407 bylo kapitule

zapsáno 9 kop úroku na Opočně (zašlěm. někde v okolí
Boleslavě). 7)

14-76 — 6 člověků ve Vclencích, patřících ku zvo—
nictví v St. Boleslavi. mají zůstati při proboštstvís)

Kapitulní chrám sv. Václava byl též farním; právním
farářem byl kapitulní děkan: (r. 1337 papež nařizuje opatu
Břevnov.. aby Jaroslavu ze Zlína. plebánu kostela v Dsínci.

1) Pumót. VI. 96.
* Tom!
a) Lib. Er. X. M. 3.
') Taml. Vlll. C. 10.
“) Archiv Čes. l. 517.

“; Tnmt. st. 540. a Čelakovský. Registru. s. 114.7 pozůsl. D. Z. ll. 319.
5) Archiv Čes. IV. 311.
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opatřil děkanství Boleslav., „...s nímž je spojena du—
chovní správa.“) ')

Zmínka o kapitulní škole.
R. 1598 mezi nižším duchovenstvem děje se zmínka

o rektoru školy?)

Nadané oltáře.
Dodle Rejstříku desátkového str. 19 r. 1352: oltář sv.

Václava u obrazů; oltář sv. Václava v Kryptě: jeho
oltářník se jmenuje „hrobník“: u ténož oltáře druhý oltářník
„in virtute tua": oltář sv. Kateřiny; r. 1367 oltář sv. Micha—
ela „pod varhanami“; oltář sv. Jiří, oltář sv. Mikoláše.

Ostatní.

Roku 1339 Jandá z Hlavná založil oltář sv. 5 bratří
mučenníků úrokem z Ujezdce & Hlavna.3)

R. 1399 Aleš z Vrábí založil oltář Všech Svatých
..v kollegiátním chrámě sv. Václava“, jinak Kosmy a
Damiánaf)

14-06 pražský mčšt'an Duchek Rymer založil oltář sv.
Martina; věno 10 kop úroku z Byšic. Všetat a Dřízf')

14-06 Jan Martovec. plebán v Kounově. založil oltář
panny Marie nad Kryplou: věno () kop úroku z Obříství
a 6 kop z Krušovic.“)

R 1407) zmínka o oltáři sv Jana; (Arnošt z Rajšic
vyznal že jest povinen vypláceti z Rajšic oltářům sv. Jiří a
sv.Jana po 2/2 kopy úr70.ku

14-10Všebor z Chrástu založil oltář sv. Stanislava;
věno 8 kop úroku ze Zboží a Straka)

14-04- Jaroš z Ryznburku. sídlící v Opočně. (někde neda—
leko Boleslavě). založil oltář Nejsv. Trojice & Danny Marie. ")

14-16 bylo rozhodnuto. že Jan Radlička ze Smrkovic
povinen jest ročně platiti 10 kop k oltáři sv. Doroty._sv. Da

_Wísy Vutlikbv Zemsk.Archivu) Lib. Er.
a) Regesta lVVI256
4) l_ib. Er.
;) Tomt. Vll. l- 0
“) Tnmt. Vll. l'l.

umt.
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nen a sv. Mučenníků:') patronát tohoto oltáře měl Jan z Mi—
chalovic, pán na Brandýse a Toušeni; na přání patronovo
bylo toto oltářnictví r. 14.17“ přeneseno do kostela sv. Kle
menta: viz tam.

Ostatní kostely Boleslavská.
Kostel sv. Klementa.

R. 14-17 bylo na žádost patrona Jana z Michalovic ol—
tářnictví sv.. Doroty převedeno 7. Koleg. chrámu do kaple sv.
Klementa. „jelikož chrám koleg. jest duchovenstvem hojně
opatřen, kdežto kaple sv. Klementa na hřbitově jest od mnoho—
let bez služeb B.“2)

Založení tohoto kostela klade tradice do doby knížete
Vratislava l. a sv. Ludmily, dává mu však titul sv. Cyrilla a
Methoda. 3)

pravdivé jádro této tradice snad jest. že vlivem sv. Lud—
mily přišli sem sv. věrozvěstové Cyrill a Method. a sice spíše
z Dšova—Mělníka, rodiště sv. Ludmily, než z prahy, a zde
nad ostatky sv. Klementa sv. tajemství konali, načež dříve
nebo později zde byla vystavěna kaple sv. Klementa, jako na
mnohých jiných tehdejších hradech veřejných.

Tato domněnka však předpokládá, že již dříve. než si
Boleslav nový hrad zde vystavěl, nějaký pomezný hrádek Čili
stráž Dšovanů zde byl; a diviti bychom se musili. majíce na
paměti dědičný hřích všech 5loVanů, nesvornost totiž. kdyby
Dšovani pomezního hrádku zde neměli, nebot zde stýkali se
5 kmenové: Dšovani,-Češi. hned za Labem. a Chorváti, hned
za Jizerou, jež původně tekla mnohem blíže kBoleslavi. než
nyní: (Drahomíra, jež po zavraždění sv. Václava utekla „do
Chorvat? nemusila tedy utíkatí daleko).

Hrad, jejž si Boleslav zde vystavěl. nevylučuje, že již
dříve hrad zde byl, jehož jméno však neznáme; letopisec
Kosma, mluvě o stavbě hradu Boleslavova, klade zvláštní dů—
raz na to, že stavěl jej způsobem „římským“. totiž z kamene. *)
_Wer. XI.N.14. _

L') Tamt. Xl. N. 14.
3).. Vratislav vystavěl v praze kostel sv Jiří a v Boleslav-i kostel sv. C)

rillu :: Melliodu." — Vložky ve Vokounovč Neplochu. Prom. D. Č. III. 466. pod

čarou. Srovn. l“l3.11l|-)binovopovi2dúni v Epilome. p. Š) a 195.') Pra .Č. ||.

\
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Jako hrad Boleslavův nevylučuje nějaký hrad starší. podobně
i Boleslavův chrám sv. Kosmy a Damiana nevylučuje starší
chrám sv. Klementa; na leckterém tehdejším veřejném hradě.
na př. na Libici. bylo již tehdy více kostelů; kostel sv. Kle
menta stál již. když v 11.stol. stavěli koleg. chrám sv. Václava.
nebot jak podnes vidíme. vyhnul se kostelu sv.—klementskému.

Kostel sv. Kosmy a Damiána.
Boleslav. bratr sv. Václava. údělný kníže části Dšovska.

vystavěl u svého nového hradu Boleslavě chrám sv. Kosmy
a Damiana: ve výroční den jeho posvěcení byl u jeho dveří
sv. Václav zavražděn. Chrámek tento byl zbořen. když v 11.
stol. na jeho místě. nebo těsně vedle něho. stavěli kapitulní
chrám sv. Václava; dle starobylé pověsti nezbořili onu část.
kde byl sv. Václav zavražděn.

Farní kostel Panny Marie.
Dodaci děkana a kapituly.
1352 pavel. plebán Bolesl.: (Rejstřík desát. 19.)
1378 děkan a kapitula : Beneš. po 1“ Davlu:
1385 zmín. o Beneší, plebánu v St. Boleslavi. „totiž

Panny Marie“ (Desát. IQ.)
1396 Šimon. vysvěcen na titul kostela Bolesl')
1407 děkan a kapitula —-Mikoláš (z Deček). ss. Ši

monem:
14-17 : Havel (z Vlíněvsi). ss. Vác—

avem.
'I' 1377 ves Křeník a přívoz sluší k faře Boleslavskéle
Začátek tohoto nyní velkolepého a oblíbeného poutního

chrámu ozdoben jest krásnou pověsti o nalezení kovového
obrázku Danny Marie.

Když r. 1420 v červnu arcib. kancelář Drahu opustila.
stanula v St. Boleslavi. kde zůstala až do ledna 1421; podle
Vavřince z Březové 3) „vytáhli husit. pražané dne 13. dubna 14-21
vojensky... nejprvé k Toušeni.... kteřižto (totiž obhájci Tou
šenč) ve 3 dnech dali jsou se jim... a osadivše jej, táhli
k Brodu Českému“ Boleslav tedy zůstala prozatím na pokoji.

. 1) Ordinationes. p. 19. .
7) Soud. Ak. V". 190
3) Drum. D. Č. V. 478.
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ale ne na dlouho. když ta rána B.. t. j. porážka křižáků
v atecku. na den sv. Františka 14-21 Dražanům oznámena
byla. pražané s těmi. kteří Boleslav St.. již Michalec ob—
sazenu měl. obdrževše, do města Dražs. s pěním... a zvo—
něním se navrátili."') Byla tedy Boleslav od Husitů zpustošena
r. 1421 okolo 4-. října. ač jí „Michalec“, totiž Jan z Micha—
lovic, pán na Brandýse a 'l'oušeni. bránil; duchovenstvo se
rozprchlo do vyhnanství; r. 14-25 rozptýlení kanovníci zvolili
děkana „kostela Bolesl., jehož budovy a stavby jsou
zlobou bezbožných kacířů pobořeny a zkaženyfd)

Bezděz (osada pod hradem).
1352 Bezdyez 2 kopy. 1384-Bezdyezie.

panství i podací ku král. hradu Bezdězi.
1293 plebán A|(hert): jelikož některé' kostely, posud fili

álky farního kostela sv. Jiljí v Bezdězích, staly se farními,
dal král kostelu náhradou úrok ze vsi Zbyněs)

1331 Dřída, plebán v Bezdězíeh, syn Zbyslava z „Bra—
denína“ (snad Hradenína), obdržel papež. provisi na kanonikát
v Satseef)

Na začátku 14. stol. bylo král. panství Bezdězské v zá—
stavním držení Berků z Dubé, ale za Karla IV. bylo opět
královským: když r. 1337 Hynek Berka z Dubé právo měst—
ské z Bezděz převedl na nově založené město Bělá (viz tam).
zůstal farní kostel v Bezdězích.

1336 Berka z Dubé presentoval za plebána Habarda.
s čímž král Jan souhlasil, uložil však Habardovi, aby v kraji
Boleslav. a Litoměřic. vybíral král. bernif)

134-4-plebán Habard; viz dole.
Když Karel [V. založil augustín. klášter na Karlově

v Praze, postoupil mu nejen patronát. právo nad kostelem
Bezdězským. nýbrž vymohl v Římě 1352 . . i jeho inkorporaci ;“)
od té doby byla zde pouhá „stálá vikarie“. osazená professy
karlovskými.

1) Drem. D. Č. V. 513.
2) Lib. Cont. X. 93.
r.) Regesta ll. 701 a 1071.
') Valik. výpisy Arch. Zem.
“) Regesta l\". 142.
s) Klicman. Mon. Valic. l. 736.
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1558 „stálá vikarie;“ opat Karlovský r'- prof. Šimon:
1565 ., ,. .. „ = prof. Havel, po

1"Šimonu.
Stáli vikáři .se často střídali; poslední:
1409 opat : prof. Šimon. po "] Janu:
14-25 ,. prof. Mikoláš. po 'j' Šimonu;
14-56 byl plebán zdejší vykonavatelem v Bezdědicích;

Kaplani, nadaná kaple, škola.
1544- opat Zbraslavský z odkazu Heřmana. “biskupa

Varmienského. opatřil pro kapli sv. Michaela v kostele Bez
dězském 7'/2 kopy úroku. jejž koupil od Jana z Hrádku na
jeho třetinědědin v Konárovicích, Lhotě, Vrkolči (nyni
Hejkolec) & v Souškách. vše u Starého Kolína: ztoho
bude doslávati: kaplan 5% kopy, klášter Zbraslav. za obsta—
rávání llz kopy. kostel a žáci 1% kopy: tento kaplan bude
konati své povinnosti vedle jiných kaplanů kostela zdej—
šího; plebán Habardf)

pro kostel vycházelúrok ze vsi: Radkovice, Vojetín.
Zbyny. Lukazl

Mšeno.
1552 Mssen. 1/2kopy. 1569 Mssien.

panství i podací Bezdězské.
1559 Albert, plebán ve Mšeně; (Tadra, Cancellaria

Arnesti 299)
1568 král = Bohunek (z Hořic) ss. Hynkem;
1575 ,. „: Mauric(oltářníkv5t.Boleslavi) ss.Janem;
1591 plebán Václav: viz dole:
14-10král = Michael. po "] Václavu:
14-15 plebán Michael; viz oltář.
“l“1588 Chvalik ze Mšena věnuje kostelu 2 kopy úroku.

— na výročí. — jež koupil od klienta Hrdoně 7. Nosálova,
jinak z Repnicř)

Kaple sv. Václava.
1590 plebán Chorušický Petr koupil od měšťana Mšen—

1) Regesta lV. 501.
") Hummeršmíd. Prodromus p. 225: Truhlář ..Cntulogus', p. 19.59. má více

Čistá a nemá Radkovice.
:|) Lib. Er. XII. B. 6.
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ského 1/2 kopy úroku; 1391 postoupil jej plebánu Mšenskemu
Václavu pro kapli sv. Václava

14-16 Detr, klient z Mšena. věnuje 1 kopu úroku. aby
plebán nebo jeho vikář v kostelní kapli sv. Václava každý
týden sloužil mši sv.:“) kaple tato neměla tedy vlastního kaplana.

Nadaný oltář.
14-13plebán Michael; Ješek Chmelík z Újezda založil

v kostele sv. Martina oltář panny Marie a sv. apoštolů:
nadání: 8 kop úroku ze Stránky.“) Věnování se stalo
již r. 1405.

Chotětov.
1352 Chotietov. 24 gr.

Chotětov patřil král. komoře a byl spravován s hradu
Bezdězského

1377 král -.De1r po “l"Janu;
1379 *Mikoláš po "l"Detru;
1380 „ = Dříbyk, po resig. Mikoláše;
1387 plebán Dříbyk. měl býti sesazen; (Soud. Ak. 11.415)
1398 byli 2 presentováni: jeden z presentovaných od—

volává se na list markraběte Prokopa, jemuž byl Bezděz za—
staven: podle toho jednoho uchazeče presentoval král. druhého
markrabě; potvrzen byl Petr. jenž se však na přání královo
kostela zřekl. *)

1423 plebán Václav ve vyhnanství v Žitavě; (Soud.
Ak. VII. 116)

14-34-Jan z Michalovic (zástavní držitel Bezděze) ---7Jan
(z Debře) ss. Václavem.

Bezno.
1552 Bzen, 30 gr.

Panství i podací domácích vladyk.
1369 plebán Adam, viz dole.
1374- Bohunek z Libyše (dole psán „z Bezna"); Ješek

z Bezna ———__Ondřej. po resig. Adama:
1) l_ih. Er. Xll. D. 5.
") Tamt. Xl. N. 8.
")T amt. |x. O
') Soud. Ak lll. 0338. 364.
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1398 a 1406 plebán Ondřej. děkan Kamencckýztl
14-23 plebán Mikoláš. v Žitavě ve vyhnanství; (Soud.

Ak. V11. na)

"I' 1369 plebán Adam: Bohunek z Libiše, řeč. z Bezna.
věnoval kostelu 5 měr polí nazádušní výročí. k němuž má
pozvati plebáná z Čejek a 3 chudé nasytit; týž Bohunek
.„patron“ mimo to věnuje 1 kopu úroku z Pětikozel na vy
držování lampy. 2)

"j" 1393 Sudka, vdova po ] Jindřichu z Háček (?, u
Sovinek je Klučka) včnujc kostelu 10 měr poli mezi Beznem.
'Vtelnem. a Hájkem. za souhlasu dcery Domky. manželky Zdeňka.
klienta z Beznařl

"j“ 1400 Lukáš, klient z Bežná. věnoval kostelu ] kopu
úroku. již v Drosenicích koupil, na dvojí výročí a rodinný
pohřeb v kostele. *)

"l" 1404- Bohuš' & Sulek z Kovaně věnují kostelu 11.5
kopy úroku ze Všelis:“)

"|“ 14-08 Ctibor Čepec z Libyše věnuje “iglánu na výročí;“)
"l“ 1408 Macek z Doubravic věnuje na výročí 5 kop a

15 gr. úroku. totiž 3 kopy z Březiny, ostatek z BeznaÍ)
"l" 1406 Bohunek z_Bezna věnuje na výročí ] kopu

úroku z jednoho úročnika v Bezně.sl

Nadaný oltář.

1399 Bohumil a Čeněk z Bezna presentují za plebána
Ondřeje. děkana Kameneckého. k oltáři sv. Magdaleny. nově
založenému. oltářníka Haška._(Cont. Vl. ?.)

Vikáři.

1400 při fundaci Lukášově, — viz nahoře. — bylo sta
noveno. aby o 2 výročích- 3 vikáři dostávali po 1 groši.

14-07 zmínka o desátku ze' Všelis."l

1) Soud. Ak. 111. 329. (\ _Lib. &. V. 701.
") Lib, Er. l. 66.

. V.

“) Tnmt. Vlll B 1
7) Temt. Víll. D 2
&) Tamt. V . 701.
'“) Soud: Ak. Vl. 72.
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Škola.

Když 14-07 plebán Ondřej pronajal obročí. bylo stano—
veno. aby nájemník živil: plebána. kaplana (oltářníka) Haška.
] vikáře a rektora školy. aby o každém zádušním výročí dal
kněžím a rektoru po 1 groši. a do školy též-1 groš žákům
na chléb; mimo to bude povinen dávati každodenně do školy
džbán piva a pecen chleba. a rektoru ročně 4 korce pšenice,
a 4- žita.1

Benátky Staré.
1352 Benatek. 30 gr.;1384- Benatek Antiqua.
Panství i podací pp, na Dražicích.
Před r. 134-0 byly Staré Benátkyměstem; roku tohoto

svolil správce země Karel, aby Jan z Dražic na druhé straně
Jizery na vrchu H . . . založil novou osadu a městská práva
sem z osady staré převedl;2) kostel ve St. Benátkách zůstal
farním. když Benátky Nově založeny byly.

1364—Jan z Dražic „, Voyslav. po “|" Voyslavu.
1380 arcibiskup svolil. aby farní kostel Starobenátecký

inkorporován byl ku kostelu v Benátkách Nových. jejž spra—
vovali Křižovníci s červeným srdcem (Cyriáci) s podmínkou
aby zde každodenně sloužena byla alespoň 1 mše sv.: ) tím
přestal býti farním.

Benátky Nové.
1369 Juvenis Benátek, 6 gr.; 1399 Benátek Antiqua

et Benátek Juvenis 1 sxg. 12 gr. (celoročně)
Jan z Dražic založiv kol T. 134-0 město Nově Benátky

založit zde též současně farní kostel, jejž před r. 1359 ode
vzdal Cyriákům u sv. Kříže v Draze.

Kohn, sám Cyriák, podle zápisu v starém missále u sv.
Kříže v Praze. píše: „Zakladatelem nebyl biskup Jan z Dražic
H" 1343), nýbrž Jan z Dražic, syn biskupova bratra Řehoře
z Dražic. tento kostela priorát založil za panování Karla lV
pro 5 křižovníků; kostel byl vysvěcen r. 1359 od světícího
biskupa Alberta: zakladatel zemřel 1367.“)
——1_) Soud. Ak. VI. 73.

2) Tau'ru. Cuncellurin Arnesti. p. 5l0.
“) Lib. Er. 11. 170.
') Rolm, Antiquitotcs. Circulus Bolesl. p. 21.
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Když r. 1580 kostel Staro-Benátecký byl inkorporován.
— viz nahoře. — žilo zde 8 konventuálů, kteří si měli
zvolili převora, jehož arcibiskup duchovní správou pověří.

Plebáni—převoři.
1364 ener. převor : prof. Henslin. po resig. prof.

Zdeňka. třídali se často: 1369 Jakub; 1570 Jan: 1375
Mauric (Mařík); 1377 Petr: 1380 Martin; 1390 Držek.

poslední:
1406 gener. převor : Adam. po "l“Držku;
1453 ,. = Václav. po "j“Adamu:
]“ 1590 Hašek ze Struh kaplan v Dražicích. věnuje ale

až po smrti. 6 kop úroku ze vsi Ústí na pohřeb v klášteře
-a na výročí; potvrzeno 1405.')

"l" 1406 Theodorik z Rudče prodal klášteru 6 kop
úroku z Rudče.2)

_I'1408 Jan Sekyrka z Lúček prodal konventu Panny
.Marie 2 kopy úroku v Odicích a Loučkáchs)

“|" 1409 Beneš ze St. Benátek věnuje 1 kopu úroku. ')
“_l'1411Ondřej Kuteřic z Domuku věnuje kostelu Panny

.Marie 2 kopy úroku. ")
"l" 1412 z odkazu Zikmunda z Ledče vykázána 1 kopa

úroku."l
Zmínka o škole.

Z nadace z r. 1590 měl míti rektor školy 1 groš.
O kapli sv. Magdaleny (původně špitální?) zmínka teprv

1485 („Já kněz Matěj z Doděbrad, kaplan od sv. Maří Magd.
v Benátkách nad Jizerou. 7)

Skalsko.
1552 Skalsko. 18 gr.

Panství i podací držitelů Skalska.
136_4-? = Jan;
1369 Smil a bratří 2 Kovaně : Dctr, po 1“ Janu;

1) Lib. tEr. V. 572.,) Tum
=) _raml. viu.77E. 7.

") Tun-il. Vlll. R.
") Archiv Č. XXVI. 31.



1392 Bohuš a jiní z Kované : Velislav (z Kalusic)
ss. Václavem:

1412 Aleš z Dubé. seděním na Dražicích — Václav,
o “l“Velíku.

T 1408 Aleš z Dubé na Dražicích věnuje kus pole..
aby mu plebán dvakrát do roka poslal něiaké dárky."l

Kalusice.
1352- Kalussicz, 12 gr.

panství i podací pánů Katusic
1368 Hynek a bralřiz Frydlandu -—Velislav po "l"Janku;
1378 „ „ =l'lanek po res.Velika:
1380 „ = Velislav,„ „ llanka..
(1390 Delr. řeč.""Bralroš z Dubnice přijal do siednocení

své seslry Agnešku a Dorolu se vším co má v Kalusicích,
s podacím kostel. 2)

1392 Agneška, vdova. — Dorola. panna z Dubnice..
jinak 2 Kalusic Václav (ze Skalska) ss
Velislavem:

1394 tytéž= Mikoláš po “] Václa
“1400 ,. ——Vaclav (oltářník Vyšehraudský) ss Mi—

kolášem;
1406 Agneška, manželka Jana. řeč. Vyduna. a její syn

Delr: Jan (oltářníkVyšehrad.)ss. Václavem;
1406 Jan ze Skoralic. sedčním v Zelenicíclw.(hořeiší

Vyduna.manželAgnešky): Ba rtoloměj (kaplan
na Mělnice) ss. Janem:

1408 ? —-—Jan (z Bousova) ss. Bartošem; 3)
1416 ? “——Václav (z Kované) ss. Janem: viz Kovaň
1421 Václav, plebán Kalusický. děkan Kamenecký. &

mnoho děkanů a plebánů sešlo se v Bělé a zřekli se posluš—
nosti arcibiskupa Konráda v blud upadšího a přidrželi se
kapiluly pražské v Žitavě meškaiící. ')

1423 Otík Vrba z Oslavic—_. Čeněk (ze Samšiny) po
áclavu;

1430 Václav ,. : Jan, po 1“ Čeňku.

1) Lib._Er. Vlll. A.

')Tomck: Dčicp.Pru'1\ lV. 155.
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"]“ 1410 “l" petr Bratroň odkázal druhdy 10 kop jistiny
na svém zboží na Horkách; nynější (14-10)držitel zboží na
Horkách zpěčoval se 1 kopu úroku platiti, uvolil se však. že ji
bude nyni platiti na výročí: svědek: Zbyněk. plebán v Brodcich. 1)

Kovaň.
1352 Kovan. 21 gr.

Panství i podací domácích pánů.
1363 Sulek z Kovaně Mikoláš. po T Janu;
1566 Smil. syn Sulkův z Kovaně ; Ondřej (z Modřan)

ss. Mikolášem;
1380 Smil z Kovaně seděnim na Drahomyšli — Jan.

resig. Ondřej e;

1594- Bohuš a Sulek klielnti:anAlžbeta panna z Kovaně= Václav po 1"
1407 plebán Václav děkan aKamenecký; podepsán na

listině Bzenské:
14-14 .. „ viz dole.

Nastoupil jiný rod:
14-16 Jan z Mikovic. sídlící v Kovani = Jan (z Katu—

sic) ss. Václavem.
Když se Václav přestěhoval do Katusic. zůstal i tam

děkanem.
14-25 plebán Vojslav (Vojtěch?) odpřisáhl husit. blud:

(Soud. Ak. VH.)

Nastoupil zase původni rod:

14-26 Bohuš z Kovaně. seděnim na Frydštejně "_ Vá—
clav. po “|“Vojslavu; „přistup nemožný".

14-29 Heniček z Valdštejna. seděnim na Vranově
Martin. po 1“ Vojslavu; „přistup nemožný".

T 14-04-Hašek z Krásné vsi věnuje “i“-;kopy úroku
na krčmáři v Kovani. )

"l" 14-14- plebán Václav. děkan. --— Václav. seděnim na
Frydštejně. patron. dává kostelu 1 popluži v Kovani. misto
desátku ze dvora v Spikalech, jejž prodal. 3)

*) Lib. 'a. V111. J. |.
") Tumt. V. se -.
:|) Tuml. X. B. 4.
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Bezdědice.
1552 Bezdiedicz 12 gr.

panství i podací Bezdězské.
1579 dvormistr král. jménem krále : Mikoláš. po “[

Radslavu:
1585 Mikoláš (z Li

běchova) ss. Minolášem;

1401 mistopurkrabí na Bezděze= Václav po “|“Šimonu:
1416 král »——Jan (oltáiník v Lípě) ss. Václavem;
1456 Jan a petr z Michalovic. seděnim na Bezděze

Klement, po 1" Maurici.
Vikář

1406 petr z Bezdědic, sídlící ve Vísce, a Jaroslav z Če
čelic. sídlící v Bezdědicích, věnují ó kop úroku v Březovi
cích & v Konětopech na vydržování vikáře.')

Vínec.
1552 Vinecz. () gr.

„Neiskvěleiší památník rom. architektur) v zemích ko—
runy České."2

Ves i podací" patřila do r. 1571 pánům ze Zviřetic.
potom Johanitům.

1554 Zdislav zc Zvířetic Hanek, po 'l' Martinu:
1569 Ješek ze Zviřetic. gener. převor Johanitů : Ši—

mon (2 N.) 55. Janem;
1571 věnuje gener. převor Johanitů Ješek ze Zvířctic

z rodinného majetku 15 kop úroku z Vince pro špitál ve
Světlé—Dubé (viz tam.) a 5 kop. též z Vince pro dům Dražf)

1592 Hynek, komtur u sv. Víta v Ml. Boleslavi = Jan.
0 'l' Šimonu;

1425 gener. převor -—Václav, po "|"Janu

Kruh.
1552 Kruh. 12 gr.

Panství i podací držitelů domácich \'ladyk: oboii roztříštěno.

') Lib. Er V.16917) Lehncr ||.
) Rukopis Allcll. Moltánskýcli. opis N us.
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1361 Dctr z Kruhu. — petr, ——petr a Mirek odtud, —
Diviš s matkou Gertrudou = Martin. po T
Michaeli:

1568 Bozděch z Drahonic. — Diviš, petr & Chodek
z Kruhu = Jan. po “1"Martinu;

1580 Holmayer, měšťan Lipský. — Kateřina, manželka
Vlkova z Kruhu. ——Dešík z Kruhu : Michael.
po ] Janu.

Někdy v době následující připoiena byla část Kruhu a
celé podací k Housce. (1414 Jindřich Berka z Dubé a Housky
převedl věno manželčino mimo na jiné též na „Kruh, dvory
kmeci. což tam má“ 1)

1403 JindřichBerkazDubém—Mikoláš po'l'Michaeli;
1404- .. „ sídlící na Housce ** Jan

(zKurovod)ss. Mikolášem;
1410 „ = Mikoláš (z Vidimě),po

odchodu Jana:
1414 ——Jan (z Krušiny) ss. Mi

kolášem:
1418 :Oldřich (z Kadlína) ss.

Janem:
1427 byl plebán zdejší vykonavatelem v Božejově.

Vikář.

1416 z daru plebána Jana a iiných dobrodinců zvláště
Zvíčka ze Žďáru, koupen od patrona Berky z Dubé 1 lán
na vydržování vikáře; Berka tento lán od poddanských platů
& povinností osvobodilf')

Strenice.
1352 Strenycz, 12 gr.

Dodací rozděleno na hlasy pp. Míchalovských a Nimě—
řických; nelze však ziistiti. byly-li reálně spojeny s imenova
nými hrady. nebo se zbožím Strenickým.

1360 plebán Hašek; viz dole.
1361 petr z Michalovic -— Petr z Niměřic= Mikoláš

(ze Skorkova) ss. Haškem:

.) pozůsEtalky D. Z. ||. 108.) Lib. F_r.Xl. p.l
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1363 petr z Michalovic. — Detr z Niměřic ; Šimon..
po 1“ Mikoláši:

1401 a) Jan z Michalovic, — petr z Niměřic = Mi—
chael. po "l"Janu;

b) Václav Babák z Horek, — Jaroš Odkolek
7. Uiezda .lan.

Dotvrzen byl Michael.
1422 Jan zMichalovic. »—Jan z Niměřic— Václav, po

TMichaeli:
1424 .. „ -— .. = Pavel. po

odchodu do Michalovic?

"[" 1560 plebán Hašek prodal 24 korců zádušních polí
vedle gruntů pp. ze Zvířetic u městečka Sovinek patronu
Detru z Niměřic & 2 lidem z Dětikozel za 26 kop; kupuiíci
se zavázali. že z polí- těch budou odváděti plný desátek
z obilí; za stržených 26 kop, k nimž plebán ze svého 24
kop přidal, bylo .pro:kostel u Danka z Vinar koupeno 80
korců poli u Řehnic.'l ' ,

Dražice.
1552 Drazicz, 9 gr.

Panství i podací pp. na Dražicích.
1540 biskup Jan [V. z Dražic praví. že kostel sv.

Ludmily v Dražicich druhdy nadal 2 lány a obvyklými de
sa'tky. a schvaluje. když bratrovec ieho Jan z Dražic věnoval
kostelu plné desátky ze všech mlýnů. jež má v Dražicich
a ve Kbele, a 3 hřivny úroku ze 5_poplatných dědin v Dra—
žicích: za to má plebán Mauric a ieho nástupci chovati
vikáře kněze a 2 klerikyf)

1560 Jan z Dražic = Oto (z Dřaslavic)ss. Zdeňkem;
1365 ,. .. = Svatoslav. .po "1“ tovi.
Po vymření Dražických nastoupili jiní rodové. kteří se

však často střídali. *
1412 Aleš 7.Dubé. sedčnim na Dražicích : Havel. po T

avlu;
1412 „ ,. „ =Detr(zBene_šova)

- ss. Havlem:
1) |.ib. Er. l. 27).
9) Regesta IV. 315.
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1415 Aleš z Dubé. seděním na Dražicích Duchek.
vikář z Dražic, po odchodu do Brodců Detra:

1433 Jindřich a Jan. panoši z Dražic Václav
(z Čelákovic) po 'j' Duchku;

"j“1390 Hašek. kaplan v Dražicích (hradní?).
Nové Benátky.

Vtelno nl,-Jiz.
1332 Vtelna minor, 12 gr.

Kostel zdejší objevuje se pod jménem „Vtelna“, „Zá
mostí" a nyní „Krnsko“. z čehož jest zjevno. že nebyl v žádné
z jmenovaných osad, nýbrž o samotě na blízku všech. a že
tudíž původní jeho účel nebyl. aby byl farním; spíše je zbyt—
kem bývalého veřejného hradu: ještě 14-07 připomíná se
Hrádek nade vsí Vtelno, viz dole: samota u Krnska se
podnes jmenuje „na Kamenci“; jak název vsi _Zámostí“
ukazuje, byl zde přes Jizeru most, což prozrazuje, že u Krn—
ska bylo nějaké důležité sídlo; uvážíme-li konečně. že kostel
má titul sv. Jiří. jako na mnohých jiných veřejných hradech.
můžeme zde hledali hrad Kamenec, kam se úřad krajský pře—
stěhoval. Dekanát se jmenoval Kameneckým. i když hrad
Kamenec dávno zašel.

panství i podací držitelů Krnska.
134-6 Detr, plebán „ve Vtelné“ (Regesta lV. 689):
1361 „Vtelna“: Arnošt z Krnska =<Rameš. po 1" Petru:
1383 po 1“ plebánu Ramšovi zříká se Jan z Micha—

lovic podacího práva ve prospěch Chvala ze Zámostí.')
1390 „Zámostí, jinak Vlelno“; Zdislav Stožek ==Slavata.

po anu;
14-13 Zdislav ze Záhoří seděním na Krnsku -'-=Petr.

po ] Slavatovi;
14-18Zdislav z Krnska := Martin. po 1“ Dellu;
14-31 „Zámostí jinak Krnsko:" Bohunek ze Záhoří, jinak

2 Krnska : Jan. po 1" Martinu.
“l" 1407 z odkazu 'j' Pavla z Hrádku věnovány kostelu

2 kopy úroku ze zboží ve Vtelnč k řeč. Hrádku. příslušného
na výročí. 2)

') Soud. Akv. 117.178.'-' Lib. Er. 51.



Skorkov.
1352 Scorcov. 15 gr.

Dodací majitelů Skorkova; (1332 Jan z Michalovic koupil
od měšfana Dražs. Mikoláše Fridrichova ves Skorkov jež
potom držena byla k Brandýsu. 1)

1359 Petr "z Michalovic “_“-Mikoláš (z Běstviny) ss.
ikolášem;

1361 —-Hašek (ze Strenice) ss.
Mikolášem;

1362 „ —-.Jan po 1" Hašku;
1369 Alžběta, vdova po ')“ Petru z Michalovic: Heř—

man po odchodu Jana;
1390 Jan z Michalovic Klement, po 1" Herši;
1405 ,. „ — Jan. po “]"Klementu:
1413 „ „ Jan. po “1".lanu:
1425 ,. „ Jan, po 1“ Janu.

Zdetin.
1352 Zdetyn. 10 gl.

panství i podací Křižovníků Johanitů.
1189 postupují Křížovníci Hroznatovi na čas života vsi

Hlaven a Zdetin )
1437 Zikmund zapsal Zdetin Křižovníků sv.-mařských:")
1398 gener. převor : O ndřei (od sv. petra v Hradci n../L.)

ss. Vlkem; \
1405 mistokomturDraž.; Matěi. po odchodu Ondřeie:
1414 komtur Dražs.: Prokop (z Tučep) ss. Matějem:
1415 „ „ =- Jan (z Hněvkovic) ss. ?;
“]"1407 Albert ze Sedlece prodal (?) 1 kopu úroku na

1 láně v Sedleci; spíše iest to věnování, poněvadž za to
jsou stanoveny mnohé povinnosti')

Brodec.
1352 Brodec; 18 gr.

Dodací držitelů zdejšího vladyctví.
1346 plebán Kříž: (Regesta W. 688)
) Regesta III. 754.
')Friedrich. Codex Dipl. l. 297.

3) Archiv CV5. l.54-4') Lib. Er. .730.
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1357 Zdeňka, vdova po “]"Albertu 7.Měcholup :: Jan
(z Liblic) ss. Michaelem;

1362 táž—— Jan (z Vysoké) ss. Janem
1368 Milota. plebán z Rožďalovíc a bratr jeho Mikoláš

z Rokytovsi= Detr.p 01" Jan
1373 Jimram poručník ZdeňkapaoMiloty siiotků 'l' Zdeňka

zRokytovsi - Majnuš (ze Sobotky)ss. Petrem;
1388 plebán Majnuš: viz dole:
1406 ,. Zbyněk; viz dole;

1415 Hrzck ak chšck z Brodce = petr (z Dražic) 55.Sb nk
Y

"|" 1388 plb. Melajnuš: Mikoláš Štyrek věnoval kostelu
na výročí 1 kopu úroku na 1 poplatníka v Sovinicích: ')
Milota z Chotětic po Štyrkovi dědil a onoho poplatníka
v Sovinicích prodal úrok nebyl vyplácen: r. 14-06 za ple—
bána Zbynka' pavel, syn Milotův, úrok tento vykázal na dvoře
v Chotčticích.2)

"j" 1406 plebán Zbyněk a bratr jeho Vojslav z Litkovic
prodali na svém rodinném majetku v Litkovicích 1 kopu
úroku mlynáři z Brodce.-a mlynář jej věnoval kostelu na výročí.“l'

Kurovody.
1352 Libera civitas sive Kurzívoda. 24- gr.;1384- Li
bera civitas.1385 Libera civitas alias Kurzievodi.

Když stará osada Kurovody vysazena byla pod měst—
ským právem jmenovalo se město „Libera civitas“. _

Z „Libera Civitas“ udělali „Vristat nebo Vriensta't“ t.j.
Freistadt. což upadlo v zapomenutí. a z Kurovod z nepocho—
pení pravého významu povstal podivný tvar nynější „Hůhner
wasser“.

Panství i podací původně Bezdězské. obojí však bylo
postoupeno pánům z Dubé. (1297 Král _Václav ll. dává Hyn—
kovi z Dubé dědičně Kuřívody s vesnicemi. *)

1279 zmínka o kostele; vdova po "l"Otakaru ll.. uvězněná
na Bezdězi. vyžádala si na purkrabí Bezděžském dovolení. aby
mohla navštívit město „Vristatť kde jest kostel sv. Jiří; při—

T) Lib. Er. Xll. A,19.
') umt. V. 695.
“) Tnmt. V. 719.
') Archiv Čes. ||. 204.
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padla totiž na ten den slavnost sv. Jíří:') byla to však ien
záminka. aby mohla prchnouti. což se jí též podařilo.

' 1295 biskup Tobiáš povýšil kostel „in Vrienstat“, až do
té doby filiální .kostela Dodbezdězského, na farní. na podacím
Hynka z Dubé. aby kostel nebyl spravován pouhým vikářem."')

1365 JindřichBerka z Dubé = Jaroslav. po “|"Smilu;
1598 .. ., ,. == Jiří (z Chlumu). po 1“

arku;
14-02 plebán Ha nek (Soud. Ak. lV. 112);
1404—Adleta. vdova po 1" Berkovi z Dubé ——Mikoláš

(z Kruhu) ss. Janem:
1406 Jindřich Berka z Dubé. seděním na Jestřebí

Bartoloměj. po "1"Mikoláši:
1425 plebán zdeiší vykonavatelem v Krupé.

Spital s kaplí Panny Marie.
R. ? uděluje arcibiskup Arnošt odpustky. kdož přispčie

špitálu Danny Marie (in Libera civitate), ienž dvakrát vyhořel.
a do něhož se chudí a nemocní se _všech stran hrnoug)

Slivno.
1552 Slyven major. 15 gr.

Panství i podací držitelů zdejšího vladyclví.
134-4- Alžběta se syny Štěpánem. Rupertem a Tasem &

vnukem Drotivou= Rynold(z Dněva)ss. Detremf)
1564- Štěpán. Tas a Drotíva z Většího Slivna = Mar

tin (z Ondřejova) ss. Kynclinem:
1569 „Sliven maior": Tas a Oneš z Většího Slivna. —

Ctibor z Mcnš. Slivna == Bohunek, po 1“
Martinu: _ \

1389 „Sl. major“ — Ctibor rytíř (nahoře psán z Men.
Slivna), — Davlík. syn T Tasa. a Kačka. vdova
po “|" Tasovi z Větš. Slivna = Mauric, po'l'
Bohunku: souhlasí: Anna; vdova po “|"Šeba
kovi, a Štěpán. klient 7. Větš. Slivna._

1) Drum. Dči. Č. ll. 354-8.
9) Regesta ll. 701.
“) Tazlru. Cuncelluria Arnesti. p. 400.
') Lib. Cont'. l. 171.
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1404- Jan Šebák. — Štěpán z Věiš. Slivna = Hanek.
po “l"Maurici; 50uhlasí: Pavel a Vítek z Vělš.
Slivna:

1400 plebán Hanek: (Soud. Ak. V. 19)
1408 Davlík. Vítek & Jan ze Slivna = Martin, po

resig. Deira;
14-11 „Sl. maior"; Davel Šamolík. poručník sirolků po

těpánovi; Víláček a Jan ebák odtudž
Jan (z Derioltic)ss. Martinem;

14-25 Vítek Šebák a Mikoláš z Věl Slivna Mikol..
po 'l' Janu.

Kadlín.
1552 Kadlyn. 18 gr.

Danslví nad čáslí vsi a celé podací drželi pp. z Dubé
ku hradu Housce. (1414--Jindřich Berka z Dubé a Housky
zapsal věno manželky na: Housce hradu, v Kadlíně. právu
podacím;') odtud byl nadán klášter v Bělé. 'viz laml.; r. 1445
bylo i podací postoupeno klášteru Bělskému.2)

1575 plebán Marlin (složil jakousi pokutu; Soud.
Ak ] 113)

1580 JindřichBerka z Dubé —Adolf po “1“Marunku
ariinu);

1415 seděním na Housce —
Oldřich. po 'l' Hodku:

14-18 seděním na l—lousce =

Jan (z Kruhu) 55. On—
dřeiem.

Bořejov.
1552 Borzieiov. 5 gr., 14-05 0, „chudý“.

Dodací domácích pánů vsi r. 1577 již pánů na Housce.
1558 Zdeněk z Bořeiova—" Mariin po "l“Delru;
1561 „ „ — Kunclďin po odchodu do

Kruhu Jana:
1565 ——Vác|av po "[ Kunclinu:
1577 Jindřich Berka z Dubé——Svach. po 1"Václavu;
') Pozůsl. D. Z. ll. 114.
") Archiv Čes. III. 55.
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1390 Jindřich Berka z Dubé. iinak z Housky = Jan..
po “|“ J ošlu;

,1-1-27 „ „ „ ; Havel. po 1“ Janu.
(1414 Jindřich Berka z Dubé převedl věno manželčino

na panství k Housce příslušné: „Houska hrad a odací
v Kadlíně. dvůr popluž. pod hradem. Kruh, l_ibovice. lešen,
Jestřebice. Dobřeň. Vlkov. Blatec V.. Blatec M.. Nechutnov,
Korec. Ždírec. Týn. Bořejov, Tubož V.. Tubož M. (Do'zůst.
l. 208). R. 1437 ještě: Roven. Osmalice, v Nedvězí ] dvůr
krnecí (Dozůst. ll. 158).

Okny.
1352 Oken. 12 gr.

panství i podací Bezdězské.
1374 král — Zdeň. po "l" Janu;
1394 purkrabí na Bezdězi, iménem krále Václav

(oltář-nik z Lípy). ss. Zdeněm:
1397 plebán Václav byl potvrzen za oltářníka v Čes—

tinč (Soud. Ak. lll. 287): '
1407 plebán Jan; viz dole;
1424 Jan z Michalovic. seděním na Bezdězi : Řehoíx

kaplan na Michalovicich, po "1“Janu;
1435 Jan z Michalovic, seděním na Bezdězi =—Beneš.

po "|" Rehoři.
"l" 1407 plebán Jan; Václav. plebán v Bezdědicích.

koupil pro kostel v Oknech ] kopu úroku od Petra ze
Mšena z 1 lánu u Mšena.')

Cejky.
1352 Czeyek sive Czeykov, 9 gr.

Ku kterému zboži podací hlasy dole psaných patronů
reálně patřily. zjistiti nelze: část p_odacího patřila však reálně
ke Krnsku. (l47ó Jan Tovačovský z Cimburka prodal: Krnsko
tvrz... s podacím kost. sv. Jiří a polovici podacího sv. Ka—
teřiny na Čeiku.2) Jeden hlas podacího příslušel ještě 1364
k tvrzi na Čeiku. '

Ílí Er.l. 7.35.
5) pozůslolky D. Z. |. 369.
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1554- Vaněk z Horky. — Arnošt z Krnska, — Jindřich
a Arnošt z Malkova. — Adam 2 Nimčřic. —
Jošet a Jeník z Čejku = Mauric. po 'j' Heř
manu:

1560 Arnošt z Krnska. — Vaněk z Horky, — Jiří z
ejku. ——Diviš z Malkova. — Adam zNiměřic

= Mikoláš. po 1" Maříku;
1564- Vaněk Z Horky, ——Arnošt z Krnska. — Diviš

z Malkova, — Vlak z Čejek. — Adam 2 Ni—
měřic,— Ctibor z Bezna (nový hlas) : Tomáš.
po 'j' Mikoláši:

1595 Hrzek z Brodce nastoupil po Horeckém a Če
jcckém; viz dole o desátcich — Zdislav z Krn—

ska, Detr Druško (vedle psán Jan Druško z Ni—měřic —-—.Václav po 1“ Havlu
1596 plebán Dětmar slíbil opatrovati kostelní knihy:

Liber viaticus (rituál), Liber passionalis (pašije) et Liber 10
praeceptorum (desatero přikázání), jež některý jeho předchůdce
Beneš kostelu zdejšímu zanecha|.')

14-05 Václav, řeč. Bubák. — Zdislav z Krnska. ——Jan
Druško z Nimčřic: Vavřinec (ze Všetat) ss.
Dětmarem:

14-07 Jan a Ješek z Brodce. — Zdislav z Krnska, —
Petr z Niměřic— Jan, po resig. Vavřince:

14-09 Ješek z Horek (hořejší z Brodce). — Zdislav
z Krnska —- Detr z Nimčřic = Mikoláš (2 Me—
čiříže) ss. Janem

14-18titíž a Jakub Chmelík z Újezda—_ Havel. po
"j"Matěji;

14-26 plebán Havel stal se kanovníkem Boleslavským,
"I' 1406 plebán mistr Vavřinec (z Březové letopisec)

vysoudil na Janu z Brodce a jeho bratru Ješkovi plné de—
sátky ovsa ze 4- popl. dvorů na Horce a Čejku.2)

Slivno menší.
1552 Slyven minus, 5 gr.

Danství i podací domácích vladyk.
1565 Hynek ze Slivna “ Václav, po "I' Mikoláši;
_*)Soud. Ak. HI. 206."m)Tn t. V. 299



1567 Hynek 7.e Slivna = Maršík. po "[“ Václavu:
1412 „Slivno menši“.Jindřich ze Slivence= Hanek. po T?
14-15 „ „ .týž=Václav(z Mladé)ss.Petrem;
14-18 Sigmund ze Slivence : Dřibyslav (z Jažlovic)

ss. Václavem:
14-24- .,Slivenek“. Hanek. děkan Litoměřický Jan (ze

Solopysk) ss. Va v ři n c e m.

Krupá.
1552 „Cruppa“. 5 gr.. „chudý/“.

panství z části kláštera Hradištského. viz tamt.. z části

s celým podacím Bczdčzské. později pp. z Dubé. když iim.
1297 král Václav 11.dědičně postoupil Kuřivody s vesnicemi;
viz Kuřívody.

R. ? biskup Tobiáš (1279—1296) na presentaci Alberta
plebána v Bezdězi (Dodbezdězi) uděluje N.. vikáři v Krupé.
tiliálce kostela Bezdě7ského. pravomoc k duchovní správě. ')

R. 1295 biskup Tobiáš povýšil kostel v Krupé. posud
Filiálníkostela Dodbezdězskěho. na farní pod patronátem Hynka
z Dubé. 2) _

1558 Jindřich Berka z Housky _“Jan. po “]“Klementu.
(Podle tohoto zápisu drženo bylo zboži Kuro—
vodské k hradu Houska.)

1559 týž = Kuník. po odchodu do Svébořic Jana:
1559 .. _ Jarek, po "["Kuníku;
1562 : Havel. po resig. Jarka:
1571 „ — Ludvik (z Týnce) ss. Havlem:
1572 „ : Albert. po "]“Ludvíku:
14-08 „ (mladši?) = Beneš. po resig. Ondřeje:
1425 „ Jan. po 1“ Pavlu.

Cistá.
15.52 Czista, 6 gr., „chudý“.

Danství i podací Bezdčzskč, podací od r. 1565 obce zdejší.
1554- Oldřich z Bezděze. komisař král. : Martin

(7. Dředměřic)ss. Mikolášem;
1565 obec zdeiši :- Fabián. po 1“ Martinu:

_*) Dr. Novák: Formulář. p. 5.
9) Regesta 11. 701.
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1376 rychtář a konšelé zdeiší = Václav (ze Všebořic)ss. Fabiánem:
1406 obec = Mikoláš. po “1"?

14-18 .. ' Šimon (z Hlavice). po resig. Vá'clava:
14-24- ., —-—Václav (z Vlastibořic) ss. Urbanem:
14—28 .. = Jan (oltářník z Michalovic), po "l" Janu.

Sudomiř.

13.52 Sudomyrz ..chudý"; nčkdy platil, 5 gr.
panství i podací Bezdězské; r. 1364- měl podací hlas

klient zdejší.

1354- purkrabí Bezdězský jménem krále = Střílek. po. unšóvh
1564- purkrabí & Stojslav. klient ze Sudomiře = Hens

lin. po odchodu Střízka;
1370 purkrabí = Střízek (z Bezdězc)ss. Henslinem:
1580 komorník jménem krále -——Havel. po 1" Střízku;

1597 Jošt. markrabí Morav. (měl Bezděz v zástavě) =
Petr (ze Smolnice) ss. Tomášem.

"l" 1410 Bohunek z Valovíc a Petr z Vísky věnují
kostelu 5 věrdunky a 5 gr. úroku a beránka. 1)

"l" 1418 Aleš z Bychor, rychtář v Bělé. věnuje kostelu
1 k0pu úroku.2)

MeČiŽÍř.

1352 Meczizirz. 0. ..chudý“; 1599 Meczerzierz

panství Brandýské, pp. z Michalovic. a část snad vladyk
Slivenských, poněvadž měli s pp. z Michalovic podací hlas.

1379 Jan z Michalovic, — Vítek a Ctibor z Men. Slívna
= Kuneš, po "l"Janu;

14-06 Alžběta. matka Jana z Michalovic. — Alex a Za
chariáš ze Slivna = Detr (kaplan v chlovč)ss. Křištanem:

14-06 titíž = Václav (z Bukova) ss. Petrem:
14-07 „ = Jan, po resig. Václava;
14-11 ,. = Václav (z Kojetic) ss. Janem;
]) Lib. l:.r. V111. J, 9.
2) Taml. X. K. 3.
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1423 Jan z Michalovic : Michael (oltářník v Bole—
slavi). po 1"Václavu:

1423 „ „ Václav. po odchodu do Če—
lákovicMichaela;

14-35 Svatoslav byl vysvěcen na titul kostela v Meči—
žíři (Lib. Cont. X. 241).

Lobeč
1352 Lobecz. 3gr.. „chudý“.

Původně manství Bezdězské: 1324- propouští král Jan
Jindřichu z Mutěnic, služebníku Berky z Dubé. ze služeb.
jimiž králům českým povinni byli ze vsi: Lobeč. Dúbravice,
Dúbravice druhá. Nosalov, Řepínec & Zebice.') Majitelé to
hoto zboží měli kostelní podací.

1557 Jan a Diviš z Lobče : Mikoláš (z Lobkovic):
ss. Otíkcm;

1357 titíž : Otík, po T Dobroslavu;
1357 „ : Mikoláš (z ?) ss. Otíkem:
1360 Kuneš a Jan z Konojed : Mikoláš. po sesazení

Mikoláše;
1362 „ „ = Odolen, po resig. Mi—

koláše:
1364 Jan z Konojed :—Střízek. po res. Odolena;
1370 Krušina z Lobče : Henslin (ze Sudoměře) ss.

třízkem:
1375 „ : Petr (ze Staré Světlé) ss..

Janem:
1377 : Klement (z Hrádku) ss_

etrem:
1378 „ : Mikoláš. po "1"Klementu;
1404- Petr Janda ; Bosyně.sídlící v Lobči :'f Valentin.

po resig. Mikoláše.

Nejsou v Rejstřících Desátkových:
lŠÉá.

před r. 1397 převedl HynekBerka z Dubé. zástavní pán
král. panství BezděLského. obyvatele města Bezděze (pod hradem)

,) Regesta lll. 376.
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i s městskými právy na příhodněiší místo „na březích vody.
jež sluje Bělá. tekoucí lesy Bezdězskými“: Berka chtěl. aby
nové město se jmenovalo „Nový Bezděz“. v ústech lidu sluie
všák' „Bělá nebo Weisswasser".') z čehož zievno. že r. 1557
město již založeno bylo; kostelu farnímu vykázal zakladatel
1 lán lesa na sdělání rolí. kostel byl tedy založen současně
.s městem.

Karel IV. postoupil kol r. 1552 kostelní právo klášteru
Karlovskému v praze.

R. 154-5 založený klášter poustevníků neměl býti na újmu
práv kostela farního“

Kostel byl inkorporován a osazován professy Karlovskými.
1558 opat Karlovský ._.„ prof. Václav, po "[" prof.

Mikol áši:
1409 prof. Jakub, plebán v Bělé. mezivolitelinovéhoopata:
14-54- .. J a n, .. .. .. .. .. ..

Dokzy.
Panství i podací Bezdězské.
R.12ó4- král Otakar ll. naial Konrádu a Hertvikovi

z Kravař v lese Bezdězském 100 lánů u vody „Dokz“ se vsí
Chlum. aby zde vysadil město?) r. 1295 se město iiž jmeno-_
valo _Hirschberg".')

Současně s městem založen byl i farní kostel.
1559 plebán v Dokzích byl vykonavatelem v Holanecll;
1577 Jan, plebán v Dokzích; (Soud. Ak. Vll. 209)
1591 plebán Ján: viz dole:
1592 král : Václav po "l"Jánu;
14-22 Jan z Michalovic. s'eděním na Bezdčzi =—'Václav.

po resig. Václava.
Vikář

1591 plebán Jan; dva měšťané imčncm celého města
věnuií kostelu 5 prutů polí. a mimo to slibují, že za daro—
vaných 8 kop koupí nějaký úrok: plebán se zavazuie. že
bude držeti vikářefl

1) Regesta lV. 109—170.
") Klícmnn. Monum. Votic. l. 522.) Regesta11..
)Tnmt. ||. 7011. Král Václav ll. osvobodil ves kostela Bezdězskčho Zbyny

od soudu lměsta l'lirzperch."“.i.b Er. XIV. D. 6.
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Klášter :, " " ' __.Í„...ZL.'. s chrámem
.Václava v Bělé.

Založil jej kol“ r. 1345 Hynek Berka z Dubé. tehdy
zástavní pán panství Bezdězského; téhož roku žádá král Jan
papeže za dovolení jménem „Berky“, jenž v jistém městě. jež
sluje „Bílá voda“, dům pro bratry řádu sv. Augustina vysta—
věl, aby se jmenovaní řeholníci toho domu mohli ujmouti, modli—
tcbnu si vystavěti a služby B. konali; papež provinciálnímu
převoruprovincie Bavorské a České k tomu svolilbez
poškození Farního kostela, když bude lze alespoň 12 bratří
tam slušně vydržovati.')

1401 byly uděleny odpustky klášternímu kostelu sv.
Václava v Běléf)

Známí převoři:
1376 J aku b, byl přisvěcení klášterního chrámu v Ročově :s)
1402 Hanušf)
1419 Jan převor. Matěj podpřevor. Kříž prokurátor.

Jan sakristán. Petr kazatel.“)

Nadání.

Zakladatel llynek Berka vložil 1346 pro klášter sv. Vá—
clava do dcsk: v Dlouhé Doubravě 15 úročních lánů a
v Děteli ó lánů se 4 pruty. z nichž obojích vychází 22 kop
úroku & 2 lány lesa v Děteli. a z Kadlína ospu 110 korců
žita, 100 korců pšenice. a z mlýna pod rybníkem v Bělé 52
korců žita ročně. 6)

1) Klicmnn. Mgonšm. Vatic. 1.521—322.2) Tnmt. V.
a) Cruger. Sl Pulvcres ll. 31. dle plamene.
4) an61.V.l 150
'T)
“) Pozůst. D. Z. |. 4-14.
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Vlll. Děkanát Havraňský.
Když se brzy po pádu Libice r. 996 (povraždění Slav—

níkovců) a r. 1008 (povraždění Vršovců. kteří po Slavníkov
cích Libici uchvátili) krajský úřad z Libice na hrad Havraň
přestěhoval. slula část bývalého Libicka „Havraňskem“, & podle
hradu jmenoval se též děkanát. jenž tento název podržel i
tehdy. když hrad Havraň již dávno byl opuštěn.

Známí děkani:
1595 Matěj. plebán v Jeseníku, děkan Havraňský: viz

itovlice;
1599 Jan .. v Jeseníku; viz tamt.
1406 Martin plebán ve Velelibech. děkan; viz tamt.:
1411 „ ;viz Kostomlaty.

_ Nymburk.
1352 \leumburga. 1 sxg.: 14-05Neomburga.

Král Václav ll. povýšil kol r. 1280—1290 Nymburk na
město král.. ač již o něco dříve zde městská osada Nymburk
na místě (prý) staroslovanské osady Svinibrodu od Němců
z Dolního Porýní přivolaných založena byla.'l

Byl-li zde iiž ve slovanské osadě kostel (sv. .liři?). zjistiti
nelze; současně s městem byl zde založen městský chrám
sv. Mikoláše.

Panství i podací královo.
Za krále Otakara ll. nebo Václava ll. odporoučí krá—

lová biskupu svého kaplana Jaroslava, jemuž byl kostel
Nymburský podámžl r. 1300 z domu v Nymburce. jeiž koupil
opat Sedlecký. vycházelo ku kostelu Nymburskému 12 vídeň
ských fcniků.3)

1551 plebán Konrád (svědek. když Dcrchta z Kostomlat
učinila nadání dominikánkám v Hradci. ')

') Zap v památ. Arch. lll. 341.

2) Regestal ll.") Tuml.
') Arch. u sv. 7Jilii v Praze.
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1559 plebán Bedřich Stromaier. notář a ofticiál
Karla lV.')

1571 král Martin. po resig. Bedřicha;
1575 : Václav (z Voděrad) ss. Martinem;
1576 .. :: Jan (z Loučeně) ss. Václavem:
1595 .. — Jan. konventuál Litomyšl., po 1“ Janu:
1409 .. :" Jan (z Dohalic) ss. Janem;
1422 .. ----Oldřich, po'l'Janu Rubáši. ienž zemřel

ve vyhnanství v Žitavě.

Nadaná kaple sv. Václava, česká kaple.
1404 Jan. probošt král. kaple v Nymburce,stal se

plebánem ve Svatoboru; (Cont. Vl. 119)
14-05 král presentoval k oltáři sv. Václava v české

kapli na hřbitově.
1415 totéž.

Nadaní-. oltáře.

1555 purkmistr a konšelé presentuií k oltáři sv. Anny
znovu založenému.

1576, 1595, 1412 bratři z Jenštejna presentuií k oltáři
Panny Marie.

1595 Anežka. stará rychtářka, založila oltář sv. Jana EV.2)
1402 z odkazu Jana. někdy 'plebána zdejšího. koupili

konšelé 10 kop úroku na založení oltáře sv. Jeronyma;“)
1415 probošt pražský presentuie k oltáři sv. Doroty.

Zmínka 'o škole.

1405 k oltáři sv. Anny presentuií rektor školy a 2
měšťané;

1412 z louky u Netřebic. iež kostelu na výročí věnována
byla. má míti rektor školy ročně 5 gr.'

Ostatni kostely v Nymburce.
1552 Huska. hospitale. 0: 1405. 0. chudý.

Kaple sv. Jana na Rohové v Nymburce. 5: š_)itálem.
obojí ve správě kláštera Zderazského.

1) Dr. Novák. Monuui. Votic. ll. 404.

..7J
')Tum1.Vlll G72.
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R. 1294- koupili Zderazští mlýn u Nymburkaf) tehdy
byli zde bezpochyby již vsazeni.

1327 král Jan Nymburským slíbil. že ostrov pod mlý—
nem špitálním podrobí právu města?)

Kol r. 1383 uchvátil jakýsi petr. kněz z Nymburka. kostel
a dvorec Zderazských v Nymburce. za mostem: obojí bylo
Zderazským vráceno. 8)

14-03 kaple sv. Jana a jeji zádušní dvorec vyhořely;
Zderazšti, nemohouce vše znova vystavěti, přenechali kapli se
všemi užitky. rolemi, lukami. lesy Beneši z Valtinova. knězi
Olomoucké diecése. na čas jeho života. začež bude povinen
kapli a dvorec vystavěti, role vzdělávali a osívatif) Za onoho
času Zderazští Nymburk opustili a špitál zašel.

1413 byl rozšouzen spor mezi obci městskou a Zderaz
skými tak. že dvorec, kaple a mlýn přiřknuty byly obci za
úrok ó kop pro klášter. ale obročí kaplanské mělo zde dále
trvati tak. že obec kaplana presentovala a klášter potvrdil:
svědkové: Jan Rubáš. plebán Nymburský, a Vavřinec. plebán
Budiměřský. 5)

Špitální kaple sv. Maří Magd.
1351 měštan Mikoláš a jeho syn petr založili špitál

s kapli sv. Magdaleny. “)
14-02 konšelé věnují () kop úroku kaplanu ve špitále sv.

Magdaleny a 2 kopy plebánu ze statků špitálnicb, z dvora
popluž za branou sv. Jiří, jenž byl darován pro špitál sv.
Magdaleny od "l" měšťana Hanuše. ')

14-15 konšelé presentovali ku kaplunství čili oltáři ve špitále.

Kostel sv. Jiří.

R. 14-02 zmínka o bráně sv. Jiří, viz zápis špitální.

Klášter dominikánský s chrámem Panny Marie.
Byl založen za krále Otakara ll. (T 1278). jenž pravi:

.,. . .. známo cinime že jsme v mestě Nymburce bratřím

;) Regesta ll.5704.)Tnmt. III.

a) Schubert. Urkunielnregesten p. 47.4) Soud. Ak. lV

;) Schubert. l.
Zap. Pamá1.cArch.lll. 342 z Nymburského pramene.

7) Lib Er. Vl. (?)2
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řádu kazatelského ...věnovali městištč. kde si ku cti Panny
Marie vystaví chrám a klášter; ...rdovolujcme jim též, aby
si vystavěli ...domy zděné, ale tak. aby sloužily k ohražení
města. aby měšlané na hražení nemuseli zabírali prostory
klášterní; přidáváme jim též ostrov vedle jejich zahrady
a rybaření v Mrlině až k 5várovu.“'l

Tehdy nebylo podle této zprávy město ještě ohražcno.
Klášter neměl a jako klášter mnichů žebravých nesměl

míti zvláštní dotace. jsa ve všem odkázán na almužnu dobro
dinců: přijímal však stálý příjem z lundací, začež musil
vykonávali zvláštní výroční pobožnosti. obyčejně za zemřelé..

Známé fundace: 1401 Anastasie. vdova po "1“Drotivovi
ze Sověnic. věnovala 5 kop úroku ze Sověnic mnichům
na oděv; povinnost mnohé pobožnosti. 2)

1405 Jaroslav z Lomnice, seděním na Děblicích. věnoval
klášteru Panny Marie 3 kopy bez 22 gr. ze vsi Chotělic;.
místopřevor Voyslav.3)

1408 odkázala Bělka ze Šenkova vesce 2 kopy úroku.
jejž ve Stakořích od pokoje ze Stakor koupila; místopřevor
Voyslavf)

Známý převor.
R. 1547 žaloval v Římě dominikán Jakub na Domněna

z Probluz. provinciála české provincie. a na Slávka. pře-'
vora kláštera NymburskéhóÝ)

Z jara r. 1421 opanovali Nymburk husíl. Pražané; mniši
se bezpochyby zachránili útěkem. byvše na nebezpečí upo-
zorněni hroznou smrti řádových spolubratří Kolínských.

Libice.

Vojvodství Slavníkovo. jehož hlavním hradem ——městem
byla Libice — Kosma ji nazývá „metropolis". bylo mocným
soupeřem vojvodství pražského: lze tedy Libici považovali za
soupeře samé Dráhy; ale pád Slavníkovců r. 996 a povraž—
dění Vršovců r. 1008 byl též pádem Libice. ani krajský úřad
zde nezůstal. přeslěhovav se na Havraň; zbytkem bývalé slávy“

1) Regesta ||. 1038.
"') l.íb. l:.r. V. 548.
3) Taml. V. 640.
') Tomt. Vlll. C. 9.
") Klicman. Monum. Vulíc. l. p. 520.
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byly zde až do válek husitskych dva farní kostely, Panny
Marie a sv. Jiří. podobně jako na hradě pražském. kde těž.
mimo chrám panny Marie. již od Bořivoje vystavěný. založil
Vratislav ]. chrámek sv. Jiří.

Libice. kostel Danny Marie.
. 1352 Libicz, ea lapidea. 54- gr.: 1369 Libicz lapidea.

(Kostel kamenný.)

Kostel tento stál již, když se sv. Vojtěch. syn Slavníkův
na hradě Libici narodil, neboť podle legendy sv. Vojtěšskě
bylo těžce nemocné nemluvně. sv. Vojtěch. doneseno do chrá
mu a zde na oltář Danny Marie položeno a uzdravenof)
zde povraždění byli bratři sv. Vojtěcha a rod Slavníkův vy
huben; „ . . . za jistého dne svátečniho pokradi vtrhli (Vršovci)
do hradu Libice, ve kterém bratři sv. Vojtěcha a všichni
hradští bojovníci jako nevinně ovečky stáli při slavné mši sv.
svátek slavice; ti pak (Vršovci) jako vlci ukrutní zlezše zdi
hradní. muže i ženy do jednoho zabili. stavše 5 bratří sv.
Vojtěcha se vším potomstvem před samým oltářem. hrad vy—
pálili, ulice krvi zatopili."2) Vršovci byli po 13 letech za svůj
hanebný skutek odměněni: někteří r. 1©08 byli na hradě
Vraclavi pobiti. ostatni pak na Libici. ]

panství i kostelní podací původně panující dynastie..
později kláštera sv. Jiří v Praze. (R. 1228 potvrdil král. a r.
1255 papež klášteru: v kraji Havraňskěm Libici. Kanin.
Opolánky (Opoleli),Osek, Oldřiš, Odřepsy.s)

Zikmund zapsal r. 14-57 vsi jeptišek sv.-jiřských: Libice.
Osek Velký, Kanin, Opolónky. Odřepsy, Podmoky. Pátek.
Velenice. 4)

1373 plebán Václav; (zmín. Soud. Ak. l. 8)
1585 „sv. Maří“ v Libici: abatyše sv.—jiřská= Václav

(kanovník u sv. Jiljí) ss. Václavem Důrazem:
1385 .,sv. Maří“ v Libici: abatyše sv.-jiřská = Řehoř

(kanovník u sv. Jiří) ss. Václavem;
,) Prem. D. Čl

')Kosmas. pranl. D.3MČ. ll. 4-3.3) Regesta I. 336"
') Čelakmský. Registru. p. 118.
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1598 Machek. uchvatitel kostela na Libici. byl napo
mcnut. aby postoupil kostel Janu Eliášovu; (Rukop. Kapit.
'XX. 19. b: opis Mus)

1599 plebán Jan; (zmín. Lib. Er. V. 508)
14-07 Odolen. plebán kostela sv. Maří. vyznal, že od

obročí jednoho sv.--iiřského kanovníka má za 2 kopy úroku
v náimu 3 podsedky v Libici. & za 6 gr. klášterní louku.
řeč. Rynovská. (Soud. Ak. Vl. 4-8)

1416 abatyše —' Mikoláš (z Března) ss. Odolenem.

Libice. kostel sv. Jiří, později zvaný sv. Vojtěcha.
1552 Lybiez katholica (kostel dřevěný).'/2 kopy: 14-05

ybicz lignea.
Zde iest výslovně řečeno. že kostelu dřevěnému říkali

.katholica“. česky Církvice.
Panství i podací kláštera sv.—iiřského.
1384- plebán Martin; viz dole; _
1397 ,. Ctibor; (zmín. Soud. Ak. lll. 500)
1406 Ctibor. plebán sv. Jiří a sv. Vojtěcha. koupil

pro kostel černý ornát axamitový s'dalmatikami. pluviál černý
axamitový. ornát hedvábný pruhatý. 3 kalichy. 3 mšaly, mon
stranci. kříž stříbrný. pozlacený. _Věci tyto mčli opatrovati
sousedé-zádušníci z Libice, Opolánek, Kanína a Oseku;')
vsi přifařené).

1421 „sv. Jiří“; abatyše N.. po 1" Ctiboru.
Zmínka o vikáři.

“1584- Martin. plebán od sv. Jiří. dluhuje vikáři svého
kostela 11 kop, jež na přestavbu zádušního mlýna vynaložil.2)

Lysá.
1552 Lyssa. Pig k.

panství i podací do r. 1555 českých královen na od
věkém korunním hospodářství Lysském.

124-4-králová Kunhuta prodala Johanitům dvůr v Týnci
(u Kounic. v okresu Českobrodském). „příslušnýk naší kapli
sv. Desideria na Lyséfs)

1. Lib. Er. v. 682.
") Soud. Ak. ll. 505.
3) Regesta II. 1220.
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1291 biskup Tobiáš potvrdil za plebána Lysského kaplana
králové Štěpána. jejž králové Jitka presentovala.)

1295 králová Jitka vypočítává příjmy „našeho kostela
v Lysé. jehož podací nám přisluší“: v trhové vsi Lysé 4- lány
poplatné a pátý zádušní, s 10 poplatnýmí dvorečky: v Sta—
rém Kolíně poplatné rolc s 5 loty stříbra úroku; ve vsi
„Tyisicz" (Jiřice ?) pod řečeným trhem 4- lány poplatné;
v Černíkách dědinu s 1 dobrym poplužim a 4—lány úroční;
pod „starým trhem 5 louky rozsáhlé a čtvrtou velmi roz—
sáhlou. jež sluje Sedliště: z každého lánu v obvodč farním
desátku ] korec pšenice a 2 žita: 7. úroku král. z Lysé a
vsi k ní příslušných desátý díl, též z pokut; z král. vsi Zá
machy 20 korců pšenice, 20 žita a 50 denárů; ze zboží
v Jičíně. „jež k stolu našemu od dávna přísluši“, z úroku
óO hřiven bude bráti ó hřiven. ve vsi Litoli rybaření v Labi
S přívozem a druhý přívoz v Toušeni.

Zato měl býti plebán kiálovniným notářem jenž by pro
ni úrok a dávky z Lysského území vybíral

1554- Hroznata kanovník Bolest a plebán Lysský:
'král Jan mu potvrzuje hořejší privilegium Jitčinof)

1544 Dětmar z Meckenberchu pře se 0 kostel Lysskýfl'
1552 Václav. kanovník Bolesl. a plebán Lysský (Rejstř.

Desát. 20).
1555 postoupila králová patronátní právo kostela Lys—

ského Karlu lV.. jenž je dal novč založenému klášteru Augustin.
u sv. Karla v praze, a arcibiskup Arnošt jej inkorporoval,
ale až po odchodu nebo smrti nynějšího plebána.')

Když plebán Václav 1589 zemřel. vešel klášter Kar
lovský v držení kostela a osazoval je svými konventuály. jichž
zde bylo několik; sídlo Lysské nazývali „horou sv. Desi—
deria.“) Od té doby bylo zde převorství.

1589 „ku kostelu nyní znova inkorporovanému“ presen
toval Karlovský opat prolessa Příbyslava. po “j“Václavu..
posledním světském faráři.

') Regelstn ll. 669.
Tam..|17.a) Tumt. lll.

') Klicmnn. Moni7|rn. Vatic. l. 265.5) Lib. Er. lll.

o) Jakósi rukop.27knihu b)lamujctkcm.k015tcld řehol. kanovníků nahoře sv Desideria". Truhlář.Catalogus cod.
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1599 plebán Přibyslav (Rejstř. Desát. 85);
14-00 .. „ (viz Mladá. v dekanátě Bolesl.);
14-05 opat Karlovský — prof. Petr. po odvolaném

artinu;
14-09 plebán Detr; (mezi voliteli opata; Lib. Cont)
14:15 opat — prot. Franék. po "|" N.:
1415 „ —.prot. Beneš. po "]"Franku:
14-54 plebán Beneš, volil ve vyhnanství kompromisem

Ěpata Martina. po r Matějovi ve vyhnanství zemřelém; (Lib.- on.
Nadaná stálá vikarie.

1557 „stálá vikarie“: plebán Václav a rychtář a konšelé
= petr (Cont. l. 18):

Podobá se,že tato vikarie byla v kostele městském;
1566 „stálá vikaric"; plebán Lysský Václav : Matěj

(plebán v Struhách) ss. Detremf
1578 „stálá vikarie“: plebán l_ysský Václav : J_an.

po 1- Matěji.
Rohn v Antiquitates, circulus Bolcsl. p. 70. píše. že „na

pahrbku u hradu Lysského stával prastarý kostelík Naro
.zení Panny Marie, vedle kostela farního“

Křinec.
1552 Krzienicz. 18 gr.; 1569 Krzinecz.

Dodací držitelů domácího vladyctví.
1557 pleb. Rapota (Cont. l. 17):
1578 Jan z Valečova. pán na Křinci = Matěj, po

'l' Rapotovi:
1589 Bernard z Křince — Mařík, po [ Matěji;
1598 Jan z_Křince. jinak 2 Valečova = Ondřej. po

“l"Maříku:
1418 Bohuš z Valečova = Jan, po “1"Ondřeji,
"|“ 1591 narovnán spor, aby Hereš z Vrutice odváděl

desátku 2 kopy (snopů) žita a 2 ovsa z rolí o 1 popluží.
jež v Jikvi vzděláváfl

“I' 14-08 Beneš. sakristán Vyšehrad., & bratr jeho Ždán
ze Žitovlic věnují kostelu 1 kopu úroku z „Ochebenky“ (?)
u Rožďalovicfl)

.) Lib? Er. xu. c. 20.
=) 'l'amt. vm. B. &.
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Poděbrady.
1552 Podyebrad, 51 gr.; 1569 cum filiali Patek.

Panství i podací královské ale často zastavováno & ko
nečně prodáno; dcera Hynka ze Žlcb jenž Poděbrady držel
dědičně. provdala se za Bočka z Kunštátu; od té doby pa—
novali na Poděbradech Kunštátšti.

Dopis panství z r. 154-5 viz Dobřichov. dekanát Kou
řimský.

1562 Boček z Poděbrad =*-Bohunek. po 1“Jindřichu;
1585 „ „ =Jan po "|"Bohunku:
1416 ,. = Kašpar po resig.Hanuše;
14-18plebán Bušek: viz Pátek.

Kaplanství.

14-074zmínka o Řehoři. kaplanu v Poděbradech (Soud.Ak. Vl.2
15994 byly kostelu v Poděbradech uděleny odpustky. )

Pátek.
1552 Patek. filia in Podiebrat, 9 gr.

Panství Poděbradské. kostel podával plebán Doděbradský.
(Něco zde měl klášter sv.-iiřský v Praze; viz Libice)
1568BohunekplebánPoděbrad.: Václav po'l'Petru;
1595 lan, „ =Oldřich po'l'Janu;
14-18 Bušek. .. „ =Řehoř po "l" Pro—

.kopu.

Dymokury.
1552 Dymokur. 50 gr.

Panství i podací domácích pánů.
1555 plebán Jan; (rovnal při mezi kapitulou Vyšehrad.

a klášterem panen cisterc. v Brnězl
1558 plebán Jan Žádá o provisi na kanonikát Vyšehrad..

„ač již drží kostel s. Maří v Dymokurechťs)
1577 Sezema z Břístí, jinak 2 Dymokur = Ondřej.

_ po "1"Henslinu:
]) Dr. Krofta. Monum. Votic. V. 857.
") Codex Dipl. Mor. Vlll. 152.
a) Novák, Mon. Votic. ll. 551.



1378 Sezema z Břisti. jinak 2 Dymokur : Řehoř—
(z Vladislavic) ss. Ondřeje

1379 zmínka o plebánu Řehořil (Soud. Ak. l. 359);:
1386 plebán Velislav: viz dole:
1393 Jakobin z Dymokur 7“ Tomáš. po "|“Velislavu:
1414 Václav. řeč. Jakobin; — Zdislav z Dymokur. sid

licí v Krnsku == Dřech. po _j' Tomáši.
1414 stalo se narovnání. aby střídavě presentovali Václav

z Dymokur a Zdislav ze Záhoří; — vedle psán z Dymokurf)
zboži Dymokurské bylo tedy již rozděleno).

'l' 1386 plebán Velislav; Jakobin z Dymokur jménem
sirotků z Kokořina (?. snad Záhoří), věnuje kostelu nějaké
dědiny')

Nadaný oltář.
1395 Jakobin z Dymokur a plebán Tomáš založili

oltář Panny Marie: věno dvorec s “„, lánem polí a
10 jiter lesa blízko hranic Jaroše 2 Děblic a 3 kopy úroku
ze 2 úročniků v Dymokurech. 3)

Veleliby.
1352 Velelib. 36 gr.

Dodací pp. Poděbradských, ač Veleliby reálně k panství.
Doděbradskému ještě r. 1345 nepatřily; již ve 13. stol. byl
zde domáci vladyka.

1354 Boček z Kunštátu = Konrád. po 'j' Arnoldu;
1362 „ z Doděbrad : Mauric (z Dněvic) ss.

Konrádem:
1374 Boček mladší a matka Alžběta z Kunštátu *

Zbraslav, po "l"Maurici;
1380 Boček z Kunštátu — pavel, po "[ Zbraslavu;
1385 Jan Šváb z Jikve (právo jeho je záhadné)——Jan

(z Hodkovic) ss. Davlem;
1392 Boček z Kunštátu-—-Ondřej (oltářnik v Draze)

Mss. Tomášem;1403 „ = Martin po “|“Ondřeji;
1406 plebán Martin. děkan; (svědek Soud. Ak V. 168)

&') Lib. Er. Xlll. V. 4.
*) Tamt. xm. C.c>
3) Tumt. IV 423.



385

1411 plebán Martin, děkan; (viz Kostomlaty)

“l"1394 Martin z Koloděj uznává. že dluhuje 3 kopy ko
stelního úroku za 2 termíny a za desátky. jež se ze vsi Krchleb
jindy platívaly.*)

T139? spor mezi plebánem Ondřejem a poručníkem
sirotků “j“Mikoláše ze Všechlap, Havlem z Labouně, sídlícím
v Újezdě. o legát “l" Mikoláše. řeč. Lačnovec ze Všechlap;
narovnání: Havel má ročně platiti kostelu — na výročí —
1 kopu úroku ze Všechlap, již Lačnovec druhdy di'žel.2)

Vrbice.
1352 Vribicz. 36 gr.; 1384-Vrbicz

panství i podací jednoho kanovníka Pražského a dvou
oltářníků.

Kol r. 1305 král Václav ll. přiměřil k Berounu ves
Trubín, jež patřila oltářníku—hrobníku sv. Vojtěcha v kostele
Draž.. a ku Slanému přiměřil Dražkovice. kde měl ! kanovník
větší díl svého obročí a oltářník panny Marie část svých
příjmů; náhradou dal všem 3 „ves Vrbice u Doděbradťal

Téhož roku (viz Podmoky) děje se zmínku o kostele
v Dodmokách. jenž byl tiliálkou kostela Vrbického; kostel
Vrbický zjištěn jest tedy před r. 1305. jelikož matka starší
jest než dcera.

1357 „kostel ve Vrbici a jeho filiálka v Podmokáchi
děkan Draž.: — hrobník sv. Vojtěcha; — oltářník
D. M. v kostele Draž. ==Habart. po 1" Šimonu..

1365 odpustky povoleny, kdož by přispěli na stavbu
kostela ve Vrbici, „jenž jest dřevěný. a jejž z kamene plebán
a osadníci zbudovati se snaží.“')

1385 plebán H abarl (Rejstř. Desát. 85).
1386 petr, plebán ve Vrbici. resignoval na kostel sv.

Ondřeje v Praze s podmínkou. kdyby mu kostel ve Vrbici
po právu nepatřil, že kostel sv. Ondřeje podrží. 5)

1) Lib. Er. Xlll. E. 5.
") Taml. Xlll. H. 1.
“) Regesta II. 883.
') Výpis z Arch. Valik. v Arch. Zemsk.
“) Soud. Ak. ll. 360.
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1391 kanovník Draž.: — hrobník sv. Vojtěcha: — ol—
tářník D. M.; — vikář školastikův Oldřich
(kanovník Vyšehrad.) ss. Detrem;

1402 titíž = Václav (z Průhonic) ss. Oldřichem;
1405 „ = Ahník (od sv. Haštala v Praze) ss. Be

nešcm;
14-06 „ : Beneš (od sv. Haštala) ss. Ahníkem:
1407 plebán Beneš (Soud. Ak. Vl. 307).
Když r. 1406 plebán Ahník' najal obročí. sepsán byl

pozoruhodný inventář kostelní a farní.
a) kostelní: 2 kalichy stříbrné. 2 mšály dobré a 1 starý.

2 knihy řečí. antifonář, žaltář nový. 2 knihy obřadní. agenda.
2 ornáty sváteční a 2 všední. kadidelnice. pokrývky na 2 ol—
táře. 9 pall. třetí pokrývka. příkrov, pokrývka křtitelnice, 2
.superpellice. monstrance mosazná. kód na svěcenou vodu.
svíce velké k 5. Tělu, 2 svíce ke křtu. 2 cínové svícny a
opona chrámová;

b) farní: ó koní v ceně 10 kop, 3 krávy. 2 telata.
hus 5 starých a 13 mladých. slepic 61, kuřat 45. vepřů 30,
„sudů „věrtelů“ 18, tůní 8, sudů 8. „troky“ 2, „necky“ 1, mísu
(discus) velikou 1. 6 pytlů nových, „stvorzidla“ +. „síto“, mlýnek
(cribrum), sud na rybaření. žlab (pclvís), „patella“ (?) v sla
dovně 4- sudy. brus (brusonem), na němž se brousí sekyry.
3 almary. .,truhla". v níž isou uloženy kostelní věci. 2 vozy
okované, 2 pluhy, 6 kusů špeku. 3 sekyry a tesařskou čtvr—
tou. 2 rýče. ..terrebellau(?) 8 — (motyky ?). dláto, 2 násečí (?)
2 lopaty, 2 krací. 2 „krasplíky“(?), 3 kladiva, 23 korců žita.
30 kor. ovsa, 1 kor. pšenice, 2 kor. ječmene. 1 kor. konopí.
1/2 kor. prosa. ó kor. chmele: ——pole ozimí i jaří dobře
-osetá. 2 ..pulvinaria“, 3 „sarras“ (pily?). 2 ,.falcastra“ (snad
hrábě a pohrabáče). 2 radlice. 2 čriadla na orání („črtadlo
.nes'“). 3 kachny. sladu 20 korců, pohrabáč železný.“')

Loučeň.
1352 Luczen, 15 gr.: 1384- Luczan.

Panství i podací držitelů Loučeně. \
1356 Beneš z Děteníc, — Heřman z Klamoše. — Mra—

kota z „Lubčan“: Jan. po "I' Janu:
? *.)Soud. Ak. v. 129—150.
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1360 Trupec z Kněžmostu. — Dříbyk. Zdeněk a Matěj
z Loučeně = petr, po "j"Svatoslavu:

1361 titíž = Jan, po resig. petra.

Nastoupil jiný rod.

1376 Zdeněk z Nadstavě = Václav (z Nymburka) ss.
anem:

1383 „ z Kepidlna = Mikoláš, po 1“ Petru:
1392 „ „ (mladší?) = Detr (z Vršce)

ss. Janem:
1397 Jan z Kopidlna, jinak 2 Loučeně : Mikoláš, po

resig. petra:
14-01 : Bartoloměj

"(z Peck;) ss. Míkolášenm.

Bošín. .
1352 Bossyn, 12 gr.: 1369 Bossim.

Panství i podací pp. Roždalovských. ač. jak se zdá.
Bošín k Rožďalovicům reálně nepříslušel (dole se jmenuje
Petr Košík. z rodu Rožďalovských „z Bošína").

1362 Jaroš Košík 2 Rožďalovíc Jindřich. po 1"
Zdeňku:

1377 petr Košík 1 Bošína = Jan, po res.Jindřicha;
1397 Jan Košík 2 Rožďalovic = N. (z Lomnice) 55.

dnem:
1402 „ = Jan (z Budiměřic) ss.

Janem;
14-11 „ „ „ : Jan (z Lomnice) ss.

Janem;
14-13 Jan a Beneš. bratří 7. Lomnice. jinak 2 Rožďalovic

; J an. po odchodu (do Rožďalovic)Jana.

Mcely.
1352 Mczel 12 gr.; 1405 Muczcl.

Panství i podací do r. 1366 soukromych drržítelů vsi, ale
brzy potom staly se Mcely neznámým způsobem majetkem ko—
stela Draž. (1373 lidé ze Mcel slíbili. že nebudou káceti lesy

25.
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kostela Draž. příslušné ku vsi Mcely'): 1384 měl jeden ka—
novnik část obročí v Mcelích a 5tudcích2))'

1366 Petr z Michalovic= Čeněk. po T Konrádu;
1368 děkan kostela Draž. —-Sebestian. po 'l'Ceňku;
1390 kanovnikDraž=Jan po “|“Tomáši;
1392 „ ,. =Jan (z Otryb) ss. Janem;
1398 .. .. Jan (ze Sán) po odchodu do Žito

vlic Jana;

1401 .. ::Adam (2 Vlčíhopole)ss. Janem1411 „ rfDetr (z Řítonic) ss. Adamem-.
1419 „ _Křiž po T Václavu.

Ciněves.
1352 Czwienievess 36 gr.; 1369 Svyenievess:

1384 Svynavcss.
panství i podací majitelů vsi.
1357 Beneš z Chusnika Jan. po 1“ Mikoláši;
1370 „Heřman a Beneš z Chusníka = Jan. po 1"Janu;
1373 pleb. Rus. svědek; (Soud. Ak. l. 61)
1377 Václav z Vartenberka = Sulek (vikář Draž) ss.

Vavřincem;
1379 Jan a Václav z Vartenberka J a n (zástupce mansio—

nářů) ss. Sulkkrne
1384 ptb. Martin; (zmínka Soud Ak. 11.283)
1391 Václav z Vartenberka = Stanislav (choralista

Draž) ss. Martinem;
1404 Jaanalska na Vartenberkquavi—inec (z Třebo—

ratic) ss. Staníkem
1406 Jaanalskaaiehoporucník(?)= Vavřincc(zČejek)

ss. Vavřincem:
1410 JanzRalska:Vavřinec(zHořelic)ss.Vavřincem..

Dsinice.
1352 Dsynicz. 15 gr.

Danstvi i podací do r. cc. 1361 domácího vladyky, — viz
oltář. — později pp. na hradě Stará. — již r.1374. viz dole_
a 1384, — viz Stará.

') Soud. Ak. 1. 19.
") Reistř. Desát. s. 5.
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1527 Jaroslav ze Zlíva. plebán v Dsinici: papež naři
zuje opatu Břevnov.. aby mu zjednal děkanství Bo—
leslav; — viz tam.

1561 plebán Václ a v: viz dole oltář.
1574 VilémFlaška zDardubic(pán na Starě)= T0 máš, po “]

Vá c Ia v u;
1585 Turkovec ze Staré vsi. jinak 2 Libáně : J a k u b (2 Ne—

svačil) ss. e h o ře m.
Tento Turkovec byl bezpochyby výprosníkem nápadu král.

komory: výprosa však neměla trvání.
14-06 pavel z Jenštejna. sídlící na Staré—_ Boreš (oltářník

v Praze) po Da vu.|
Jenštejnští koupili Starou od Dardubských.
14-18 Jan z Jenštejna. jinak 2 Humpolce — Be n e d ik t. po 1"

l. u k á š i.
Oltář.

před r. 1561 založil Dolian z Dsinice v kostele oltář sv.

Jakuba a nadal jej 5 kopami úroku; za souhlasu plebána
Václava bylo toto nadání i s jeho povinnostmi přeneseno
do kláštera Roudnická—ho.1)

Vykleky.
1552 Vyklek. 21 gr.

Když hrad Libický kol r. 995—1008 zaniknul, stal se
hrad Havraň sídlem úřadů: kostel zde založený slul ..Vykleky“.

R. 1205 Zbraslav dal klášteru Ostrovskému „kapli sv.
Vojtěcha v „Thuklecích“.jenž sluje .těž Havranížl Tvar
„Tukleky“ objevuje se ještě ve 14. stol. Když hrad Havraňský
opuštěn byl. povstalo zde král. manství. jehož držitelé měli ko
stelní podací. (Za Kalla lV. „Rysněvice“—)—- Krněvice, Rašo—
vice. Kratonoše Vykleky Jizbice. Skrchleby Vesce vsi pro—
půjčka králů Českých.)

1561 po "j“ Dománku z Krněvic obdržel od Karla lV.
Jan Šváb z Jikve právo napadní na Krněvicích, Vyklecích
v Rašovicích díl 5 kost. podacím. )

Patron bydlel na tvrzi v Krněvicích.
., Lib. Er. |. 27.
2) Regesta l. 223.
s)(.:clulwvuký. Registru. st. 88.
') Archiv Č. ll.



1363 Šváb a Jindřich. bratři z Jikve—— Havel (2 Al—
brechtic)ssss. Mikolášem:

1365 titiž—— Jan (z Chřáštan) ss. Havlem
1369 Jeniš z Lobčic a syn Šváb—— Pavel (z Hlavice)

ss. Janem
V době nasledujicinse bratři Jan Šváb (mladší?) a Mark——

vart oddělili; Jan držel Havraň bez podacího. a Markvart
Krněvice s podacím.

1392 Markvart z Krněvic Albert, po 1“ Janu;
1395 „ „ :.Detr po 1" Albertu:
1405 =Václav. po ] Petru.
(Sousední ves Chleby věnoval r. 1353 Karel IV. man

sionářům kostela Draž., koupiv li od Ješka z Vartenberku-Veselí..
'Rukop. Kapit. X. 19. opis Mus.)

Kostomlaty.
1352 Kostomlat, 30 gr.

panství i podací pánů na hradě Kostomlatech——Mydlo—
varech. (1346 vyznává půta z Častolovic že mu matka Derchta
z Kostomlat. — ale až po smrti své. — postupuie hrad „Me—
dlovar“ ves Kostomlaty se všemi jinými vsemi.l

1351 plebán Hodislav (svědek. když Derchta z Kostomlat
darovala dominikánkám v Hradci ves Drahelice. 2)

1361 plebán Martin (koupil na čas života od Zderaz
ských ves Chrčice. )

1368 Důta z Častolovic =——»Matěi (z Draskoles) 55. Mar—
tinem

1377 zmínka o pl.eb Matěji (Soud. Ak. l. 230)
1393 Mikoláš plebán od několika roků; předchůdce

ieho Václav; Mikoláš byl obviněn ze simonie že piy pod—
platil patrona Důtu z Častolovic byl však od apoštolského
penitenciáře ospravedlněn ')

'1393 Důta z Častolovic '—'Mikuláš (z Kostelce n/lesy)
, ss. Mikolášem;

1394 .. „ = petr (z pořičan) ss. Miko-»
lášem:

*) Regesta IV. 669.
') Rukop. v Arch.

“) RukoĚ). Kepitul Xlll. IJ;llopis Musei.') Lib.
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14-02petr z Vartenberka-Kosti (koupil Kostomlaty)
=“ Jan, po 'l' Detru:

14-07Jan z Kunštátu—Kosti(zet petra z Vartenberka)
= Matěi (z Holohlav)_ss.Janem;

14-11 plebán Hynek; viz dole;
14-12 Zolie. vdova po “1"Petru z Vartenberka (tchyně

Kunštátskěho) = Martin (z Třeboratic) ss. Hyn—
číkem;

T 1411 spor o desátky mezi plebánem Hynkem a pa—
tronkou Žofií; rozhodčí: Martin. plebán ve Velelibech. děkan
Havraňský, a Martin. plebán ze Všejam. rozhodli: „Vypoví—
dámy o ten mlýn v Drahelnici (Drahelici), aby farář měl
desátý strych ze všeho obilí (t. ]. desátý díl měřičného). desátý
díl od sladu. což v tom mlýně vymelí, a také od těch stúp.
iež isú tu z nova udčlány, imá míti desátý groš od toho, což
tu vypěchuií: více vypovídámy o ten dvůr .,Prziedlecký“, že
farář má imieti pravú desátú kopu všeho obíle. kteréž z dědin
toho dvoru přiide, a také pravý desátek od dobytka. totiž
desáté tele. desáté prase. desáté jehně. a kdyžby tu sveřepice
byly. také farář má mieti desáté hříbě, kromě koní dělných.
Více vypovídámy, aby u Velký čtvrtek nebo sobotu dala
(patronka Žofie) na každý rok faráři toho kostela nebo ieho
poslu 2 kopy vajec a o sv. Duše ó sýrů. Také vypovídámy
o ten rybník v ..ssihibicích" (Šibice), aby paní i ieií budoucí
vedle svého svědomí. maií—lico učiniti kostelu z toho rybníka,
aby učinili ze své vlastní dobré vůle, a nic z práva. Více
vypovídámy. aby farář na každé suché dny jednu mši zpíva—
nou a 2 čtené zádušní držel v tom kostele při svém světle;
a konečně. aby nynější farář kostel směnil. ale s takovým.
který by se paní líbil. Svědek: Zbyněk. plebán z Ohništan,“ 1)

Kaplan a vikář.
Na listině z r. 1551 — viz nahoře. podepsán jest vedle

plebána l'lodislava též Martin, kaplan (hradní?) v Kosto—
mlatech. a Čáslav, vikář tamtéž.

Umyslovice.
1352 umYSlGUÍCZ,12 gr.: 1569 Omyslenicz;

1384-Umyslov'icz
1) Lib. Er. xm. T. 6.



panství i podací pp. Doděbradských; r. 1345 se Umyslo—
více jako příslušnost k Doděbradům nepřipomínaií.

1388- plebán Ryneš, svědek: (Soud. Ak. ll. 366)
14-17Boček zKunštátu-Doděbrad —Bušek. po'l' Rynšovi.
Krátce před smrti krále Václava zmínka o plebánu

Beneši: byl svědkem při jednání Žlunickém.')
Vikář.

1416 plebán Ryneš dal svému příbuznému Janu z Olanic
allodiální dyůr v Olanicich s podmínkou. aby ročně platil
kostelu v Umyslovicích 1 k0pu jako příspěvek na vydržo—
vání vikáře.2) '

Všejamy.
1352 Vsseyam.18 gr.;1369 Vssíetyan: 1384-Vsseyam;

1385 Vsseyan.
panství i podací zdeiších vladyk: obojí roztříštěno.
1358 Lev, Jan a Manka. vdova po lvanu ze Všejam

= Petr (z Luhu) ss. Mikolášem;
1368 Lev a ostatní ze Všeiam: Detr (z Luhu) ss. Janem;
1380 titiž : Jacha (z Markvartíc) ss. .lanem;
1386 Lev ze Všeiam a Van(?) a Mařík odtudž prodali

Dobrohostovi z Milotic iakousi roli, as 4- korce, vedle rolí
Lvových, „s níž a s ostatním zbožím ve Všejamech spojeno
jest podací kostela zdejšího. a proto darovali mu. Dobro—
hostovi. právo podací (snad jen část. J)

1386 byli presentováni od 2 skupin patronů dva kandi—
dáti; potvrzen byl Tomáš; (Soud. Ak. ll. 390)

Brzy potom byly Všeiamy přikoupeny ke Kostomlatům.
14-01 Petr z Vartenberka (pán Kostomlat po Častolov

ském) : Jakub (z Horek) ss. Tomášem:
1408 plebán Jakub Kaleš; Dětřich l'lusovec, panoše

,ze Všejam. prodal kostelu 14-gr. úroku z krčmy v_eVšeiamechf)
Vikář.

1397 plebán u sv. Michala v Praze dluhuje něco Petru
Křížkovi. vikáři ve Všejamechf')

1) Donalíones regis Vcnccslai. p. 116; v Zemsk. Archivu.
%) Lib. Er. X. H. 6. .
3) Soud. Ak. ll. 366.
*) Tnmt. VI. 282.
") Tumt. III. 270.



Zitovlice.
1552 Zitovlicz. 9 gr.; 1569 Zitavolicz.

panství i podací držitelů zdejšího vladyctví.
1562 Jan z Veselé = Martin. po 1“ Myslíku:
1571 Štěpán a Zdeněk ze Žitovlic Odolen, po 1" N.
1575 Jan Verdek ze Žlunic. — Zdeněk z Kostomlat

Ondřej. po sesazení Odolena;
1577 Bernard. rytířz Jablkynic = Jan, po 'j' Ondřeji;
1598 Jan ze Zásady (měl zde něco již 1595, viz dole).

— Zdeněk ze Žitovlic : Jan (ze Mcel). po od—
chodu do Sán Jana;

1404-chněk ze Žitovlic: Albert (z Bousova)ss. Janem;
14-05 plebán Albert Karban: viz dole.
14-14-Zikmund ze Slivna. seděním v Žitovlicích : Jiří

(z Kaniny) ss. Mikolášem.
'l' 1585 Ctibor ze Žitovlicvěnujekostelu nějaké rolea lukaf)
“|"1595 rovnání o desátky mezi plebánem Janem Hor—

»čičkou a Janem. řeč. Lysec ze Zásady; ze 2 lánů. jež v Ži—
tovlicích Lysec drží, odváděny byly v dřívějších časích plné

desátky; nyní Lysec místo plných dcsátků postupuje kostelu
10 jiter polí. a desátku bude odvádět ročně 8 kop snopů:
znatel Matěj. plebán v Jeseníku. děkan Havraňský. uznal. že
to bude pro kostel výhodnější. 2)

Vikář.

1405 Ctibor ze Žitovlic věnuje 2122kopy úroku ze dvora
v Dojedech na lepší vydržování plebána Alberta Karbana

.a jako příspěvek na vydržování vikáře.s

Budiměřice.
1552 ....myrzicz. +gr.. ač měl platiti ógr.. ale 2gr. mu
byly „pro chudobu odpuštěny; 1569 Budyemyerzicz.

Panství i podací královo. — Král. panství Nymburské.
1574- plb. Hugo; (zmín. Soud. Ak. 1. 8+)
1594 král. = Jan, po resig. Huga;
1596 ., : Jan (ze Sán) ss. Janem:
1) Lib. Er. xm. B. 1.
9) Talal. Xll. E. 14.
3) Tuml. V. 054.
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1408 král Vavřinec (oltářnik v Nymburce) ss. Vá-v
clavem:

1415 pleb. Vavřinec; viz Nymburk;
14-17 král. : Jan, po 1“ N.

Rožďalovice.
Byl zde jeden kostel. ale dvojí obročí, dvoií podací..

va plebáni a 2 farní osady.
l. 1552 ....yalovicz. 24- gr.: 1569 Rozdyalovicz.

Danství i podací obou částí rozděleno mezi držitele Ro—
ždolovic.

1552 plebán Jan: (Reistř. Desát. 85) .
1554- Jaroš 7.e „Sybenka"(?): Detr z Rožmberka, poruč—

ník Detra. sirotka po "1" Janu z Michalovic =
Havel po "I' Janu;

1555 Jaroš z Rožďalovic = Nětek po 1" Havlu:
1559 .. ,. == Milota (oltářnik Draž) ss.

Mikolášem;
1575 pleb. Milota za souhlasu patrona Jaroše Košíka

z Rožďalovic zastavil v dluhu 60 kop dvorec kostelní a 12 kop—
úroku Bohunkovi. Čeňkovi a Budislavu z Tuchomě: až si vě—
řitcló ončch 60 kop vyberou. připadne vše zase kosteluf)

11.1552 Rozdyalovicz. 24 gr.
15524 pleb. Milota (Reistř. Desát. 85).
Od r. 1580 do 1585 byl 0 kostel v Rožďalovicích právní

spor mezi 2 presentovanými od 2 skupin patronů.2) Mezi pří
žádal zástupce pána Michalovského. aby kostelní obročí ne—
bylo děleno. nýbrž aby zde byl jen jeden plebán 3),což se také stalo..

1586 pleb. Jan; (svědek, Ak. Soud. ll. 565)
1591 Jan z Michalovic. -— Jan Košík 1 Rožďalovic ="

Tas (z Babic), po "l"Janu;
14-15 Jan a Beneš (Košíkové), bratři 7.Lomnice. — za

souhlasu Mikoláše z Machova (nastoupil po Mi
chalovských) = Jan (z Bošina), po 1" Tasu;

1419 Beneš 7. Lomnice, seděnim v Rožďal. : Hana. po
T Mikoláši.

*) Soud. Ak. 1. 121.
"') Tami. ll. 58. 515.
:) Tami. ll. 70.
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(Část Košíků: před r. 1451 Beneš Košík z Lomnice za—
pisuje 500 kop věna manželky Kateřiny na Rožďalovicích městě.
na vsi Dodolí. Lhotě dvú pluhů role. na Lhotském & Třebov—
ském rybníce. s lukami lesy na Lhotě. 1)

14-40 VratazLomnice dává kostelu/ lánu háje „na Kalkuť
& 14-51 Machna z Tuchomě 2 úročníky v Podolí.2 )

Oskobrh.
1352 Oskobryh. 15 gr.; 1569 Vskobrhi; 1584 Oskobrh.

Panství i podací kláštera Hradištského na „Havraňsku“3
viz klášter Hradištský.

1557 opat Hradišt. : Kříž (od sv. Jakuba. vsi u Kutné
Hory) ss. Jindřichem;

1569 „ = Enoch(zpříbramě)ss.Johlínem;
1575 „ f—Kryštotor (z Běstviny) ss. Eno—

chem;
1575 ,. Bartoloměj (z Hodkova) ss.

: Kryštoforem;
1584- ., = Mikoláš(zKrálovic)ss.Jakubem;
1588 ,. :: Jan (zeStušiny)ss.Mikolášem;
1401 „ = Marek (ze Semína) ss. Janem;
14-04- „ = Mikoláš(7. Dobrovítova) ss. Mar

kem:
14-14-převor „ =*:Jan(z Předhradí) ss Mikolášem.

Jeseník.
1552 Jessennyk. 21 gr.; 1569 Jessenik.

O panství a podací dělilo se několik pánů vsi.
1561 Havel z Lemberka. gener. převor Johanitů. a bratři

z Veselí věnují Johanitům Draž. 24- kop úroku ze
vsi Jeseníku u Nymburka“.3)

1565 Václav Litoměřický. měšťan Draž., koupil od Jana..
syna Frenclinova z Nymburka, 25 kop úroku 'a.
„podati kostel, komu bude chtít“.')

Třetí část vsi a podacího patřila Žitovlickým.
1) Archiv Čes. 11.62.
")Tamt. 111.524 a 550.
a) Rukop. \rch. Johanilů. v Draze. opis Mus.
4) Rukop. Arch. Města Prahy. z knih městských. č. 967. l. 225.



1383 komtur Draž. Johanitů, ——Jan Verdek zeIŽito
vlic;Řehoř, měštan Draž =Matěi (z Radotína) ss. ?

1393 Matěj. pleb.v Jeseníku. děkan Havraň.: viz Žitovlice:
1594 „ „ „ „ „ (Conf. V. 206);

1399 plebán Jan, děkan Havraňský; viz dole.
1407 a) probošt v Sadsce & Boček z Kunštátu = Jan.

po 1“ Adamu:
b) převorJohanitů : Mikoláš.

Potvrzen byl Jan.
(Klášter v Sadsce a pán Doděbradský nastoupili jeden po

Verdekovi. druhý po měšťanovi; r. 14-06 přel se klášter Sadský
s poddanými Heřmana z Krp a Jakubem ze vsi Jikve o spád vody?)

14-07 plebán Jan doznává, že proboštu Sadskému. „pa—
tronu“. dluhuie 5 kop, jež mu půjčil. když kostel převzal, po
něvadž zde ničeho nenalezl, a proto si na inventář 5 kop vy—
dlužil. a slíbil, že je oplatí, až se kostel začne stavělig)

Druhý vikář.
1395 Zachariáš ze Všeradic, vykonavatel testamentu Jana

ze Žlunic, vykazuje. že Žlunický za živa věnoval ] lán roli u vsi
„Jesenek“ s domem. loukou a vrbinami, aby vydržován byl
vikář vedle druhého. ieiž podle práva plebán vydržovati má.“l

.EĚ

Není v Rejstříku Desát.:

Podmoky, filiálka kostela Vrbického.

R. 1305 král Václav ll. dává klášteru sv.-iiřskému v Praze
náhradou: vcs Velenice u Doděbrad a 12 lánů ve vsi Dod
moky s patronát. právem kostela v Dodmokáchf) (Viz Libice)

Kostel Vrbický stál tedy iistě již r. 1305.
polovice Dodmok patřila klášteru Strahovskému: viz

dole 14-09.
1357 byl Habart presentován ke kostelu ve Vrbici a jeho

tiliálce v Dodmokách: viz Vrbice.

') Soud. M. V. 56.
2) Tom.-Vl. 110.
“) Lib. Er. Xll. H. 1.
') Regesta ll. 881.
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'l' 1377 Vok & Zdeněk. klienti z Dodmok. žaluií na Vr—
bického plebána Habarta. že zanedbává ve Hliálním kostele
v Dodmokách sloužili lřikrát týdně mši. ač jest povinenř)

"[“ 1406 podle inventáře Vrbického (viz tamt) „věci ko—
stela Dodmockého: 1 kalich stříbrný. 5 ornáíy. 5 poll. super
pellice, 5 svící velkých, konvičky 2, agenda. graduál, mšál.
opona chrámová.

(1570 abatyše sv.-]iřská prodala Blahulovi a Maléiovi
z Lužce rychfu v Dodmokách; — 14-09 Opal Strahovský po—
stoupil klášteru sv.-jiřskému pů|_vsi Dodmok u Měsíce 5 14
kopami úroku výměnou za ves Uiezdec u Hořelic; 14-58 aba—
tyše potvrzuje osadníkům Velenic ieiich zápisy z r. 1541-72)

') Soud. Ak. ]. 245.
“) Schuberl. Urkunden-Regeslen. p. 98. 105 a 10.5
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Archidiakonát Hradecký.
Archidiakonát Hradecký byl rozdělen na dekanáty: Hradecký, Ji

čínský, Bydžovský Kladský. Dobrušský, Dvorský. Kostelecký, Broumov
ský: do r. 1350 patřily k němu též dekanáty: Chrudimský. Mýtský. Do
líčský a Lanškrounský.

]. Dekanát Hradecký.
Známí děkani:

Roku 1267 Jg. plebán a děkan Hradecký (Reges. IV. 724);
r.1l'>57 N. (Machariáš), plebán v Holohlavech, děkan Hra—
decký. byl úvodcem v Habřině; r. 1366 odešel z Holohlav
do Osic: r 1566 Machariáš plebán v Osicích děkan Hradec.:
(rovnal záležitost Živanskou, víztam.: byl vOsicích do r. 1376).

1577 Jan plebán v Číbuzí děkan Hradecký; (byl dlužen
dýmné; Soud Ak. l. 286; zemřel v Čibuzi r. 1580).

1389 N. (Matěj). plebán ve Zvoli, děkan Hradce: byl
úvodcem v Heřmanicích

1392 týž děkan (byl komisařem v záležitostí oltáře v Hradci,
Lib. Er. IV. 590; zemř. ve Zvoli 1595).

14-02 a 1413 Mikoláš, plebán v Drobluzi. děkan; (Soud.
Ak. W. 165: Lib. Cont. VII. 40)

Opatovice.
Opatství benediktinské s chrámem sv. Vavřince')

Předchůdcem opatství sv. vavříneckého byla „poustka Mi—
kulova“; Vratislav ll. r. 1061—1092 zřídil zde bened. opatství
kol r. 1086 s chrámem sv. Vavřince.

') O jeho počátku pojednal jsem ve spisku „Začátky klášterů“ 1913. kde jsem
vyslovil odůvodnčííou domněnku. že epřed zřízením opatství sv.--vavřineckého bylo
opatství obřadu slovanského s opatem Boleradem. K tomu. co tam řečeno. přidávám
zde úsudek M. Dvořáka (Listina papeže Jana Xlll. ve Věstníku Čes. Společností
Nauk, roč. 1899 č. Xll. p. 4: .. .Ve velkém hojí. jenž vznikl v druhé polovici Xl.

st.ol v .echách mezi Vratislavem ahJaromírem mezi knížetem o biskupem hráloliturgie slovan nemalou úlo V.rotíslav opilal se proti biskupu : latinským kollegiíni ohliturgii slovanskou.'
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Známí opati.
*Oneš (Ondřej) r. 1086 kaplan králův; (Regesta [. 72) 1“r. 1107

(Letopisy Hradišt—Opatovické. v Dram. Děj. Č. ll. 392)
Sulislav, 1108 (Regesta ll. 87)

"I' 1127 (Letop., prameny ll. 393)
Blažej, zvolen v červnu 1128 (tamt. 594).

R. 114-3 papežský legát Quido. přišed do Opatovic, vy—
šetřoval zvolení Blažejovo. a shledav je nezákonným. se
sadil ho, načež byl kanonicky opět zvolen: (tamt. 599)
'l' 1146 (tamt)

Mysloch. zvolen po Blažeji; (tamt. 399). Ve 4. roce svého
opatování sešlé budovy klášterní zbořil a nové vystavěl:
(tamt. 599) a dočkal se. když r. 1165 klášter sv. Va—
vřince u přítomnosti Vladislava od biskupa Daniele vy—
svěcen byl: (tamt. 4-00). Dodle tehdejšího způsobu stavby
byl chrám zdejší románskou basilikou s kryptou. Nevíme.
byl—liv době gotiky zgotisován.

Konrád, zmín. 1227 (Regesta 1.335)

,. 1229 (Bencldikt.7vložky vc Vokounově Ne—plachu. Dram. D. Čl 72)
Ondřej, zmín. 1239 (Regels. l. 454)

124-2 druhdy opat (tamt. l. 505) „Opat Ondřej
velmi rozmnožil popluží čili roboty. dav špáliti lesy a
zřídiv obydlí pio poddané“. (Vokounův Neplach. s. 4-75)

Bohumil. zmín. 1271 (Reges. IV. 729)
Zdislav, zmín. 1277 „jenž majetek klášterní velmi rozmnožil

a mnoho knih pro mnichy koupil a od otce svého če
ského velmože, darem obdržel“. (Vokounův Neplach.
str. 4-77) — Dle Crugera. 5. Dulveres. Maius. p. 4-1.
pocházel z rodu pp. ze Zvířetic.

Časta, t. j. Štasta. Štastný. zrnín. 1289 (Reges. W. 741).

„Měštopřelouč nákladně obnovil“ (Vokounův Neplach4-77

Konrád, zmín. 1305 (Reges. IV. 762)
(? Hynek “I' 1319 (Cruger, 5. Dulveres l.. 179; zpráva ne—

spolehlivá)
Hroznata, zmín. 1352 přijal Neplacha do řádu; (Letopis

Neplachův Dram. D. C. Ill.. 4-80)
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1346 uděluje papež právo pontitikálií Hroznatovi. opatu
kláštera Opatovického. „jenž mezi ostatními kláštery oněch
krajin je považován za vznešený a znamenitý": právo to
platí též pro nástupcef) opatem byl ještě 22/8. 15473
ale již H../21548 providován byl na opatství Neplach..
po resignaci Hroznaty z Lipolticf') Část náhrobku
Hroznatova nalézá se nyní v chrámě sv. Ducha v Hradci;.
Hradečané ho sem patrně přivezli, když ssutiny kláštera
Opatovického byly vydatným lomem.

Neplach, 13465—13713

Jan Orlík. [. ]. z Orle,_zmín. 13725)
1- 1589 (Lib. Cont. 111.208)

Petr Lazur, 1389 zvolen (Cont. lll. 208)
utopen 1415; (Cont. lX. 188).

(O násilné smrti opata' petra uveřejnil Dr. Nováček
v Časop. histor. lX. 85 z bully Martina V. 1417 tuto zprávu:
„ . . . . doslechli jsme." praví papež. „že . . . Jan z Opočna
s mnohými žoldnéři do kláštera vtrhnuv, po třikrát zde uloupil
věci zlaté. stříbrné, klenoty, ornáty a jiné drahocenné věci.
neušetřiv ani hrobek, opata petra utopil a mnichy.
hrozbami těžkými přinutil, aby opatem zvolili Jana, někdejšího.
domácího probošta. jenž za života opata petra pro nezřízený
život z kláštera vyšel, a že tento. Jan slíbil Opočenskému
velkou sumu peněz když bude za opata zvolen.“ Papež ukládá
Janu, biskupu Litomyšlskému. aby věc vyšetřil. a shledá-li. že
vše jest pravdivé. aby vetřelce Jana opatství zbavil.)

Vypuzení mniši sešli se v klášteře minoritském v Hradci,
aby zde zvolili opata; část volitelů zvolila Detra. plebána
Přeloučského. — druzí však Jana. probošta Komárovského
na Moravě, roboštství b lo odřízeno klášteru Třebičskému);*P y P

generální vikáři chtěli potvrditi Detra, čemuž odporoval Jan;
arcibiskup povolal voliče i zvolené do Prahy. oba zvolení
se práva svého zřekli; volba přenechána arcibiskupu. jenž
zvolil Jana;“l Opat Jan zemřel ve vyhnanství kol r. 14-56,.

1) Klicmnn. Menu.-n. Velic. l. 551.
*) Tumt. ]. 551.
?) 'l'amt. |. 554.
') Menčík v Sborník" histor. r. 1663. s. 200.
n) pozůstat. D. Z |. 442.
0) Lib. Cont. vnf 136.

I

I



4-01

načež rozptýlení. pozůstalí bratři zvolili petra, probošta
Středskěho. 1)

Proboštství.
Klášter Opatovickýmělproboštství ve Středě. \Vahlštatě.

obojí v Slezsku. a u Vrchlabí. o tomto viz dekanát Dvorský.
Do života a složení kláštera dává nám nahlédnouti listina z r.

1366, když Opatovičtí přijímají v duchovní bratrství Lítomyšlskěho
biskupa Alberta, totiž: Neplach opat. Martin převor. Martín hospodář.
Jan komorník. Dředbor probošt. Mikoláš podpřcvor. Tomáš kustos.
Jan správce dvorů. Václav kantor. Matěj sklepník, Neplach pohostin
ský, Vilém nemocniční. Detr šatný, Martin probošt Vrchlabský, Střízek
probošt Středský, Jan probošt Wahlštatský.2)

Klášter zničili Hradečané, t. j. husité z Hradecka,
zvláště Orebitě. Již v prosinci r. 1420 podnikli útok na klášter.
byli ale krvavě odbyti: „r. 14-21 na Bílou sobotu Hradečané
vytrhli s vozy k Opatovicům. a tu porazili jsou Hradečany
u Dodolšan. zajali jich na 500 na Opatovice. a Lukáše.jejich
hejtmana. tu na drahách zabili.""l

Tímto nezdarem nebyli však Hradečané zastrašení: po
několika dnech útok opakovali. a již ku konci dubna sděluje
nějaký husitu svému příteli. že „z Opatovic před nimi (t. j. hu—
sity) sjeli. (mniší prchli) a Diviš klášter vypálil“ (Bořek
z Miletínka).*) Po smrti opata Petra byli opati voleni ve Středě.
t. j. probošt Středský měl titul opata. jenž byl však úplně bez—
významný. „R. 1557 umřel ve Středě Řehoř. poslední opat
Opatovský. a s ním um ře ly Opa tovice" (píše Ditterv „Dieias
benedictína“ dle Arch. Břevnovského). Mimo chrám opatský.
titulu sv. Vavřince, byl zde též mimo ohradu klášterní kostelík
Danny Marie; viz na konci dekanátu.

Nadání.
podle desátkové taxy poznáváme přibližně bohatší neb

chudší nadání jednotlivých klášterů; benediktinské platily polo—
letního desátku r. 1569: Brevnovský 21 kop 4-2 gr.. Sv:-jiř—
ský ló k0p, Kladrubský 15 kop. Opatovský 9/1 kopy Do—
stoloprtský 8 kop Ostrovský 7 kop. Vilémovský ó kop. Te
plický 5 kop Dodlažský (r 1352)4- kopy Sázavský 2% kopy,
Slovanský 2% kopy.

) Lib. Cont. X.2

) Opis Dlabačův25vZArcli. Stluliovskčm.") Staří Letop.
) Archiv Čes. HI. 300.



panství Opatovské poznáváme z pozděiších zápisů.
1436 císař Zikmund zapsal vsi kláštera Opatov. '): mě—

stečko Bohdaneč a vsi Nivčice. Bystřec. Rybitví, Lhota u Blat—
níka. Neratov. Živanice, Dřelovice. Sopřeč. Zarovice, Břehy.
Křičeň, Kasaličky. Rohoznice ves a popl. dvůr. Osice s dvorem,.
Osičky. Dolisy. v Dobřenicích 5 člověky. Ždánice s dvorem.
Dodolšany. Opatovice s dvorem. Lhota. Dohřebačka, Hrobice.
Němčice s dvorem, Kunětice. Brozany, Hradiště. Ohrazenice,
Srch. Rosice. Trnová. Doubravice. Lohynice. Mělče. Hrádek.;
Doihranov. Černá, Velké, Kavčíny. Malé Kavčíny. Stéblová.
Dříteč,Bukovina. Borek, Ujezd, Rokytno. Bohumileč. Dražkov.
Dolany s dvorem. Ožuchov. Černá za Bohdančí, Stolany s dvorem.

(V Rokylně ide pověst. že zde býval klášter; podle zbo-
řeniště a věcí zde nalezených byla zde bezpochyby kaple a sídlo
mnichů—hospodářů. kteří okolní statky spravovali. 2)

1436 Zikmund zapsal vsi klášteru Opatov. 3): Chrústov.
Osek. Dubečno. Dvořiště; (1465 též „Dřibyšov"?.spíše Střebeš:
Arch. C: XV. 160.)

1457 Zikmund zapsal ocl Opatovic '): městečko Dřelouč.
Lhota Velká. Lhota Malá. Škudry. Kozašice. v Benešovicich
] člověka, v Labětíně 1 člověka; (Čelakovský. Registra str.116.
mají ieště): Jankovice, Mokošín.

1456 Zikmund zapsalůl: Čistá, Kalná._ popluží kláštera
blíž Hostinného. a vsí téhož kláštera Slemen; dvě Zdernici,
Kunčice. Lhotu a v Borovnici 3 človčky.

1465 král Jiří podle prvního zápisu císaře Zikmunda za—
pisuie od Opatovic Libišanyf) _

1437 Zikmund zapisuie7lz Másloiedy.vesa dvůr.Benátky.
ves s dvorem a lcscm. Račice (_Hrobčice?). ves a rybník. Malou
Habřinka. vše kláštera Opatov..

1465 vsi od kláštera Opatov.. kterýchž Hradečtí byliv drženi“).
Březhrad. Lhotka. Chrastnice (Krasnice?). Sedlec. prá-—

skačka. Urbanice. Hvozdnice. Lhota Vlčkova, Dlačice. Stěžery.

Vysoká, Roudnička aoles Křivec. '
_*)—Aran Č. 175.

") pamět. X. 306: popis zbořcništč tomt. X". 421.
3) Archiv Č. 1. 527.
*) Taml.
“) Turnt. 535.
0) Tnmt. IV. 17s.
7) Taml. l. 540.
5) Tami. XV. 160.
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14-60 Soběslav z Miletínka “zastavuje Trčkovi vsi kláštera
Opatov. .... Blatník . . . .')

1523 král Ludvík zastavuje Liškovi szsoké plat na dvoře
Svítkově kláštera Opatf')

1488 kníže Minsterberský zastavuje Vilému 7. Landštýna
50 kop z lesů Živanských a Semtínskýchf')
Žehúň drželi Opatovičtí ještě r. 1374. ale r. 1380 byl

zde již jiný pán: viz kostel vdekanátě kolínském. VHořiněvsi
podával kostel r. 1367 Opatov. prot—essMartin: bylo zde však
nějaké zboží rodinné. nikoliv klášterní: opat Neplaeh se na—
rodil v Hoříněvsi „v skromném domě“.

Doznamenání.

Okolí klášterní á Dřeloučskěměl klášter podle nespoleh
livé zakládací listiny hned od svého založení a mimo to i jiné
rozptýlené statky. jež během Času z jeho držení vyšly: zato
však skoupil nebo vyměnil v újezdě klášterním mnoho zboží
soukromého. čímž povstalo veliké scelené panství klášterní.
_ R.1339 prodal Vaněk ze Ždánic opatu Hroznatovi zboží.
jež měl v Ždánicíchf)

1374—Karel lV. schválil, když klášter prodal jakési ne
jmenované zboží a koupil; Kalná. Drážov, Kasalice: v Oseku
I'll lánu. v Dubečnu 1 lán. v Dobřenicích 4 kopy úroku.
les Trávník mezi Osicemi a Libčany. a 1 lán lesa u Rohoznic
a mlýn pode vsí Žehúnif)

1377 Karel lV. schválil, když opat Jan 7.Orle od Alberta
zCimb'urka koupil: hrad Blatník s městečkem Bohdaneč a vsi
Bystřcc. Rybitví. Černá, Lhota a jiné“.“)

Rosice Labské s Trnovou á Doubravieí patřily ještě
1373 pánům z Heřmanova Městce. viz podávání kostela. ale
později staly se majetkem Opatovskýeh. _ _

Panství Opatovská rozděleno bylo na několik skupin.
první a největší v okolí kláštera. zabíhajícína levý břeh

Labe; s ní souvisela skupina v okolí Přelouče.
.) Archív Č. XV.. 230.
“) Tnmt. XV. 250.
:) Tnmt. lV. 180. .
4) Bienenberg. Geschichte v. Kčniggriitz. p. 112. z listiny. iřž_mčl v rukou.
r') Lib. Er. l. 97
“) Tamt. ". 140.
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Druhá na Jaroměřsku: Benátky. Máslojedy, Račice,
Habřina.

Třetí na Chlumecku: Chroustov. Dvořiště, Osek, Du—
bečno, & do r. 1374- Žehouň.

Čtvrtá: zboží proboštství Vrchlabského.
porůznu: Stolany.
Kde druhdy stál mohutný klášter s chrámem sv. Vávřince

jest nyni rumoviště. Křivdíli bychom však husitům kdybychom
měli za to. že oni klášter tak pobořili: neboť, jak se i jinde
stalo, klášter pouze vyplenili a vypálili; jelikož jej nikdo ne—
opravoval. hynuly jeho budovy. až se sesuly; a co nerozbořil
zub času. rozbořila ruka lidská. zříceniny staly se lomem, jenž
hojnost staviva poskytoval. Aby ani tělesně ostatky zde po—
hřbených mnichů a dobrodinců pokoje neměly, byl zde za
vlády Dernštejnů udělán rybniční náhon, jehož voda do
hrobek vnikla.

Svaté pole (Sacer Campus)
cístercienské opatství s chrámem Danny Marie.“)

0 klášteře tomto máme velmi málo zpráv. ano do ne—
dávná ani nebylo známo, kde stával a které řeholi náležel;
ani Balbín, ač Hradečan, o něm nevěděl. pouze tušil. že stá
val někde na Hradecku. měl však za to, že zde bylo pouze
proboštství. nebo znamenitějši država nějakého bohatého
klášterafl Bíenenberg klade jej omylem do podměstí Hradec—
kého. Kde klášter tento stával. zjistil 'l' děkan Royek z Ur—
báře panství Opočenského z r. 1598. kde při vsi „Klášter“
(u Třebechovic) rukou jinou připsáno jest „Svatého pole“.2)

l cistercienskě starší letopisy o něm mlčí; novější ba—
datelé kladou jeho založení do r. 1149—1180, příchodem osady
z kláštera Domuckého nebo Hradištskéhof)

V jmenovaném svém pojednání snažil jsem se dokázali.
že v době této klášter Svatopolský. alespoň jako samostatné
opatství. nevznikl. nýbržo mnoho později asi mezi r. 1252—1260.
_—')O—počálku tohoto klášteru jsem zevrubněji pojednal ve spisku- „Začátky
něklerych klášterů

) Balbín. Epitome. IV. 443 a Miscell. IV. 133.
2) Musejnik z r. 1845. str. 69.
3) Januuschek: Origin-.cs Cisterc. p. 140

Prof. Sedláček: program gymnasia Táborského 1599.
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a sice přičiněním Drslaviců. kteří se as v té době z Dlzeňska
na Hradecko přistěhovali. klášter obdarovali a několik mnichů
krajanů z Domuku sem přivolali: původní osada však přišla
z Hradiště (založ. 1177), poněvadž opat Hradištský vykonával
na Svatém poli právo visitačníf)

Známí opati:
J indři“ch. zmín 1292- (Regesta 11.675)
Mikoláš... 1312;( „ lll.2
Jiří. ,. 1356; (kostel v Lib2čicích podával Georgius.

abbas de „“Sacroponte, Lib. Cont. l. 26)
Verner zmín.1558 a 1359; (podával kostel Libčický)
Vít „ 1567: (podával kostel v Dobrém)
Drkoš. zemřel 1576. Po smrti opata Drkoše 1376 ustanovil

Theodorik,opat Sedleckýjenžzastupoval otce opata
Hradišf. Matěje v Římě prodlévajícího, za opata Svato—
polského:

Martina. 15767)
Benedikt. zmín. 1381; (Monum. Votic. V. 57)

1402; (podával kostel v Deštném)
Jan. .. 1416: ( „ „ ve Vys. Ujezdě)

O zkaženi kláštera nemáme výslovných zpráv. ale z okol—
ností se jich můžeme dopátrati; r. 1420 lid husitský 2 Hra—
decka zfanatisovaný knězem Ambrožcm z Hradce. podnikal
válečné výpravy na okolní kláštery. ve Svídnici. Dodlažicích
Opatovicích; shromáždivše se na kopci Orebu u Třebechovic
nastoupili „Orebilé“ cestu ku Draze. a schválně si zašli. aby
zničili klášter Hradištský; tím spíše ovšem dříve zničili klášter
nejbližší. Svatopolský. a bylo by ku podivu. kdyby ho byli
nechali na pokoji: zničen byl tedy nenadálým přepadením.
takže mniši nemohli se spasiti útěkem. nýbrž bezpochyby
hroznou smrtí zahynulif'l tím lze vysvětliti, že potom ani
o jediném Svatopolském mnichu zmínky není. ani o nějaké li—

1) l).-of. Sedláček. |. c.
9) Jindřicha Snopka. opata Sedleckého rukopis. kroniku Sedlecké : r. 1705;

opis v Arch. Města Prahy. Prof. Sedláček l. e. tuto zprávu doplňuje o stavu kláštera
z téhož r. 1376: . . . stav ve věcech světských: 1671/2 kopy na stavbu kostela a po
žadavky u rozličných osob: nad to obilí až do sklizně nového. i na chléb. i na pivo.

gfšlťfšljého pro konvent. — Tehdy stavěli opolský chrám. jehož trosky podnes se
") Ozval se hlas, že byli usmrcení právem války: zde však nelze mluvili

o právu válečném. nýbrž o násilném. loupežnčm přepadení.
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stině nebo nějakém kostelním klenotu. Klášter Svatopolský jest
jeden z prvních. ne-li vůbec první. jenž ztonatisovanému lidu
z- Hradecka za oběť padnul již r. 14-20. mniši tedy nevěděli.
jaké nebezpečí jim- hrozi; 'mimo to byli. jak řečeno. přepa
deni náhle. '

Balbín (odvolávaje se na jakýsi rukopisný Kodex.
jejž Královéhradeckým nazývá). píše v Miscell. lV. p. 153:
„MěšťanéHradečtí (správně lid 7. Hradecka. Orebité) na
Svatopolský klášter tak udeřili, že jej. uloupivše co uloupiti
mohli. zapálili a mnichy všecky do ohně hodili. což
připomíná rukopisný Kodexf jejž Hradeckým jmenuji: místo.
kde onen klášter „5vatypole“ stával, vyznačeno neni."

Pozemská zboží.

Nadání kláštera Svatopolského bylo poměrně nepatrnév
bylo podle taxy desátkové str. 51 nejmenší mezi kláštery
cistercienskými.

Sedlecký platil pololetního desátku 20 kop, Svatokorun
ský 13 k.. Dlasský 10 k. Domucký 10 k.. Zbraslavský ó—iO k.
Hradištský 6 k.. \lyšňobrodský 2 k.. Skalický 2 k.. Svato—
polsky ] k.

Klášterní majetek poznáváme teprv z pozdějších zápisů:
R. 14-58 král Jiří zapsal vsi kláštera Svatého pole:

Libřice. Jílovice, Lično(?), Městec. Dobré, Hlinné.
Bačctín, Sudínf)

Ostatní. nčkdy klášterní vsi:2l Sv. pole. klášter se
dvorem v ohradě; „ . .. viděti jest, že nápadník toho zboži

_polnosti rozdělil mezi poddané. z nichž 4- ve zříceninách se
usadili. dva však dále příbytky si zbudovali. Statek pod č. 1.
co do objemu výstavnOsti připomíná. dvůr".

Mlýn Břekešský u rybníka Očelice ves, Újezd
Vys. Dobrey ves. Vosečnice Deštnej; „ . .. za vesni—
cemi Dobrým.. . Mnichovy a Lomy.. .jsou velicílesové
a hory.“

R. 14-90 král Vladislavzapisuje Qstašovice a Kúnov.
příslušející ku klášteru Svatému poli

1) Čelakovský. Registru, 119.

Royek z Urbáře : r. 15.96 — Musejnik z r. 1845. str. 69. / /
3) Doplnil prof. Sedláček v jmenovaném Programu str. 9. „_ fy.!- / 
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Dle citovaného Roykova Urbářc: „K témuž klášteru
jsou velicí lesové. kteří běží od vedle Bědovic silnicí dýlkou
až k polím Křivickým a zase z druhé strany vedle rolí Lho—
teckých a Bolehoštských vedle rybníků až k hrázi rybníka
nového. po kterěmž jdou k Ledcům a odtad zas běží vedle
lesa cestou. kterýž slove Mitrov a lesa Mitrova, až ke kříži:

proti těm lesům jsou dvě ochozi a mlata. při nejmenším
na 5 lcčc.“

Dvory poplužní byly: u kláštera a v Očelicích, kde byl
1592 správcem dvora prof. Martin: (Soud. Ak. lll. 91).

Zboží klášterní dělilo se na několik skupin: ]. kolem
kláštera: 2. okolí Sudína a Bačetína; 5. rozsáhlý horský újezd
Deštenský: 4. velký svatopolský les mezi grunty Bědov—
skými. Křivíckými, Lhotskými a Bolehoštskými. .

Podle Bienenberga měl klášter na podměstí Hradeckém
zahradu. ') '

Jedinou památkou po klášteře Svatopolském jest mimo
skrovné zříceniny a název vsi „Klášter“ zvonek kostela Vysoko—
Ujezdského. jenž dle pověsti pochází z kláštera nebo koste—
líka svatého Jana. — několik rybníků a — pěstování zele—
niny, jako kolem Sedlce.

podle jmenovaného Urbáře stával zde mimo chrám opat—
ský kostelík sv. Jana Křt.. jenž bezpochyby byl prozatím
konventním, než velký opatský chrám vystavěn byl. což se
ostatně dělo zpravidla u všech opatství.

Hradec Králové.
Mimo prahu bylo před r. 14-21 nejvice kostelů v Lito

měřicích. v Žatci. v Staré plzni a na Kutných Horách; ale
nade všecka mimopražské města vynikal počtem kostelů Hradec
nad Labem, jenž byl zajisté i v ostatním prvním městem po
Praze. mimo onu, nepříliš dlouhou dobu. když Kutná Hora
stála v popředí.

O kostele sv. Klementa.
Za nejstarší kostel v Hradci považovati musíme kostel

sv. Klementa: podle odůvodněné theorie o kostelích svato—
1) blíž kostelu sv.-Martina. strunou k Labi. byla velká zahrada klášteru Sv.

Dole. který měl nějakou majetnost také dále za Labem v té straně vedle cesty do
Opatovic. (Tomek. Místopis Hradce Král. ll) .Hortus monnchorurn 5. Campi“: platili
z ní ročně 4- gr. berně; (Bíencnbcrg, Gesch. v. Kčniggrčtz. p. 79. dle městského
.Steuerbuchu".)
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klementských na veřejných hradech byl jedním z prvních
křesťanských chrámů v Čechách a sahá pjůvodem svým do
doby Cyrillo-Methodějské. )

Bienenberg v „Geschichte v. Kčniggrátz“ p. 75 a 184
starobylost jeho popírá domnívaje se, že měšťané, svedeni
Hájkem. jej vystavěli teprv v 16. stol., když budovali bílou věž;
za první kostel v Hradci má kostel sv. Jana u král. hradu.

Ze zbytků staré budovy kaple sv.—klementskéjest“však
patrno. že stála dávno před Hájkem a Bílou věží: kdyby
domněnka Bicncnbergova byla správna. bylo by velké vnitřní
město od r. 124-1, kdy kostel sv. Jana byl již klášterním.
minoritským. až do vystavění chrámu sv. Ducha v první čtvrti
14. století bez farního kostela jelikož ostatní byly na
podměstích; později se jmenovala Českou kaplí což mohlo
pocházeli jen 7. dob předhusitských když v chrámě sv. Ducha
panovali Němci. což roku 14-20 přestalo.

R. 1086 připomíná sc Těšcn, probošt Hradeckýřl titul
„probošt“ předpokládá sbor kněží; k formálnímu zřízení kole
giátní kapituly zde však nedošlo.

1267 JE. plebán a děkan Hradecký; viz na začátku
dekanátu.

Alžběta. vdova po králích Václavu ll. a Rudolfu, když
r. 1307 stala se věnnou paní Hradce (a Ch;udimě._Jaroměře.
Vys. Mýta a Poličky) & v Hradci sídlela, stavěla jako paní
města a patronka nový chrám sv. Ducha vedle kostela sv.
Klementa. jenž již nepostačoval: nadání a duchovenstvo bylo
převedeno k chrámu novému.

Farní chrám sv. Ducha.

1552 Grecz ad 5. Spiritum, 7 fcrtoncs.
Kostel. jejž Alžběta stavěla byl nynější kůr. ") čemuž na—

svědčuje umístění věží; lodi nynější byly však přistavěny již
ve 14- stol.. nebot mnoho oltářů, ——o čemž dole, — nebylo
by lze do kostela menšího směstnati.
mn. Zapv Damút.Arch.lll. 184.

2) Regesta l. 73 v listině Opetovskě: nynější forma této listiny jest ovšem
podvržcna. ale o obsahu nemusíme pochybovoti. oč ne zrovna r. 1

a) Soupis. XlX. 34
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Danství i pod-aci královské; r. 1325 postoupil král Jan
kostelní právo klášte'ru Sedleckému 1) na částečnou Splátku
starých dluhů, aby mohl zase nové dělati; Sedlečtí je však
dlouho nepodrželi; králevic Karel hleděl korunních práv. jež
otec zabavil, opět získati.

R. 1331 opat Sedlecký presentoval ku kostelu sv. Ducha
Petra. a král Jan slíbil, že ho bude v držení kostela chrá—
niti naproti synu Karlu. ienž svolil. aby Rynold. vikář (t. i. místo—
plebán) Hradecký. směnil s Alarmem. plebánem u sv. Mar—
tina v Praze. ienž byl též potvrzen.2)

Právo Sedleckýcb potom mizí.
1354- král :- N., po "]" imonu;
1361 zmínka o plebánu Janu Berlinovu; (Litomyšl.

biskup žádá pro něho papeže o milostný list na kanonikát
Olomoucký. ač již drží kostel v Hradci.“)

1365 král - Daniel (7. Dasovské d.) ss. Janem:
1367 „ Detr'(z Vratislav. d.) ss. Danielem:
1371 „ : Hynek (kaplan králové), po 1"Detru:
1375 králová ;— Detr (kanovníkusv. Jiljí) ss.l'lynkem:
1380 zmínka o plebánu Jakubovi: (Soud. Ak. ll. 76).
1388 králova : Petr. kaplan králové, po “l"Jakubu:
1389 ., ': prokop (z Benešova) ss. Detrem;
14-22 .. ": Jakub, po 'l'Drokopu; osazení bylo

právně potvrzeno v Žitavě. bylo tedy pouze formální, kostel
měli v moci již husité.

Vikáři & škola.
1271 Svatonc, rektor škol v Hradci. a Eberhard, vikář

kostela tamtéž. 4)

1399 měštané aplebán Drokop sjednali pro kostel 161/2
kop úrokUaněiaké naturalie z Detrovic, Lhotky a Dřed
měřic. aby plebán držel pátého vikáře. klerikům aby denně
dával oběd a večeři; kdyby to plebán neplnil. má pokuta za
to připadnouti rektoru školy a 30 žákům. 5)

Nadané oltáře.
Zakladatelé a patroni, mimo as dva. byly vesměs mě

šťanské rodiny.

i) Regesta III. 421.

a) Dci-. Novák. 7bilonum. Vatic. ll. 471.
(. ') Regesta lV. 729.

r=) Lib. F_r. v. 513.



1554 podán oltář sv. Linharta; .
1555 „ „ Všech Svatých;
1557 „ „ Nástroiů umučení D.,——poneiprv,
1557 „ „ sv. Matěje;
1558 „ „ Panny Marie:
1558 „ „ sv. Kateřiny:
1559 55. Šimona a Judy;
1565 podána kaple sv. Pavla a Dušičckvsakristii:
1565 podán oltář sv. Kříže;
1564 .. .. sv. Zikmunda;
1566 „ sv. Ondřeje:
1577 „ „ ss. Apoštolů;
1597 „ „ sv. Baltoloměie; ponejprv; založil

jej Václav, plebán v Loehyntcích;
úrokem 8 kop;

1597 „ „ sv. Jana Ev.; ponejprv;
1599 „ „ sv. Víta;
1404 „ „ B. Milosrdenství;
1405 sv. Anežky;
1402 zmínka o oltáři sv. Jana Křt.: (Soud. Ak. IV. 175)
1595 založen oltář sv. Markety; nadání 6 kop úroku

ze Všechlap. 1 k. 2 masného krámu.
“: k. ze zahrady naproti sv. tě
pánu;2)

1597 „ sv Barbory; nadali mčšfanč úrokem
z gruntů u Hradce *)

1401 „ sv. Doroty. Magdaleny a Krišto—
fora: zakladatel Drókop. plebán
zdejší. 4)

1415 „ „ sv.Doroty;podánJakubu.českému
kazateli:

1412 založena matura u hlav. oltáře; každý čtvrtek 0 Bož.,
Těle, a 1 v témdni Mariánská; nadání: 11 kop
úroku.")

1) Lib. Er. IV. 466.
2) Tnmt. IV. 415.
3) Tamt. IV. 467.
4) Tumt. Vl. D_ O."
“) Tamt. lX. M. 5.



. Dodatky.

1371 oltářník oltáře- Nástroiů umučení přikoupil k tomuto
oltáři 2 kopy "úroku z Rozběřiqa r_137_4-opět
2 kopy z Dlotištěf)

1374- měštan Doliczer založil každodenní Mariánskou ma—

turu u oltáře sv. Apoštolů; nadání 8 kop z Roz—
běřic; zde děje se zmínka o počátcích figu—
rální hudby; (..ordino ofticium BVM. quotidie
in allari ss. Apostolorum vocali consonantia se
cundum artis musicae mensuram“.)2)

1392 Věnek a Dešek z Heřmanic převedl tenlo úrok
z Rozběřic na veškeré své zboží v Heřmanicíchf)

1385 bylo 6 kop úroku oltáře sv. Kateřiny 7. Rozběřic
převedeno na ves „.Stebel“ (?) J)

14-05 byl úrok oltáře sv. Jana převeden z Dředměřic na
Lupenice.5

(Za Vladislava zapsáno: ves Lupenicc kláštera (?. oltáře)
sv Jana v Hradci v 70 kopách; — Čelakovský. Registra l21.)

Farní kostel sv. Mikoláše na podměstí.
1352 Ea. s. Nicolai sub Grecz. 18 gr.

1346 Petr. plebán u sv. Mikoláše před Hradcem; (svědek
Reges. IV. 661)

1366 Machna. převoryše kláštera sv Jiří v Hradci =
Václav (oltářník oltářesv. Ondřeje u sv. Ducha)
ss. Detrem

1375 ? -—=Machek (7.Holohlav) ss.Václavem: (Soud.
Ak. l. 130

1382 ? = ílak8ub(z Častolovic) ss. Velislavem;(50ud.Ak.181.)
1393 převoryše Herzla s konventem u sv. Jiří doznávaií.

že Půta z Častolovic ie spolupatronem kostela sv. Mikoláše.
ač při- plesentaci plebána Václava byl pominutfl;

') Lib. lir. l. 81: — ||. 131.
95.

“) Tomi. IV 397.



Farní kostel sv. petra.

1352 Ea. s. Detri ibidem. 12 gr.
1374- opat Opatovský Milota (oltářnik ss. Šimona

a Judy u sv. Ducha) ss. Mi—
kolášem:

1374- ., == Jan (oltářnik sv. Ondřeie u sv.
Ducha) ss. Milotou;

1390 ,. ,; Bedřich (z Chroustovic. Li
tomyš. d.) ss. ?

1392 „ Dřech (zHolic. Litom.d.)ss..')
1397 zmin. o plebánu Ondřeii; (Soud. Ak. 111303)
1398 opat **Vlk (ze Zdelina) ss. Ondřejem.
Kostel tento obstál až do stavby pevnosti; zvony a jiné

věci byly přeneseny do Plotiště. (Soupis XIX. 165—166)

Farní kostel sv. Martina na podměsti.
1352 Ea s. Martini in_suburhio. 9 gr.

1354- archidiakon Hradec. f= Mikoláš (oltářnik u sv.
Ducha) ss. Benediktem:

1364- „ „ Mikoláš (z Liskovic) ss.
Janem;

1372 Hroch a Dešik z Hořiněvsi= Vavři nec, po resig.
Mikoláše:

1392 archidiakon : Zachariáš (oltářník v Draze) ss.
áclavem;

14-00 a 1407 zmín. o plebánu Janu: (Soud. Ak. IV. 175.
Lib. Er. V. 750)

Farní kostel sv. Jakuba na podměstí.
1352 Ea. s. Jacobi sub Grecz. 9 gr.

Kostel byl osazován němec. Křižovniky. Dlehán stul též
komtur: r. 1410 Jakob, Komthur und Dfarrer zu Kčniggrčtz:
viz Miletín.

1361 zástupce proovinciála něm. Křižovníků = prot—.Jindřichp
1362 provinciálp';í?prot'.Mikoláš. po resig. Jindřicha:

plebáni—protessi se často střídali:
poslední známi:



1411 provinciál=- prot. Jakub. po resig. Jiřího;
14-15 „ * ,. .. prot. Kiliana.
Kostel byl zbořen. když stavěli pevnost: nábytek přenesen

do kostela v Nov Hradci; (Soupis XlX.101.)
Ostatni. kostely v Hradci, o nichž se v reistříkude

sátkovčm zmínka neděje:

Špitální kostel sv. Anny.
R._1544- biskup Arnošt schválil zřízení špitálu sv. Anny

se zvláštním kaplanstvim:') r. 134-5 král Jan potvrdil nadání:
hlavni zakladatelkou byla Kristina, vdova po postřihači, jež vě—
novala 200 kop, a rychtář Jan s manželkou, kteří věnovali
5 popluží u „Rosnic“ s lesem a loukou; mimo to 1 lán lesa
„Didické“ s loukou u města: správu špitálu budou obstarávali
měštané, nikoliv Křižovnici nebo mniši; podací špitálního ka—
planství budou mítizakladatelé. a po ieiich smrti rychtář s konšelyf')

154-6 narovnání mezi špitálnim kaplanem Ondřejem a
zakladateli: kaplan má míti ó kop úroku, otěru, dříví s potřebu
a příbytek.“l

Obročí kaplanské podávali rychtář a konšelé.
1359 rychtář a konšelé : Petr. po "I' Konrádu:
posledni 14-16'rychtář a konšelé = Stanislav, po

resig. petra.

Nadaný oltář v kostele sv. Anny.
1356 „oltář s. pěti bratří ve"špitále“; rychtář : Jan;

prvni osazení;
poslední:

14-29rychtář — Mikoláš plebán ve Všestařích; pl |—
stup nemožný“.

Kostel obstál až stavěli pevnost: místo něho byl vystavěn
kostel v Kuklenách. kamž se i konvent-Minoritů s kostelní
úpravou přestěhoval. Soupis XlX. 134.

Špitální kaple sv. Antonína.
1379 rychtář a měštané se usnesli že založí špitál sv.

Antonína a smluvili se s plebánem sv. Ducha. že bude chu

]) Regesta IV. 557.
*) Tnmt. IV. 027.
“) Tamt. IV. 059.
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dým ve špitále přisluhovati sv. svátostmi. že každý »týden
bude ve špitální kapli sloužena třikrát mše sv.; za to bude
plebán bráti ó kop úroku: generální vikář prohlásil toto na
dání za církevní obročí') .

Kostel trval do stavění pevnosti: místo něho a z jeho
materiálu vystavěn byl kostel v Nov. Hradci. Soupis XlX. 101.

Špitální kaple sv. Alžběty. _
Němečtí Křižovníci měli v Hradci komendu a špitál

r. ? král Václav ll. (T 1305) vyměnil mlýny pod Hradcem za
jiné špitálu němec. Křížovníků, aby 12 chudých ve špitále
živili a šatiliř') _

1364—zemský komtur Rudolf z Homburgu zřídil řádnou
obecní správu s rychtářem a konšely u komendy a špitálu
sv. Alžbětyf) Křižovníkům podle této zprávy patřila tedy
nějaká Větší čtvrt na předměstí.

Minoritský klášter s chrámem sv. Jana.
Bienenberg píše. že v jakési listině Hradecké z r. 1390

jmenuje se kostel minoritský„s.Joannisluminis“ (Čechově
říkali sv. Burian. 26. června. ss. Jana a pavla).

R.1241 děje se již,zmínka 0 „domě _rnenšíchbratří v-l'lradci'ťl)
Byl jedním z prvních minorit. klášterů v Čechách: když

se kláštery rozmnožily, byla zřízena řádová provincie česko—
polská; r. 1330 děje se zmínka o „Martinu. ministru v Če—
chách & Polsce-".“) _ .

Podle spisu „Bartolomeus Pisanus: De contormitate vitae
s. Francisci, psaného 1399. lišt. 1510. ——str. 128, rozdělena
byla provincie česko—polská na 7 kustodií: "

1. Kustodie Opolská. _
2. Pražská s kláštery v Praze u sv. Jakuba. v'Dra—

zc u sv. Františka. v Jindřichově Hradci.;v
Bechyni. v Ml. Boleslavi, v Benešově. _

3. Kustodie Moravská s kláštery v Olomouci, v Brně.
v Jihlavě, v Opavě, v Novém Městě. ve Znoj—
mě („Ceimona“).v Černovicích. '

__Wer. u.157.
“) Regesta 11. 1075.
“) Bienenberg. |. :. p. 149. '
") Král Václav l. datuje listinu. již potvrzuje darování Miletšnn něm. Křižovnikům

.,in loeo. qui (licitur Crudek. in domo fralrum minorum." Regesta l. 497.
" Regesta lll. 655. '



4. Kustodie „gestiensis“ (hnězdenská ?)
5. Kustodie Hradecká s kláštery: v Mýtě (Vysokém),

v Hradci. v Bydžově, v Čáslavi. v Kladsku.
ó. Kustodie Krakovská._ _
7. Kustodie Litoměřická s kláštery v Litoměřicích.

v plzni. v Mostě. v Kadani, v Žatci, v Týnci
(panen.) ve Stříbře.

Známé fundace.

Minoritě neměli a jako řád mnichů žebravých podle
řádových stanov ani nesměli míti základního jmění čili do
tace. přijímati však směli a přijímali zbožné fundace na
výroční zádušní .pobožnosti. zvláště za dobrodince. kteří měli
v klášteře rodinný pohřeb.

Mezi 1258—1241 jakýsi Zbraslav. číšník krále Václava l..
odkázal h 'oritům v Hradci 4 hřivny.')

1555 ynek z Valdštejna. pán na Skále. věnoval Men—
ším bratřím klášteře sv. Jana na ošacení 9 kop úroku
z Volanicf')

1402 Mikšík ze Žaluňova věnuje bratřím kláštera sv.
Jana v Hradci 2 kopy úroku z popluží v aluňově; jeho
předkové mají zde pohřeb. a on sám chce též zde býti
pohřbena)

1407 Mikoláš Košťál ze Rtyně, jinak ze Střeziměřic,

lŠrodal klášteru minor. 4 lěopy úroku z jednoho popluží ve
tyniu) _

1409 převor Mik _1\\B\ernard Košťál ze Střeziměřic
prodal klášteru ó kop [N:Qku z“ dvoru v Střeziměřicích."')

1412 z odkazu Dříbyka Dubka z Třebovětic věnovány
klášteru 3 kopy úroku. k čemuž vdova po něm Zdeňka
a Kateřina. manželka Jana z Křince, přidaly ještě 4 kopy
úroku.“l

1418 Beneš z Ryznburku věnuje 1 kopu úrokuf)
msta 11.1219. '

') Bícnenberg. l. e.. p. 14-0. dle listiny.
\ ') Lib. Er. \l. 559: v listině psáno jest „bratřím anntelům". což jest patrný

omyl. ne of Dominikáni měli klášter u Panny arie.
C) . .. Vl. 88. 
") Lib. Er. \llll. F. 5.
6) Tamt. Vlll. O. 4.
7) Tnmt. X. H. 2.
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Podle knihy berňové měli Minorité poblíž kostela sv.
Vavřince nějaké grunty. pole a luka. z nichž platili 14- gr.
král. berně & 6 gr. z krámu tržního'l

Klášter dominikánský s chrámem Panny Marie.
K původní řádové provincii patřily kláštery Dolska.

Čech Litvy a Rusi; 1298 odděleny byly kláštery Čech a M0
ravy. ne však Slezska. a utvořena byla zvláštní provincie
Česko—moravská což gener. kapitula v Marsilii roku 1300
schválila.)

134-2 DQměn. provinciální převor konventů v Draze
Hradci. Ústí. Q„Klatovech Budějovicích. písku. )

154-7 Doměn z Drobluze, provinc. převor provincie
Českéf) _

Předchůdce jeho El iá š. 3)

1597 Mikoláš ze Znojma. provinc. převor.")
Hradecký dominik. klášter byl založen v též době. jako

minoritský. — Mezi 1238—1241 věnuje Zbraslav, číšník král.
bratřím Kazatelům v Hradci 5 hřiven. (Regesta lk.1219.)\

Známé fundace.
Jako Mínorité. neměli ani Dominikáni klášterní dotace.

nýbrž jen nadace zakonáni zvláštních povinností.
Kol r. 1342 věnoval Hynek z Náchoda „bratřím řádu

kazatelského“ na podměsti hradu Hradec. ze svého zboží
10 kop úroku na kostelní světlo a jiné potřeby klášternifl

1586 Anna. vdova po Diviši z Nepěkošic, věnovala
1 kopu úrokuf)

1589 převor Ješek háji na Dvorském soudě nějaký dů—
chod v Střezeticích;“)

1) B—ienenberg. |. c. l90.

"') „Schvalujemm tuby provincie Polská byla rozdělena. & Čechy 5 Moravou aby
bvly druhou provincii. jež bu e míti misto (totiž na generální kapitule) na levé straně
choru. hned po provincií Sv. :mč. istorie provineiue Boh. iT. Drnedec.
chivu u sv. Jiljí: ostatně bezcenné kompilace : tištěných Kronik českých.

“ Codex Dumasus. diploznclář Osecký. v Mittheilungen fůr Gesch. der Deut
schen. Vlll. 55.

)Klicman. Monizm. Velic. l. p. 510.
'.lTamt p. 57
L) Rukopis kupit. XX. 19 6 opzs Mus.

') Kliicmnn. Mcnum. Vati:. l.

') Li.b Er. llXlll . .") DD. ..l' 7.
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1597 bratři kazatelé v Hradci mají 6 kop úroku zKla—
moše. Hrtanova a títova;'l

1405 převor Matěj; z odkazu Henslina z Turgova vy—
kazuje Jan Krušina z Lichtenburka úrok 10 kop
bez 4-0 gr., jichž klášter již od dávna užíval ze
vsi petrovic; vyjmenováno jest zde 16 kon—
ventuálů; )

1406 převor Matěj; Hynek z Náchoda zapisuje bratřím
azatelům u Panny Marie na podměstíHra

deckém 5 kop úroku ze vsiVýrava, po případě
Královy Lhoty. Lejšovky. Meziříčí. Vlkovyje a lesa
Rasošky na pobožnosti v kapli sv. Kateřinyf)

(Hynek z Náchoda věnoval r. 154-5Kazatelům v Hradci
10 kop úroku ze svého zboží na světlo a jiné potřeby klášterní.
a žádá papeže o ochranu věnování. 4)

14-07 Matěj z Boharyně. řeč. Husa, věnuje2kopy úroku
z Boharyně. po případěZvíkovaf'l

14-15 převor Jan Specht prodal kostelu. v Heřmani—
cích ostrov v Labi. jejž otec jeho Kuneš ze Ska—
lice od Mikše ze Zaluňova koupil a po jeho
smrti Spcchtovi připadlfl

1415 Jan přepych. seděním na Víznově. věnuje klášteru
1 kopu úroku.7)

Klášter sester řádu Dominik. s chrámem sv. Jiří
na podměstí.

Marketa. dcera královéhradecké Elišky. provdána za
vévodu Vratislavského. založila prý v Hradci nějaký kláštcrfš)
Je—li tomu tak. založila klášter sv. Jiří kolem r. 1520, nebot
ostatní zdejší kláštery byly starší.

R. 1558 zmínka; — rovnán byl jakýsi spor. mezi archi—
diakonem Hradec. & konventem sv. Jiří před Hradcemol

71) pozůst. D. Z. |. 571.

')Klicman.VMonu:n.Vu1ic.l..p.1_'>6.) Lib. Er.
) Tnmt. .K. 77.3
') Taml. X.
*) Bicnenbcrg. Geschichte. . . p. 84.
") Palacký. Uber Formelbůchcr, p. 248.



Známé převoryše.
1366 Machna (Marketa) podávala kostel sv. Mikoláše

v Hradci;
1393 Hrzla. podávala kostel sv. Mikoláše v Hradci;
1433 převoryše Dorota, Alžběta. místopřevoryše.Anežka.

sakrista. Gertruda Kantorka, podávaly kostel v Kratonohách:
tato Dorota pocházela z rodu Choceňských pp. z Lichten—
burka: r. 1417 „Dorota, jeptiška u sv. Jiří v Hradci". když
se jednalo o dědictví Choceňské.')

Známé nadání.
R. 134-6 Důta z Častolovic postoupil matce Derchtě za

to. Že mu postoupila hrad Mydlovary-Kostomlaty, ves Nedě—
liště, tak. aby po její smrti připadla klášteru sv. Jiří na vý—
roční pobožnosti.2

1351 Karel lV. potvrdil. co klášteru věnovala Derchta
z Kostomlat. totiž Neděliště s podacím kost. v Kratono
hách 181/4lánu s podacím &dvůr allodiální v Střezlicichfl

Král Zikmund zapsal kol r. 14-36 od kláštera jeptišek
sv.—jiřskýchv Hradci: Vykleky. Sobětuchy, Třesovice.
Střezetice, Drobluz a popl. dvůr v Dlúhodvořich")

O chělišti se později jako majetku klášterním. ani při podá—
vánítamního kostela. ani vzápisech Zikmundových zminka neděje.

Kostel sv. Štěpána.
Zmínka r. 1395; tehdy nadán byl oltář sv. Markety u sv.

Ducha mimo jiné též 1/2kopy úroku ze zahrady „naproti sv.
těpánu“:viz oltář.

Kostel sv. Václava a kostel sv. Vavřince.

V knize berňové děje se několikrát zmínka o kostelích
sv. Václava a sv. Vavřince?) kostel sv. Václava mělpo
zději titul sv. pavla; zbořen byl. když stavěli pevnost. a místo
něho byl vystavěn kostel v Douchově. kamŽ l některé věci odtud
dány byly:“) dva zvony dva oltáře a varhany přeneseny do
Nového Hradce. )

1) pozůstatky D. Z. ll. 138.

K 2) Regesta lV. 680.
Ru.kop v Archivu u sv. Jiljí v Praze.

') Čelakovský. Registru. p. 116.
5) Bienenberg. 1. c. 129 u 190.
“) Soupis Xlx. 167.
7) Tomi. 101.



Jaroměř
1552Jarmyrz, perpetuus vicarius, '/2sxg.;1584Jermyjrz_

Původním farním kostelem byl kostel panny Marie,
nyní zmizelý. na podměstí: zde tedy musíme hledati původní
veřejný hrad Jaromiř: tento kostel zůstal farním i pro purk—
rechtní město někdy ve 2. polovici 15. stol. založené: byl tedy
starší než purkrechtní město, a založení jeho sahá daleko do
trvání veřejného hradu.

Panství i podací královské: od doby královéhradecké
byla Jaroměř městem věnným.

R. 1559 byl kostel zdejší na Žádost králevice Karla od
biskupa Jana [V. ku kapitule u Všech Svatých v Praze in—
korporován, což bylo r. 154-4- od papeže potvrzen0;') místo
plněprávního plebána nastoupil „stálý vikář-“.

Klášter.

1550—1552 odevzdal arcibiskup Arnošt se svolením ka—
pituly u Všech Svatých „farní kostel v král. městě Jaroměři
i s údy čili kaplemi. jenž posud od světských duchovních spra—
vován byl. a jenž od zvěčnělého předchůdce (biskupa Jana lV.)
ku proboštství a král. kapli Všech Svatých zákonitě připojen
byl“.řeholním kanovníkům sv. Augustina. tak. aby farní
kostel byl též konventním. a v čele aby stál probošt od
konventu zvolenýfl probošt byl právním plebánem od arci—
biskupa duchovní správou pověřeným.

Kapitule u Všech Svatých musil však konvent někde
zjednati 24- kop ročního platu, a pokud by jej nezjednal.
z důchodů klášterních vypláceti. Osada přišla z Roudnice.

Kostely v městě.
Když založeno bylo město purkrechtní na farním území

kostela Panny Marie. zůstal tento kostel farním i pro město:
ale měšťané vystavěli si své městské kostely. jak tomu bylo
i jinde. jež však byly před právem pouhými tiliálkami kostela
Panny Marie. (Kapitula Všech Svatých postoupila arcibiskupu
Arnoštovi „farní kostel s jeho údy čili kaplemi)

Tyto údy a kaple byly městské kostely sv. Mikuláše
a sv. Jakuba.

1) Kliemnn Monum. Vutic. l.. p. 226—228: srov. Tadra v Pamět. XI. 581.
") Listinu uveřejnil Tadra v Památ. X1.

27'
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Nadané zvonictví.

1398 plebán půta najal obročí mimo zvonictví, iež kněz
od patronů dosazený držeti má; patroni: Jan Roudnice z Lib
čan. Václav z Libčan a Jan Klamoška spolupatronf)

“l" 1411 Jan, plebán Dvorský. a jeho bratři z rodu Boha
ryňských měli v Libčanech dvůr, z něhož vycházely panské
desátky; dvůr tento prodali lidem pod úrok. takže z něho
budou vycházeti desátky pouze selské. náhradou dali kostelu
rybník s loukou a vrbinami, což k onomu dvoru patřívalo.
Znalci: děkan Hradecký. plebán v Drobluzí a Mikoláš.
plebán v Hněvčevsi.2)

Hrádek.
1352 Hradek. 6 gr.

Dodací archidiakonů Hradeckých, z důvodu neznámého.
panství pánů zdeiších.

1562 arcipříšt Hradecký : Václav. po “[ Oldřichu;
1577 zmín. o plebánu Václavu: víz dole;
1584 „ „ Řehoři; (Soud. Ak. 11.269)
1388 arcipříšt = Ja n (z Menš. Chvojna) ss. Mik o | á še m:
1400 „ :fJan (oltářník v Rychnově) ss. Janem;
1408 „ =Mikoláš (ze Staré Daky) ss. „anem;
1411 „ =Duchek (oltářník v Konecchlumí) ss.

Mikolášem:
1413 ,. ==Ondřei (oltářník v St. Boleslavi) ss.

Duchkem;
1417 „ =Václav. po "|“Ondřeii:
1419 „ ==Jakub. po resig. Václava.
“]“1577 plebán Václav koupil od Vachka, klienta ze

Sloupna. pro kostel 70 gr. vycházejících ze Sloupna.3)
“|" 1407 rozhodnuto, aby Jan a Hynek z Radikovic

z p0pl. dvora v Radikovicích odváděli ročně ?) korce žita
a 3 ovsa, a kdyby opuštěné selské grunty pro sebe vzdělá—
vali. mají z nich odváděti desátky selské iako iiní sousedé;

rozhodčí: Mikoláš. plebán v Drobluzi, diěkan Hradecký. ')
1) Soud. Ak. 111.332—334.
2) Lib. Er. lX. M. 10.
3) Soud. Ak. IV. 91.
') Talnt. Vl. 67.
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Vikář

1390 Jiřík a Neplach 7. Hrádku (domácí páni) věnují
kostelu I/l'zlánu na vydržování vikářef)

Drobluz.
1352 Drobluzie 9 gr.

Panství i podací několika držitelů Drobluze; něco zde
drželi domáci vladykové něco páni z Dřína něco obec Hra—
decká & klášter sv. Jiří v Hradci.

R..... Karel lV. svolil, aby masné krámy špitálu sv.
Anny v Hradci vyměněny byly za poplužní dvůr v Dlotišti
a 5% lánu v Drobluzi.2) Hradečtí konšelé vykonávali tedy
podací právo v Drobluzi jako správcové špitálu.

1417 Janek z Dřína prodal Janu Čechovi z Hradce
dvůr popluž. v Nízkém Dříně a úrok z kmecího dvora v Dro
bluzi s částí kostel. podacího tamtéž. “)

1378 a) konšelé Hradečtí. — Kuneš a ostatní 2 Pro—
bluze. — Dešík z Dřína— Jan, po 1"Ambroži;

b) druhý patron (nejmenovaný, ale bezpochyby
klášter sv.-jiřský v Hradci) Sulek.

Ale Sulek ustoupil; (Soud. Ak. ]. 258)
1384 plebán J an najal obročí; (tamt. ll. 255)
1396 zmínka o plebánu Mikoláši; (Lib. Er. W. 439)
1402 plebán Mikoláš. děkan Hradecký. svědek: (Soud.

Ak. W. 165)
1415 N.. plebán v Drobluzi děkan Hradecký; (měl při—

imouti resignaci plebána v Chotěbořicích; Cont Vll. 90)
'l' 1405 plebán Mikoláš, děkan; Jan z Nízkého Přína

věnuje kostelu na 2 výročí 30 gr. úroku na jednom člověku
v Drobluzi.')

"l" 1414 Jan z Dřína věnuie 45 gr. úroku z Drobluzef')

Stěžery.
1352 Stezer, 6 gr.

panství i podací kláštera Opatovského; viz tam.
“\ Lib. Er. Xll.
2) Čelakovský Privilegia ||. 539.
3) Pozůstatky D. Z. ll. 15
4) Lib. Er. 657.
“) Tamt. X.VB. 8.



1355 opat Opatov. : Jan (oltářníkvHradci)ssKunadem:
1360 ,. ,. Petr (od sv. petra v Hradci) fss.Vác

lavem;
1363 zmin. o plebánu Vilémovi: patron. opat Neplach.

svolil, aby s l'lenslinem ze Stěžer vyměnil as 1/4
lánu zádušních polil)

1403 opat : Detr, po 1“ Vilému;
14-26 plebán Jan stal se oltářníkem _v Landeku; (Cont.

X. 125)
Osice.

1352 OSSicL 18 gr.
Panství i podací kláštera Opatovského: viz tamt.
1365 opat Opatov. : Macharias (z Holohlav) ss.

Fabiánem:
1366 plebán Macharias; děkan Hradecký; viz Živanice.
1374-opat : Vlastibor (z Dřistoupimě)ss. Machariem;
1380 zmín. o plebánu Vlastiboru; bydlel v praze &byl

proto vyšetřován. (Soud. Ak. ll. 10)
14-03 papež povoluje inkorporaci ku klášteru Opatov..

kostelů v Osicích, Bohdanči a Kuněticích, jež až posud jed
ním. nejvýše dvčma kněžími obsluhovány byly; klášter slibuje.
že každý jmenovaný kostel obsadí 6. nebo alespoň 4 kon—
ventuály.2)

Dříteč.

1352 Drzietez, 15 gr.
Danství i podací kláštera Opatov.; viz lam.
1394- zrnin. o plebánu Zdechovi; (O.C.Xlll.4—9)
1395 opat Opatov. :: Petr (z Milevic)ss. Zdechem;
14-02 plb. petr najal obročí; (Soud. Ak. IV. 163) r. 14-03

byl již plebánem ve Skalici; (tamt. W. 299)
před r. 1403 byla od papeže povolena inkorporace ko

stelů v Ždánicích, v Dřelouči. v Rosicích a v Dříteči ku klá
šteru Opatov.. ale později odvolána, jako všecky, jež posud
provedeny nebyly; r. 14-03 papež znovu povoluje inkorporaci
kostelů v Ždánicich a v Dříteč“ 3) ale jak následující zápis
ukazuje, nebyla inkorporace hned provedena.

1) Lib. Er. !. 41.
2) Krofta. Monum. Votic. V.. sir. 1262.
3) Tomi. V.. str. 1261
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14-09opat = Michael(z Bělé) ss. Petrem
14-20 byl zde plebánem profes. Tomáš. (Arch. Č. 1.141-8)

Kunětice.
1552 Kunyeticz, 15 gr.

Panství i podací kláštera Opatov.

Když v době gotiky stavěli kostel, nezbořili prastarý ko—
stelík rom. nýbrž nechali ho v celistvosti státi; nynějši sakristie )

1555 plebán Ondřej dlel s opatem Neplachem v Římě 2:)
1376 zmín. o pleb. Henslinu; viz dole;
l394- „
14-05 byla z Říma povolena inkorporace viz Osice. —

ale nebyla hned uskutečněna. &
14-06 zmín. o pleb. Buškovi; viz dole;
1408 „ „ (Soud. Ak V1. 242)
1415 pleb. proles Jan mezi voliteli opata Jana; (Cont.

188

"j“ 1376 z odkazu petra z Brozan. klienta. vykazuje
Střízek ze Skalice a Střizek z Koloděj 2 /2 kopy úroků vy—
cházejících z Koloděj na 2 mše sv. každou sobotu: plebán
l'lenslin.3

"|" 1394- pleb. Henslin: Hereš z „Láz“ (Lán?), jinak 2 Do
čápel. odkázal kostelu 50 gr. úroku z Bořic:') r. 1406 byl
tento úrok za plebána Buška převeden z Bořic na 1 po—
platníkav Rozhovicíchf)

“|“ R. ? koupil plebán l'lenslin od Detra z Dočápel pro
kostel 1 kopu útoku vycházející ze svobodného dvora v po
čáplích. “)

Rosice nad Labem.
1552 Rossicz 12 gr.

Kostel jest zjištěn r. 1525. (R. 1325 oddělil Heřman z Mrdic
své syny zbožím.... v Rosicích vsí. tvrzí a mlýny. v Trnové
vsí. v Doubravici vsí. s rolemi. lukami. lesy. Kobylím polem.
řekami.podacím kostelnímf)

') Lehner. Děj. uměníl. 241.
2) Novák. Mon. Vulic. ll. 20.

7) pozůst. D. Z. |. 4-05.



Panství i podaci bylo ještě 1575 v držení pp. z Mrdic.
——viz následující podávání. ale brzy na to nabyl obojího klášter
Opatovský.

1575 Jaroš a jeho syn Heřmanz Mrdic : Lukáš. po
Zdichu;

1598 zmin. o pleb. Lukáši; viz dole.
Za plebána Lukáše. před r. 14-05. byla z Říma povolena

inkorporace ku klášteru Opatov.. ale až po smrti Lukášově;
r. 14-05 byla znovu povolena; viz Dříteč. __

14-06zmín.oplebánu Jakubovi; (svědek.Soud.Ak.V.17)
1408 „ „ ,. (tamt. Vl. 558)
"]" 1598 plebán Lukáš; kostel měl desátky z 2 popluží

u Mikulovic; Smil Flaška z Dardubic—Rychenburka, majitel
těchto popluží, je dal pod plat lidem: náhradou za ony de—
sátky dává kostetu 50 jiter lesa u vsi Přerova a 55 jiter
luk; komisař: Jan, plebán v Třebosicich (psáno Třebušicích).
uznal tuto směnu za výhodnou.')

Zivanice.
1552 Zyvanycz, 12 gr.

Panství i podací kláštera Opatovského.
1561 opat Opatov. : Matěj (z Jenišovic, Litomyš. d.)

ss. Držkem;
“1567 ,. „ : Velislav (z Kamenice. „ „

ss. Matějem;
1404- zmín. o pleb. Mikoláši; (převzal správu kostela

Černilovského: Soud. Ak. W. 509)
'l' 1561 opat Neplach místo desátků povinných ze 2 klá—

šternich popluží v Živanicích postoupil kostelu 7 jiter role. 2)
T 1566 směna: plebán Matěj postoupil klášteru 5 jitra

rolí. a klášter kostelu 5 jitra lesa vedle záduši; a za desátky z Dře—
lovic postoupil klášter kostelu '/z poplatniho lánu. Znatelé: Ma—
charias. plebán v Osicích, děkan Hradecký. a plebáni: Jan
ze Ždánic, Sebastián z Bělé a Bohunek z Bohdančesl

Skalice (německá).
1552 Skalicz. 15 gr.

Kostel jmenuje se někdy Skalickým, někdy Číbuzským.
1) Lih. Er. Xll. K. 9.
9) Turnt. l. 28.
a) Tumt. l. 59.
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panství i podací pp. z Dobrušky, r. 1590 již jiných pánů.
1559 „Skalícz teuton.“; Mutina z Dobrušky Jan (z Du

bence) ss. Veselem;
1578 plebán v Číbuzi Jan, děkan Hradecký (dlužen

dýmné: Soud. Ak. ]. 286)
1586 „Cíbuz"; Alžběta ze Smiřic. vdova po "]"Sezemovi

z Dobrušky — Havel, po 'j' Janu;
Nastoupil jiný pán:

1590 „Číbuz“; Detr z Vartenberka-Kosti = Konrád
(kaplan na Kosti). po 'j' Janu.

Opět jiný pán:
1405 „Číbuz“; Beneš z Choustníka = Vilém. po "]"Kon

ra u.
"I' 1592 DetrzKosti. patron. dal kostelules Vinice směnou

za desátky 7. Qlánového popluží: plebán má v kázáních na
něho i jeho předky pamatovati:')

“|" 1592 kostelu v „Číbuzi“ věnoval na výročí petr, klient
ze Smědovic. 1 kopu úroku.2)

Dohaličky.
1552 Dohalicz, 21 gr.

Panství i podací nelze sledovali. jelikož jsou zde trojí
Dohalice.

1554- Martin Kos z Dohalic = Oto. po res. Mikoláše:
1556 „ „ ., = Mikoláš (z Ujezda u

Dolíčan) ss. Otou:
1558 ,. „ „ — Heřman,po'j'Mikoláši:
1558 „ „ „ = Dobroslav. po "j'Heř

manu.
(l596 Bavor z Mokrovous seznává. že koupil druhdy nějaké

zboží v Horních Dohalících od Jana. sirotka po "j" Janu odtudž. &
jeho poručníků: Rudše. plebána v Solčí. Víta, plebána v Radimí, Otíka
z Dřeveníc. Beneše 2 Dřevenic. . . „bez kostelního podacího“; nyní,
1596. se podacího opět vzdáváf)

14-05 Oto z Dřevenic (podle vedlejší zprávy poručník). —
Jan z Dohalic ' *;Vít (z Radíme).po 'j'Jindřichu;

14-06 plebán Vít: (Soud. Ak. V. 254)
“ i.ih. Er. Xll. D. 15.
2) Tarnl. xu. D. 16.
8) Tamt. xm. r. 7.
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1407 Beneš z Dřevenic (poručník) — Jan z Dohalic
: Jan (z Lomnice). po 'l'?

1409 titíž — Jan (z Nymburka) ss. Janem:
1412 Jan Plech z Dohalic :: Jan (ze Staré Vody)

ss. Janem:
1414 plebán J an; viz vedle.

Nadaný oltář.
1414 Jan z Dohaliček založil oltář „Sv. mučenníků“;

a kdyby pro válečné nepokoje nemohl patron jíti do kostela.
má oltářník sloužiti na tvrzi, načež tam bude pohoštěn: věno:
8 kop úroku ze vsi Strakotínaf)

Petrovice.
1552 Petrovicz. 21 gr.

Panství i podací držitelů Petrovic.
1555 Jan a Gothard z Petrovic ——Oneš. po “I' Do—

maslavu;
1555 poručník sirotků Martina a ostatních po "]"Janu

z Petrovic ; 01 d řic h (2 Markvartic) 55.O nše m;
1574 Lutold. plebán ve Žlunicích, — Všech a- ostatní

z Petrovic: Vilém (z Cítoraze)ss. Oldřichem;
1594 Všech a Petr z Petrovic _ Tobiáš. po "l"Vilému;
1412 Petřík a Jan z Petrovic -—Michael (z Křakova)

55. D 0 b e š e m.

Vikáři.

1574 plebán Oldřich vyznal,že je povinen držeti 2 víkářef)
Nadaný oltář.

1408 k oltáři „sv. Václava pod zvonicí“ Jan. Petr
a Kuneš z Petrovic. — Nácek z Kozojed. poruč
ník sirotků "l' Pcšíka z Petrovic = Duchek. po
res. Václava.

Cernilov.
1552 Slakendorf. 27 gr.

Panství původně králOVSké. později zavazené; před r.
1545 Karel IV. vysadil vsi Černilov a Jascný z rukou

1) Lib. Er. x. 0. 1 *
*) Soud. Ak. ]. esf
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Hynka z \láchoda a věnoval odtud 120 kop úroku mansiOr
nářům kostela Pražského.ale podací kostelní si podržel')

1271 Vavřinec, plebán v Černilově; (Regesta IV. 729)
1358 král = Došek. po "]"Kunadu;
1564 .. = Theodorik, po resig. Daškově:
1375 zrnin. o pleb. Theodorikovi: (Soud. Ak. l. 57)
1592 „ Tyčkovi; (tamt. lll. 14)
1404 král -——Matěj po res. Tyčka;
1409 ,. =Tyček (mansionář)ss. Velislavem;
1409 ,. r— Tluxa, po sesazení Tyčka:
1411 ,. ; Ondřej(z Dušnikaladsku) ss.Chvalem.

eziříčí.

1552 Kunygswald sive Mezrziecz. "18gr.; 1584 Kungs—
wald sive Meczirziecz.

Názvy „Kunygswald“ a Králova Lhota“ dostatečně dokazují, že
vsi lyto původně patřily ku komoře král., a že založeny byly v době
kolonisační někdy v 2. polovici 13. stol.; ve 14. stol. je drželi pp.
z Dubé na Třebechovicích.

1356 „kostel v Kunygswaldě a ieho liliálka ve Lhotě
Králově“; Hynek z Dubé = Kuncman (z ?)
ss. Mikolášem.

Drávo následujících patronů nelze přesně sledovati, snad
vyplývalo ze ..siednocení“.

1372 Hynek z Náchoda—Dubé, — Jan z Levina. bratří.
— Hyneka Hynáčekz Vysenburka = Benedikt,
o "l“Konrádu;

1597 Hynek Hlaváč z Třebechovic, iinak z Dubé
Hertlín. po “1“Benyškovi.
Nastoupili jiní páni (z Adersbachu).

1409 Hynek z Náchoda na Adersbachu= Mikoláš
(z Mokropes)ss. H .(ei llinem)

1409 tentýž = Jan (z Čejek) ss. Mikolášem.

Jasená.
1552.Rosperch, 9 gr.; 1384 Rosperg.

Panství li podací viz Černilov.
1543 si Karel IV. podací kostelní vyhradil pro komoru král.
1) Regesta W. 555.
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1565 precentor mansionářů, jménem krále = Vavřinec,
po "]"Mikoláši:

1571 král = Marlin, po "l"Vavřinci:
1406 „ Heřman (mansionář) ss. Klementem;
1409 „ : Václav (z Šonova) ss. l'leřmanem.

Holohlavy.
1552 Holohlav. 9 gr.

Podací vykonávali majitelé Holohlav. Cernožic a Čáslavek.
nelze však s ]islolou sledovali. pokud reálně s jmenovaným
zbožím spojeno bylo; (Holohlavšlí měli něco v Černožicích,
viz nadání vikáře; Jan Drusnicer, jenž r. 14-25 kostel podával.
držel něco v Čáslavkách a Černožících, ale ničeho v l'lolo—
hlavechf)

1557 plebán N.. děkan Hradecký (Conf. l. 29); byl jím
bezpochyby Macharias. jelikož. když r. 1565 odešel do Asie.
byl též děkanem: viz tam. '

1565 Jan a Beneš z llolohlav: — Jan řeč.Verdek (z rodu
Holohlavských, viz nadání vikářc); — Ctibor
z Černožic. Maříkz Čáslavek = Fabián (z Osíc)
ss. Machariem:

1569 titíž Machek, po 1- Fabiánu;
1584- zmín. o pleb. Machkovi: viz dole.
1595 Matěj a Volkmar z Holohlav — Malěi z Černožic,

Dašek z Černožic. sídlící v plesu — Mikšík z Čá—
slavek : l'lynčík, po “1“Delru:

14-07tilíž = Jan'(z Kostomlal) ss. Matějem:
1425 Jan Drusnicer. rychtář Jaroměř., (měl něco v Čá—

slavkách a Černožicích, viz nahoře) Václav
(ollářník z Chrudimě). po 1“ Janu.

Vikář.

1580 Beneš a bratří 2 Holohlav věnují kostelu na vydržo—
vání vikáře & mnohé výroční pobožnosti: '/2 lánu role v Holo—
hlavech, 104 kop (snopů) ze 2 dvorů v Holohlavech a ze
třetího. řeč.Verdek v Černožicích 70 kop snopůčlverého zrna:
žita, pšenice. iečmene a hrachu: — k tomu 6 korců dědiny

]) Po 1" Hanuši Prusnicerovi mělo spadnouli na krále 14 kop úroku v Čáslav
kách & Černožicích: projednáváno r. 1457: DD. XV. Í. 58.
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„očín“ zvané; louku za stodolou plebánovou; ó'Íi jitra lesa.
řeč.„Kačka“. Datum 1580. v Praze potvrzeno 1584; plebán Matěj.')

Nadané kaplanství.
14-09 Volkmar z Holohlav založil kaplanství věnem 7 kop

ze Žiželevsifl
totéž:
14-19„kaplanslvi sv. Jana“ ; Volkmar z Holohlav = M a rt i n.

po res. Václava.

Dobřenice.
1552 Dobrzienicz, 12 gr.

panství i podací domácích pp. z Dobřenic; něco zde měl
klášter Opatov.

R. 1740 nalezena zde byla ostatková autentika. svědčící
o vysvěcení kostela r. 15565)

1565 N. =- Hroch. po 'l'Janu:
1581 pleb. Hroch resignoval; (Soud. Ak. ll. 87)
1408 a 14-11zmin. o pleb. Václavu; viz dole.
1415 Jan z Dobřenic : Stašek. po "l"Mikoláši.
1'14-08 Aldík z Radostova věnuje kostelu na výročí

Zdenka z Chotěšic 1 kopu úroku z Chotěšic; pleb.Václav;
r. 14-10 byl tento úrok převeden na zboží Jana z Dobřenicf)

"|“ 14-11plebán Václav; Dřibyk z Nedabylic věnuje ko
stelu ] kopu úroku z allodiálního dvora v Nedabylicíchf'l

Kratonohy.
1552 Krathonoh. 12 gr.

' Část vsi — 181/2 lánu — a podacího prodala r. 1551
Derchta 7. Kostomlat. matka Půty z Častolovic, klášteru sv.
jiřskému v Hradci; viz tam.; o podací se klášter dělil 5 Ca
stolovskými.

1574- převoryše sv.-jiřská; — Důta z Častolovic ——Jiljí
(oltářnik v Praze) ss.' Janem:

1580 Marketa. manželka Půty z Častolovic = Václav.
po “]"Jiljím;

1) Lib. Er. ||. 215.
") Tamt. lX. C. 11.

3) Pamět. IX. sl. 454-7dle Bienenbcrga.*) Lib. Er. vm D.
“b) Tami. vm. N. a.
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1580 spor: Matěj se považoval za plebána na základě
papež. milostného listu; Zdislav byl presentován od laiků; po
tvrzen byl Zdislav; (Šoud. Ak. ll. 4-0 a 64)

14-55 Půta z Častolovic; převoryše Dorota——Petr po
1“ Zdislavu.

“l“1594- spor o desátky ze dvora z Obědovic: roz
hodčí Tas, plebán z Rožďalovíc, usoudil, aby Ctibor & Jan
z Obědovic ročně místo desátku odváděli 21/2 kopy gr. a za
zadrženě desátky nyní 4- kopy gr.1

"l“1409 Václav z Mil čova věnuje kostelu malý kousek lesa.2)
“I' 1598 Jiří z Obědovic věnuje na výročí 1 kopu úroku ze

dvora v Obědovicích.“)
"j“ 1598'plcb. Zdislav koupil od Jana z Obědovic 13/4kopy

úroku z Obědovic; Zdislav z toho věnuje ] kopu kostelu. aby
zde bylo zřízeno kaplanství. když osadníci ještě zjednají 5 kop;
kdyby lak neučinili, má ona 1 kopa zůstati plebánu “bez ja
kýchkoliv povinností')

Zmínka o oltáři.
1587 Jan ze Slatin na Valečově, vykonavatel testamentu

Jana Zabiclovce. někdy plebána zdejšího. vykazuje kostelu 2 kopy
úroku z Obědovic aby plebán na den sv. Kateřiny zpíval mši
na oltáři. jejž řečený Jan Zabidovcc založil; svědek: Tas.
plebán z Babic 5)

Semonice.
1552 Semonycz, 6 gr.

Panství i podací držitelů zdejšího vladyctví; obojí roz—
tříštěno.

1557 Pešek a Ješek Hervnk ze Semonic = Petr (z Ho—
řiček) ss. Vitoldem;

1570 Pcšck Herynk z Bělidel, — Ješek z Neznášova
(vedle oba psání ze Semonic), Ros. měšl'an Hradec.
= Ješek (z Lužan?. psáno Lažan) ss. Petrem.

1589 „ku kostelu v Semonicích a oltáři v Chotěbořicích“;
Pešek Herynk z Bělidel,— Majnuš zNeznášova
: Mikoláš (z Lískovic)ss. Michaelem:

1) Lib. Er. XII. G. 14.

3) Lib. lir. Xil. A, 14.
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1393 Pešek Herynk z Bělidel — Mainuš z Neznášova
— Bavor odtudž—_-Bartoloměi (ze Starkova)
sMikolášem;

1396 Věnek z Bělidel. — Pešík z Meziříčí -— Pašek
z Plesu ——Jan z Plesu = Jakub (z Čisté) ss
Bartolomějem.

Heřmanice.
1352 Hermanycz, 6 gr.

Panství i podací pp. Heřmanic.
1558 Visemir z Heřmanic :; Jan (z Mladých Buků) ss.

Linhartcm;
1368 : Sulek. po 'l' Janu;
1368 = Benedikt (z Voděrad) ss..

Sulkem
1368 „ „ : Jan (ze špitálu v Hradci)

ss Benediktem;
1389 Věnek z Heřmanic : Jiří (oltářník v St. Bucich)

ss. Matěiem.
'l' 1413 plebán Jiří koupil od Jana Specbta, převora

kláštera dominik. v Hradci, ostrov v Labi pro kostel sv. Magda—
lcny; pečet Paška, rytíře z Heřmanic. jinak 2 Tanzberku.')

Miletín.
1352 Milntayn. 1/1kopy; 1384- Milotyn „Křižovníci“;.

1405 Miletin.

Panství nad části i podací německých Křižovníků.
124-1 král Václav potvrzuje v Hradci. co němec. Křižov—

níkům věnovala Domaslava. vdova po 1“Zbraslavu z Miletina:
„Miletín ves s příslušenstvím.“')

1267 Jan. dčkan a plebán Hradecký.vymezuie farní území
kostela Miletín. v držení němec. Křižovníků: „trh Miletín. ves
Rohoznice. ves Miletín. Bezdník. Borek. Želeiov, Chroustov.
Třebihošt, Ouhleiov. Zdobín. Trotina, Bukovina a Nová ves
Marka z Hořic. druhá Nová ves Vyškova (? „Wiscze"). Tře-—
mošná, Vidoňfs)

') Lib. Er. X. K. 7.
*) Regesta |. 497.
3) Tan-it. W. 724.
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1270 plebán Magnus; rozhodnuto. že Ves Markova ne—
patří k farnosti Hořické. nýbrž Miletínské.)

1271 pleb. profess Simón; tamtéž
1350 provinciál němec. Křižovníků———prof. Lukáš. po

resig.Jindřicha:
Provinciál prcsentoval v letech následujících vesměs pro—

fessy. kteří se často střídali; .poslední byli:
14-18provinciál Jakub. Dó resig. Ja na:
14-21 „ — Mikoláš. po res. Jakuba; obsazení

formální;
14-24 „3 =Mikoláš. po resig.Mikoláše Ocáska.

tup nemožný/". obsazení tOImální.
"l“ 1382 Vósclav a Jan Krušina z Hr“.adiště jinak Lichten

burka (páni druhé části Miletina). věnuje kostelu 7 kop úroku
ze vsi Vidoně.2)

"[" 1415 Jan, správce kaple na hradě Opočen, věnuje
1 kopu úroku na stálé světlo: úrok ten vychází z majetku
Jana z Dlouhodvorař) '

Kol r. 1410 Beneš z Choustníka a manželka Marie na
dožití obou koupili od Křižovníků Miletín za ročních 10 kop;
ale plebán má míti desátky jako dříve a právo na lesy pro
domácí spotřebu rybolov v potocích jmenovaného statku a 2
rybníky: pivovar má obstáti; podepsání: D1ibyk z Litic komtur
v Řepíně Jakub komtur a farář v Hradci n Lil

Lochynice.
1352 Lochinicz, 15 gr.;1599 Lochonicz

panství i podací držitelů Lochynic.
1583 a) Pešek Dubánek a jeho syn Vilém z Lochynic

: Václav
b) Drokop Bříza. řeč. Rolilík : Jan.

potvrzen Václav (z Wiinschelburku), ss. Mikolášem:
14-05 Vilém Dubánek z Duban : Václav (precentor

. v kostele Draž) ss.
Václavem;

1407 „ : Jindřich (z Janova)
_ ss. Petrem:

1) Regesta lV. 729.
") z Rukop. Drážďan. č. 4387; opis Musejní.

3) Lib. Er. X. B.23.') lnm t. IX. G
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14-11 Vilém Dubánek z Duban = Jakub (2 Chotče) ss.
Jindřichem;

Nastoupil jiný rod:
1417 Jan chs z Lochynic :: Šimon (z Kříženec ss.

Jakubem. '

Chlum.
1552 Chlum, 12 gr.

panství i podací domácích vladyk.
1358 Jan z Chlumu : Mikoláš, po “1“Ví'ccmilu;
14-05 poručník Jindřicha, sirotka “|“ Zdeňka z Chlumu,

a vdova po něm Běta = Tomáš, po “1“Mikoláši:
14-05 Jindřich z Chlumu a jeho matka Běta ——Lev

(z Chodovic) ss. Tomášem:
1412 pleb. Lev. stal se plebánem v Hořicích; viz tam.
14-12Jindřich z Chlumu = Matěj (z prahy od sv. Jana)

55. Lukášem; _
14-13 Vojtěch z Chlumu =—Martin (z Hoříněvsi) ss.

atějem:
1419 „ —Jan (z Luhu)ss. Martinem.
T 1412 Bětka z Lípy, dcera Mikuláše Salavy postupuje

kostelu mlýn pod vsi Chlum 7. něhož vychází 1 kopa úroku
a 4- kuřata: pro sebe si vyhražuje polovici berně a 2 kuřataf)

Neděliště.
1552 Nedyelist. 9 gr.

R. 1346 slíbil Důta z Častolovic, že po smrti matky své
Perchty postoupí klášteru sv.—jiřskémuv Hradci ves Neděliště
za to, že mu po své smrti postOupila panství Kostomlatské.2)

R. 1551 Karel IV. potvrzuje klášteru sv.—jiřskému,co mu
věnovala Derchta z Kostomlat: Neděliště s kostelním po
dacím, část vsi Kraionoh a allod. dvůr v Střezeticíchf)

17558 převoryše kláštera sv. Jiří na podměstí Hradeckém
: Mikoláš, po “|“Janu.

V letech následujících právo kláštera mizí; Neděliště se
později mezi zápisnými statky duchovenskými neobjevují.
__nĚEr vm.R 1.

") Regesta IV.Q.SG
') Ruiop Arch? u sv. Jiljí v Praze.



436

1367 Půta z Častolovic Benedikt. po "]"Matěii:
14-08 Anna 2 Osvětimč (manželka Častolovského). sedě

nim na Rychnberku (Liberk na Rychnovsku) *—
Davel. po 1" Beneši;

14—31Důla z Častolovic _ Jan po "I' Davlu; „přístup
nemožný“, obsazení tedy pouze formální.

Hořice.
1352 Horzicz. 13 gr.

Panství i podací držitelů Hořic. v 2. polovici 14. stol.
bylo oboií na 4- díly rozdčlcno.

Osadním kostelem byl bezpochyby kostel sv. Gotharda;
sv.-gothardské kostely byly zakládány hlavně 1131—1139.

1270 plebán Arnold ve sporu s plebánem Miletínským
o farní právo ve Vsi Markové, viz Miletín.

1362 Jakuš z Hořic = Bohunek, po "1"Lukáši.
(Již za tohoto Jakuše měly Hořice 2 pány. Jakušovi patřila jen

část. nebot r. 1365 postoupil svým synům Svatomírovi a Hynkovi:
2 díly městečka Hořic. 2 dily ve Lhotě Březovské. 2 díly v Březovici
a 2 dily kostelniho podacího v Hořicích. 1) Jakuš držel též Radíkovice.
pročež se jako patroni psali „z Rodikovic“. Druhá polovice Hořic
byla též rozdělena.)

1368 ?>: Hynek (z Mšena) ss. Bohunkem;
1375Jan a Hynek -Šimon po ?;
1377 a 1382 zmínka o plcbánu Hrdoni; (Soud. Ak

Vll 190 a 11. 155)
1301 plebán Zdeněk: viz dole.
Když Hynek (onen z r. 1375) zemřel. nastoupil na jeho

čtvrtině též iiný rod, takže potomci Jakušovi, z Radikovic,
měli jen /. podacího.

1396 a) Mareš z Ostrova :

b) Jan z Radikovic — ?Dřibyk Dubek z Třebo—větic. — Jan z Ostrova Dřcch (od sv.
petra v Hradci) ss. N

14-12 Jan z Radikovic. — Jan Haléř z Kunčic. — Zde—
něk váb z Chvalkovic, — Zdena, vdova po
“1"Dříbykovi Dubkovi z Třebovětic :*- Lev, po
"[" Dřechu.

1) Pozůstut. D. Z. |. 4—32.



Vikář & škola.

1391 plebán Zdeněk; Neplach z Ostrova (majitel '/.
Hořic) věnoval kostelu jménem svým a bratra Marše 5 kop
úroku z Chvaliny, aby plebán neb jeho vikář časně z rána
sloužil Mariánskou mši sv. a v podvečer zpival s žáky ze
škol Mariánskou Antilonu: zaiízením tím nesmějí býti poško
zeny ostatní služby B.. zvláště „velká mše“. jež se zde podle
starobylého zvyku každodenně slouží; každou sobotu dosta—
nou žáei za zpívání 1 groš')

Bohdaneč.
1352 Bohdancz. 12 gr.

panství i podací majitelů hradu Blatníka. do r. 1377
pp. z Cimburka. od té doby kláštera Opatovského: viz tamt.

1363 Bernard z Cimburka ; Bohunek. po “1"Oldřichu:
1384- zmín. o plebánu Bohunkovi; (Dozůst. D. Z. l. 494)
1403 opat Opatov. == Václav (oltářník v Hoře Kutné)

ss. Ludvíkem;
14-03 byla povolena inkorporace, viz Osice
14-16 plebán protessJan meznvoliteliopata (Cont. Vll. 188)
14-36 „ „ „ .. ve vyhnanství.

(Cont. X. 257)

Sedražice.
1352 Sedrazicz, 9 gr.

panství i podací domácích pánů.
1356 plebán Vavřinec. kaplanOpatov. opata Neplachafl
1372 Ctibor, plebán v Městci — Mikoláš (od sv. Mar—

tina v Hradci) ss. Vavřincem:
1390 petr ze Sedražic Franěk, po "l"Mikoláši:
14-11 Ofka, vdova, po 1“ Detru ze Sedražic Matěj

(z Bílého Ujezda) ss. Fraňkem;
] 1392 Petr ze Sedražic věnuje .kostelu ] kopu úroku

na ] člověku v Rodově.3)
O následujících kostelích zachovala se v Rejstříku Desát—

kovém první zmínka teprv z r. 1369.
Wer. IV.

2) Novák. MonlumÍ Vulic. ll. 176.Sl) Soud. Ak.
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Třebechovice.
1369 Altus Pons sive Trzebochovicz, 18 gr.
panství i podací Třebechovských pp. z Dubé.
1358 Marketa vdovapo']' Hynkuz Dubé : Konrád po?
1358 táž a synové Hynek a Václav = Detr po resig.

onráda;
1371 Hynek Hlaváč z Dubé :; Václav. po "l" Detru;
1376 „ . :: Jan (z Kovanic) ss.

Václavem; '
1385 a) poručníci Hlaváče z Dubé == Valentin. po

. Janu:
b) Hynáčekszsenburka (jednotník?) : Budivoj;

potvrzen Valentin.
1380 Hynek Hlaváč z Třebechovic-DubéAŘehoř (ze

achova)ss. Valentinem;
14-07 ., — Václav po'l' ehoři;
1416 poručníci panství Třebechovského-— Albert (z Chval—

kovic) ss. Václavem

Nadaný oltář.
1393 Anežka. vdova po 1“ Smilovi ze Šternberka. sestra

Hynka z Třebechovic, založila oltář Všech Svatých, sv. Mi—
koláše & Kateřiny, věno ó kop úroku ze vsi Roudnice
(u Nechanic) na mnohé povinnosti; ) r. 1406 Hynek z Třebe—
chovic patron úrok ten převedl na ves Štěnkov. )

14-13 Hynek z Třebechovic oltáři tomu věnoval na novou
povinnost 1 kopu a 9 gr. úroku ze vsi Vyrova.3)

Újezd Vysoký.
1369 Altum Újezd, () gr.

Panství i podací kláštera Svatopolského; viz tam,
Kostel má znamenité zbytky stavby románské: absidu.

rom. sloupky pod emporou. velmi tlusté zdi a uvnitř zdiva
chodbu na emporu; na- věži jest zvonek, jenž dle pověsti
pochází 7. kláštera Svatopolského. nebo z jeho vedlejšího
kostelíka sv.Jana Křt.: zachóvaly se zde 2 památné náhrob

11 Lib. Er. IV. 423.
2) Taml. Vll. C. 1.
:) Tamt. |x. Q. 6.
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níky. první 5 nápisem: „Vogslava domicella" (panna. nějaká
šlechtična), druhý: .,Bartolomaeus 13.13.21) nápisy ty byly vše
lijak vysvětlovány: tolik jest jisto, že zde na osoby z kláštera
5vatopolsk.mysliti nelze; snad onen Bartolomči byl zdeiší plebán.

1558 plebán Půta byl úvodcem v Třebechovicích;
(Cont. l 50)

1580 opat 5vatopolský-—*“ Šimon (kanovník u sv. Jiří
v Praze) 55. Benešem;

1408 zmín. o plebánu Mikoláši; měl nějaký neznámý
spor s Divišem, klientem z Hroškyř)

14-10opat Petr. po "1"Matěii.

Světy
(správněii as Světí. jelikož r. 1405 ie psáno podle výslov—

nosti „Svěczi“ a r. 1456 „Světie“)
1569 Svyety, 10 gr.; 1405 Svy-eczi; tedy spíše „Světí“.

Panství i podací od neznámé doby Křižovníků němec
(1456 Zikmund zapsal: „Svčtie“ dvůr a ves Křižovníků

pruských. — psáno omylem „kanovníků Dražskýchťal
1565 provinciál Křižovníků němec. = Mikoláš (z Vodě—

rad) SS. Benediktem;
1570 ,. „ = Bartoloměi (ze Star. Trut—

nova) ss. Mikolášem:
1579 viceprovinciál„ = Ja n. pol Bartoloměii:
1585 zmín. o plebánu Jiřím; (svědek, Soud. Ak. ll; 542)
1588 komtur u sv. Jakuba v Hradci = Václav (ze špi—

tálu sv. Anny v Hradci) ss. Jiřím:
1594- lýŽ : Jan (z Třemošné) ss. Václavem:
14-01provinciál=Konrád. po 1" Janu;
1406 ,. =.Detr po resig. Konráda:
1409 ,. = Václav. po resig. Petra:
14-15komtur Hradecký Vojtěch ; Jan, po 'l'Václavu

Milevice.
1569 Milevicz, 15 gr.

panství zdejších vladyk. podací archidiakona Hradec.,

z_důvodu neznámého.

5323.51 AArchu 256") Sou
") Archiv Čk. lv 552.l
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1575 archidiakon Hradecký = Oneš (z Markvartic) ss.
achou:

1590 ,. „ Detr (z Roztok) ss. Onšem:
1595 = Zdech(zDřiteče)sspetrem:
14-02 zmin. o pleb. Zdecliovi: (svědek. Soud. Ak. lV. 165)
14-07 ? = Václav. oltářnik v Hradci. po ?; vykázal se

listinami. bullami atd., že mu patří kostel v Milevicich naproti
kleriku Jakubovi. jenž si dělal nároky na koslel na základě
milostného listu na podacím archidiakona Hradec. (Soud.
Ak. Vl. 77)

14-12zmin.-o plebánu Václavu: (Cont. Vll. 58)

Zdánice.
1569 Zdanicz. 15 gr.

Danstvi i podací do r. 1559 vladyk ze Ždánic, od toho
času 2 části vladyky Ždánického. z části kláštera Opatovského.
od r. 1564 celé Opatovských.

(1559 Věnek ze Ždánic prodal opatu Opatov. Hrozna—
tovi zboží. iež měl ve Ždánicich s podacím kostclnímf)

1558 opat Opatov., -— Neustup a ostatní ze Zdánic =
Mikoláš. po “|“Diviši.

Ale Mikoláš sc neudržel. nastal spor mezi Mikolášem
z Dašic a Václavem ze Smilova; spor se dostal až do Říma.
kde rozhodnut byl teprv 1565 ve prospěch Václava, naproti
uchvatiteli kostela Mikoláši z Dašic.2)

1564- opat — Jan (ze Šlapanova) ss. Václavem:
1568 „ Oto (z Chrudimě) ss. Janem;
1578 ., -—Ctibor (z Veseli) ss. Otou.
R. 1597 byla povolena inkorporace a r. 14-05 znovu od

papeže povolena (viz Osice). '

14-16 plebán profess Ha/vlel. mezi volileli Opata: (Cont.l . 188

14-20 ,. .. Havel; (Arch. Č. l. 4-18)
1" 1575 plebán Oto; narovnání o desátky z klášternibo

dvora ve Ždánicich: klášter se uvolil. že z tohoto dvora bude
odváděli plné desátky v kopácli (snopů) paterého zrna. pše—
nice, žita, ječmene. hrachu a ovsa.3)

lll

1) Bienenberg. Koniggriilz. p. 102. podle Hradecké listiny.
9) Výpis z Arch. Valik. Urban V. v Zemsk. Archivu.
“) Lib. Er. !. 101.



chs.
1369 Dless. 9 gr.

panství i podací domácích pánů, kteří drželi též Heřmanice;
1271 plebán Křišfan. svědek (Regesta IV. 729)
1357 Visemir z Heřmanic == Vicemil (ze Žiželevsi) ss.

Oldřichem;
1371 Deir a Vaněk z Heřmanic =—=Mikoláš. po "I' Víčku.
1391 Dašek a Petr z plesu = Příbyk. po "|"Mikoláši:
1404- Dašek z Heřmanic. ——Pešek z Plesu. — Vaněk

a Herynk z Bělidel = Příbyk (z Čermné), po
“]"Dříbyku;

1405 lilíž ——Jan (ze Skalice) ss. Dříbykem.

Doličany (Lanžov).
1369 Dolyczan, 9 gr.

Panství i podací, obojí roztříšlěně. držitelů Dolíčan. nelze
však sledovali, pokud Bílých, a zdaž a pokud z Červených
Doličan.

_Z podřimsí obloukového a zubořezu klínového původ
román. bezpečně se poznává; polokruhová okna věže, rom.
sloupkem rozdělená. ustoupila při renovaci ku konci 17. stol')

1268 Ondřei. kněz z poličan: (při rovnání Miletínském,
Reg. W. 729)

1377 zmín. o pleb. Bavo'rovi: (svědek. Soud. Ak. 1.244)
1380 Čeněk z Levina. — Beneš z Husliřan. — Zdena

vdova z Doličan, —._Dříba. manželka Jiřího
z Hustiřan = Jan (ze špilálu sv. Anny v Hradci)
ss. Bavorem;

1383 Čeněk z Levina. — Bavor z Husliřan = Zdislav
(z Dubence) ss. Janem;

1391 Bavor z' Husliřan. — Jan z Doličan Davel. po
dislavu:

1408 po "l" plebánu Davlu byl presentován od Miko
láše z Doličan Oldřich; bylo stanoveno. aby budoucně v po—
dávání se slřídali Čeněk z Doličan a Mikoláš z" Doličan
na základě zboží. jež v Doličanech maii.2)

1) Lehncr. ]. 356.
=') Soud. Ak. V1. 202.



1418 pleb. Ulman vyměnil s Vítem Beránkem na Čer—
veném dvoře desátky z 1 člověka v Doličanech za louku pod
krčmou')

Všestary.
1369 Všestar, 15 gr.

Dodací držitelů Všestar.

1566 Kristina. vdova po 1" Janu. měštanu Hradec. :
Matěj (oltářník v Hradci)'ss. Detrem;

V letech následujících bylo podací a ovšem též panství
rozděleno.

1401 po “l"plebánu Petru presentoval Vilém star. & Vilém
ml. 2 Duban Václava. posud plebána v Krněvicích: ale Drokop.
řeč. Bebl z Břízy (měšťan Hradec.). jako patron zastavil pro—
hláškyŽ) a presentoval Hanka: (Cont. Vl. 79) nastal spor.
jenž se dostal až do Říma a trval až do r. 1408; tu Vaník
ustbupil & Hanek slíbil, že požádá druhého patrona Viléma
Dubánka. sídlícího v Bělečku, aby mu v držení kostela ne
překáželř)

14-08 Vilém ml. 2 Duban = Matěj (oltářník sv. Doroty
v Hradci) ss. Hankem;

14-09 Mi kol aš (z BíléhoÚjezda)
ss. Matějem;

14-29 byl pleb. Mikoláš presentován k oltáři v Hradci,.
ale „přístup do Hradce nemožný".

(14-19 Vilém z Duban prodal Jiřímu z Hradce svou dě—r
dinu ve Všestařích: 14- kop úroku s dvory kmetcími a kostel..
podacím, pokud mu přísluší.)

Jeřice. /
1569 Jerziczie 9 gr.: 14-05Jyrzicž.

Panství i podací majitelů Jeřic; — 2 skupiny.

1579 Mrzák a Zdeněk z Jeřic _ B—ořek. po'l'Věnku; . _
1394- Mrzák z Miletínka jinak z Jeřic; — Markvart

z Mokrovous, jinak 2 Jeřic, Jan Tupec z Jeřic..
— lan Rašín _ Matěj po T Bořka:\

]) Lib. Er. X. K.
2) Soud. Ak. IV. 38.
1) Tuml. Vl. 248
') Pozůstal. D. Z. 11. 147.



443

V ty časy koupil část Jeřic jakýsi Václav; nebot r. 1395
Jan. plebán v Hořiněvsi. jeho bratr Markvart z Mokrovous
a Mrzák z Miletínka vyznali, že jim (tentokrát) nepřislušelo
presentovati. nýbrž Václavu z Jeřic. jenž zboži Mrzákovo má
v deskách. a že presentováni Matěie stalo se omylem.

14-06 presentováni dva, Jan a Václav, — patrně pre—
sentovala každá skupina-jiného; spor trval ieštč 14-07.'l

"I'1590 Jan z Mžan. plebán v Hoříněvsi, Markvart z Mokro—
vous, Marek ze Mžan. věnuji kostelu sv. Martina na výročí
55 gr. úroku- z. jejich 2 poddaných v JeřicichÝ)

Nechanice.
1569 Nechanicz, 18 gr.

Panství i podací pánů na Nechanicích.
Roku 134-1 král Jan postoupil Detru a jeho synu Vilému

ze Žampachu. jinak ze Zebina, za polovici panství Žampašského;
Nechanice. městečko, tvrz, ves Nechanice s podacím kostel...
a Žampaššti ie prodali Hynkovi Krušinovi z Lichtenburka. 3)

1358 Hynek Krušina z Miletina = Unka (z Chlumce)
ss. Albertem.

Nastoupili jiní páni.

(1581 nařízeno plebánu Unkovi, aby residoval. a patroni
Ctibor a Ješek. klienti z Nechanic. zaručili mu bezpečnost. 4);

1390 Ctibor z Nechanic = Kuník, po T Unkovi:
14-12 pleb. Kuník. svědek (Cont. VII. 59)

Dva vikáři.

1407 Vlastek, syn Ctibora z Nechanic. věnuie kostelu—
] lán. aby mimo vikáře od starodávna chovaného vydržovárL
byl druhý/.“)

Dubenec.
1369 Dubenecz, 12 gr

Dodací pánů domácích.
]) Soud. Ak. V. 3. 201.
"')'Lib. Er. III. 528.
“) Regesta IV. 1361.
') Soud. Ak. ll. 66.
5) Lib. Er. Vll. N, 6.



1343 Hynek z Náchoda žádá v Římě o odpuslky pro
kostel „s. Venlislava“ v Dubenci. jejž byl vystavěl a slušně
na vydržování kněze a klerika nadalf)

později bylo panství i podací rozdělenovdržení jinýchpánů
1355 Vaněk a Ctibor Kordule z Dubence — Jan Bílý

z Lípy :: Jan (z Třebešova) ss. Janem;
1359 tilíž = Vesel (ze Skalice něm.) 55. Janem:
1364 ,. -—Zdeněk. po "]"Veselu:
1383 Věnek Kordule. ——Věnek Břida. — klienl Václav

= Jan (z Doličan)ss. Zdislavem;

Nastoupili na vělši Části jiní páni.
(Ofka z Dubence. vdova po 1“ Ctiboru z .,Deczek“, poručnice

“sirolků po 'l' Věnkovi z Dubcncc. prodala za souhlasu Kaleiiny. vdoxy
po Věnkovi z Dubence, Paškovi z Plesu. přibykovi z Dubence a De—'
šíkovi ze Žďáru dědictví oněch sirolků: dvůr popl. dvory km.. 1er se
vší zvůli:?) 1407 po smrti Petra z Dubence dána ieho pozůstalost Při
bykovi z Dubence. Daškovi z Dlesu a sirolku Deškoviř)

1412 Jan z plesu. — Dřibyk z Dubenec; Kateřina, vdova
z Dubence = Důla (z Libčan) ss. Janem;

14-15zmínka o plebánu Důlovi; viz dole.
"|“ 1396 Sifrid Kordule z Dubence věnuje kostelu na

mnohé povinnosti 2 kopy úroku ze vsi Zálezlyf)
"l" 1397 Dříbyk z Dubence věnuje na výročí 1 kopu

a 9 gr. úroku.5)
1“ 14-15 plebán Důla; kostel má 6 kop úroku ze zboži

Václava z Libčan v: Jehlici, Nerošově Lubně; rozhodčí:

Liček z Hrádku u Bom (Borohrádek), Jan Ušák z Hrádkuu Hradce.'“

Žiželeves.
1369 Zuzeleves. 6 gr.: 1382 Zizeleves.

Dodací rozparcelováno mezi několik držitelů Žiželevsi
a snad vladyky z Vrchovnic._

l)Klicman.Nlonum.5V|11ic. |. 158.9) pozůsl. D. Z. |.
s)DD.)(IV.l'.133ÍS
') Soud. Ak Ill.173.
“) Lib. Er. Xlll. G. 6.

“$) Taml. X. F. 2.
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1355 Beno a Vojslav ze Žiželevsi, — Jan z Hořic (?)
a Jiřík z Hustiřan, bratři. — matrona Bona
z Vrchovnic. —-Zdeněk z Vrchovnic = Vícemil,
po "|" Ondřeji.

1368 Hroch a Petr z Hoříněvsi (koupili Vrchovnici, viz
dole r. 1366): Havel z Hustiřan Dříbyk (z Ce—
rekvice)ss.,Oldřicliem:

1393 Jiří a Neplach z Hrádku. — Dříbafvdova po 'j'
Jiříku z Hustiřan (tito 2 majitelé Žiželevsi). —
Bavor z Mokrovous, Volkmar z Holohlav. Jan.
plebán v Hoříněvsi (bezpochyby majitelé Vrchovnic)
== Stanik. po 1" Dříbyku.

Ale r. 1408 (Soud. Ak. Vl. 201) se praví. že Stanika
presentoval Dašek z Heřmanic. ač není—li to jiný Stanik; tu
učiněno narovnání. aby budoucně presentoval Volkmar a dě—
dicové jednou a Dašek a dědicové dvakrát, mimo směnu, kdy
bude vyžadován souhlas obou. Směna nastala brzy.

14-12'l3ašek z Heřmanic, — Valtimar z Holohlav :
Jan (oltářníkv Hradci) ss. Staníkem.

'l' 1366 koupili Hroch a Detřík. bratří 2 Hoříněvsi, ve
Vrchovnici nějaké grunty, z nichž plebánu v Žiželevsi patřily
desátky, z některých plné. z některých sousedské; ale Hroch
a Dešík tyto grunty vysadili lidem pod plat. a mimo to některé
grunty zatOpil rybník Neplacha, opata Opatovského (na Ho—
řinčvcskémmajetku rodinném), náhradou dávají oni bratři kostelu
16 jiter rolí, a ustanovili. aby lidé, kteří na emfyteusovaných
gruntech usazeni budou. desátky &jiné povinnosti tak odváděli.
jako ostatní lidé ve Vrchovnici od starodávna.')

Nadané kaplanstvi.
1389 Dříba. vdova po “j"Jiříkovi z Hustiřan. věnuje úrok

s chmelnici ve Velichově na vydržování vikáře. až to děkan
Hradecký schválígl: ale místo vikářství bylo r. 1396 zřízeno
kaplanství. když byla dotace rozmnožena; k dotaci Dříbyz r. 1389
přidali něco Bavor z Mokrovous a Volkmar z Holohlav; na—
dání kaplanské: 1 lán se zahradou a chmelnicí. ó kop úroku
z Žiželevsi a Velicho'vek.3)

"_*)—War. 1.59.
2) Tami. Xll. B. 19.
3) annt. IV. 439.
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Chotěbořice.

1369 Chotieborzícz. 9 gr.
Panství i podací bezpochyby původně domácího rodu

z Chotěbořic. později. již r. 1348. — viz oltář. obojí připojeno
k Vřeštovu; nebot kdyby Chotěbořicc od vždy patřily k Vře—
štovu. byli by Vřešfovští farní kostel spíše založili ve Vřešfově,
kde však byla pouze tiliálka pozdě založená.

154-8 zmínka o kostele: viz dole oltář.

134-8 plebán Jan; viz tamtéž.
1360 Jan z Vartenberka (poručník?) : Mikoláš. po

Janu:
1366 Luchna. vdova z Vřeštova = Bedřich (z Krčína)

ss. Mikolášem.

Tehdy byl), Chotěbořice již spojeny s Vřešťovem; ona
Luchna byla vdovou po Ryznburskěm; skrze ni vešli snad
Ryznburští v držení Vřešfova (již1348. viz dole oltář) a po—
dacího v Chotěbořících.

1370 Aleš z Ryznburka a matka jeho Luchna = Oldřich.
po 'l' Bedřichu:

1371 Aleš a Beneš z Ryznburka' = Bartoloměj, poT
Oldřichu: .

1406 Aleš zVřeštova = Václav. po "1“Bartoloměji.
Zmínka o vikáři.

14-01 Beneš z Krčína—Ryznburka prodal kostelu 5 kopy
úroku z Kněžic; plebána Bartoloměje zastupoval při úřed—
ním jednání Jan. vikář kostela v Chotěbořicíchf)

Nadaný oltář.

1348 „k oltáři nově zřízenému v _kostele Chotěboř. pre—
sentovalí Vojek z Vřeštova. Albert Rubinův
z Ryznburka a plebán Jan = Bartoloměje:
(Cont. 1. 27) ,

1389 ku kostelu v Semonících a k oltáři sv. Markety
v Chotěbořících. k tomuto od Beneše 2 Ryznburka pre—
sentován Mikoláš.

1) Lib. lir. V. 553.



Hořiněves.
1369 Horzinnyeves, 12 gr.

Panství i podací držitelů 2 dvorů v Hoříněvsi.
(Opat Neplach narodil se v Hoříněvsi v „Starém dvoře“; b)l

zde tedy také druhý dvůr, nový.)

1367 Martin. hospodář kláštera Opatovského. — Hroch
& Petr z Přelouče Jan. po "|" Prokopu.

(Tento Martin hospodář klášterní, profess. byl strýcem opata Nc
plachá; na jeho žádost začal Neplach psáli svou kroniku; Martin
i Neplach podrželi tedy i jako professove' rodinné zboži. Onen Hroch
& Petr z Přelouče jsou r. 1366 psáni „z Hoříněvsi . viz Žiželeves;
drželi tedy druhý dvůr a druhou část vsi.)

1390 plebán Jan ze Mžan; viz dol
1398 zmin. o plebánu Janovi (svědek,Soud Ak lll.384)
14-07 byli presentováni 2 což ukazuje na více patronů; )
14-13 Pavel z Hořínévsi = Matěj (z Chlumu) 55.Mar

tinem.
'l' 1390 Jan ze Mžan. plebán v Hoříněvsi, Markvart

z Mokrovous,Markuš ze Mžan věnují kostelu sv. Prokopa
v Hořínčvsi 30 gr. úroku z Jeřic na mnohé povinnosti."')

Podle titulu „sv. Prokopa" byl kostel zdejší založen po
r. 1204- (svatořečení sv. ProkOpa).

Bělá._
1369 Byela. 15 gr.

Podací držitelů Bělé: vladykové z Bukovky podávali
kostel iako páni Bělé. nebot r. 1397—1415 jsou psáni „z Bělé".

1365 Rohvald a Bohunek. Beneš, Mikoláš a Jan. bratří
2 Bukovky: Šebastián, po "|"Janu:

1379 zrnin. o plebánu Šebestiánu: (Soud. Ak. l. 371)
1397 Mikolášz Bělé: Marek (z Církvic)ss.Hrdoněm;
1398 Mikoláš a Rohvald z Bělé. — Bohunek z Chu—

deřic (dole r. 14-15 psán z Bělé) = Mi'chael
(ze Semína) ss. Markem;

71409 Petr. plebán ve Chvoinč. poručník sirotků po "|"
Janu z Bělé: Petr (z Dříteče)ss. Michaelem:

1415 Petr, plebán ve Chvoině. poručník hořeiších sirotků.
— Bohunek z Bělé —--Rohvalcl, po 1“ Petru.

.) Soud. Ak. VI. 42. 62. 111.
*) Lib. Er. IV. 352.
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Nadaná kaple.
1403 Mareš a Jan. bratři z Vyšehněiovic, založili v Bělé

kapli B. Těla a sv. Jiří; nadání: role a plat z „Volče“ (Běleč ?):
kaplan byl povinen dvakrát za týden na tvrzi ve Vyšehnějo
vicích sloužiti. ')

Zvole.
1369 Zvol, 12 gr.

Panství i podací pánů Zvole.
1356 po 1“ plebánu předboru plebán Čeněk již po

5 roků drží kostel. ač žádného svěcení nepřiial; papež dovo—
luie. aby kcstel dále držel. musil se ho však dříve právo—
platně vzdáliž)

1364 klient Dlužek, vedle psán z Veselic — Ctibor
(z Brusnice) po 1“ Ceňku;

1370 Dluhomil z Veselice : Václav (7. Chvalkovic)
po res. Ctibora;

1379 „ Duchek po 1"Václavu;
1381 ? — Petr (z Lužan) ss. Václavem: (Soud

Ak. ll. 88)
1389 plebán N. (Matěj). děkan Hradecký (úvodce v Heř—

manicích, Cont. IV. 212)
1592 „ (Lib. Er. IV. 390)
1395 Dluhomil z Veselice = Jan. po "l"Matěji.

Hněvčeves.
1369 l'lnyevczeves. 12 gr.

Dodací držitelů Hněvčevsi. Slovětic a Černotíc; tito dva
snad jako držitelé části v Hněvčevsi.

1366 zmínka o plebánu Chvalovi; (Lib. Er. l. 59)
1369 Staš (Tas?) z Čcrnotic. —' Dřech ze Slovětíc. —

Dobral Mladkův Beneda a Mikoláš z Hněvčevsi

J an po "|"Chval u;
1380 Dobral a jiní z Hněvčevsi — Tas z Černotic —

Dříbyk ze Slovětic, — Hanek odtudž -— Milota,
01“ J anu

1392 plebán Michael; viz dole;
1) Lib. Er. Vl. LB8.
') Dr. Novák. Monum. Vutic. ll.. s. 181.
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1405 a) Dobral z Hněvčevsí, — Dříbyk z Třebovětic
(nahoře, r. 1380 je psán ze Slovětic); — Oneš
odtud=Mikoláše (z Boharyně)po'j'Míchaeli;

b) Štěpán z Hněvčevsi. — Ctibor z Lazec (místo
ernotického)= Zdeněk.

Dotvrzen byl Mikoláš.
14-12zmín. o plebánu Míkoláši; (Cont. VII. 58)
"|" 1392 Havel. klient z Hněvčevsi. a Anežka. vdova po

“|" Fraňku. odtudž věnují kostelu na povinnosti 2 kopy bez
12 gr. úroku na 2 úročnících v Hněvčevsif)

Chvojen.
1369 Chovina (zkomolené), 18 gr.: 1385 Chvoyna.

panství i podací královo k Hradci. ale již 1336 zastaveno.
(1336-král Jan zastavuje pp. z Lipého hrad & městečko Chvojen

s jinými vesnicemi. Běleč Dolní. Běleč Horní, Albrechtice. Hodiškovice.
Štěpánovsko s clem přes Orliciř)

Brzy nastoupili pp. z Lichtenburka.
134-0 plebán Mikoláš; Jindřich z Lichtenburka a bratři

dávají kostelu ó kop úroku „z městečka našeho Chvojna“ za
2 lány v Čankovicích. jež od starodávna kostelu pali—Ls)

Vdrženi panství Chvojenského nastoupili pp. ze Šternberka.
1364- Jan z Chlumce (u Chlumce psán téhož roku Jan

ze Šternberka) : Leopold. po "]"Simonu:
1403 zmín. o plebánu Velíkovi; žádal o potvrzení směny

z r. 134-0.

14-07 Jan ze Šternberka. jinak 2 Chvojence: Aleš ze
Šternberka, — Marketa _zHolic = petr (z Bělé)
po "j" Velíku.

(podle tohoto zápisu oddělili Šternberkově Chvojenec
od Chvoina)

Kostel má titul sv. Gotharda. jenž jest bezpochyby pů—
vodní a ukazuje na založení 1131—1139 knížetem Soběslavem.

Zachovaly se zde stopy kostelcového opevnění. jež bylo
nutné za řádění Braniborů po 111278, a vábů kol r. 1308;
královéhradecká Alžběta Šváby podporovala a otvírala jím
svá věnná města.

_m. Ak.|||.se.
“') Regesta IV. 114.
“) Lib. lir. V. 582.



Habřina.
1369 Habrzina, 4 gr.

Kostel Habřinský byl liliálkou kostela sv. Václava
na Chlumku (viz dole r. 1411),ale plebán bydlel v Habřině.

R. 1295 papež potvrzuje Cyriákům drženi kostela v Praž.
diecési: v Pardubicích s „kapli sv. Václava na Chlumku“
(in Elhumek. 1) — Později se zde Cyriáci neobjevují.

Panství i podací původně domácich vladyk z Habřiny.
potom Hustiřanských.

1357 Konata z Habřiny, — Čeněk z Hustiřan (dole
r. 1376 jmenuje se z Habřiny) Martin
(z Ubislavic) ss. Janem:

1371 Čeněk z Hustiřan = Řehoř. po "j“ Martinu:
1376 ., z Habřiny = Jan (z Hořiček)ss. Řehořem;
1388 Bavor z Habřiny : Mikoláš. po "j"Janu:
14-11 plebán Václav; viz vedle.
“I' 14-11 Petr z Habřiny. jinak 2 Hustiřan. zřídil kaplanství

„v mateřském kostele sv. Václava na Chlumku". za sou—
hlasu Václava, plebána filiálniho kostela v Habřině:
věno: 6 kop úroku ze vsi Zderaz s 5 pruty rolí, luk a lesů
na konci vsi Habřiny s chalupou pro stálé kaplanstvi; kaplan
má povinnost týdně 3 mše sv. v řečeném kostele na Chlumku
sloužiti.2)

Libčice.
1369 Libsicz, O. „chudý“.

Panství i podací kláštera 5vatopolského:'viz tam.
1356 opat Svatopolský : Jakub (z Viznova) ss. Kon

rádem: ,
1358 ., ,. —-—'Jan (z Rokytnice u Upice)

ss. Jakubem;
1359 „ : Petr. po “1"Šebku:
1361 „ : Vavřinec. po “j"Petru:
1363 „ »——Hanek. po odchodu do Jasené

Vavřince;
1375 „ ,. : Velislav, po '! Henslinu:
1) Regesta H 1201.
") Lib. Er. lX. K. 8.
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1580 opat Svatopolský -:- Detr. po odchodu do Val—
beřic Martina

1390 „ = Matěj (oltářník v'St. Bucích)
ss. Matějem;

1404- „ = Tomáš, po T Václavu.

Byšice.
1369 Bissicz 4- gr.

panství i podací držitelů Byšic a podle zápisu zr. 1360
též Skřivan.

154-3 Věnek z Byšic prodal Hannovi z Janovic dědictví
své v Byšicich. '/„ vsi s podacím kostelním. 1)

1560 „Křivan“: Jindřich a Vilimek z Byšic. — Vznata
ze „Křivan".ku kostelu tamtéž(?) : Martin. po
“I' Detru; (vykonavatel plebán z Konecchlumu
(?. Cont. [. 129: zápis nejasný)

1406 „Bissicz“: (vykonavatel plebán z Nové vsi—Bělohradu)
Jan. řec. Senkvič, & Řehoř z Byšic *=- Blažek,
po resig. Martina.

Cerekvice.
1369 psáno omylem Cziebuz. 6 gr.: 1405 Czirkvicz.

Dodací i panství domácího rodu.
1368 Vojslav. petr a Štěpán z „Czierkvice“ Oldřich

(ze Žiželevsi) ss. Dřibykem:
1394- Vinold a Jan Dolák. bratři z Církvice = Střezi—

mír. po "[ Oldřichu.
Kol r. 1407 prodal hořeiší Vinold Flaškovi z Dardubic

svůj maietek v Cerekvici. ale podržel si 4 hlasy podacího;
tyto 4 hlasy váznou: a) na hájích. řeč. Stráně. vedle stezky
k Želkovicúm; h) druhý hlas „na hruš:e(?) stojící vedle ře
čené stezky“; c) na 3 úročnících; d) na 1 úročníku. jenž platí
8 gr. úroku. t. i. když Vinold svůi majetek v Cerekvici pro—
dal. podržel si ony 4 drobnosti a s nimi 4- hlasy podacího.
Pátý hlas vázne na allodiálních gruntech. iež nyni drží
Dříbyk.2)

1) Pozůstatky D. Z. |. 4-12.
2) Soud. Ak. Vll. 240 u ?



“|" 14-12 Zdinka, vdova po "]" Dříbykovi. Dubek z Třebo
větic a Kateřina. manželka Jana z Křinec, doznávaií, že Dříbyk
věnoval druhdy kostelu ] kopu úroku: tyto paní nyní přidá—
vaií ieště 2 kopy. tak,že nyní budou pro kostel vycházeli
3 kopy ze vsi Slavětic. ovšem na značné povínnosti.')

Býšlě.
1369 Byscz. O. „chudý“.

Dodací držitelů vsi.

1360 Ješek & Vilém z Černčic (psáno Jeřic) = ? po
odchodu (do Rychnova) Martina;

1365 Ješek z ernčic. pán na Kácově == Václav. po
odchodu (do Bělé) Šebastiána;

1371 Jan a Vít z .ernčic —_,Jan po res. Václava
později přikoupil Šternberk k Chvojenci.
14-13Jan ze Sternberka : Velík, po "l" Martinu.

Krněvice.
1369 Kyrnovicz O, „chudý/"; 1384-Kyrnyeovicz.

Panství i podací pp. na Třebechovicích.
1362 Marketa. vdova po 1" Hynkovi Hlaváčovi z Dubé

= Decold, po "]"Voyslavu;
1371 Hynek z Náchoda a bratři (iednotníci?) = Petr.

po "l"Decoldu:
1376 „ ——Václav. po 'l' Detru;
14-01 Hynek z Třebechovic = Vaník (oltářník v Hradci)

ss. Václavem;
1405 zmínka o plebánu Vaníkovi; viz dole.

"l" 1393 Diviš z Litčtína věnuje kostelu 16 gr. úroku
7. Litětína na výročí: 2) držel bezpochyby v Krněvicích nějaké
vladyctví

'l' 1405 stalo se narovnání mezi plebánem Vaníkem &'
.Dešíkem Kapounem. seděním na Krněvicich — na panoším
dvoře. o jakýsi plat. „přervu“ (náhon) Orlice a desátky: Ka
poun se zavázal, že bude ze dvora odváděli 5 korců žita
a 5 ovsasl

!) Lib. Er. Vlll. R
") Scud. Ak. lll. 137.
3) Lib. Er.V . 630.
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Stračov.
1369 Strakoczin. 6 gr.;1384-Strakotyn.

Dodací držitelů vsi.
1361 Mladota ze Strakotína. — Záviš z Třcbnččcvsi

Martin. po "]"Detru:
1371 Mladota a Dešík ze Strakotína. jinak 2 Ryznburka

= Mikoláš. po “1"Martinu;
(14-06 Beneš ze Strakotína, jinak 2 Ryznburka, Er. V. 529)
14-15 Jiřík ze Stračova (jiný rod?) : Detr (kaplan

z Detrovic). po "1"Petru.

Albrechtice.
1369 Albrechticz. 5 gr.

R. 1336 na král. panství Chvojenském — viz Chvojen
ale brzy na to byly Albrechtice s Hradeckým lesem od Chvo—
jenska oddčlcny & zůstaly při komoře královské k Hradci :“
r. 134-8 (dle Majestas Carolina 1) byli „tito hradové nezástavní:

.Hradec 5 lesem. Albrechtice...“ ——Albrechtice byly
však přece zastavovány. (Když r. 1361 Ješek z Vartenberka
obdaroval kostel ve Veselí. byla darovací listina od něho pode
psána v Albrechticích; 2) r. 1411 měl Albrechtice v zápisu Jan
Krušina z Lichtenburka. a přel se o Albrechtice a co k tomu
přísluší s královou Žofií. která na tomto panství má v des—
kách zapsáno své věno; Krušina prohrál. s')

14-07 a 1408 zmínka o plebánu Martinu; (Soud. Ak.
VI. 82 a 305)

Dodací měli držitelé Albrechtic (r. 14-29 král zapisuje
4000 kop DůtovizČastolovic: na hradě Albrechtice. na měs—
tečku na vsech i na kostelních podacích. )

Brusnice.
1369 Drussnicz. 4 gr.

Dodací pánů Brusnice (Lichtenburských k jejich části
Miletína).

1358 Hynek Krušinaz Lichtenburka == Mikoláš, po
_— resig.Petra:

') Archiv Č. III. 85.

') Lib. _Er. l. 26.

4) Tnml. l. 534.



1362 Hynek Krušina z Miletína = Hrzek, po “É"Mi—
koláši:

1364— ., z Lichtenburka __ Matěj. po od
chodu do Zvole Ctibora.

Suchá.
1384 Sucha, 4 gr.

Danství i podací domácích vladyk.
1366 Albert & ostatní klienti. '— Lida, vdova ze Suché

= Jakub. po rcsig.Machka;
1595 a) Dřibyk Dubek z Třebovětic. poručník sirotků

: Jan po “|"Jakubu;
b) Mainuš ze Suché — Bušek.

Dotvrzen Jan.
1405 plebán Jan; vi7. dole.
14-08 Dorota. vdova po "] Mainušovi ze Suché. a syn

jeií Mainuš a jeho poručník Dříbyk Dubck —
Mikoláš (od sv. Kříže v Chrudimi. Litomyšl.
diec.) ss. Zvěstem:

1-1-11Mainuš. klient ze Suché = Jan (ze St. Duky)
ss. Davlem:

1416 Čeněk MainušůvzeSuché _*Dobeš po res. Jandy;
1419 „ ., =Detr (z Lukavice) ss.

Dobšem.
“I' 14-05 plebán Jan: Jan z Vysoké Dřídy(?) věnuje na

výročí 1 kopu úroku ze dvou úročníků v Sobětušť)

Nadané kaplanství.
14-07 presentovala Dorota. vdova po 1“ Mainušovi ze

Suché. k stálému kaplanství, nově zřízenému v Suché.

Semín.
1384- Semyn, O. „chudý“.

Dodací držitelů domácího vladyctví.
1559 Heřman ze Semína : Šebastián, po odchodu

do Kladrub Konráda;
1579 Mikoláš Tatka ze Semína a Vintíř odtud = Vše—

slav. po 1“ ebíku: —

1) Lib. Er. 577.
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1390 plebán Michael; viz dole.
1398 Anna ze Slatinek. jinak z Rychnova : Marek

(z Bělé) ss Michaelem;
1401 „ —Jan (z Oskobrhu) ss. Markem;
14-02 Jan ze Slatiny a matka Anna—— Vavřinec po ?
14-14-Bartoš ze Slatiny = Matěj (ze Lhotky) ss Daškem.
"I' 1390 plebán Michael; Jan Bartošek ze Slatiny. jinak

2 Valečova. věnuje kostelu 11/2 poplatního lánu v Třebově—
ticích(.?) u Semína, aby bylo plebánu nadlepšeno. poněvadž
zádušní grunty bývají povodněmi pustošeny. tak, že' plebán
nemá na živobytí; zato bude plebán konali výročí za "I'
otce Bartoše a matku Annu. k němuž pozve 8 kněží a 8
chudých, jež pohostí.'_)

Nejsou v Rejstřících Desát.:
Rohenice.

Danství 1podací r 1361 pánů z Dobrušky. později zVeselice.

1361 kostel sv. Jana Křt.: plebán Vacek: Mutina a Se
zema z Dobrušky věnují kostelu /2 lánu v Rohynicích a plné
desátky z obilí v kopách (mandelích) na poli bez srážky vý
sevu. z allodiálního dvora v Rohově na vydržování vikáře. 2)

1371 Mladota a bratří 2 Veselice =—Simon. kanovník
v Týně n/Vlt., po 'j' Václavu;

1372 titíž—_ Dománek (oltářníkv Praze) 55.Šimonem:
1399 Jan Vyšek a bratři z Veselice: Jakub. po 'j'

Dománku.

Vidonice.

Dodací různých majitelů Vidonic.
1364-Ješek z Ostrova :: Martin. po odchodu (do

ermné) J ana:
1365 Jan z Němčeves, — Hynčík z Ostrova = Fra n—

tišek. po odchodu Martina;
1378 byli od 2 patronů presentováni Beneš a Rupert.

nastal spor: podle následujícího zápisu byl potvrzen Beneš
(Soud. Ak. 297 a 301)

1) Lib. Er. Xll. F. 8.
2) Tomt. |. 31.
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1380 Držek. plebán v Nové vsi. ——Hynčík z Ostrova
;“ petr. po resig. Beneše;

1396 Mrzák z Miletínka, — Mareš z Vyšehněiovic.
— Martin z Boharyně. — Mikoláš z Detroviček
: Martin. po 1“Kubíku:

1405 Martin z Hoříněvsi: Jakub. po 1“ Linhartu:
14-06 zmín. o plebánu Detru; (svědek. Soud. Ak. V. 199)
14-11 Diviš Mrzák z Miletínka 2 Hynek, po Petru.

Zaluňov.
Dodací rozděleno na několik držitelů Zaluňova.
1363 Vícemil ze Lhotky (1372 ze Zaluňova) — Čáslav

z Vranova. ——Rupert ze Zaluňova = petr. po
1“ Mikoláši;

1372 Jan z Litětina a dcera (manželka Jana Litětínského.
dcera Vícemilova. a Mabka vdova po Vícemilu
ze Zaluňova). — Ješek Holimar, Fojt Jaroměř—
ský. — sirotci "l"Ruperta ze Zaluňova—'—Řehoř.
ol l);etru

1378 Mikoláš ze Zaluňova ? petr (ze Zálezel) ss.
ehořem;

1384- byli od 2 skupin patronů presentováni 2 uchazeči
Jakub a Vít; (Soud. Ak. ll. 269); potvrzen byl
Jakub:

1390 Mikoláš ze Zaluňova = Bartoloměj (7. Čisté)
ss. Jakubem;

1395 „ —_.Detr pol*Bartolomčii.
(1400 Mikoláš ze Zaluňova vyznává. Že Hynkovi a Bo—

hunkovi z l_ična prodal své dědictví v Zaluňově. dvůr popl.
a 4- posedky s podacím v Zaluňově. a v Lubně 2 dvory
km.;*) ale něco si v Zaluňovč podržel; viz dole nadání
z r. 1402)

14-04-Hynek z Lična ; =Petr. po odchodu (do Vzdic) Jana.
1" 14-02 Mikšík ze Zaluňova doznává. Že druhdy byla

kostelu darována 1 kopa úrokuz louky a role u Rtyně. jež
se v držení Mikoláše Košťála nalézaií: Košťál tuto kopu vy
koupil a Mikšík ii vykazuie na svém dvoře v Zaluňově
a 1 kopu přidám—3.2)

') Pozůsí. D. Z. l. 565.
:) Lib. Er. V. 559.



Vikář

1590 Hynáček z Vysenburka Mikoláš z Čáslavek a Mik—
šík ze Zaluňova věnují 5 kop úroku z Rožnova na vy
držování vikáře

Třemešná Cervena.

Dodací právo vykonávali držitelé domácího vladyctvi a
sousedé, nelze však sledovati, patřil-li jejich hlas k jejich sou—
sednímu zboži, anebo k nějakému jejich maietku v Třemešné.

1358 Jindřich z Třemešné, — Oldřich, plebán v Konec—
chlumí. ——Milíč z Miletínka, — Stach 7. Mile—

tina, — Diviš z Nové vsi (vedle 1565 a 1368

iestn psán z Miletína) — Mojek z DolíčanJa o'l' Racku;
1363 Jíndřrilchpz Třemešné a bratři. — Ješek z Mile—

tínka — Diviš a Oto z Miletína—Hrzek, po
odchodu (do Chodovic) Jana;

1568 Jindřich a bratří 2 Třemešné, ——Diviš z Míletína,
—Hynek Krušina z Lichtenburka (pán na polo—
viciMiletína)—_-Ku neš (z Jilemnice)ss. l'lrzkem;

1394- Diviš Mrzák z Miletínka, — Zdislav a Dešik
z Třemešné = Dešík z Třemošné. Václav (ze
Světí) ss. Janem:

1395 Diviš Mrzák z Miletínka, ——Zdislav a Dobeš
z Třemešné, — Jan Krušina z Lichtenburka =
Martin, po 1“ Václavu.

Nadaný oltář.
14-12 Machna, vdova po "l" Dívíši Mrzáku 7. Miletínka.

založila se syny Bořkem a Václavem oltář sv. Kateřiny;
věno & kop úroku na Ifa vsí Bukovina a Lhota.2)

Vřeštov. filiálka kostela Chotěbořického.

1578 Aleš a Beneš z Ryznburka, páni na Vřeštově,
založili ve filiálním kostele v městě Vřeštově oltář sv. Ka
teřiny; nadání: ó kop úroku- z Maněvic a Bohánkyf')

1) Lib. Er. xu. F. 11.
%) Tumt. lx. L. 11.
“) Tumt. ll. 187.
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1408 byly 5 kopy úroku oltáře sv. Kateřiny ve tiliálním
kostele ve Vřeštově. — mateřského kostela v Chotěbořicích,
— přeneseny z Bohánky na ves Jeřice. majetek Alše z Ryzn
burka na Krčíně.')

Jeníkovice, kostel tiliální.

1385 byl presentován plebán ku kostelu v Třebechovi
cích a jeho tiliálce v Jenikovicích."

Lhota Králova, kostel tiliální.

1356 byl presentován plebán ku kostelu v Meziříčí a
jeho tiliálce v Králově Lhotě viz Meziříčí.

14-01odpustky pro Íiliální kostel sv. Materna v Krá—lově Lhotě.

Chlumek. farní kostel filiálky v Habřině; viz tam.
0 podacím v Jesenici děje se zmínka teprv r. 1495.

(Dozůst. D. Z. ll. 4-76)

Opatovice, kostel Danny Marie.
Kol r. 1597 opat a konvent se usnesli. aby . . . „v kapli

stojící mimo ohradu klášterní ku cti Danny Marie posvěcené“
každodenně ráno Mariánská mše byla zpívána, k níž veliké
množství zbožného lidu přichází: mnichům. kteří tuto službu B.
zde vykonávají. byly na občerstvení nějaké příjmy vykázány:.
papež r. 1397 vše potvrdil a udělil .kajícníkům zdejším od—
pustky.')

Bezpochyby byla tato kaple určena pro farní služby B.
— byla několika mnichy osazena. — a stávala snad na místě
nynějšího farního kostela; nevadí, že kostel tento má nyní
titul sv Vavřince. jenž jest sotva původní. spíše jej zdědil po
hlavnim chrámě opatském; nebývalo zvykem. aby dva kostely
vedle sebe měly týž titul.

R.15l'>5Jan z Pernštejna. „pán a podací záduší Opatovského“ .
prodal za 150 kop Hradeckým „platy. desátky & jiné povinnosti.

kterychz lide Hradeckych z Vysoke a Roudnicky zbranovali
') Lib. Er. |x. A. 7.
,) Lib. Cont.
a) Krofta. Monum. Valic. V.. p. 1086.
') Tami. str 652—635.
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se platiti. protože jsou tu přes Labe volného přístupu v po
třeby své k témuž záduší Opatov. míti nemohli.“ Patron Jan
z Dernšteina nyní lidi z Roudničky a Vysoké (vsí někdy klá—
šterních) z příslušnosti k záduší Opatov. propustil a desátků
a jiných povinností od starodávna k témuž záduší přiná
ležejících zbavil; za oněch 150 kop postoupil k záduší 3 pruty
luk ve svých gruntech po Labi nad Opatovicemif)

Tyto desátky a jiné povinnosti nebyly druhdy klášterní,
vrchnostenské, — co patřilo klášteru jako vrchnosti. přešlo
na zápisního držitele.— nýbrž farního kostela. a sice „od staro—
dávnď; po r. 14-21 takové povinnosti nevznikaly. Byl zde
tedy farní kostel již před r. 14-21; v rejstříku Desátkovém se
o něm zmínka nečiní. jelikož byl inkorporován a podle ho—
řeiší Zprávy z r. 1397 obsluhován konventuály.

,) Archív C. N. 226.
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". Dekanát Jičínský.
Známí děkani:

1390 N., plebán v Kostelci, děkan Jičínský, — byl
úvodCem v Chotči; (Cont. V. 5; 1390 byl v Kostelci plebán
Jan. r. 1392 nastoupil iiný.) _

1393 Jan. řeč. Kubík. plebán v Hořejším Úiezdě u
Trosek._ děkan. — viz Kostelec:

1396 týž, viz Uiezd dolejší:
1404 Řehák. plebán v Železnici, děkan —viz Slatina Vel.
1407 týž, viz Dolany; Řehák zemřel v Železnici 1414.
1414 N., plebán v Chyiicích (byl tam Blažek). děkan;

měl přijmouti resignaci kaplana v Nadslavi:
Cont. Vll. 124. ,

1418 Blažei, plebán v Chyjicícb. děkan: viz Ujezd sv.-]anský.

Jičín.
1369 Gyczin. 39 gr.

Založení a původně panství i podací královo; Jičín byl
založen jako město král.. byl však od krále Jana zastavován
a konečně prodán; (1337 král Jan prodal Ješkovi z Veselí—
Vartenberka: mesto Jičín, hrad Veliš a vsi Starý Jičín. Holín.
Veliš. Bukvice. Lhota. Okšice. Čeikovice. Ohaveč;') tím stal

se Jičín městem noddanským pánů Velišských.
1342 plebán Šimon: (svědek. Reges. IV. 428)
1342 dává papež Šimonu, kaplanu králové. milostný list

na kanonikát Pražský, ač iiž drží kostel v Jičíně & jiná ob
ročí;"') r. 1350 byl tento Šimon již mrtev. nebot papež pro—
viduje na ieho prebendu v kostele Pražském jiného?)

1360 plebán Mikoláš. viz dole. Tento Mikoláš z Jičína
byl generálním vikářem Litomyšl. biskupa Alberta: odešel s ním

1) Regesta IV. 653.
&) Klicmun. Monum. Vatic. l. 11.
&) Tamt. p. 686.
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do Magdeburka a vrátil se s nim 1372 jako kanovník Magde—
burský opět do Litomyšle, ale kostel Jičínský držel stále.

1590 petr z Vartenberka. ——pán na Veliší. — a jeho
poručník Petr z Vartenberka-Kosti "—Mikoláš.
po 1“ Mikoláši;

1406 a 1407 zmín. o plebánu Mikoláši; (Soud. Ak. V_
206;aVl.15)

1413) „ ,. „ : viz dole oltář:

1416 ,. „ Tomáši Ouestula; viz
ebín.

1“ 1360 dal Ješek z Vartenberka-Veselí kostelu 9 k0p
' úroku ze Žebína. 1 lán u Jičína a louku pod mlýnem

„Vranicz“ výměnou za zádušní mlýn v Jičíně pod hořejším
rybníkem. z něhož kostelu vycházelo 8 kop a 4 gr. úroku,
a zalouku, již rybník zatopil, a za 1 lán pod hradem Velišem.'l

R. ? — za arcibiskupa Arnošta — dal Jan'z Varten-
berka kostelu 2% lánu v „Zamlez“ (Zámezí) výměnou za 2
kopy úroku ze vsi „Dssel“ (? snad Dšc, Dšoves u Libáně.2)

Nadané oltáře.

1415 plebán Mikoláš: Jindřich z Valdštejna—Vartenberka.._
seděnim na Veliši. založil oltář sv. Mikoláše a Martina:
nadání: 11 kop úioku ze vsí pod hradem Valdštejnem Ko
koška. \lová ves a Modlice.

1415 Mikoláš z Řeheč založil oltář sv. Trojice.“

Koštofrank.

Býval a jest v 'Jičíně kostel „Koštotrank“. jenž bezpochyby
pochází z doby předhusitské: jak název „castellum trančum'
(svobodný kostel) svědčí, říkali koštofrank takovým kostelům.
jež nebyly tarními. ani svazkem tiliačním některému farnímu
kostelu podrobeny, byly tedy as totéž. jako nyní kostely ko
mendátní: měšťané kteří neměli práva podacího kostela far

ního zřídili si v přemnohých městech svůj městský kostel..
1) Lib.
7) Tecra.El..Clumxlluria Arnesti. p. 462.
") Lib. Er. X.
') Teml. Xlll. V 5.



paka Nová.
1369 paka Nova, 15 gr.

panství i podací pp. na Kumburce.
1357 Beneš z Goldenberka, řeč.Vartenberk Dave |. po

áclavu:
1369 Jindřich „ -7:Detr.po']'Davlu;
1570 „ „ =Hr2ek(zJilemnice)
1372 „ .. =l'lrzek (zKostelce)

ss.Hrzkem;
1394- , ,. _ =Mikoláš. po res.

Hrzka.
(R. 1398 v Staré Dace presentuie ještě Jan z Kumburka-Varlen- '

berka. prodal však brzy potom panství Kumburské Krušinovi z Lich

tenburka.) .
1406 Jan Krušina : Martin (oltářnik v Náchodě) ss.

Mikolášem;
1417 Hynek Krušina z Lichtenburka = Ondřei (kaplan

v Hostinném) ss. Martinem.

Jednání o zřízení kaplanství.
1407 koupil plebán Martin pro kostel na pobožnosti

za dárce 4 kopy od Petra Kštice z Koštólu ze vsi Olešnice
pod Koštálem; r. 1413 plebán Martin od tohoto úroku up'ustil
a souhlasil. aby zřízeno bylo kaplanství. když byl Mikuláš;
plebán z Chotče, 4 kopy a měšťané 3 kopy úroku na ten
účel přidali; ale r. 1415 se onen hořeiši petr Kštíce vyslovil.
že bude onen r. 1407 koupený úrok ien ku kostelu vypláceli.
tedy nikoliv k zamýšlenému kaplanstvi.') _

1414 Hynek"Krušina na Kumburce založil kaplanství
Danny Marie; věno: z Olešnice pod Koštálem, z Libštálu
a z popluži Deira Kšlícež) Zápis tento- týká se patrně onoho
r. 1407 zamýšleného kaplanství.

Vikář.

1410 rovnán spor mezi plebánem Martinem a měštany
o 4 kopy úroku a držení vikáře: komisař děkan Jičínský.
plebán v Železnici (Řehák) rozhodnul, aby plebán bud ony
4 kopy vrátil. nebo držel vikáře.

') Lib—.Er. v. na.
“) Tomi. IX. O. 2.
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„ . . . také jsme slyšeli od té obce. že za 6 farářů stříd—
ník držán byl."ll

Robousy.
1369 Robus. 18 gr.

Dodací mčli různí páni Robous.
1357 Bohunek z Robous * Mikoláš, po resig. Pavla:
1360 Jan z Češova Pavel (z Dlaňan)ss. Mikolášem:
1365 Adam 2 Heřmanic, řeč. Navarov _____Velislav (ze

Zibohlav) ss. Pavlem;
1366 Václav ze Železnice _ Jan (z Chocně) ss. Veli—

slavem; .
1399 Mikoláš a Jan z Robous = Ctibor (ze Želez—

nice) ss. Janem;
1405 Mikoláš a Jarek z Robous * Matěj. po "]"

Ctiborufl
14-12 zrnin. o plebánu Janu Hurákovi; viz dole:
1415 Jarek z Robous. jinak z Ryznburka : Prokop

(z Chotěvic) ss. Janem:
'l' 1380 plebán Jan vypůjčil si 15 kop. jež vynaložil na

stavbu kostela a farního dvorce:3) za onoho času byl tedy
stavěn kostel.

Nadané kaplansíví.
14-12 Mikeš z Ryznburka. sídlící v Studňanech. a Jarek

z Robous a jiní z Robous založili kaplanství; nadání: & kop
úroku z Bašnice. Robous. Ubyslavic; kdyby plebán
neměl vikáře.má ho kaplan zastupovati: plebán Jan Hurákf)

Úbyslavice.
1369 Vbislavicz, 3 gr.

Danství i podací pánů na Kumburce. do r. 1368 část
domácích vladyk.

1357 Beneš z Kumburka. — Čeněk. Olexa a Jošt
z Ubyslavic: Jan (z Habřiny)ss. Martinem;

.) lib. Er. Xlll.. 5. 6. Listina jest česká, :: piše se v ní ..v Dakď: název
tedy zněl .. ak ."

2) Tumt. lX. O. 2.
:|) Soud. Ak. ll. 69.
') Lib. Er. lx. N. 1.



1568 Jindřich z Goldenberka—Vartcnbcrka. — Matěj
z Ubyslavic _ Petr (z Detrsvaldu) ss. Janem;

1389 Jindřich z Goldenberka ; Petr (z Jablonce) ss.
Petrem;

1397 Jan (synJindřichův)=l:rána.
po "l" Detru.

1406 ,. . Martin, po “]"Petru.

(V Nové Pace podává 1406 Krušina z Lichtenburka.
iemuž v ty časy Jan z Vartenberka panství Kumburské prodal.)

Běchary.
1569 Byecharz. 36 gr.

Danství arcibiskupské (viz Žerčice v dekanátě Boleslav—
ském) iiž 1290: podací arcipřišta Hradeckého. jenž zde měl
dvůr. ieiž r. 1392 právem emtytculickým Janu ze Zitětína
pod úrok prodal')

1512 plebán Štěpán; biskup Jan rovná spor mezi ple—
bánem a klášterem Zderazským o desátky z klášterní vsi
Chotěšic.2)

1379 plebán Buzek; (Soud. Ak. lll. 379)
1402 ? = Epifan (ze Všetat) ss.. Vavřincem; (husit—

ský letopisec).
1414 archidiakon : Vilém (z Ředhoště) ss. Epifanem:
1415 „ Jan (z Ledče) po odchodu do Staré

Vi | (:m a;

1416 arcibiskup „pro tentokrát“ = Ja n (2 Týnce Bole
slav.) ss. Janem;

1423 plebán J a n v Žitavě ve vyhnanství; (Soud. Ak.Vll. 63).

Nadaný oltář.

1405 založil kněz Drslav z Cholinic v kostele sv. Voi—
těcha oltář Všech Svatých a nadalieiúrokeszělska
a Židčnicf') r. 1407 rozmnožil týž Drslav oltářní nadání o 2
kopy úroku ze Sovinicf)

' =5 i_í Er. IV. 376.
?) Forlnclbiicher 248. 334.
:) Lib. Er. Vl. R, 7.
') 'l—umt. V. 759.



Roztoky.
1369 Roztok. 4 gr.

Dodací majitelů Roztok.
1360 Zdeněk z Radimě; Kunka. vdova po 1“ Buškovi

z Roztok = Jan, po 1“ Váchovi.
(Před r. 1387 připadla bezpochyby část Roztok králi. jenž ji po

stoupil Chvalovi z Kostelce n. S.; po něm to držela manželka jeho Eulalie,
1587 vyznává Eulalie, že jí nepřísluší podací, nýbrž klientu Mikoláši;
řeč. Karlovec. jenž má zdejší zboží s podacím v Zemských deskáchl)

Ale r. 1390 přece ona Eulalie kostel podává. Snad tedy
r. 1387 Eulalie vyznala, že ji nepřísluší podací celé.

1390 Eulalie z Kostelce ——=Ku neš (z Milonic) ss. Detre m,
1394- Štěpán z Roztok. řeč. Karlovec : Mikoláš, po'j'

Kunši.
Kostelec.

1369 Kostelecz. 15 gr.

Jak název ukazuje, byl zdejší kostel opevněn; r. 1318
zmínka o Bohuslavu zKostelce;2) tehdy zde tedy byl již kostel.

Dodací příslušelo pánu Kosteleckému a Jičíněveskému.
jako majiteli části Kostelce.“l

1360 Mstiš z Kostelce. — Diviš z Jičíněvsi =Vojslav
(z Lomnice) ss. Matoušem.

1367 Mstiš z Kostelce, — Jiří z Jičíněvsi — J an (ze
Smidar) ss. Vojslavem:

1385 zmín. o plebánu. Ja nu: viz Hradištko. dekan. Bydžov:
'1392 potvrzen Jindřich. po N. (Soud. Ak. HI.105, spor.)
1393 Vít z Jičíněvsi. — Racek z Kostelce Boh u nek.

po 'j' Jindřichu. '
Otík z Mostku-Labouně, jenž již kol. roku 1404- opa—

noval část Jičínčvsi a Jičíněveskou část Kostelce. — viz dole
oltář r. 14-05. opanoval r. 14-14-1 ostatní část Kostelce, takže
měl oba hlasy podacího. iJičíněveských od r. 1404, i Koste
leckých od r. 14-143 Až do tohoto spojení v jedněch rukou

“š Soud. Ak. ll. 4-20.' Pozůstatky D. Z. 1. 58.
s) 1416 po 1“ Markvartu o Zdeně dán Kostelec a Jičíněves Otíkovi : Mostku.

jenž toto zboží drží již po mnoho roků. DD.XV. 16-17. Otík držel Jičíněves již 1405;
viz dole otóř. .

') . . . 1413 minul o ..světým Duše rok".- co_kríil dal Olíkovi z Moslku dé
dinv v Údrnicich. Zlíně. Kostelci po 'j' Markvartu : Udrníc u jeho synech Jindřichu
& Zdeňkovi. (DD. XV. IS.)

30
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držel vladyka Kostelecký něco v Jičíněvsi — víz věnování
r 1393. a Jičíněveský něco v Kostelci.

14-28Otík z Údrnic (Mostku) ,—Václav po 1" Bo
hun

"l“ 1393 Racek z Kostelce věnuje kostelu na výročí za
otce Mstiše 1 kopu úroku ze vsi Jičíněvsif)

"l" 1393 rovnání o desátky mezi plebánem Bohunkem a
Petrem Kdulincem ; Mostku; rozhodčí: Jan, děkan Jičínskýf
plebán v Hořejším Ujezdě, a petr, plebán ve Slatině. rozsou—
dili. aby Kdulinec z každého lánu. jež má u Mostku. od
váděl ročně 10 kop snopů jako ostatní sousedé. 2) Kdulínec
totiž ony posud panské lány vysadil lidem pod úrok

“|" 14-13 plebán Bohunek: 010 7. Mostku jinak z la
bouně. — již patron, — věnuje na výročí 1 kopu úroku ze
Zitětína.)

Nadané kaplanstvi.
1405 Otík z Labouně. sedčním v Jičíněvsi. založil ka—

planství.')
1411 Otík z Labouně—Mostku presentuje ku kaplanstvi

panny Marie v Kostelci Kříže. po resign. Bohunka.

Udrnice.
1369 Vd rn icz,—6 gr.

Podací pánů Údrnic.
(1356—1360 Bohunek z Dolan přijal za jcdnotníka svého

bratra Markvarta z Bartošova své dědiny: v Údrnicích dvoru
popl. a dvorů. km 5)

podle následujíCího podávání mělo toto sjednocení prak—
tický výsledek.

1377 zrnin.o plebánu Buškovi; (svědek.Soud. Ak.].239)
1398_Markvart z Udrníc. jinak 2 Labouně = Blažej.

po "j"Buškovi.
Po smrti Markvarta nastala o odúmrtí pře; vdova po

něm Zdena hájila proti nápadníkům své právo. bezpochyby
věnné, a vykonávala podací právo.

*) Soud Ak III.123.
") Lib. Er. Xll. E. 7—9.
3) Tamt. Vlll. N. 7.
') Tamt. Vll. B. 9.
a) pozůst. D. Z. 1. 421.
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1410 Zdena. vdova po Markvartu z Labouně = Václav. po
a n u;

1414 Zdena. vdova po Markvarlu zLabouně Adam (2 Ří—
Íonic) ss. Václavem.

(1414 posloupeny byly Udrníce O[ikovi z Mostku; v z
Kostelec).

Nadané kaplansfví.
1411 Zdena vdova po Markvartu z Údrnic. založila ka—

planství se svolením Olíka z Mostku, manželky jeho Zdenaíy
z Kopidlna &Jana z Řeheč, nápadník u; nadání 8 kop úroku
z Údrniď)

Dolany.
1369 Dolan, 3 gr.

Dodací domácích vladyk.

1360 Bolhunek z Dolan = Jan. po odchodu do Smidarana;
1369 Zdena vdova po Soběhrdovi z Dolan = petr

(z Vysoké) ss. Ianem:
1407 Mikoláš z Dolan ——Jan po "[ Petru:
"l" 1407 Mikeš z Dolan věnuie kostelu 1'/2 kopy úroku

z Chyiic; svědkové: Řehák. děkan Jičínský. plebán v Želez
nici. a Václav plebán v Nemoičevsí.)

Chyjice.
. 1369 Chicz, 12 gr.

Dodací domácích vladyk.
1369 Oldřich ze Semína; — Anna vdova po Janu

z Chyiic = Blažej. po "[“Zdeňku;

1405 Jan ze Žehuně. poručníki Markvarla z Chyjic=—Blažej, po 'l' Bla7
1414 pleb. N. (Blažei) děkan Jičilrlský (Conf Vll.124);
1418 pleb. Blažej děkan Jičínský; viz Úiezd sv.—ianský;
1423 Kačka vdova po Markvartu z Chyiie = Kříž.

po “I' Blažku:
1434 pleb. Kříž odešel do Byslřice: (Conl. X. 233)
*) Lib. Er. |x. K. 11
*) Soud. Ak. VI. 14..

30.
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1435 Kačka. vdova po Markvartu z Chyiic '-, Martin.
oltářník v Konecchlumí. po odchodu do Konoied
Haška.

'l' 1409 Markvart z Chyiic včnuie kostelu z legátu ot
2 kopy úroku.'l

Drahoraz.
1369 Drahoraz, 36 gr.

Dodací držitelů Drahoraz
1361 plebán Ja-n. viz Kopidlno.
1364 Ješek Kapr z Třevače = Detr, po 1“ Václavu:
1371 ,. ,. „ — Jan (z Ronova) ss.

Detrem:
1377 zmin. o pleb. Janu: (svědek, — Soud. Ak. l. 206)
Na části nastoupil rod Kopidlanských:
1392 Straniš z Drahoraz. — Jan z Kopidlna.—**-Janek

(z Nepříveče) po 1" Mikoláši;
1407 a) Straniš 7.Drahoraz—— Detr, po "|“ Jankovi;

b) Stráník z Kopidlna ? Bohuš; potvrzen byl Petr.
1434 Zdeněk z Drahoraz (Kopidlanský) '— Valentin,

po "|" Janu. '

Zmínka o vikáři.

1415 Matěi, vikář v Drahoraze. stal se plebánem v Nad—
slavi.

Konecchlumí.
1369 Konczielun ye (zkomoleno), 21 gr.:

1384 Koneczclumye.
Panství i podací držitelů vsi
1355 Jan ze Žlunic; Jošt & Marta vdova po "]“ l\á—

.ckovi z Konccchlumí—_ Oldřich. po resign.
Mikoláše: .

1378 Mikoláš Verdek; Mikoláš a Kuna. vdova po Ver
dekovi; Jakeš ze Studeňan —'1Havel (ze Sobčic)
ss. Oldřichem;

1407 byl' spolupatronem Dešík Šilhéř; viz dole oltář;
31411 Hynek a Přibyk z Konecchlumí = Blažei. po

Havlu.

.) Lib. Er. Vlll. F. 2.
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“|“ 1378 plebán Oldřich vyznal, že druhdy pro kostel
koupil 2 kopy úroku v Nevratovicích. a že kostel tento
úrok po 5 roků pokojně drží:') později tento úrok uchvátil
Jindřich ze Svoiku: po jeho smrti tento úrok pro kostel hájí
Václav. zvoník v Konecchlumífl

Nadaný oltář.
14-07 Dešík Šilhéř, patron, založil oltář Všech Sva

tých; nadání: 8 kop úroku ze Soběraze a Libštátu: —
z odkazu Anežky, vdovy po Otíkovi z Vojic, včnuie k témuž
oltáři Jindřich z Košic 2 k. úroku z Vojicsl

Radim.
1369 Radym. 6 gr.

Byly zde 2 hlasy podacího ;. ale podle zápisu z r. 1378. —
viz dole, — se zdá. že 1 hlas váznul na Soběrazi.

1362 Důta zTurgova (jako maiitel Soběraze?); Zdeněk
z Radimě = Dětoch. po ?

1365 titíž 7 Jan (z Lanova) ss. Dětochem:
1378 &) Důta z Turgova : Jan, po 1" Henslinu;

b) Zdeněk 7.Radíme : Hereš; tento byl potvrzen.
Hereš doznal. že Turgovec má zboží v Soběrazi v De—

skách.')
1379 stalo se narovnání aby střídavě podávali:
&) Půta ze Železnice. řeč. Turgovec;
b) Zdeněk z Radimě:) '
1386 zmín. o plebánu Hcršovi (DD. Xlll. t.5. tit.grecen.);
1393 .. ., Vítkovi; (spolupalron v Uiezdě

u Paky)
14.02 „ „ (viz Slatina V.. dekanát

Bydžov.)
V neznámé době nabyl podacího s částí Radimě (dvůr

hořejší viz dole 1410) Jan z Vartenbeika jenž si Radim

podržel když panství Kumburské kol. r 14-06 piodal: viz paka.
1403 Jan z Kumburka = Čeněk (z Mladěiova) ss. ?
1404- ., „ : Václav. po "l“ eňku:
*) Soud. Ak. |. 267.
5') DD. XIV. [ 15—17.

&) Lib. Er. Vll. Lg
') Soud Ak.5l.") Tamt. l.



14-09Jan z Kumburka seděním na Radimír Jan.
po 1“ Václavu:

14-10 proiednávána pozůstalost po "|" Janu z Vartenberka; Rar
dim, popl. dvůr hořejší, dvory km.. Tuřín. ves celá s 2 mlýny.
Chvojny. ves c., Lhany. dvory km.. Sobě raz. dvory km. skostel.
podacím celym; Ctibor z Radimě hájí své dědictví. dvůr dolejší
(k němuž však část podacího nepříslušela) Dáno. totiž zboží Varten
berkovo Rackovi z Dvoiic a Mikšíkovi z Llliblc1)

14-13 siednotil se Mikšík z Úlibic se svým majetkem v Radči.
v Radimi, C_hvolném. Tuříně — v Nemojčevsi, v Hubalově s podacím
v Radimi. Úlibicích & Nemoičevsi s Janem Ohnišfkem ze Smidarř)

14-35 byl plebán Radimský vykonavatelem v St. Pace.
(Cont. X.)

1395 Anna. vdova po 1" Zdeňku z Radimě. věnovala
kostelu 1 kopu úroku. již od Václava. klienta z Ncmoičcvsi.
v Hubalově koupila; r. 1398 Václav z Nemojčevsi tento
úrok prodal kostelu v Nemoičevsi a pro kostel Radimský
koupil 1 kopu v Nevratovicích od Mikšíka z Úlibicsl

Úlibice.
1569 Vlebicz. 9 gr.: 1584- VlibiCZ.

Panství i podací pánů Úlibic.

1355 Hynek 7. Valdštejna. —- Jan. řeč. Řehec. a bratři
těpán, po 1" Janu: ,

1365 Martin z Řehec; Petr a Václav z Ulibic; Vachek
z l__ibáně; ——sirotci z Ulibic — Václav. po
1" Stěpánu.

V době pozdější bylo i panství i podací sceleno
1397 Mikšík z Úlibic = Zbyněk, po “1"Janu;
1412 ,. ,. =Jindřich. po '" Zbyňku.

(14-13 Mikšík z Úlibic sjednotil se sJancm Ohnišfkcm zc Smidar
se _svým zbožím: vÚlibicích tvrzí dvorem popl., dvory km. s podacím
v Úlibicích; viz Radim.)

1424- plebán Jindřich odpřisáhl v Žitavě kacířství;
(Soud. Ak. V" 121)

1) DD. XIV !. 115—149.7) Pozůst. D. Z.
") Lib. Er. V. 494l. a10Xlll F. 2.



pozdní zmínka o kaplqnství.
14-54- Beneš z Hustiřan prodal své dědictví: v Ulibicích,

tvrz. dvůr popl dvory km. s podacím tamtéž, v ehci panství
nad 2 úročníky kteřípříslušíku kaplanství v Úlibicích. ')

Choteč.
1369 Cholecz. 6 gr.

panství i podací vladyk zdejších.
1557 Detr z Chotče= Henek. po "l" Frenclínovi.
(1557 Petr & Mikoláš. bratři. prodali, co v Chotči měli. svému

bratru Zdislavu z Vojic
1371 Zdislav Ctibor a Petr z Chotče : Antonin. po

anku:
1382 ? = Jan (z Ostružna) ss. Antonínem:

(Soud. Ak. 11. 152).
Nastoupil iiný rod.

1590 Dříbyk z Jikve. sídlící v Chotči = Jan (2 M
Slatiny) ss. Martinem.

Opět jiný rod.
1396 plebán Jan; Jan Kule z Chotče a Bořek z Nové

vsi. „dědici a podací kostela Chotečského, svolili jsme. aby
farář Jan přenechal na 3 roky faru Svatoňovi. aby mu Svaioň
dával plnou potřebu na tom dvoře. kteréž ieho živol potře—
buic, to icsti sytost, oděv s posteli“; doslovně, listina je česká;
svědek: petr. kaplan z Nové vsisl

14-11Johlik Kule z Chotče == Jindřich (z Lochynic)
ss. Jakubem:

14-11 „ Mikoláš (oltářník z Ko—
necchlumí)ss. Jindřich.;

1415 „ = Jindřich (oltářníkao—
necchlumí) ss. Mikolá—
še m. oba se vrátili:

14-13 „ Duchek (oltářník v Ko—
necchlumí)ss. Jindřich

. šel po 2. do Konccchlumí;
14-19 „ J aku b (z Čisté) ss.

Duchkem.
1) Pozůsl. D. Z. ll. 250.
) Tumt. 7.0
3) Soud. lAk. III. 160.



Mlázovice.
1369 Mlazovicz. 6 gr.

Danství i podací vladyk z Mlázovíc.
1360 plebán Jindřich: Jiří z Mlázovic presentuie N.

k jistým| příjmům kostelním; za souhlasu plebána Jindřicha;(Contl. 133)
1400 Všeslav z Charvatec ——dole 1408 psán z Mlázovic

== Ondřei. po "I' Janu: ,
1418 zmín. o plebánu Ondřeji; viz Ujezd sv.—janský.

Vikář

1408 Všeslav Chod z Mlázovic věnuje na vydržování
vikáře: 1/9 lánu lesa u Mlázovic. 4 pruty role. 1 kopu'úroku
a 4 kuřata v Mezihoří, což koupil od Mikšíka z Uiezda.
a řeku u Mlázovicf)

Lužany.
1369 Luzan. 6 gr.

Dodací pokud sledovati lze příslušelo držitelům Lužan.
1360 Zbud z Lužan—— Det! po "1“Štěpánu;
1381 ? _ Václav (ze Zvole)ss Petrem; (Soud.

Ak. ll 88)
1406 zmínka o plebánu Václavu; viz dole;
1416 byl Václav již zemřelý (Lib. Er. X. K. 5).

Nadané kaplanství.
1406 plebán Václav založil kaplanství sv. Anežky nadá—'

ním 4 (?) kop úroku z Lužan.)

Újezd sv.—janský a filiálka v Nové vsi, dva kostely.
1369—Vgezd inferior, 9 gr.

Dodací vykonával rod v okolí rozvčtvený (z Doličan,
Nové vsi. Miletína), ale panství jejich sledovati nelze.

1354 Bořek z Doličan „ku kostelu v Újezdě a jeho
filiálce v Nové vsi“ — Mikoláš (z.Dohalic)
ss. Otou:

') Lib. Er. Vlll. O. 0.
"l) Tamt. Vll. G. 2.
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1356 týž = Oto (7.Dohalic) ss. Mikolášem; vrátili se:
1364 týž == Florian (z Chrudimě) ss. Otou:
1570 „Nová ves“; Diviš z Miletínka —Václav. po resig.

Floriana:
1594 „Nová ves": Vlastek z Nové vsi ** Bořek (z Jeřic)

po 1" Držku;
14-02—1418 zmínka () plebánu Martinu; vi7. dole.

Vikáři.

Již 1360 nebydleli faráři u farního kostela v Újezdě
nýbrž u filiálky v Nové vsi; až po tu dobu držel plebán
2 vikáře. z nichž jeden u mateřského kostela v Ujezdě zů
stával, druhý však v Nové vsi: r. 1560 Bořek a Otík 2 Do

,ličan. Diviš. Vlastek, Franěk a' Tomáš 2 Nové vsi. Bořek
z Vrchlab (?) věnovali 1 lán v Nové vsi. aby plebán držel
3 vikáře. Mimo to byl plebán povinen vydržovati světlo. slou
žiti každou sobotu mariánskou mši sv. a každé pondělí mši
za zemřelé v kapli zasvěcené panně Marii a pobožnosti vý—
roční s mnohými povinnostmi. K tomu přidal Bořek z „Verclob“
3 kopy úroku z rolí u Nové vsi, — též na výročí.')

"1“14.18plebán Martin převedl 100 gr. zádušního úroku
ze vsi Chvaliny na Novou ves: vyšetřoval: Blažej. plebán
v Chyjicích. děkan Jičínský/3) týž vyměňuie s Jarkem z Pecky
kus lesa r. 14-18; — vyšetřovali: Šimon. plebán pod Deckou.
a Ondřej. plebán z Mlázovicsl

Kaplanství.

14-02 plebán Martin; z odkazu 'l' Držka. druhdy plebána
zdejšího. zřizuií Jan Horček z „Roczecz“ (?) a Bořek z Nové
vsi kaplanství v Nové vsi; věno: 2 pruty role u Nové vsi a
'/. lánu lesa řeč. „na Láních“ a 7 kop úroku ze vsi Uiezda
a Holovous')

R.1'>96 podepsán iest na listíně_Chotečské Petr. ka—
plan z Nové vsi. a kněz Linhart z Ujezda.“")

') Lib. E_r. ]. 25.
"l) Tumt. X. 1.. 11.
") 'I'uml. X. L. 12.
') Tamt. Vl. J. a.
*) Soud. Ak. 111. 160.

i,



Lomnice.
1369 Lomnicz. 15 gr.

Danství í podací držitelů Lomnice. ve 14. století rod'
Valdštejnský.

1362 Jarek z Valdštejna = Mikoláš, po "[ Machku;.
1363 „ „ =- Sbyslav. po odchodu Mí—

koláše:
1383 ,. „ (z rodu Valdštejnů) = Jan

(zeSobotky) ss. Mikolášem.
(1391 je pánem na Libštátě Beneš z Valdštejna na Lomnici,

viz tam. ale brzy nastoupil na Lomnici původní rod Lomnických pánů.)

1407 Jan Košík z Lomnice : Václav. po odchodu do.
Dohalic Jana:

1409 „ ———Jan (z Veliše) ss. Vá—
clavem;

1411 „ „ „ =Jan(zBošína)ss..lanem:.
1422 „kostel sv. Mikoláše": týž = l'lavel. po "I' Janu.
"l“ 1394 Beneš z Byšic. jinak z Valdštejna. věnuje kostelu

1 k0pu úroku na 2 úročnících v Libštátěf)

Nadaný oltář.
1408 Jan z Lomnice presentuje k oltáři sv. Doroty“

v „Lomnici Mikoláše, po resíg. Mikoláše.

Újezd Vysoký (nyní kostel sv. Petra a Pavla u Nové Daky)..
1369 Vgezd superior. 9 gr.

Dodací poznáváme z následujícího podávání: panství nelze
sledovati.

1357 Straníš z Drahoraz = N.. po 1“ Bohunku;
1371 Straniš a Jan, řeč.Kapr z Třevaše =*: Mikoláš..

po "|" B 0 h u n k u:
1386 Straniš zDrahoraz ;? J a n (z Blížkova).ss. Detremz.
1393 úvodcc z Lužan, „Ujezd Vysoký“; Otík z Dřevenic..

_—Vítek, plebán z Radímě: po odchodu Jana:.
1398 „Ujezd Vysoký“: Otík z Dřeveníc. jinak 2 Labouně—

-_._Jan, po “|" Štěpánu.
Wer. xm.E,9.
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14-16zmínka o plebánu Janu; Albert z Chotečku měl
podle odkazu Václava._plebána v Lužanech, platiti ročně ze
vsi Kruh: plcbánu v Uiczdč. Janu. 3 včrdunky. a kleriku
zvonikovi 1 věrdunk.')

Zeleznice.
1369 Zeleznicz. 12 gr.

panství i podací pánů Bradleckých.
Zachovaly se stopy. že kostel ie zbytkem veřejného hradu;.

věž prý ie románská.
1356 Půta z Turgova (pán na Bradleci) — Ramsold.

po 'l' Smilu;
1378 zmín.o pleb. Ramsoldovi; (svědek. Soud. Akt.l.260)
(R. 1379 drželi Bradlec ještě Turgovciř) brzy na to nabyli Bra

dlecke'ho panství pp. z Jenšteina kteří drželi také Hrubou Skálu)
1398 zmín o _plebánu Ctiboru; viz dole;

1399 Davselze Skály. jinak z Jenštejna—— Jan (z Robous)ti b o re m.
1404- plebán Řehák, děkan Jičínský; — viz Slatina Vel..

dek. Bydžov.
14-14Pavel ze Staré- lenšteinar— Boreš po'l' .Řeháčku;
14-22 Jan ze Skály a bratr ieho Václav z Něsteiky—— Jan.

po “|"Boršíku.

Vikář & zvoník.

1398 plebán Ctibor; Havel z Cidliny věnoval kostelu 1 kopu
úroku z Cidliny na výročí; za každé zanedbané výročí musi
plebán dáti vikáři a zvoníkovi po 2 gr.“)

Nová ves.
1369 Nova villa. .")gr.

Panství i podací Bradlecké: pány, viz Železnice.
1362 Důta z Turgova = Jan. po 1" Petru;
1363 „ ———.Michael po odchodu do

Kozoied Jana.
Po r. 1379 nastoupili na Bradleci Jenšteinšti po Turgovcich. .
) Lib. rHX.
') .1379I.Půta Turgovec : Bradlece". Pozůst. D. Z. |. 4-58.
:) lih. Er. .



1591 arcibiskup Jan z Jenštejna. Davlík a Václav (pro—
bošt v Týně n. Vlt.) z Jenšteina -—-'Prokop. po
1" Michaeli;

14-12Pavel z Jenštejna : Jan. oo sesazení Drokopa.

Libuň.
1569 Lybun. 21 gr.

Panství i podací pánů kteří založiliTrosky (r. 1564—1577
podávali kostel v Úiezdě u Trosek pp. zVartenberka: ostatní
držitele Trosk poznáváme z následuiíciho podávání kostela Li
buňského: kol r. 1594- případly Trosky králi.)

1594- král :: Pavel. po "|“Zdeňku;
Brzy na to nabyli Trosek páni z Bergova.
14-07 Olo z Bergova, iínak z Trosk f Jaku b, řeč.Karel

(z Chlumce). ss. Davlem:
14-28 Oto z Bergova, jinak 2 Trosk Petr, po “|"Karlu.

Bystřice.
1569 Bystrzicz 12 gr.

Rozparcelované podací měli držitelé domácího vladyctví
s okolními. nelze však sledovati. drželi-li tito okolní něco v By
střici, či patřilo—li reálně k jejich vladyctví.

1565 Jan Semín z Chyiic. — Zdeněk 7, Nadslavě. —
Dříbyk a bratři z Bystřice Mikoláš, po "|"
Dakoslavu:

1596 a) Jan a bratří 2 Kopidlna, — Dobranz Bystřice
**:Václav po [Mikolášiz

b) Jan Chyiička z Clhyiic.— Markvaít zLabouně.
— Jan Cečetka z Malé Bystřice. Daba Naklova
z Bystřice-_—— těpán; není poznamenáno kdo
byl potvrzen, ale bezpochyby Václav.

1454 Durkard aněžic=_ Kříž (z Chyíic),po res.Václava.

paka Stará.
1569 paka Antiqua. 5 gr.

panství i podací Kumburské; o pánech na Kumburce
“viz paka Nová.
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1358 Beneš z Vartenberka na Kumburce — ? po '1'Delru;
1362 Jindřich „ ,. -—-—Myslibor po

pelru:
1392 =Kříž. po "j“

Vachku;
1398 Jan „ = Jan (z Lano—

va)ss. Křížem;
1407 Jan Krušina zLichtenburka=M ikoláš (oltářnikzNá—

choda) ss. Ja ne m;
1408 Hynek „ Jan. (z Hrádku) ss.

Mikolášem:
1411 ,. jinak 2 Opočn == Davel

(ze Suché) 55. J a n e m;

1429 Hynek Krušina, jinak Kumburka = Ja n.po T Deir u:
1435 „ _ „ „ MatějpoTJanu.

Vikáři.

1359 Jindřich z Vartenberka, pán na Kumburce. věnoval
kostelu 12 kop úroku z Ubislavic na vydržování dvou vikářů
s mnohými povinnostmi')

pecka.
1369 Dee'zka, 4 gr.

panství i podací pánů na hradě zdejším.

1365 l'lereš. Mulina & Jan z Decky= Marlin. po 1" Smilu.
(1380 po “|" Mulinovi spadl jeho díl na krále. a král jej postoupil

jeho bratru Janovi. loliž: Borovnici. Slankov. Slupno 3krřmy v mě
stečku Pecka s mlýnem lamléž & půl vsi Sukorad. 2)

1385 Jan z pecky : Delr (z Měchovic)ss. Marlinemz.
1391 zrnin. o plebánu Janu: (Lib. Er. W. 356)
1396 Jan z pecky == Jan (z Vidonic), po “|“ Janu;
1399 týž = Bartoloměj (z Čisté) ss. Jakubem:
1401 Jan a Budivoj z Pecky = Mikoláš (z l-oučeně)_

ss. Bartolomějem.
1) Lib. Er. IV. 425.
2) DD. XIII. 4. b.



Části panství nabyl jiný rod.
1407 Jan z Pecky. — Jarek z Pecky, seděnim na Že

leznici. z jiného rodu (místo hořejšího Budivoje
z Pecky)= Šimon (od Panny Marie v St. Bo
leslavi)ss. Mikolášem;

1418 plebán Šimon; viz Nová ves — Újezd. Vys
Vikáři.

14-17Jarek z Pecky věnuje 16 kop úroku z Bukoviny.
Nedařízské. Videchovce a Tetínské Lhoty na chování
ještě 2 vikářůf)

Zmínka o oltáři.

1371 Hereš z Pecky věnoval něco k oltáři v kostele tamtéž2)

Kalná.
1369 Kalná, 5 gr.

Panství i podací majitelů vsi.
1362 Petr ze Zásady—„ Mikoláš po "[“Ondřeji;
1564- .. „—J.an po odchodu Mikoláše.
Později od neznámé doby patřila Kalná a j. k opatov—

skému proboštství u Hostinného:14—56 zapsána Krušinovi
..z Lichtenburka (viz Opatovice) “jenž ji vsak již dříve uchvátil.

14-34-Hynek Krušina z Lichtenburka (na Kumburce) —
Václav. po 1“ Petru.

Týn.
1369 Týn, 15 gr.

Panství i podací pp. na Skále (Hrubé)
(Pp. na Skále: Valdštejnové; 1358 Jarek ze Skály presentoval

v Přaslavicich; 1364- týž, pán na Skále. presentoval v Libštátě: as toho
času prodal Skálu pánům z Pardubic.)

1571 Vilém z Pardubic = Jan po 'j' Janu;
Později nastoupili jiní páni konečně Jenštejnští.
14-09 plebán Antoš; Jan a bratří z Jenštejna a ze Skály

-dovolují mu vysaditi pod úrok podsedky na gruntech zádušních. )
14-25 Jan z Jenštejna = Valentin (z Přepeř) 55. To

mášem:
1) Lib. Er. X. J. 9.
a) Pozůstat. D. Z. |. 4-40.
'“) Archiv Č. |. 541.
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1452 Jan z Jenštejna : Václav (z Hodkovic), po "j"
alentinu:

1454 „ — Jan (z Turnova), po odchodu
do Hodkovic Václava.

Zliv.
1569 Zlyv, 14 gr.

Panství" | podací držitelů zdejšího vladyctví; obojí iozděleno.
1559 Bušek. Gothard a bratři z .\l. =Matěj (ze Ža

bonos) ss. Pavlem.
(1585 Petr Domazánka ze Zlíva prodal Detronile ze Zlíva

nějakou dědinu ve Zlívč s podacím, ovšem jen části')
1595 Jan Držka, — Zdena. vdova' po “|" Petru Doma—

zánkovi: — Detronila. vdova ze Zlíva = Odolen
(od sv. Petra v Praze) 55. Mikolášem:

1402 zmín. o plebánu Janovi (Soud. Ak. IV. 157);
1406 Jan Držka: Matěj pomazánka klienti ze Zlíva

imon (ze Semčic) ss. Janem:
1406 titíž———Ondřej (oltářník vKolíně) ss. Šimonem.
(1408 Blažej. plebán v Chyjicich. a Marek ze Staré narovnali

spor mezi plcb. Ondřejem a Janem Držkou. částečným patronem; zminka
o přifařenýchosadnicíeh z Kamenskař)

1411 Zdeněk z Labouně. — Ješek Držka. — Mikoláš
'ze Zlíva = Ondřej (oltářníkVyšehrad.)ss On
dřej em

1415 Hynek a Heník ze Zlíva '-—'Matěj (ze Skřipel)
55. Ondřej cm

1425 v Žitavě plebán Adam (Soud. Ak. Vll. 114)

Vikář & žák.

1409 narovnání mezi plebánem a Janem Držkou, aby byl
chován vikář a klerikř)

Nadstav.
1569 Nadslav, 8 gr.

Panství i podací domácich vladyk. kteří as od r. 1585
drželi též Kopidlno.

1) Pozůštot. D. Z.2|. 477.")Soud. Ak. V.
3) Lib. Er. Vlll. (12,04



1587 poručník sirotků z Nadslavě = Bartoloměi. po
rdku:

1415 Zdeněk z Kopidlna (r. 1408. psán z Nadslavě. viz
dole) : Matěi (vikář v Drahorazi), po T.Bar—
toloměii.

Kaplan a vikář.
1408 Zdeněk z Nadslavě, seděním na Kopidlně, praví. že

jeho otec “1“Zdeněk založil kaplanství úrokem 5 kop: ale kaplan
z toho nemohl být živ. proto Zdeněk ml. ono zboží. z něhož
úrok vycházel. prodal, a věnoval jiný “úrok ó kop bez 15 gr.
z Nadslavě a Bystřice a nějaké role; kaplan však musel od—
vádět desátku 8 snopů; zde se děje též zmínka o vikáři.')

Ostrožno.
1569 Ostrzeczen. 6gr.: 1584Ostreczen; 1405Ostrzan

(zkomoleno)
Panství a podací dom. vladyk. ale již r. 1566 pánů na Veliši.
1555 Bohuta. Čeněk. Lipek a ostatní z Ostrožna = Vá—

clav, po odchodu Chotka:
1366 Beneš z Vartenberka (pán na Veliši) = Jan (z Tu

něchod. Litomyš. d.) 55. ?
1574 Beneš z Vartenberka = Jan (z Ranné, Litomyšl.d.)

ss. Henslinem:

1582 ? = Antonín (z Chotče) ss. Janem (Soud. Ak.. ll. 152 : '

1406 Petr z Vartenberka na Veliši = Václav (kaplan
v Nemoičevsi)ss. Antonínem;

1415 Petr z Vartenberka --—-Kříž. po "|" Václavu.

Zmínka o vikáři. _
1400 plebán Antoš; klient Marquart z Dolan věnoval

] kopu a 8 gr. úroku z Vyskře na nadlepšení pro plebána
a vikáře.2) .

Branná dolní.
1569 Brenna interior, 6_gr.

Panství i pOdaCI domácích pánů. později, již r. 1380, obojí
pp. na Štěpanicích.

,) Lib. Er. IX. C. 4.
3) Tamt. v. 521.
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1357 Jan Sku'picezBrennč : Petr. po resig. Decollda;
1359 Ješek Skupice z Dolní Brenné = Ondřej, po

eiru:
1362 Václav z Brenně=De1r po “|"Andrlinu:
1380 Zdeněk ze_Šlěpanic : Mikoláš (ze 51 Trutnova)

ss. Petrem;
1386 týž ——Jakub. po “1“Mikoláši.

Branná horní.
1369 Brenna superior 6 gr.

Panství i podací domácích vladyk později. již r 1388.
část oboiiho pp. Stěpanických.

1359 Štěpán a Machek Haléř = Matěj, po "I' Delru;
1362 Hašek z Vrchlabi. — Křišfan z Brenné : Bar—

toloměj. po T Matěji;
1.364-Machek a Jan z Branné : Matěj (ze Šlěpanic),

po resig. Bartoloměie;
L388 Zdeněk zValdštejna (na Štěpanicích), —-Jan z hor.

Brenné : Petr, po ']'_Ma1ěji.
1“ 14-03 plebán Zdeněk; Václav z Horní Brenné věnuje

40 gr. úroku z Brenné a Lhoty na 2 výročíf)
1407 zrnin. o pleb. Zdeňku (Soud. Ak. Vl. 80).

Nemojčeves.
1369 Nemoyczieves. 27 gr.

Dodací iiž r. 1347 držitelů 2 dvorů v Nemoičevsi; viz
dole oltář.

134-7 plebán Ondřej: viz dole.
1359 Václav. plebán u sv. Jiljí v Praze. — Jindřich z Vi—

tiněvsi. — Damek a ostatní z Nemojčevsi —
Drslav. po "1"Martinu;

1377 zmín. o plebánu Václavu (svědek; Soud. Ak. [.206).
V neznámé době nasloupil v držení celého podacího

iiný pán
14-07Mikšík z Úlibic — Marlin, po "]"Václavu;
1) Lib. Er. v. 532.



, (14-13 sjednotil se Mikšík z Úlibic s Ohništkem ze Smidar
s Ulibicí... s Nemojčevsí, Hubalovem a podacím v Nemoj
čevsizll brzy však nastoupil jiný patron)

14-17Hanuš Huger z Lysé : Jíra (kaplan domácí). po
odchodu do Staré Petra.

I' 1381 narovnán spor o desátky mezi plebánem Václa—
vem o Jcškcm Kule z Dopovic; pokud bude Václav plebá
nem v Nemojčevsi. bude Kule 7. rolí. jež mávDopovicích.
ročně odváděti po 3 korcích pšenice. ječmene, žita a ovsaz)

T 1378 Ješek zVitinčvsi věnoval kostelu 1 kopu úroku
z popluží ve Vitiněvsi — na výročí.s

"]" 1395 Václav z Nemojčevsi prodal kostelu 1 kopu úroku
z Hubalovaf)

“I' 14—01Bušek ze Sluh, sídlící v Chomuticích, věnuje ko
stelu lkopu úroku ze Zitětína na výročí za Jakuba. druhdy
kaplana v Nemojčf — a pro chudé."')

Nadaný oltář sv. Jana Ev.
134-7 plebán Ondřej; Jindřich z Vitiněvsi založil oltář

ev. Jana; věno: ] lán svobodný a “m lánu poplatního v Ne
mojč; — ale jeden dvůr v Nemojč. s nímž spojena je část
kostel. podacího, a jejž nyní Petr z Nemojč. drží si pro sebe
výslovně vyhradil. l")

1412 tomuto oltáři věnoval Petr Kluch ] k. úroku zl úroč—
nika v Třtěnici. '-)

Nadaně kaplanství B. Těla.
1395 Mareš z Dopovic založil kaplanství úrokem ó kop

ze Lhoty hrnčířské;
1405 kaplan Benedikt přikoupil ku kaplanství ] k. úroku ze

vsi Vl bic od Matěje z Řechče. ")
1408 Matěj. klient z Tuří. z odkazu plebána Václava a

daru Hynčíka z Vitiněvsi prodal 2 kopy úr. z Tu ri Hynčíkovi.
oltářníku “B.Těla. a sám Matěj přidal 1 kopu: mnohé povinnosti.

1) Pozůst. D Z. Il. 102.
2) Soud. Ak. ||. 02.
a) Tnmt. l. 308

3) Tami. IV. 417.
9) Turnt. V. 663.
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Zmínka o vikáři & žácích.

Z onoho oltářního nadání z r. 14-08 mají něco dostávali:
vikář. klerik—zvoník a žáci.

Veliš.
1569 Wolyns (zkomoleno) 12 gr.; 1584-Welyss.

Panství i podací pp. na Veliši, od r. 1557 pp. zVarten
berka; (viz Jičín).

1571 Beneš z Vartenberka : Ctibor. po "|“Jakubu:
1575 ,. „ : Václav, po odchodu do

VeselíCtibora:

1592 Petr zVartcnberka—Kosti.uporučník —Václav kaplanna Veliši, po “|" Jan
14-05 Petr z Vartenberka. mladý, jinak 2 Veliše= Jan.

po resig. Václava;
14-09 týž a Příbyk ze Smrkovic (z příčiny neznámé)

Václav (z Lomnice) ss. Janem.

Brada.
1569 Barba, filia. 4- gr.

Panství původně samostatné pp. na hradě Bradě. později
v rukou pp. z Vartenberka připojeno k Veliši i s podacím.

1571 „pod Bradú“ Beneš z Veselí (Vartenberka) : Jan
po im o nu

14-07 Petr z Vartenberka na Veliši—__ Zikm und. po
Janu;

1409 týžp&oPříbyk zc Smrkovic (jako ve Veliši)—— Martin,ik m u n u;
14-10 „kosotelsv. Bartoloměie pod hradem Brada“ : Petr

z Vartenberka; — Příbyk ze Smrkovic—— Matěj.
po "l"Martinu.

Čistá.
1369 Czista. 4 gr.

Panství i podací pp. na Hostinném.
1565 Bolek, vévoda Opolský (iako zástavní pán Hostin—

“ného) '—Václav, po 'l' Petru;
1580 týž = Bartoloměj (ze Svrčovic) ss. Vaníkem:

51.
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Brzy na to stala se Čistá majetkem Opatov. proboštství
a Hostinného.

1590 opat Opatovský : Jakub (ze Zalionova) ss.
Bartolomějem;

1596 „ : Bartoloměj(ze5emonic)ss.
Jakubem;

1599 ,. _ Jakub (2 Pecky) ss. Barto—
lomějem:

1419 „ =_ Duchek (z Chotče) ss. Ja—
kubem.

Libštát.
1569 Lybstat, 6 gr.

Panství i podací pp._ na Lomnici.
1564- Jarek z Valdštejna na Lomnici = Jan po 'l'

Konrá du.
Při nějakém dělení obdržel Zdeněk z Valdštejna Libštát.

jejž držel ku Koštálu (t. j. k části Valdštejnské viz Oleš
nice pod Koštálem): po Zdeňku držel Libštát Beneš z Valdštejna.“

1591 Beneš z Valdštejna, jinak z Lomnice = Aleš
(oltář-níksv. Petra a Pavla v Lomnici). po 'j' Janu.

(1596 je pánem této části Koštálska Petr ze Sloupna; na listině
z r. 1596. v níž Kačka. vdova po Zdeňkovi z Valdštejna, obdařila
klášter Turnovský. jest jako svědek podepsán Petr ze Sloupno, sídlící
na Košťále.

14-14-Petr ze Sloupna, na Koštále = Václav, po resig.
ana;

14-55 Erasmus. druhdy plebán v l.íbštátě. stal se ple
bánem v Strupini. (Cont. X. 255)

Jilemnice.
1569 Gylemnicz. 15 gr.

Panství i podací pp. na Štěpanicích (Valdštějna).

1561 Zdeněk auJindřich z Valdštejna—*— Kuneš po'l' Ja
1568 Zdeněk" auJindřich z Valdštejna ——l'lrzek (z Tře—

mešné) ss. Kunšem;

1) 1564 zaručuje se Beneš Vz Byšie. jinak 1 Valdštýna. svým majetkem v Hlu
boké. Olešnici & Libštátč. DoD.)Lib. Er. Xll. H.
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1370 Zdeněk a Jindřich z Valdštejna. jinak ze Stěpaníc
: petr z ? ss Hrzkem;

1375 Zdeněk a Jindřich z Valdštejna, pán na Štěpani—
cích : Řehoř (z Újezda u Skuhrova) ss.
Dětochem;

1377 Zdeněk a Jindřich z Valdštejna pán na Štěpení

cích= Petr (7. Ujezda jičín.) ss. ehořem;
1392 Zdeněk (mladší?) pán na Štěpanících — Petr

(z Hor. Branné), po 1“ Davlu:
1394- Zdeněk (mladší ?) pán na Štěpanicích * Jan

(z Lanova) ss. Petrem;
1397 ? ——Pctr po 'l' Kříží.
1406 plebán Petr; Jarek ze Mzan věnuje kóstelu 1 kopu

úroku ze vsi Kruh')
Vikáři.

1393 Zdeněk z Valdštejna. jinak_ ze Štěpaníc, věnuje
kostelu 3 kopy úroku z Roztok a 1/4 lánu pole u vsi Jilmu
na vydržování drufhého vikáře: — mnohé povinnosti; svědek:
Kubík. plebán v Újezdě u Trosek, děkan Jičínf)

Smříčno.
1369 Smrzeczna. 4- gr.

Panství i podací domácích vladyk. r. 1390 již pp. zLem—
berka k Se'milům či Sytovému v Lukově.

1356 Jan a Oldřichz Mříčna: Mikoláš (z Vratislav. d.)
55.Kondrádem:

1356 Mladota a Dešek ze Stračova; — Jan z Mříčna
= petr, po resig. Mikoláše.

Nastoupili pp. z Lemberka na Semilech.

1390 Hašek z Lemberka——-Václav po "1“Petru.
Do Lemberských dčdil Jarek z pecky; (viz Semily).
14-06Jarek z pecky : Drokop po 1“ Václavu;
14-09 ,. : petr. po resig. DrokOpa:
14-19 Jan z pecky — Jan (z Rudé) ss. ?.

T 1408 Jarek z Decky jinak ze Semil, věnuje kostelu
zahradu na vydržování kleríka.“)

3) Soud Ai.. vi. žgo.
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Doniklá.
1369 „Domola“ (zkomoleno), O, „chudý“; 1384- Donykla.

panství i podací pp. na Štěpanicích (Valdštejnů)
1354 Henyngz Valdštejna: Martin (z N.) ss. Janem:
1360 Zdeněk „ : Kuneš.- po "|“Martinu;
1361 „ „ : Dešík. po odchodu do Ji

lemnice Kunše:
1362 .. „ : Mikoláš, po O(lCll.Petra;
1365 „ pán na Štčpanicích : pavel.

po "j"Mik'oláši:
1413 Hynek z Valdštejna—Štěpanic : J an, po odchodu

do Ruprechtic Jana:
14-29 plebán zdejší N. byl úvodcem v St. Dace.

1369 Alba. O. „chudý“.

Kostel záhadného položení; Royek v Památ. X. 824- klade
jej do Jablonce n. Jiz. u Vysoké: r. 154-7 „Jablonec 5 kostel.
podacím“ (Damát. X. 462).

Zebín.
13841 Sebyn, 4- gr.

Panství i podací neznámé; něco zde patřilo archidiákonu
Hradeckémuf)

1375 Odolen Bončův, probošt sv.-jilskýv Draze : Šimon
(z Olešnice pod chínem) ss. těpánem:

1402 a 1407 zmín. o plebánu Dříbykovi (Soud. Ak.
IV. 151, Vl. 130).

Kaplansfvi.

, 14-16 Aleš 7. Čeřova převedl 1 k. a 12 gr. úroku. jenž
jest určen pro kaplanství, jež se počalo zakládati Sebákem
z Čeřova a Jičín. plcbánem Tomášem Ouestulou, z 1 úroč—
níka v Čeřově na ves „Dubravicka“(?): Vít, kaplan též kaple.2)

Olešnice pod Levínem.
1384-Olesnicz, 3 gr.

Dodací pánů Levina a Žďáru.
1) Soud. Ak. 111. 245.
“) Lib. Er. X. 13, 4.
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1364 Jakub 2 Levína. — Petr ze Žlunic(?) = Šimon,
po "]“Jakubu:

1575 Jakub z Levina — Diviš ze Žďáru = Štěpán
(ze Zebína) ss. Šimonem;

1589 Zdeněk z l.,evína — Mareš ze Žďáru *"Jan po
resig.Štěpána;

1404- Zdeněk z Levina = Duchek. po 'l' Janu.

Olešnice pod Koštálem.
1584- Olesna. O. „chudý“.

Panství Koštálské bylo ve 1+. stol. rozděleno; jednu
část drželi Lomničtí Valdštejnově, kteří, když se oddělili, bydleli
„ve dvoře pod Koštálem“); majitelé druhé části panství
bydleli na hradě.

1561 „kostel v Olešnici Soběhrdově“; Hynek zValdštejna
= Benedikt, po 'i' Petru;

1565 patroni nesvorni : Ja n, po 1"Benediktovi; (po—
tvrzovací listinu neobdržel; ale gener. vikář pravil. „když ten,
jenž má čtvrtinu podacího souhlasiti bude že mu, Janu, po—
tvrzení vydá.“ (Cont. |.8 G): onen čtvrtinový patron bezpochyby
byl ten, jenž sídlil na hradě.)

1569 Jarek z Valdštejna pán na Lomnici : Jan. po
res. Vaňka;

1574 Zdeněk z Valdštejna (oddělil se vzav za díl Lom
nickou část Koštálska. ——viz nahoře)-_*“ Frenclín
po odchodu do Smidar Václava.

1408 Jarek z Pecky (snad onen čtvrtinový patron, sídlící
na hradě. nebot Lomnickou část držel již r. 1596
Petr ze. Sloupna. viz Libštát) = Petr. po "l"50—

unku:
14-14-Buzek a Čeněk ze Sloupna (nástupce Lomnických),

Mstihněv & Václav ze Slibovic (nástupci Jarka
z Pecky) : Václav. po “l“Petru.

Štčpanice.
1584- Sczepanov, O. „ch udý“.

Panství i podací pp. hradu Štěpanice (Valdštýnové)

')386Když se Zdeněk oddělil. vzal si část panství Knšfálskěho & bydlel pod hradem.Kolr .. poteest uliqiznndo cclebrarí in curia sub Košťál domino Zdislav“
(= Zdeněk: z Rukop. v Archivu Kapitol.)
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1561Zdeněkze Štěpanic -Matěj po 1" Črtku;1564- „ — Mikoláš. po odchodu do
Brenné Matěje;

1568 „ .. liří. po resíg. Mikoláše:
1570 ——Benedikt po "l" Jiřím;
1591 Zdeněk (jiný) ze Štěponic —-Hašek (z Rokytnice)

ss. Benešem:
1598 „ . = Zvěst. po 1“ ?

Nejsou v Rejstříku Desátkovém:

Újezd u Trosek, kostel horní. sv. Jana.
Část podacího patřila pánům. kteří se později psali z Trosk'

ostatek okolním vladykám.
1566 Beneš z Vartenberka—— Jan po |“ ?
1576 Čeněk z Vartenberka —- Tas z Hrdonic. Chval

ze Skaříšova Ješek a Mikoláš ze Skaříšova, —
Běta Maršova z Ktovy = Petr (ze Sobotky) ss.
Janem:

1577 Čeněk z Vartenberka, — Tas z Hrdonic, ——Běta
Chvalova (ze Skaříšova) — Mareš z Ktovy =
Řehoř (z Jilemnice) ss. Dettrem;

1595 plebán Jan Kubík. děkan Jičín.: viz Jilemnice;
1596 „ „viz zde Újezd dolní:
14-25 „horní kostel sv. lana": vykonavatel plebán 2 Do

lejšího Újezda; Oto z Bergova (pán na Troskách)
petr po "l"Matěji;

14-54-Oto z Bergova, seděním na Troskách. petr z Ktovy.
— Kuneš ze Skařišova. — Janek leadějova
(nástupce Hrdonického) — Mikoláš (ze (Sam—
šiny ss. Detrem.

Újezd u Trosek kostel dolejší sv. Filipa a Jakuba.
Podací domácích a okolních vladyk a pp. nařTroskách.
1556 Heřman a_Zbud z Újezda; Dříbyk z Ujezda. —

Jan a Oldřich ze Semína. —- Jakub 2 Ktovy:
Oldřich 7. Rokytnice = Zachariáš (7.N.) 55.
Václavem:
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1564- Beneš z Vartenberka. — Zdena. vdova 7. Ujezda.
— Jan z l'lrdonic se'sirotky po 1' Oldřichu ze
Semína. — Hrabiš a chnčlg z chčrky. — Bo—
huslav a Litold z Borku — Ryvin ze Lhoty, ——
Oldřich a Semenko z Rokytnice ———Blažej po
"l"Zachariáši

Toto podání nebylo podle následujícího zápisu uskutečněno.
1564-ČeněkzVartenberka—Valentin,po'l'Zachariášii
1574—„kostel dolejši“; Čeněk z Vartenberka; —_Jan a

Oldřich ze Semína: — Jan a Bohunek z Újezda;
Oldřich z Rokytnice: -— Nácek 7. Borku; —
Ryvin ze Lhoty; ——Oldřich z Blatce; — Hrabiš
z Nevěrky—— Dctr po "I' Valentinu;

1596 zmínka o plcbánu Detru; — viz dole:
1416 „Újezd dolcjší;“ Oto z Bergova (na Troskách); ——

petr ze ,Semína; — Heřman z Rokytnice: —
Litek z- Ujezda; — Matěj ze Lhoty: — Radeš
z Borku = Petr, po resig. ?.

'l' 1596 plebán petr; kostel má již po 7 roků 1 kopu
úroku na zboží Matěje ze Lhoty z odkazu "' Ryvina, otce
Matějova; nyní úrok ten vyměněn byl za les „Suchý důl“
u vsi Dolejšího Újezda; znalec: děkan Jičín. a plebán v l'lo—
řejšírn Újezdě Jun řeč. Kubik. )

Kopidlno.
Do r. 1562 byl kostel Kopidlenský tlliálkou farního ko—

stela v Drahorazi; ale roku řečeného byl na žádost Vaňka
z Kopidlna za souhlasu Zdenka z Třevače. patrona kostela
Drahoražského. a plebána Jana povýšen za farní; příslušeti
k němu bude městečko Kopidlno & ves Lhota, v nichž jest
40 lánů. z nichž budou vycházeti desátky obyčejné. & z 1 svo—
bodného popluží řeč. Vaňka desátky plné.2)

Dodací držitelů Kopidlna.
1562 Věnek z Kopidlna : petr;
1568 „ .. : Vlček. po 1“ Detru:
1580 Bolek „ : Řehoř, po "] Vlčku.
') Lib. Er. XII. J. a.
2) Temt. [. 29.
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Nastoupil jiný rod z Nadslavě ——viz Nadslav.

1395 Jan a Zdeněk z Kopidlna = Pavel po "I'Rehoři:
1396 Čeněk. ordinován na titul kostela v Kopidlně;')
1398 Zdeněk z Kopidlna " Ondřej (z Březiny) ss.

eňkem
14-00Zdeněk &Slraniš z Kopidlna-_ Ondřej po resig.

ndřcjc

14-15Zdeněke zle;opidlna—“— Jan (z Jezeřan) 55. On—dře
14-18 Zdeněke zm.Kopidlna — Delr (oliářnik v Čáslavi)

ss. Janem;

Kostel v Starém Jičíně. (Staré místo.)

1406 gener. vikář nařídil Zikmundovi. kaplanu p. Deira
na Veliši. aby plebánu Jičínskému Mikoláši neuchvacoval
kostel „ve Starém Jičíně", & aby mu iei hned vrátil i s věcmi
(una cum ornameniis, či parameniis?2)

Hradní kaple na Veliši.
1392 Václav, kaplan na Veliši, stal se plebénern na Ve—

liši; ostatně viz Starý Jičín.

1) Ordinulioncs p. 23.
“) Soud ..Ak V. 206 u 229.



Ill. Dekanáf Bydžovský.
Známí děkani:

1561 Velek, plebán ve Veselí. děkan (viz Veselí);
1491 N., plebán v Smidorech (byl tam od r. 1587

Hynek). děkan. úvodcem v Metličanech;
1407 Hynyčík.plebán ve Smídarech. děkan; viz Žlunice:
14-08 „ „ .. „ (Soud. Ak.

Vl. 246).
Záhornice.

1569 Zahornicz. 6 gr.

panství i podací Kartouzského klášlera „Zahrada panny
Marie“ na nynějším Smíchově. založeného 154-2: v zápisech
Karlouzs. zboží se Záhornice neobievuie. ač k němu příslušela.
ncbof klášlcr bral odtud od poddaných úrolď)

1557 převor Karlus = Jan (2 N.) 55.Theodorikem;.
1560 „ ,. : Mikoláš (z Ohnišfán) 55. Já

nem:
1564- „ „ — Pavel (ze Škvrňova) ss. Mi—

kolášem:

Kněžice.
1569 Knyezicz, 12 gr.

panství i podací domácích vladyk.
1559 Dřech a Mládolá. synové Markety, vdovy po Mi—

koláši z Kněžic » Ján. po 'Í' Václavu;
1568 tilíž = Florián (z Mokropes) ss. Janem;
1571 Mladotá z Kněžíc = Václav (z Klecan) ss.

Floriánem:
1571 „ : Jan (z předhradí). po "I'

áclavu;
1580 Držek, plebán v Kněžicích. byl spolupalronem

v Buřenicích (Conf. lll. 151).

Soud. Ak. l. 1. (R. 1575 sirolci T Merlina. laika ze Záhornic, dluhuií.
Karlusiunům poddanský úrok.)



Nastoupil jiný rod.

14-14-Straniš z Kopidlna : Mikoláš, po 'j' Detru.

Kaplanstvi.
1559 (úvodce ze Záhornice); Marketa vdova po 1" Mi

koláši z Kněžic a synové Dřech a Mladota presentují ku
kaplanství kostela v Kněžicích Velislava po 1“ Řehoři.

Slattina Malá.
1569 Slatina minor, 9 gr.

Panství i podací držitelů zdejšího vladyctví.
1566 (úvodce ze Záhornice); Bartoš Zábidovec ze Sla—

tiny, jinak 7.Valečova: Bernard. po 1"Kříži:
1571 týŽ—_ Jan. po "[ Bernardu;
1585 týž= Jan po rcsig. Křtčna
1590 Jan zeSlatiny,jinaszalečova = Ma rtin (zChotče)

55. Jan
1595 Jan ze Slateinyjinak 2 Valečova —? po 'l' Ma rtin u:

1406 „ „ „ těVpuá n po—ap
14-56 byl plebán zdejší vykonavatelem v Slatině Velké.

Bydžov Starý.
1569 Bydzovia, 18 gr.

R. 1505 praví král Václav ll.. že kostel Bydžovský jest
rod starodávna inkorporován ku kapitule v Sacsce; náhradou
za škodu, kterou zdejší obročí kanovnické utrpělo založením
purkrechtniho města Nového Bydžova a převedením do něho
pekařů, řezníků a ]. tedy městských práv ze „Starého města“.
dal král kapitule ves Rosejovice (na král. panství Mčlnickémf)

Byl tedy Starý Bydžov městem. ale městská práva i mě—
šťané převedení byli do znova založeného Nov. Bydžova. —
Ostatně příslušel Starý Bydžov ku král. panství Novobydžov—
.skému, jež však opanovali pp. z Vartenberka. Jelikož kostel
.byl inkorporován. byl zde pouze „stálý vikář". jenž kanovníku
odváděl ročně 18 kop: byl tedy kostel zdejší bohatě nadán,
jjelikož stálému vikářimusil býti ponechán slušný kanonický podil.

1) Regesta 11. 883.
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1358 „stálá vikarie“: kanovník Sacský = Jan. po “|"
Jindřichu;

1371 kanovník sv. Apollínářský (iiž v Draze) : Jan, po
Hanku:

1374- kanovník sv. Apollinářský = Petr (od sv. Ondřeje
v Praze) 55. Janem.

(1574- plebán Detr slíbil. že bude kanovníku ročně od
váděti 18 kopl)

14-06kanovník : Dertold. po "1"Detru panthuru;,
14-18 „ = Drokop. po 1“ Dcrtoldu.
14-26 plebán Drokop stal se plebánem v Oseku.
"I' 1385 Vilem z Hlušec a Jan Kule z Bašníc věnují

kostelu 1 kopu úroku na výročíŽ)

Městec.
1569 Miestecz, 18 gr.

(14-14Miestecz Reginae : Městec Králové; 1418 Kunístetl:
obojí viz dole.)

Jak název dokazuje. byl Městec majetkem královým. byl
ale obyčejně zastavován nebo zapisován.

1575 Markvart z Kosti (z Vartenberka) : Dříbyk
(ze Svémyslic) ss. Ctiborem; _

1598 Beneš z Chústníka = Mikoláš z \Íaršavy. po
Dříbyku;

1418 „Kunistetl“; král = Matči. po 1" Doláku. t. ].
onom Míkoláši z Varšavy.

Zmínka o vikáři.

14-15 Jakub, vikář kostela v Městci: viz Sloveč.

Nadaní: kaplanství.
1408 prodal Bernard z Běronic 1 kopu úroku ze 2 po

pluží v Běronících za 10 kop. iež věnovali měšťané a plebán.
pro kaplanství v Městcis)

14-14-purkmistr, rychtář, konšelé a obec v Městci Krá—
lové (in Miestecz Reginae) presentují ku kaplanství v „Městci—_
Králové“ znova zřízenému Otmara. (Cont. V". 153)

1) Soud. Ak. ]. 241.
2) Lib. Er. xm. A. 7.
3) Tamt. vm. a, 4.



Vlkov.
1569 Vlkov, 9 gr.

Panství i podací držitelů zdejšího vladyctví; pozděii oboii
rozparcelováno.

1561 Jan z Vlkova »—Mikoláš. po "1"Bohdalu.
1568 Ješek Vavák -7.Vlkova — Dobran a Jan z Vlkova

——Václav. po 'l' Janu
1571 Vilém rytíř, Mikoláš zc Skochovic = Jan. po

resig. Haška.
Tito patroni něco ve Vlkově drželi. viz dole r. 1595:

budoucně se maií v podávání střídali: tito a Jan Vavák, Dobran.
Jan a Dříbyk z Vlkova.

1574- zmín. o plebánu Janu (Soud Ak. l. 99).
1595 .. Svaňku; viz dole.
(1595 po smrti Dříbyka ze Skochovic dáno jejich dědictví

v Skochovicích, Dlouhém poli a ve Vlkově Václavu a Do—
branovi z Vlkovaf) '

14-18Dobran Z Vlkova : Šimon, po “1“Svaňku.
"I' 1595 plebán Svaněk; klient Václav z Vlkova věnuje

kostelu 1 kopu úroku ze vsi Drahoniczl

Běrunice.
1569 Byernicz, 12 gr.:1584- Byerunicz.

Dodací držitelů Běrunic a snad též Sedlištěk.

1554-SIávek z Běrunic = Kuneš. po 'l'Šimonu:bu
doucně budou presentovati Henyng a Dříbyk
z Lobkovic(?) a Markvart ze Sedlištěk;

1566- Slávek z Běronic 1/2práva. Hynek &Hrdek 1/2práva
: Jan, po sesazeníKunše;

14-02 plebán Adam (svědek, Soud. Ak IV. 125)
1411 „ „ ;; viz Sloveč.

Chlumec.
1569 Chlumec. 56 gr.

Panství i podací pp. na hradě Chlumci (ze Šternberka.
“Opočna, Bergova).

)D.D XlV.l'305.9.
;)Lib. Er. XII. E
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1358 Jan ze Šternberka = Al b ert (z Nechanic) ss. Un kou;
1364- .. .. = Pavel (vikář biskupa Olom) ss.

Al b e rtem:
1371 „ pán na Chlumci = Dobeš (ze Star.

Kolína) ss. Pavlem:
1376 Jan ze Šternberka. pán na Chlumci : Mladota

(z Nebovid) ss. Dobešem;
1383 zmín. o plebánu Dešikovi: viz Ustí n.v0rl.. diec.

Litomyš.
(1390 Smil ze Šternberka na Chlumci učinil kostelu nadání z pan

ství Clilumeckého; r. 1393 byl nadační úrok převeden na ves Olešnici.
iéž na panství Chlumeckém, ale již v držení Štěpána z Opočna; viz
dole: r. 1397 prodal Štěpán z Opočna Otovi z Bergova: Chlumec.
tvrz. město. ves Chlumec menší. Kladruby. Olešnice,Vidoň. Dra
skolesyĚ)

1394- Důta z Častolovic — Oldřich, po “j" Dešiku.
Jelikož tehdy byl pánem na Chlumci Štěpán z Opočna.

je právo Důtovo záhadné; snad byl Štěpánovým věřitelem;
téhož roku podával Důta též v Lučicích na podacím Chlu
meckém.

14-07 Oto z Bergova = Pavel (z l_ibuně). po “j" Ol—
dřichovi. „

] 1390 purkrabí na Chlumci vyznává. že "j"Smil z Chlum
cc odkázal kostelu 7 kop úroku. a sice 4-kopy z Levina a
3 k. 2 Komárova. na každodenní ranni mši sv.. k čemuž
se zavázal Oldřich ze Šternberka, jinak 2 Chlumce.2)

1393 převedl Štěpán z Opočna. pán na Chlumci, ony
_3 kopy úr. z Komárova na Olešnici; znatelé: Bartoloměj.
plebán z Kolcs. (] petr z Lučica)

Kozojedy.
1369 Kozojed. 15 gr.

Byla zde tvrz zdejších vladyk. ale o jejich podací se vý—
slovná zminka neděje, jelikož nějaké podávání není známo.

1363 ? = Jan (z Nové vsi. Jičín.), po ? (Cont. l. 2, 13);
1379 zmín. o plebánu Janovi (Soud. Ak. l. 344):

Wigan! D.1.1.572.)ib.r
3) Tumt. Xn. €. 10.
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1586 a 1394 zmín. o zdejším plebánu Drslávu „z Cho—'
leníc" (Soud. Ak. ll. 383 či Krofta, Mon. Votic.
V. 425).

1407 plebán Václav, věnuje kostelu lli-koupeněho lánu
pole mezí rolemi vsi Kozojedy & lukami vsi lunic za sou—
hlasu kněze Drslava z Cholenic. jenž onu roli má v deskách:.
povinnosti výročí)

Dřed r. 1408 věnoval Dříbyk z Kozojed na výiočí 1 k.
úroku z jednoho úročníka v Kozojedech; r. 1408 převzal pla—
cení _Otík z Jičíněvsi & vykázal je na vsi Bartošové. )

Slatina Velká.
1369 Slatina major. 12 gr.

Dodací bylo roztříštěno; že spojeno bylo se zbožím Slá
tinským. vysvítá z toho. že někteří podílníci májí přídomek
podle vzdálených míst.

1557 Petr ze Slatiny = Matěj, po 1" Františku;
1382 po smrti Matěje nastal spor; presentováni byli

tři; patroni se tu připomínají: Dříbyk. řeč. Behaim: Mikoláš
z Ratně, Zbyněk z Obidovic: potvrzen byl Petrus)

1401 Mikoláš ze Slatiny. jinak z Bříšťan; — Dechá ze
Slatiny = Václav. po “l"Detru;

1412 zmín. o plebánu Václavu; viz dole;
1436 Heřman z Břišfan-— Martin. po "]“Štěpánu.

Nadáný oltář.
1402 z odkazu zdejšího plebána petra založen byl oltář

Panny Marie nadáním ó/g K úroku v Studenci & v Le
štině; vykonavatelé testamcntu: Vítek. plebán v Rádimi. Mi—
kuláš v pace. Zdeněk notář Kral 4)

Nadáné kaplanství.
1402 Mikoláš ze Slatiny—Bříštán, sídlící v Detrovičkách,

založil kaplánství v kapli sv. Detrá. Mikoláše á Doroty:
věno 11/2 lánuf) Z těchto lánů vycházely kostelu desátky;
_ 1) Lib. Er. v. m.

") Tamt. Vlll. D 9.
3) Příbyk. řeč. Bcheim. uznal. že ještě za života plebánu Matěje svůj díl po

dacího postoupil Míkolúši z Rdtně a Zbyňkmi z Obidovic. ale přece presentoval Petra
: Jičína. eč presentaci odvolal: mimo něho presentováni byli Petr z Rovnč (: Malčj;
Petr z Jičína ustoupil. načež byl potvrzen Petr z Rovně. (Soud. Ak. ll. 135 a 14.1)

)Lib.r.E VI. F.7.
l*)!umt.Vl. B 7nVlll. B. 6
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r. 1408 rozhodčí: plebán l'lereš ze Žlunic. Řehák. děkan Jičín.
(byl plebánem v Železnici) Vilém z Veselí. Jan ze Zahrádky
(? spiš z Hradištka) rozhodli že kaplanství má trvali; zakla
datel Mikoláš dal kostelu náhradou svobodné dědiny; kaplan
"má vypomáhati. víno a „oplatky“ připravovali.

1412 plebán Václav; Jan Plech z Dohalic prodal ku
kaplanstvi 1 kopu úroku na úročniku v Třtěnici.'l

Ohnišťany.
1369 Ohniczan 9 gr.; 14-05Ohnisczan

Dodací držitelů Ohništan: o dolejším Náckovi ze Lhoty
nelze zjistiti, měl—li něco v Ohništanech či byl——lijeho hlas reálně
spojen s Lhotou.

1357 Kuneš Jiřikův z Ohništan : Mikoláš (z Osenic)
ss. Mikolášem;

1360 Bohunek. řeč.Ličen (dole r. 1361 psán jest zOhništan),
— Jiřík z Ohništan. — Nácek ze Lhoty ==Jan
(ze Záhornice) ss. Mikolášem;

1360 titíž : Mikoláš (z Luhu) ss. Janem;
1361 tilíž (Ličen z Ohništan) : Zdislav, po "l" Mi—

koláši.
14-01 po "I' Zdislavu byli presentováni '3 kandidáti:

Adam, Zbyněk a Petr; každý ze 3 patronů prcsentoval tedy
jednoho: gener. vikář potvrdil Adama; Zbyněk se odvolal
k arcibiskupu, jenž odevzdal tuto záležitost scholastiku Vyše—
hrad.. jcnž přiřknul kostel Detru; ale Zbyněk rekuroval k pa
peži. jenž rozhodl, aby, nepatří—likostel žádnému z presento—
vaných. přednost dána byla Zbyňkoviř') Podle následujících
“zápisů udržel se Zbyněk.

14-12 plebán Zbyněk ucházel se- 0 kostel v Hořicích.
ale marně. (Cont. Vll. 57)

"|" 1394 Mareš ze Smrkovic. sídlící v Miličevsi. věnuje
kostelu—42 gr. úroku z 1 úročnika v Miličevsi na výročif)

T1409 týž Marlin ze Smrkovic vrací kostelu louku pod
vsí Lhota. jež druhdy kostelu patřilaf)
—Íib_er. vm

9) Krofta. Mon. anióc. V. s. [84-2.*) Lib. Er. xm E
') Tuml. l.Vll F. 9.6
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Hradištko.
1569 Hradisko 15 gr.;1599 Hradištko; 1585 Hradisczko.

Dodací držitelů Hradištka.
1572 Machek a Jiřík z Hradištko = Jan, po 1- Kunši
1585 a 14-05 zmínka o plebánu Janu; viz dole;
1415 Martin z Chomutic. sídlící vŽereticích : Martin,

po "1“Janu.
"|" 1585 spor o louku mezi plcbánem Janem. Benešem

& Vlastkem ze Žeretic; rozhodčí plebáni: Jan z Kostelce.
Martin z Cvíněvsi a Václav z Nemoičevsif)

"l“ 1405 plebán Jan; Vlastek z Chotětic věnuie kostelu
na výročí 1 kopu úroku ze Žeretic; panství nad úročníkem
vyhrazeno iest Ličkovi ze Žeretic.2)

Boharyně.
.1569 Boharyn. ó grf

Panství i podací držitelů Boharyně. oboií rozděleno.
1555 Jan z Boharyně; — Zbyněk z Bohar; — Ješek,

řeč. Lučice -—? po 1" Vincenci:
1571 rytíř Jan: Jan a Zbyhněv klienti : Epík. po

anu;
1575 Jan z Boharyně. — Spytihněv a Jošt, klienti, —

Matěj z Babic : Mikoláš. po odchodu do LuhuJana
(Matěj z Babic, řeč. Husa. psán jest dole r. 1405 „z Boha

ryně“: 14-07 převádí týž něiaký úrok pro dominik. klášter v Hradci
ze vsi Babic na Boharyň a Zvíkov; viz Hradec. — v Boha—
ryni _tedy něčeho nabyl)

14-05 Jan Sova. plebán Dvorský; Zbyněk a Bušek. —
Matěj z Boharyně (onen z Babic) : Jan. po
odchodu do HněvčevsiMikoláše.

(Dvorský plebán Sova byl zrodu Boharyňských; r. 1411
byl s bratřími též pánem na Libčanech: viz tam.; r. 1406'byl
rektorem špitálu sv. Anny v Hradci, a bratři jeho, Zbyněk &
Bušek. prodali oltáři ve špitále sv. Anny 5 k. úroku v BoharyniÝ)

14-12 plebán Jan; viz dole.
_wííer. Vlll.F,9.

,) Tumt. V. 620.
3) Soud. Ak. V. 245.
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“I' 1387 listina předložena 14-07. Epík z Boharyně prodal
pod právo zákupní Otmarovi svrchní dvůr v Boharyni tak
aby Otmar odváděl kostelu „desátek skopný. jako jiní súsedé
té vsi dávaií neb isem desátek pravý odtud svedl na jiné své
dědiny“; dvůr ten Epík prodal se vším. „což jest tu ve 4- kolech
na zemi i pod zemí". Listina českáf)

Nadaný oltář.
1412 plebán Jan; Jindřich z Boharyně založil v kostele

sv Jana oltář sv. trasma nadáním 8 kop úioku ze Zví
kovu.“

Vršce.
1369 Vrissecz 6 gr.: 1384-Vrssecz.

Dodací pánů vsi.

1355 Bušek z Vršec = Petr (z Dražic) ss. Zdeňkem;
1359 Věnek „ = íček. po “|“ Detru.
V neznámé době a neznámým způsobem nabyla vsi ka—

pitula sv.—apollinářská.

1392 kapitula u sv. Apollináře = Jan (z Loučeně) ss.
etrem;

1395 „ „ Václav.po'['Janu;
14-15 „ ,. „ Beneš. po [ '

clavu.
"[ 14-05 z odkazu Matěje a Urbana z Žitčlína koupil

rychtář z Vršec pro kostel 1 kopu úr. v Kozojedech od Dří—
byka z Kozojeda)

'l' 1406 z daru Řeháka ze Lhoty koupil pro kostel ple
bán Václav 30 gr. úroku v Kozojedech od Dříbyka z Kozojedf)

“I' 1409 Mikoláš z Kozojed převádí oboií onen úrok
z Kozojed na 2 úročníky v Žitětíněfl

"I' 14-08 Jan, soused ze Lhoty. kostelu věnoval 1 kopu
úroku, již koupil od klienta Otíka z Jičíněvsi.“)

1) Soud. Ak. Vl. 65.
") Lib. Er. lX. N. 4.
5) Taml. V. 652.

||H

a) Turíit. vm. J. 1'.
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Vápno.
1569'Cymentum. 15gr.;1584- Cementum, alias Vapno.

Panství i podací pp. na Žiželicich—Hradišti.
Do Dětochovi z Ziželic připadlo r. 1357 panství Žiže—

licko—Hradištské Detru z Rožmberka: viz Žiželice v dekanátě
Kolinském.Odporoval Mikeš Diskle... o Vápno, Strašov,
Dřepychy, astova Lhota. Lány: Rožmberkovi však
dáno za právo. „poněvadž již Dětoch obdržel nadepsaná dě—
dictví na něm Mikšovi Diskle plným právem“.1)

1566 plebán Martin; (svědek. Lib. Er. ]. 57.)
1572 Detr & bratří z Rožmberka = Fricek. po 'j' Mar

tinu;
1592 Jindřich „ _= Den-, po 1- Fricku;
1406 zmín. o pleb. Václavu; (Soud. Ak. V. 57)
1415 Čeněk z Veseli—Vartenberka. poručník sirotků Rožm

berských : Droček (ze Šlapanova), po resig.
Václava;

14-14týž : Václav (z Kácova) ss. Dročkem:
14-17 „ : Hippolyt (z Bykáně) s Václavem.

Stará Voda.
1569 Antiqua aqua. 15 gr.

Podací původně. alespoň z části. držitelů Staré Vody.
z části pp. na prestavlcích. později celé Dřestavlckých.

14-29 Unka z Dřestavlk zapisuje 5000 kop na: přesta—
vlky. tvrz. dvůr popl.. lidé; Kosičky. dvůr popl., lidé; Mlčko—
srby. dvůr popl., lidé; Chudeřice. lidé; Káranice. lidé; Stará
Voda. lidé & kostel-podací: písek. lidé, na Luhu kostelní
podání; i\lutice. lidé: Litkov (Luková ?). lidé.2)

1577 po "j"Albertu. Heřman ze Staré Vody pre—
sentoval Matěje; ale druhá skupina patronů presentovala Jana:
Matěj ustoupil a potvrzen byl Jan: ona druhá skupina byla:
Unka. plebán v Nechanicích, Čeněk. Racek“a Jan z Dřestavlk.

14-12Unka z Dřestavlk= Jan (z Dohalic) ss. Janem.
“I'1595 Drokop Dománkův z Běroniček. jinak 2 Jikve.

věnuje kostelu 2 k. úroku ze Staré Vodyf')

:) Pozůst DilZ. l. 408.9) Arch. Č. . 60.
:) Lib. Er. Xlll. E. 10.
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"l" 1597 Bransud z Nedabylic věnuje kostelu na výročí
] kopu úroku. již od Bernarda z Vel. Běrunic koupil')

Kaplan a vikáři.
1595 Mikeš Kokot ze „Slomon“ (Slemene), sídlící na

Dřestavlcich. praví. že druhdy ze sbírky osadníků koupeno
bylo 7 kop a 6 gr. úroku v Chudeřicich a Staré Vodě
na zřízenístálého kaplanstvířl

V následujícím zápise je tato záležitost jinak vylíčcna:
1597 Unka. syn Jana. řeč. esták. klient z Dřestavlk.

„dal, věnoval a vykázal (nahoře se praví. že nadání bylo
koupeno) kostelu 7 kop úroku ze Staré Vody a z Chudeřic
a 11'2 lánu roli s rybníkem a dvorcem. jak to druhdy Jan.
kaplan v Staré Vodě, a jiní kaplani drželi: zato bude
plebán povinen vydržovali dva vikáře místo posavadního
jednoho; jeden vikář bude třikrát v týdnu na tvrzi Dřestavlcké
konati služby Boží. ale nikoliv o větších svátcích. kdy bude
p0vincn s plebánem u farního kostela prodlévatif) t. j. ka—
planství bylo zrušeno. a místo kaplana ustanoven byl pouhý
vikář; kaplanství bezpochyby nebylo ještě jako obročí potvr
zeno. ač bylo již obsazováno.

Zlunice.
1569 Zlunicz. 21 gr.

panství i podací. obojí roztříštěno. držitclů Žlunic.
1556 Petr ze Žlunic; ——Jošt z Verdeku = Mikoláš.

po "l"Klementu:
1558 Jan z Verdeku; — Oto ze Žlunic Milota. po ?.
(Milota byl presentován od většiny patronů, bylo jich

tedy více.)
1565 Ješek. rytíř; petr a Ješek ze Žlunic : Lutold.

po 1“ Mladotovi (?. spíše Milotovi);
1575 musil tento Lutold zaplatit 50 zlatých florenů po—

kuty. že nemaje kanonického stáří, kostel ujal a již po 11 roků
drží; měl ostatně vrátiti vše. co za ten čas přijalf)

1577 Jan Verdek; Detr a bratři ze Žlunic = Odolen,
po "|“Litoldu:

1) Soud. Ak. 111. 264.

*; Lib. Er. XIII. F. 2.3 Soud. Ak. III. 268.
*) Saudi Ak. l. 25.
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1382 plebán Odolen v nějakém sporu s Litoldem ze
Žlunic a otcem jeho Peškem a bratrem Janem o desátky a
meze polí.l

1400—14-08 plebán Hereš; viz dole;
14-19 Jan. řeč. Skála: — matrony Žofie. vdova po Detru

Chyboví ze Žlunic. a Marketa, vdova po Dlaskovi.
obě sídlící ve Žlunicích -—-Jan (Sova z Dvora)
ss. Františkem:

14-25 Dříbykze Žlunic : Jan Doliš. po "l".lanu 50v0vi:
přístup nemožný.

"j“ před r. 14-00 zatopíl rybníkem Jan z Chotělic na
svém majetku v Kozojídkách 1/2 lánu pole. z něhož vychá
zely ku kostelu Žlunickěmu desátky; náhradou dali Zbyněk.
plebán v Ulibících. & jeho bratr Jan. kteří po otci v držení
Kozojídek nastoupili. 20 gr. úroku z Kozojídek; — plebán

lunický Hereš.2l _
1407 plebán Hcrcš v nějakém právním sporu s Petrem.

řeč.Chyba ze Žlunic; zvolení rozhodčí: Hynčík, děkan Bydžov.,
plebán ve Smidarech. a Vilém. plebán ve Veselís)

1" 14-08 plebán Hereš: rozhodnuto, aby Jakub 2 Vinar
ročně odváděl 21/2 korce desátkuf)

Vikář.

1386 vdova Anna. dcera Bartoška z Valečova. věnuje
4- kopy úroku. jež zjednala u Jana Verdeka, na výročí a aby
plebán držel vikáře.“)

Zmínka o kaplanství.
14-02 Tomáš. kaplan ve Žlunících. ucházel se 0 kostel

v Blížkově. ale marně.“
(1419 po 1" Janu ze Žlunic připadlo .králí jeho dědictví: v Žlu

nících. dvůr popl.. dvory km.. 2 lány lesa a 1/4 podacího kostelního
a 1/4 podacíhokaplanského; král to postoupil Machně. dceři Janově.7)
Tato Machna jest bezpochyby ona Marketa. vdova po Dlaskovi: viz
nahoře podávání r. 1419)

1) Soud. Ak. ll. 147.
9) Lib. Er. V. 529.
3) Soud. Ak. VI. 17.
') Taml- VI. 207.

7 Dr. Nováček. Dnnntiones regis Venceslai.
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Lovčice.
1369 Lovczicz. 15 gr.

Panství i podací držitelů Lovčic. obojí rozparcelováno

1355 Heník & Dříbyk z Jikve (r. 1371 psáni „z Lovčic")
tmar (z Náchoda) ss. Šimonem;

1356 titíž—— Petr (ze Sycína) ss. Otmarem;
1359 Heník z Jikve : Velek (z Vavřinče)ss. Petrem;
1365 Jindřich z Jikve; Číšek z Lovčic.; Bušek ze Sli

bovic1)'—Václav (z Kamenice)ss. Velislavem:
1366 titíž = Hynek (od sv. Filipa a Jakuba v Praze)

55.Václavem;

1371 Heník a Dříbyk z Lovčic (nahoře psání zHJikve):Dříbykz Malovic= František po 'l'l'l ynku
1381 stalo se narovnání o podávání mezi a) Boncem

ze Všeborska iako poručníkem sirotků po “|" Bonci z Lovčic;
b) Jindřichem z Lovčic a Václavem ze Slibovic; rozhodnuto
že oni sirotci maji plnou polovici podacího. a Jindřich a
Václav též polovici: losem rozhodnuto, že nyní bude potvrzen
kandidát (není imenován), ieiž presentovali Jindřich a Václav.
po druhé budou presentovatí sirotci.2)

1594- plebán Myslibor; viz dole;
1396 Kateřina. vdova po Heníkovi z Lovčic. a syn; —

Zdislav Sestřínek z Lovčic; — Václav ze Slibovic
: Vok (z Bučic)ss. Mysliborem:

1398 titíž : Vilém, po “l“Voku:
14-19Zdislav z Lovčic = Voislav (ze Všeborska) ss.

Vilémem.
T 1394-plebán Myslibor; Bohuš. osadník z Blud, věnoval

kostelu 1 kopu úroku ze Slibovic, již od Václava ze Slibovic
koupil.“l

"I' 14-10 Dešík z Lysce věnoval ] kopu úroku ze dvora
v Lysci na výročí.4

1) 14'57 Jindřich ze Slibovic prodal něco v Lovčicich vladykám z Lovčic

ťozůst. D. Z. ll. 173. Slibovičti měli tedy podací hlas v Lovčirích jako majitelé částiovcuc

") Lib. Er. Xll. E. 210. Soud. Ak ll. 107.5) Lib. Er. Xll. C.
') Tamt. Vlll. K. 0.]



Zmínka o vikáři & klerikovi.

14-14 Zikmund ze Slibovic věnoval na pobožnosti 2 kopy
úroku, z čehož má vikář dostávali 40 gr. a klerik 20 gr.')

Chomutice.
1369 Chomuticz, 12 gr.

Dodací archidiakonů Hradeckýchf) příslušel—lik archi
diakonátu nějaký zdejší dvorec. známo není: ostatek patřil
zdejším vladykám.

1380 plebán Václav (jest hotov přijmouti svěcení:
Soud. Ak. ll. 134).

1383 ? = Dřech (precentor v kostele Draž) ss. Vá
clavem.

Tento Dřech byl z rodu pp. z Radče u Chomutic a
bratr Václava z Radče. kanovníka Dražs. a ředitele stavby
chrámu sv. Víta; za plebána Dřecha přestavěn byl nákladem
jeho a ostatních Radečských kostel zdejší a r. 1393 vysvěcena)

1397 plebán Dřech; viz kaple sv. Markety.
(V pamět. Arch. ll. 285 píše Royek: „ve farní knize je opis

z náhrobku nyní ztraceného s erbem pp. z Radče — 2 lopaty a 2 ru
kavice; — haec sunt insignia generosi Przibyslai (—Dřech) de Radecz.
fundatoris (?. spiš exstructoris) hujus ecclesiae“ _)

1401(?) plebán Jan z Dědibab; viz oltářsv. Markety;
14-06 zmínka o plebánu Bohutovi (viz Liskovice).
"l" 1390 Václav (z Radče), děkan u sv, Apollináře. Dřech.

plebán zdejší. Albert z Radče věnuji kostelu na výročí 18 jiter
pole v Malých Chomuticíchf)

"l“1407 plebán Bohuta; Martin z Chomutic vykazuje
kostelu 2 kopy úroku: jednu z jakéhosi odkazu. druhou od
něho plebán koupila)

Nadaná kaple s oltářem sv. Markety.
1397 bratří 2 Radče: Václav, děkan u sv. Apollináře,

Dřech. plebán zdejší. a Albert. klient, věnovali kapli spojené
s kostelem a oltáři sv. Markety na vydržování kaplana: ze

[) Lib. Er.
jehož (Bkos7tclu)podací přísluší archidiakonu Hradec." Er. lV. 4-72.

s) Klabpítul. XIX. &. b.Er. lV.4
1) Tamt. Vlll. 15:21.
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vsi Třtěnice 3) kopy úroku. z Dobré Vody 100 gr. a
z jakési louky ] kopu; mimo to 2 ornáty. knihu ..víatícus“.
kalich a jf)

1401 (?) po smrti plebána Dřecha přidávají k tomuto
kaplanství 2 kopy úroku ze Lhaně a tvrzku, již od Martina.
klienta z Chomutíc. koupili a 'i': lánu svobodného v Chomuti—
cích; náhradou za desátek kostelu z onoho 1/2lánu ušlý zjednal
zdejší plebán Jan z Dědibab 1 kopu úroku ze Žítětínaf)

1416 Albert z Radče a jeho syn Ctibor věnují této kapli.
5 kopy úroku z Hradíštka.3)

Nadaný oltář “sv. Kateřiny.
1396 a 1597 Albert. klient z Chomutíc. a jeho bratranec

Vilém z Chomutíček založili oltář sv.. Kateřiny za souhlasu
patrona. archídíakona Hradec. a plebána zdejšího Dřecha:
věno: Albert věnoval 1% kopy úroku ze Lhoty Ohništské;
Vilém 3 kopy z Chomutíček: zakladatelé přidali 1/2 lánu role
a stavení v Chomuticích pro příbytek oltářníkůvf) Obojí oltář
nictví bylo hojně nadáno: oltářník sv. Marketský platil r. 1599
6 gr. papež. desátku a sv. Kateřinský 8 gr. (Rejstř. desát. 94).

Kaple ve dvoře či tvrzi v Chomuticich.

14-16 Albert z Radče & jeho syn Ctibor praví. že ka
novník Václav z Radče (strýc) zjednal jim dědictví jmenovitě
dvůr v Chomuticích. jejž koupil a od základu přestavěl i 5 při—
bytkya kaplí ku cti Danny Marie Sněžné: zvděčnosti
věnují 5 kopy úroku kostelu a kapli sv. Markety a 2 kopy
kaplí ve dvoře Chomutíckémřl stvrzenýmobročímvšak
tato kaple nebyla.

Lučice.
.1569 Luczícz. 3 gr.; 1584-Lutícz.

Panství i podací v druhé polovici 14. století pánů na
Chlumci. od počátku 15. století bylo od Chlumce odděleno.

1389 Smil z Holic. jinak ze Šternberka (pán na Chlumci),
= Petr. po resig. Havla;

1) Lib Er.“5/51 472.

')Tamt. IV.—170.
“) Tami. X. K, 15.



1594- Důta z Častolovic — Petr (vikář u sv. Apollináře)
ss. Detrem:

(právo Důtovo záhadné, viz Chlumec.)
1598 Oto z Bergova (pán na Chlumci) f- Michael.

po resig. Petra:
14-01 zmínka o plebánu Janu: (Soud. Ak. lV. 4-1)
V ty časy nastoupil jiný pán. než na Chlumci.
14-10 poručník sirotků Bohunka Duklice—— Mikoláš.

01" Janu:
1415 BopohunekPuklice z Lučic = Jan po “|“Mikoláši.
"] 1599 petr z l'lolyšova (Dřevyšova) věnuje na výročí

'kostelu louku se svolením Oty z Bergova.')

Veležice.
1569 Velezicz. 15 gr.

panství i podací pánů na hradě Veselí.
1555 Janz Vartenberka ; Martin. po “1"Ubyslavu;
1561 Jan z Vartenberka = Velík (z Veselí, byl tam

děkanem) ss. Martinem:
1562 Beneš z Vartenberka : Václav, po 1“ Velku;
1587 plebán Jan (Jan Lutka z Nepěkošic vrátil ko—

:s'telu kus role iež druhdy kostelu patřila; 2)

1592 Detr z Vartenberka—_ Václav (kaplan na Veliši).po "l"Jaanu
14-16Beneš z Vartenberka == Dabian. po T Václavu.

Vikář.

1561 Ješek & ostatní z Vartenberka věnuií kostelu
Panny Marie 1 lán ve Veležicích. začež bude vydržován

“vikář. 3) \

Sloveč.
1569 Sloveczz 6 gr.

panství i podac-"íkláštera Zderazského v praze.
(1278 biskup Jan postupuje Zderazským biskupské desátky z „je

jich vsi Sloueh".*)

1) Lib. Er. X". 1.. 5.
2) Soud. Ak. ||. 412.

l. 25.a) Lib. Er.
') Regesta ll. 471.
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1559 probošt Zderaz. : prof. Oldřich. po “1"Havlu:
kostel osazován býval professy Zderaz.; poslední:

1417 probošt : Jan Dlacenta. po resig.Mikoláše:
1418 „ = Mikoláš. .
'l' 1375 Albert z Valdštejna. Zdeněk ze Štěpanic a Hynek

z Nešteiky dluhují proboštu 20 kop úroku z nájmu klášter
ních vsí Chotěšic a 5lovče.')

"l" 1397 plebán petr; spor o desátky mezi plebánem a
Janem z Voděrad: rozhodčí: plebánův Dříbyk,plebán z Městce;
Voděradského Václav, klient ze Slibovic. rozhodli. aby Vo—
děradský odváděl desátky selské, totiž 2 kopy snopů z kaž—
dého lánu, jejž ve Voděradech obdělává.2)

T 1411 Adam ze Sedlištěk, plebán v Běronicích. prodal
kostelu 50 gr. úroku na % lánu v Městcis)

'1'14-16 Vlastek z Voděrad věnuje 1/2 kopy úroku ze
mlýna v Ktové pod Troskami na výročí za "I' sestru Marketu.
provdanou za Petra z Ktovyf)

Vikář

1413 Jakub, vikář v Městci. věnuje kostelu. za plebána
Bohunka. 1 kopu úroku ze zboží Vlastka z Voděrad na vy
držování vikáře: výročí.“l

1414- Jindřich ze Staré Vody; za plebána Bohunka vě—
nuje kostelu ] kopu úroku z Drahomiřic jako příspěvek
na vydržování vikářea) _

Veselí.
1369 Vessele. 15 gr.

panství i podací Veselské. pp. z Vartenberka.
(1335—1546 zříká se Ješek z Vartenberka věna matčina na

Vcsclí s tvrzí. dvorem, řeč. Koloděj. s patronát. právem kostela.
Vlhošt'. Hrobičany, Zběř (Snyersf)

1361 plebán Velek. děkan Bydž.: viz dole vikáře:
1561 Ješek z Vartenberka = Martin (z Veležic) ss.

Velkem;

!) Schubert. Urkundeln: Regesten p. 41.5')L ib r. Xll. J.
:) Tomi. Vlll. O. 7.'
4) Lib. Er. X. H. 6.
„) Taml. X. A. 1.

. ].
7) Tadra. Summa Cerlíardi. 519.
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1372BenešzVartenberka=František. po'j' Martinu:
1373 Čeněk z Vartenberka = Ctibor. po sesazení

Františka. poněvadž během roku nepřijal svěcení.
1378 Aleš z Cimburka (poručník?) = Oto (ze Ždánic)

ss. Ctíborem;
1378 Aleš z Cimburka : Martin (od sv. Martina

v Draze) ss. Otou: '
1394- Detr z Vartenberka—Kosti. poručník Detra, syna

Beneše z Vartenberka = Vilém (kaplan na
Skále). po 1" Václavu:

1407 plebán Vilém; viz Žlunice;
14-36 Macbna z Vartenberka—Veselí. poručnicc Čeňka

z Vartenberka : Tomášek. po resig. Detra.
Vikáři.

1361 plebán Velík, děkan; Ješek _z Vartenberka věnuje
kostelu sv. Mikuláše na vydržování 3 vikářů dvůr o 2 lá—
nech ve Veselí, úrok z mlýna „v 5novez“. ze dvora s mě—
stečkem spojeného. řeč. Koloděj. plné desátky ze 2_ popl.')

Lučina hora.
1369 Lutyna hora, 12 gr.; 1384-l.uczyna hora.

O panství a podací lze zjistiti tolik. že zde bývala tvrz
domácích vladyk.2) jimž však. jak z násle ujících zápisů sou—
dili lze. ani celé panství. ani celé podací později nepatřilo.

1387 zmínka o plebánu Herešovi (Soud. Ak. ll. 4-12):
14-00 Pešek Herynk z Meziříčí; — Jan Lučinec z Lučiny

hory : Petr, po "l"Herši;
14-02 a) Detr Herynk z Meziříčí= Šimon po “1“Petru;

b) Jan Lučinec z Lučiny hory = Mikoláš:
potvrzen byl Šimon.

Smidary.
1362 Smydarz. 4-8 gr.

panství i podací pánů na Smidarech.
') Lib. Er. [. 26.
s) 1368 za Adama z Malobratřic ručí Včnek z Lučíny hory: — 14-51 Dorota

ze Slatiny prodala věno. jež měla od petra z Lučiny hory zapsáno. na: Lučině hoře.
tvrzi, dvoře popl.. dvořícl'i km. s úrokem . . Dozůst. D. Z. l'. 510 a ll. 221.
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(1335—1346 Ješek z Vartenberka doznává, že matka jeho Alžběta
dostala od svého bratra N.. děkana kostela Praž.: Smidary s tvrzí
a ves Lhotu. 1)

1332 Stranimír druhdy plebán v Smidarech; (Regesta
lll. 733)

1360 Henslin z Turgova = Jan ze Žitětína, po resig.
J iljího;

1367 Henslin z Turgova Vojslav (z Kostelce) ss.
anem:

1374-Henslin z Turgova = Václav. po 'l'Vojslavu.

Nastoupil jiný _rod:

1387 Markvart z Kosti Hynek. po “|“ Václavu;
14—08děkan Hynčík. plebán v Smidarech; viz děkany.
14-13 potvrzen Jan.

Nastoupil opět jiný rod:

(14-13 Ohnišfko ze Smidar stal se s Úlíbickým hromad—
níkem se: „Smidary, tvrzí dvorem. vsí s podacím kostelním.
s Lhotou Smidarskou".2

'Zmínka o vikáři.

14-01 opsal jakýsi traktát Šimon. toho času vikář ve
Smidarech u 'Hynčíka. plebán'a ve Smidarech. děkana.“l

Chroustov.
1369 Chrustov. 15 gr.

Od neznámé doby panství i podací kláštera Opatov
ského; viz tam.

1383 spor o obročí mezi Ondřejem a N. (Soud. Ak. ll.213):
1395 plebán Jiří byl vysvěcen na kněžství (ordinationes

str. 13)
14-18opat Opatov.—— V ít (z Řítonic) ss. Bartolomějem.
(14-36 Zikmund zapsal vsi kláštera Opatov.: Chroustov.

Osek. Dubečno, Dvořiště.')

1) Tadra, Summa48Gerhardi. 524.2) Arch. C. 111.

:)ATruhlář. Catalogus Codic. 122.)A



Blížkov.
1369 Blízkov. 3 gr.

O podací se dělili vladykové ze Slavhostic;') s čím
spojeno bylo podací ostatnich dole jmenovaných patronů.
nelze sledovati.

1371 Domorád z Meziříčí: _ Čeněk ze Slavhostic
= Vincenc, po "] Martinu;

1377 zmínka o plb. Vincenci (svědek. Soud. Ak. l. 239):
1386 Čeněk ze Slavhostic; — Hroch z Hořinévsi

= Petr (z Újezda)ss. Janem:
1393 Čeněk ze Slavhostic; — Kunko, vdova po Vá—

clavu z Kozojed: Jakub. po odch.Jindřicha;
1400 Stašek ze Slavhoslic = Jiří. po resig. Jakuba.
Tento Jiří nabyl kostela „méně správně“; předchůdce

Jakub měl mnoho dluhů, nesídlel u kostela. služby Boží byly
zanedbávány: Jiří s ním učinil smlouvu. že, pokud bude
v Blížkově plebánem. bude mu dávati ročně 4- kopy. aby
(Jakub) nemusil žebrati: tím dostal se Jiří do podezření ze
simonie; nastalo vyšetřování až v Římě; výsledek byl. že se
musil kostela vzdáti; byl však znova potvrzenf)

14-03 a) Stašek ze Slavhostic = Matěi, po 1“ Jiřího;
b) Vrata z Kozojed : Tomáš; potvrzen byl Matěj.

ale Vratč potvrzeno bylo 1/2_podaciho spoje—
ného ,.s dvorem, jejž tam (v Bližkově?) má“;

1411 Stašek ze Slavhostic = Bartoloměj. po
Matěji;

14-14-Stašek ze Slavhostíc :; Václav (z Brodců) ss.
Bartolomějem.

Liskovice.
1369 Lyskovicz. 9 gr.

Dodací držitelů domácího vladyctví.
1357 Zvěst z Liskovic = Mikoláš, po "1"Bohuši:
1364- „ - „ = Ja n (od sv. Martina v Hradci)

ss. Mikolášem.

.) Že část podacího reálně patřilo k Sluvhostieům. vysvítá z pozdního zápisu:

r. 1500 Beneš : Ledčic prodal Trčkovi: v Sluvliosticíchz dňůróggpl., ves celou 5 podacím v Blížkově (tedy pouze podací). Pozůst. D.
i) Krofta. Mon. Velic. V.. str. 1104
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Následující patroni mají přídomek podle vzdálených mist.
byli tedy pány Liskovic.

1574- Bartoš ze Slatiny : Mauric (z Kovanic) ss.
Janem:

1589 Bartoš ze Slatiny. jinak 2 Valečova = Michael
(ze Semonic) ss. Mikolášem;

1597 Martin z Hořiněvsi: Beneš (z Rabštejna) ss.
ichaelem:

1406 a 14-08 plebán Bartoš; viz dole.
T 1406 plebán Bartoš; Kačka. vdova po Janu ze Skupic.

věnovala kostelu 1 kopu úroku ze dvorce ve Skupici. aby
zde byl rodinný pohřebf)

T 1408 plebán Bartoš; Jan ze Slatiny věnuje kostelu
.") jitra luk pod mlýnem ve Lhotě.2)

14-18 Jan z Vysoké věnuje kostelu 15 jiter lesa na zboží
Staška ze Slatiny a Petra ze Lhoty.“l

Ujezd.
1569 Ujezd. 6 gr.

Dodací bylo spojeno se zdejším vladyctvím; i dolejší
pán Klamošský měl část podacího jako držitel části Újezda;
viz dole r. 1597

1561 Oneš a Jan z Újezda : Bohunek, po 1“
Radoslavu:_

1570 Ješek Diblík z Újezda; — Jan z Klamoše = Be—
nedikt (ze Star. Buku) ss. Bohunkem;

1578 Jan z Újezda; — Neplach z Klamoše ) = Václav.
01" Benediktu.

(1597 Marotin z Hořiněvsi poručník sirotků Onše z Ostrova.
prodal Milotovi z Hrušova dědictví oněch sirotků: Klamoš, tvrz,
dvůr popl.. ves, Hrtanov. Štitov. vsi celé mimo 6 kop úroku do
minikánůHradeckých.Liplcsy. v Gistřici (?) v Ostrovnici.
v Uiezdci, což tam mají, 5: části podacího kostelf')

14-12Markvart z Ujezda = Vavřinec (z Vícemilic)
ss. Václavem; odpíral Milota z Klamoše (na—
hoře 1587 z Hrušova) řka. že mu přísluší

lls 7podacího.1) Lib. Er.

a) Tnmt. Vllvl. 131_2517.a) Tamt. X. K

') 1574 se nazývá Neplach z Ostrova. Pozůst. D. Z. 1.444.'“) Tum1.l.
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1415 Markvart z Újezda. —- Mikola 7. Klamoše “ Sva—
toslav (ze Žehušic)ss. Vavřincem;

14-18_titíž= František (z Bílého chzda) ss. Svato—
slavcm.

Vikář.

14-11narovnán spor: Milota z Klamoše bude odváděti
ročně 16 korců sutého obilí Chlumecké míry. z 2 rybníků
selský desátek. vykáže kostelu 1 kopu úroku. vrátí kostelu ó
korců louky. a plebán bude povinen vydržovati vikářef)

Luh.
1569 Luha. 21 gr.

Danstvi i podací pp. z Dřestavlk.
(1429 Unka z Přestavlk zapisuje: Přestavlky, tvrz. popluží. lidi.

Kosičky, dvůr popl.. lidi, Mlékosrby. dvůr popl., lidi. Káranice.
lidi. Chudeřice, lidi. v Staré Vodě lidi a podací. v Luhu ko—
stelní podání. bez zmínky o dvoru & úročnicich, Pisek, |idi,v Nu
ticích (?) a v Lukovč. lidi, — viz Stará Voda.)

1556 Unka z Dřestavlk_ petr. po 'j' Držku:
1358 „ ., Mikoláš (ze Všejan) ss.lll

Detrem:
1560 Unka z Dřestavlk * Jan (z Honsteinu ?) ss. Mi

kolášem:
1365 Unka. plebán v Nechanicích. — Čeněk a dědici

z Přestavlk. — Jan Šesták z Mlékosrb (1577
jmenuje se u Staré Vody „z Dřestavlk"), Racek
z Dřestavlk: Jan (z Boharyně). po 'j' Detrů:

1585 titíž; jen onen eněk z Dřestavlk se zde jmenuje
„z Kosiček“ ——Vojslav (zc Žehupě) ss. Janem:

1591 Čeněk z Dřestavlk == Dětoch (z Ujequ) ss. Voj—
slavem: '

1595 Mikoláš Kokot z Dřestavlk = Bartoloměj (z Li—
poltic) ss. Dětochcm;

14-1OUnka z Dřestavlk = Jan. po “|" Bartoloměji:
14-17 „ „ = Jan. po “j“Janu;
14-19 „ „ = Martin(zChlumu)ss.Janem.

Zmínka o kaplana. ,
1585 žádal plebán Vojsluv, aby uchvatitel kostela v Luhu

byl odstraněn. aby mohl jej svobodně spravovati: gener. vikář
1) Lib. Er. Xlll. T. 14. V
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mu odpověděl. že nikoliv on. nýbrž arcibiskup odevzdal řízení
kostela ..kaplanu řeč. kostela“;'l plebán byl totiž v trestní věci
vyšetřován.

Babice.
1569 Babicz. 9 gr.

panství i podací držitelů Babic.

1569 Matěj z Babic = Tas. po 1 Adam u;
1591 Michalík a Matěj z Babic = Jakub. po odchodu

do Rožďalovic Tasa
před 1406 byl plebán Jakubzabit- (Soud Ak v 227)
(1595 po "1“Michalu dáno jeho dědictví Zvíkov jeho

bratru Matěji. DD. XIV [4-+.)

1404- a) Matěj ze Zvíkova —Vintíř;
b) Zdislav plebán v Kratonohách Dešík z Babic

—Markvart piofess Opatov., jenžbylpotvrzen.
"1“14-12 plebán Václav, od Matěje řeč. Husa z Babic.

druhdy patrona. jenž nyní sídlí na Hrádku (Borohrádku), věno—
vána kostelu 1 kopa úrokufz)

Lhota.
1569 Lhota. 4 gr.

Panství i podací pánů 7. Kosic. ale spíše. alespoň z části
jako držitelů Lhoty.

1397 Přech ze Záchraštan prodal Mikuláši. řeč. Kotlovec z Men
1úra.dědínu ve Lhotce s 9 kop. úroku & podacím koslel. lamléž. jak
to měl od Haška z Kosicfl) [. j. přcch si na toto dědictví dělal ná
roky proli král. nápadu: 'ale nebylo z prodeje nic. nebot r. 1410 dal
král Václav celé král. právo na Kosice. Lholu :) Zadražany po "|"Hašku
z Kosic Jindřichu z Labouně. řeč. Jindra.*)

1557 Zbyhněv z Kosic—— Vítek 2 N. ss. lakube'm;
1565 Sulek a Hroch (1570 psán plebán z Dobřenic)

z Kosic *" Mikoláš, po 1“ Vítu
l565 Sulek a Hroch z Dobřenic(t. j. plebán) Petr,

po “I' N

1) Soud. Ak. ll.

')Lilp). Er. Vlll. D.:),)D X|.V f. 7 a '100: Dozůstat. D. Z. |. 574.
*) DD. xrv r. 143.



1370 Hroch plebán v Dobřenicích; Kuneš ze Lhotypo "j"Petru;
1390 Hošek a Zdeněk z Kosic -'- Řehoř. po "l"Deiru:

14-14 Jindra z Kosic (jeho právo viz nahoře r. 14-10,
kde se jmenuje z Labouně) '—Da šek (ze Semína)
ss. Markem.

Metličany.
1369 Metliczan, 5 gr.

panství i podací původně královské k Bydžovu ve
smyslu „král. hrad“ (nikoliv obec): král. panství Bydžovské
postoupil však král Jan pánům z Vartenberka.

1362 Beneš z Děčína; Beneš z Veselí (Vartenberka)
= Jindřich, po resig.petra;

1380 Čeněk z Vartenberka—Veselí :: Liček. po 1“
Jindřichu;

14-01Jan z Vartenberka—Veselí: Valentin, po "]"Ličku:

1407 Čeněk z Vartenberka-Veselí : Petr (ze Skalice)
ss. Valentinem:

14-09-plebán .lan; viz dole:

14-13Čeněk z Vartenberka Kříž (z Běstviny) ss.
anem:

1416 Čeněk z Vartenberka = Albert (z Vysoké) ss.
říže m.

“]" 14-06 Ješek z Měníná věnuje kostelu 2 louky. řeč.
„zadní lúky“. ležící mezi Mlékosrby a lesem: na výročí.')

"|" 14-09 plebán Jan; Adam 2 Neželic věnuje ] kopu
úroku ze vsi Zavidovic; na výročí.2)

+ 14-11Myslibor ze Zavidovic doznává že Velislav ze

Zavidovic druhdy platil kostelu 1 kopu úroku: Myslibor pře—
vádí tento úrok na jiné své zboží v Zavidovicícl1.")

,) l_ib. Er. V. 602.
2) Tami. Vlll. F.
&) Tomt. Vlll. M 10.
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Lužec.
1369 Luzecz 21 gr.

Panství i podací domácích pánů.
1375 Vilém z Lužce »: J.an po odchodu do Čečelic

Diviše:
1404 Racek z Lužce; — Jiří z Lužce -— Mikoláš

(z Heřmanova Městce, Litomyš. d.) 55. Janem:
1414 Jan Hlaváč z Lužce = Jan. po 1“ Janu.

"l" 1401 Václav z Mezilesí věnuje kostelu — na výročí —
1 kopu úroku ze dvora v Mezilesíf)

Zmínka o škole.
Kdyby plebán některou r. 1401 stanovenou povinnost

zanedbal, má za pokutu dáti 1 věrdunk do škol.

Vysočany.
1369 Vysseczan. 12 gr.; 1384 Vyssoczan.

panství i podací původně královo, k Bydžovu. ve smyslu
„hrad“ jako Metličany; od krále Jana bylo král. panství
Bydžovské postoupeno pp. z Vartenberka-Veselí.

1364 BenešzVartenberka = Racek, po "[“Příbyku;
1372 Čeněk Zdislav. po "|"Racku;
1378 zmín. o pleb 7deňku; (svědek. Soud. Ak. l. 302)
1389 Čěněszartenberka -—Jan, po 1“Janu Skartu;
1414 ,. Filip. po "["Janu;
1415 „ „ = .Aartin. po resig. l'ilipa;
1415 „ .. Václav. po 1" Martinu:

Chodovice.
1369 Chodovicz, 12 gr.

Dodací i panství vladyk Holovouskýcli.
1363 ? = Jan (z Třemošné). po ?.
1389 plebán Křišta n. majitel nějakého dědictví v Ho—

lovousích. zemřel (DD. Xlll. t.10.)
1403 Dešík Hubart z Holovous — Hynek a Jan z Ho—

lovous _-Tomáš (z Chlumu)ss. Lvem;
1) Lib. Er. V. 537.

33'



14-07 plebán Tomáš; měl. nějaké jednání s Václavem.
plebánem z Milevic; (Soud. Ak. Vl. 107)

“I' 1592 Dešík Hubart z Holovous věnuje kostelu na
výročí ! kopu úroku.1)

Sobčice.
1369 Sobczicz. 12 gr.

Podací archidiakonů Hradeckých: měli—lizde nějaký
dvorec. známo není; ostatně měly Sobčice svého pána na
zdejší tvrzi.

1578 vicearchidiakon Hradecký= Oldřich (z Konec
chlumí) ss. Havlem: '

1408 ? : Vít (oltářník v Týně v Draze) ss. Miko—
lášem: '

14-16 arcibiskup, jelikož archidiakonát není obsazen
—' Mikoláš. po resig. Víta.

“[“ 14-10 kostelníci půjčili Kdulincovi 10 kop zádušních
peněz. aby z nich vydával ] kopu úroku; plebán Mistr Vít.
advokát konsistorníf') :

Zmínka o vikáři. ““k

14-08 plebán Mistr Vít zplnomocnil vikáře kostela v Sob
čicích Ondřeje. aby jménem jeho převzal kostel; ) patině
Vit neresidoval. "

Nejsou v. Rejstříku desátkovém:

Bydžov Nový.

Když k. r. 1305 na území farního kostela Starobydžov.
založeno bylo král. město purkrechtní a práva městská sem
ze Starého Bydžova převedena byla. zůstal kostel Staro
bydžovský právním farním kostelem i pro nové město; ale
měšťané si brzy vystavěli svůj městský kostel. jenž však

]) Lib. Er. xu. D 13.

') SioudÉAk Vl. 227.
*) Soudt l.Ak. Vl. 227.
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před právem nebyl farním, nýbrž- pouhou komendou nebo
tilíálkou kostela Starobydžovského: r. 1311 byl tento městský
kostel nákladem měšťanů posvěcen.') Dlebán Starobydžovský
bydlel však u filiálky v městě, jak tomu bylo v podobných
případech i jinde. a jmenuje se často výslovně plebánem
Novobydžovským. 2)

Jednotlivé plebány viz: Starý BdeOV.

Nadaný oltář.
14-13Čeněk z Vartenberka, pán na Bydžově, věnuje 5 kop

úroku ze vsi: Lučenice. erná a Bytouchov oltáři sv.
Kateřiny: oltář měl již svého oltářníka Filipa.“ale oltářnícké
obročí bude právně zřízeno. až bude nadání rozmnoženof')
Kostelu činili obyvatelé Bydžovští mnoho odkazůf)

Kaple špitální.
14-08 z odkazu měšťana Straniše má kaplan, od kon

šelů dosazený. sloužiti každý týden několikrát mši sv. v kapli
špitální.5)

Zmínka o škole.

1374- Mauric rektOi škol v Bydžově. měl nějaký spors měšťany plzeňskými ")
14-05 Vavřinec, rektor škol, odkázal něco k záduší.')

Klášter Minoritů s chrámem titulu neznámého.
Klášter založen byl teprve po Založení města. brzy po

r. 1505. tedy ještě za panství královského, r. 1311 však již
stál. nebot tehdy vykazují účetní, co vydali na vykopání hra—
debního příkopu „vedle Menších bratří“;s)

1401 kvardián Ondřej. měl nějaké rovnání s konvent—
ními bratřími před gener. vikářem; ")

') Regesta lll
) 1507 byl úvodcem ve Smidnrech & r 1415 ve Vysočanech .plebanus in

Juvcni Bydžovio'" .s) Lib.Er. X. B. 8.
) Dr. Knšspar: „Paměti Bydžovskč : nejstarší knihy mřstskě“. Kostel městský

měl původně titul Panny Marie-. tamt. s. 9; ještě 1516 sluje „kostel Matky Boží“;
tamt. str. 23.

l') Tamt. str. 1105.kclc jest mnoho odkazů pro špitál zapsáno.a) Soud. Ak.
") Dr. Kašparl. l. c. 14.

:) Regesta lll. 19.")5 ouu.d Ak. IV. 52.



1414-Mikoláš Kotlovec z Měnína odkázal klášteru
] kopu úrokufl

ijenovaných „Damětech“zaznamenány jsou. str. 17—18,
mnohé odkazy měšťanů pro klášter na zádušní pobožnosti.
Když Bydžované zacliváceni hnutím husitským podnikli útok
především na klášter. 2) útok tento byl ovšem odražen tím
však klášter zachráněn nebyl byl zajisté brzy na to zkažen;
není však známo. zdaž od domácích, či přespolních; také
není nic známo o osudu posledních mnichů.

Lepolisy.
R. 1359 Jan a Vznata. bratří ze Skuhrova. vyznávají.

že otec jejich Tas vystavěl „v naší vsi" Lepolisy, ležící ve
farním obvodě kostela v Luhu. církvici („catholicam“. tedy
kostel dřevěný). jako filiálku kostela v Luhu. ale že zemřel
dříve, než zajistil nadání: pročež oni bratři nyní věnují kostelu
v l_uhu: 2 svobodné lány'v Lepolisích se staveništěm na
vystavění příbytku pro vikáře, nebo plebána: též 70 gr.
úroku ze vsi Lepolis a plné a celé desátky ze 2 popluží
na polích a kopách ze všeho zrna; za to má ] kněz vikář
nebo plebán u kostela v Lepolislch bydleti )

1.398 prodal plebán v Luhu' /. lánu ve vzdálené vsi
Bříství a koupil pro filiální kostel vLepolisích jiný čtvrtlán
na zboží Miloty z Klamošef) Brzy po'Skuhrovských nabyli
části Lepolis páni z Turgova. kteří před r. 1.567 postoupili
klášteru sv. Jiří v praze Lepolisy výměnou za klášterní vsi:
„Kněnice. Kněžičky. Janovice v provincii Jiřínské ne—
daleko hradu Brada“. a nějakou ves u Ustí n. L.“)

R. 1367 klášter zde prodal právem zákupním 27 lánů
po 72 jitrech za roční plat po 116 groších a herni. a 7%
lánu po 62 jitrech za roční plat po 108 gr. bez berně.“)

') Lib. Er. X. D.
,) Satirický popěvek o Bydžovských ševcích v imenmoných „Pemětechť str. 16.

Děje se zmínka o 6 mniších. kteří útočníky statečně odráželi: kněz Barták. mnich
Kokos. druhý mnich s velkou kštiei. mnich Trkoň. Hyzku. mnišek mladý, a ještě
jeden mnich".

a)Lib. Er. l. 7.
*) Tamt. Xll. K
6) Schubert. Urkunden- Regesten. p. 97.
") Tam



IV. Děkanát Dobrušský.
Známí děkani:

1364- Domek. plebán Dobrušský. děkan Dobruš.; viz
Opočen:

1371 Domek, plebán Dobrušský. děkan Dobruš.: viz
Dřepychy.

Domek zemřel v Dobrušce r. 1372.
1378 děkan Dobruš. Svach. plebán v Chvalkovicích;

(Soud. Ak. l. 286).
Svach zemřel ve Chvalkovicich r. 1387.
1391 děkan Detr. plebán v Dobenině; ——viz Chval

kovice.
1407 děkan Detr. plebán v Dobenině; % viz Skalice.
1408 Detr. děkan, odešel r. 1408 do špitálu v Hradci.
14-09 pavel. plebán v Černčicich, děkan: viz Třebešov.
14-11N.. plebán v ernčicích. děkan; úvodce V D0—

brušce: (Cont. Vll. 31).
14-14 děkan Dobru-šský N., plebán v „Czrimpna“. měl

přijmouti resignaci plebána Machovského; Conf. Vll. 111.

Dobruška.
1360 Dobrusca, 30 gr.

Kolem r. 1320 povýšili páni z Dobrušky. potomci Dr
slaviců. kteří se 7. plzeňská na Hradecko přistěhovali, ves
Leštná na purkrechtní město.') jež nazvali Dobruškou: sou—
časně založili a hoině nadali i farní kostel.

1361 plebán Domek; viz dole rozmnožení nadání;
1372 Sezema z Dobrušky : Vit (zKopaniny), po 1“

Domku: .
137-1 Štěpán z Opočna = Zvěst (kanovník Vešehrad)

ss. Vítem:
") Regesta lll. 234.



Brzy nato se Jan z Opočna oddělil od bratra Ště—
pána. vzal za svůj díl Dobrušku. již držel k Frymburku.

1379 Jan z Dobrušky Bedřich (z písku) ss.
Zvěstem;

1386 zmínka o plebánuš Mikoláši (svědek, Soud.Ak. ll. 362).
1398 přišel sem. nedávno. plebán Ctibor (od sv. petra

v Hradci: Soud. Ak. 111.396).
1408 plebán Záviš; — viz Černčice.
14-11 Jan z Frymburka, jinak z Dobrušky: — Jan

z Opočna = Theodorik. po “|"Záviši;
14-24-plebán Theodorik (Soud. Ak.-Vlll. 70).

Rozmnožení nadání, vikáři & škola.
1361 plebán Domek; Mutina a Sezema z Dobrušky

rozmnožují zádušní nadání kostela sv. Václava. aby ple
bán držel třetího vikáře vedle posavadních dvou „od staro
dávna“. a aby žákům nadlepšeno bylo. Na ten účel věnuji:
les, řeč. Zahradnice s loukou. mezi lesem Běstvinským z jedné
a dědinami vsí Dulice a Bohuslavice z druhé strany: údolí
s hájky mezi vsí Křovice a Kutval (Val ?). užitek z potoka
„Libezie“ od lesa Halina až“po ústí do Dědiny (Jidina) s ryb—
níkem nad vsí Křovice; údoli. řeč. Valské. 2 staveniště se
zahradami vedle farního dvorce. Mimo to potvrzují znova
starodávné právo desátého trhu v Dobrušce; louku s rolcmi
u mlýna Korečníku a zahradu mezi pulicemi a Dohořím; 4
lány mezi Dobruškou a Dulicemi s úrokem 1 kopy a 4- gr.
z každého lánu; a 12 gr. za ženní robotu a 12 kuřat s pan—
stvím na lidech: desátek ze žita a pšenice ze sedmi mlýnů;
právo dosazovali rektora školy; na ulevení v nedostatku žáků
1 lán & 'lg prutu role ve vsi Křovice s potokem a rybníky:
za to má plebán dávati žákům každodenně chléb ze 3 čtvrtcí
žitné mouky.')

1361 SeZema Ž Dobrušky opět rozmnožuje nadání „ko—

stela sv. Václavď. kde chce býti pohřben: věnuje 24 k0p
úroku ze vsi Dřítočna a Skalice. jinak řeč. ibuz. za to má
plebán držeti ještě jednoho zvláštního vikáře, jenž by každo
denně před velkou mší odsloužil zpívanou a zúčastnil se

[) Libí—Er. 1. 30—31.
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s žáky všech kanonických hodinek: šesti klerikůmmá
každý týden přidána býti 1 čtvrtce mouky na chléb, anebo
aby oněm 6 klerikům dáváno bylo ročně po 1 kopě a o sv.
Jiří 5 loket šedého sukna po 2 gr. za loket. a jiných 5 loket
o sv. Havlu. a k tomu superpellice a čepice; za to budou
žáci povinni všecky hodinky a mešní zpěvy zpívati.

Dodepsáni jsou mimo jiné plebáni: Budek z přepych.
Johánek z Opočna a Bernard z Černčic. ')

"l" 1393. Důta 7. Častolovic, pán na Opočně; převedl
kostelní úrok 12 kop. jejž těpán z Opočna plebánu Do—
brušskému Záviši platil ze vsi Dřítočno na ves Dulice.2)

Náchod.
1369 Náchod. 15 gr.

Město'i kostel založeny kol._polovice 13. stol. od Hrona.
předka pp. Náchodských. kteří za krále Jana se přestěhovali
do Kostelce nad Černým lesem.

Dodací držitelů panství Náchodského; před r. 1556 musil
Ješek z Náchoda panství postoupiti králi. z příčiny neznámé
(viz Kostelec n. lesy v dekanátě Kouřimském) ostatní pány
na Náchodě poznáváme z následujícího podávání.

1356 Hajman z Dubé na Náchodě obdařil kostel ú'rokem
z Krčina:“)

1555 Hynek z Náchoda : Šimon (z Lovčic) ss. Ol—
marem: 

1560 Hynek a Jan z Náchoda. řeč. z Dubé = Dětlev.
po "I' Konrádu: ' 

1363 Hynek 7. Náchoda == Hynek. po "|" Dětlevu
(V Hronově podává r. 1577 vévodkyně Svídnická, a

r. 1390 Důta z Častolovic.)
1399 Theodorik z Janovic. jinak z Náchoda = Semi

slav (z Hronova), po “|“Hynku.
1413 plebán Semislav; Hynek z Dubé. jinak z Třebe

chovic, věnuje kostelu 1 kopu úroku z Výrova na výročí za
]“Theodorika z Náchoda (patrně z Janovic. 7.jeho testamentu).'l

- 1) Lib. Er. |. 32—53.
?) Tamt. Xll. E. 5.
*) Musejník : r. 1660. str. 161. dle Bienenberga.
') Lib. Er. IX. A. b.
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Nadaně oltáře.
1360 podává oltář sv. Vavřince patron Jan z Ná—

ch;oda (Cont. [. 119).
1363 sv. Doroty v kostele sv. Vavřince.

patron Hynek z Náchoda: (Cont. 1/2. 20).
14-02 Theodorik z Janovic, iinak z Náchoda, založil v

kostele sv. Vavřince oltář Danny Marie; (Lib Er. Vl.)
(14-13podává oltář D. Marie Jindřich z Lažán. jinak

z Náchoda.)
1403 založen oltář sv. Mikoláše z odkazu Beneše

z Dubé úrokem ze zboži Beneše z Ryznburka—Krčina.')
1415 Z odkazu Theodorika z Náchoda založeno bylo

dvojí kaplanstviu oltáře ss petra. Pavla a Ondrele )
(14-15 Jindřich z Lažan, viz 1413 oltář, prodal Bočkovi z Dodě

brad hrad a město Náchod. městečkoHronov & vsi: Babien. (?)
Dořičko. Dochová. (snadRadechová).Davlošov. Sedmákovice.
Brné. Srbská. Dobrošov Žďár. Jislbice. Lipí Bražec.
Babí. Dastvrkov. Slavíkov, „Trubie". (Trubějov)Kramolna.
Bilevce, Slopce a peklo s podacimi kostelnimito')

Krčín;
1369 Kryczin, 12 gr.

panství i podaci držitelů hradu a panství Krčinského.
1336 plebán Zdislav; Hayman z Dubé na Náchodě

za souhlasu bratři směnil s plebánem; plebán iim postoupil
mlýn a obdržel 2 lány svobidné. )

Již r. 1358 panovali na Krcině po Náchodských pp.
z Dotšteina Bedřich. po 'l' Zdislavu:

1366 Jan z Dotštcjno =- Mikoláš (z Chotčbořic) ss.
Bedřichem;

1374 Čeněk z Dotšteina = Suda. po 1“ Mikoláši:
1377 zmin. o plebánu Sudovi; (Soud. Ak. Vll. 206).
1392 „ ., „ Janu; (DD. Droclamat. a. 16.)
14-11 „ .. Janu; — vi7. dole.

Do Dotšteinských vládli na Krčině pp. z Ryznhurka.
již 1388 viz Skalice r 1388.

_*)Lib. Er. Vl. F. 8.
) m.t
:) Arch. C. lll
*) Lib. Er. v.1n o5 s.
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Vikáří.

1411 povstal spor mezi plebánem Janem a Kunkou.
vdovou po Beneši z Krčína (Ryznburka) o ony. r. 1336
postoupené 2 lány; rozhodnuto. aby ony 2 lány zůstaly ko
stelu a aby plebán držel druhého vikáře.')

1358 Ješek z Dotštejna věnuje kostelu 6 kop ze vsi
Dřibyslavě, na vydržování vikáře."')

Bohuslavice.
1369 Bohuslavicz. 9 gr.

Danství i podací opočenské. někdy po r. 1371 bylo však
od Opočenska odtrženo a k Černčicím přiděleno. Po pánech
Opočenských zachoval se náhrobní kámen se znakem pp.
z Opočna (trojříčí Drslaviců); menší věž má prý stopy slohu
románského.3

1371 Sezema zDobrušky = Bohumil. po 'j' Zdislavu:
1371 „ .. .. = Suda. po "[ Bohumilu:
1408 zmín. o p_lcbánuRadslavu; viz Černčice.
1409 Vítek z Cernčic = Jan (z Dobenína) ss. Rad

stavem:
1413 Oldřich z Černčic = N.. po "j" Janu.

Skalice.
1369 Skalícz. 11 gr.

Jeden kostel. 2 obročí. 2 plebání a 2 osady: kostel byl
a jest v Malé Skalici.

]. obročí.

Panství i podací držitelů Malé Skalice. příslušné zdejší
tvrzí; dočasné její pány poznáváme z následujícího podávání.

1355 plebán Svat. byl úvodcem v Třebešově;
1374 Střízek ze Skalice : Ctibor (z Chvalkovic) ss.

vatoslavem:
1376 Střízekz Oslřešan (týž)=Václav. po 'I'Ctíboru;
1301 zmínka o plebánu Hanuši; viz Chvalkovice;
1) Lib. Er. |. 1
,) Tuml. vm. o. 5.
$) Roy-ek. Pumól. IX. <-6+.



1405 Hašek z Lužan Dříbyk (z plesu) ss. Janem:
14-17 Střízek z Koloděj, sídlící na Skalici = Jan (z

Jenšovic) ss. Dříbykem:
ll. obročí.

panství i podací držitelů Velké Skalice; 1336 na listině
Náchodské podepsán jest Hynek Hlaváč ze Skalice; kdo po
tomto rodě Vel. Skalici držel, poznáváme z následujícího
podávání:

1336 Vaněk z Boskovic. pán na Skalici : Jan, po
resig.Mikoláše:

1380 Vaněk ze Žumberka. jinak z Boskovic — ?. ka—
plan 7. Častolovic, po 'l' Janu;

1586 zmínka o plebánu Havlu; viz dole; toho času
ještě Boskovšti byly pány na Skalici. později
drželi ji pp. na Náchodě.

1395 Theodorik z Janovic. jinak z Náchoda -' Jan
(ze Slruh). po 1“ Havlu:

1405 zmínka o plebánu Detru: (Soud. Ak. V. 117.)
1406 Theodorik z Janovic (na Náchodě) — Valentin

(z Metličan) ss. Petrem:
1414-Čeněk z Vartenberka-Veselí- Jan (z Dřepeř)

ss. Valentinem.

T1388 plebán Havel; Tas a Oldřich z Boskovic a
Marketa, manželka Vaňka z Boskovic. věnují k obročí na
jejich podacím 11/2 kopy úroku ze vsi Zlič; podepsán mimo
jiné též Beneš z Ryznburka. jinak 2 Krčína. 1)

"l" 1592 plebán Havel; Petr z Kosti postupuje k obročí
Havlovu les Vinice. sousedící s pozemky zádušnimi. za to
mu plebán slevil desátky panské z 9 lánů ve vsi Zájezd;
držitelé těchto lánů budou z každého ročně odváděti po
1 korci žita a ovsa a 1/2 gr. dýmného.2)

1407 Petr, plebán na Dobeníně, děkan Dobrušský. a
Jan. plebán v Třebešově, stanovili pořádek. jímž se oba ple
báni, totiž Dříbyk. řeč. Kovač. a Valentin spravovati mají.
totiž: každý plebán bude spravovali jen ony osadníky. od
nichž béře desátek; jen od svých osadníků smí každy vybí

1) Lib. Er. xu. E. 5.
,) Tami. xu. o. 15.
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rati sýry. vejce. dýmné. koledu. a žehnati mazance; celé měs
tečko přísluší Valentinovi; aby se v konání služeb B. týdně,
od soboty večer do soboty. střídali. ale tak, aby týdenník
druhému nepřekážel v sloužení mše sv. a udílení svátostí:
aby celoroční ofěra se pro oba rozdělila na 2 stejné díly:
odkazy osadníků však budou patřiti tomu. pro koho je
testator určil')

Zmínka o škole.
V tomtéž narovnání bylo stanoveno. aby jeden plebán

ustanovoval rektora školy v prvním pololetí &druhý v druhém;
opatření mu bude poskytovati ten. jenž má týdenní službu.

Kostelec (červený).
1369 Kostelecz, 5 gr.

panství i podací pánů hradu Červená hora, Rotenburk.
1561 Mikoláš, řeč. Diskle z Rotenburku Heřman

(oltářník v Hradci) ss. Otmarem:
1365 Mikoláš, řeč. Diskle z Rotenburku Hrzek (ze

Star. Buků) ss. Heřmanem:
1372 Mikoláš. řeč. Pískle ze Svídnice = Hrzek (z

Nové Paky) ss. Hrzencm;
Na Červené hoře nastoupil jiný rod:
1379 arcibiskup Jan z Jenštejna (rodem) Henslin

(ze Šachova) ss. Hrzkem;
1390 arcibiskup a bratři Václav a Davel =Ramcš

(z Vamberka) ss. Henslinem;
(1591 smluvíl se Davel z Jenštejna s bratry, že na splacení

dluhů prodají Červenou horu;2) což se též stalo: koupili ji pp. 2 Na
choda na Adrsbachu.)

14-17)Hynek z Náchoda. seděním na Červené hoře
* petr, po 'l' Ramší:

14-26 Hynek z Náchoda. seděním na Červené hoře
: Adam. po 1" Detru.

1" 14-06 Hynek z Náchoda. jinak 2 Adrsbachu, seděním
na Červené hoře. věnuje kostelu na mnohé povinnosti 5kop
ůroku ze vsi Všeliby; zmínka o vikář—is)
_ ) Soud. Ak. VI. 131—153.

606.*) Arch. e. vn.
5) Lib. Er. V. 720.
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"l“ 1408 Hynek z Náchoda, scdčním na Červené hoře.
věnuje na výročí 1 kopu úroku z Mstětína a 5tolína.'l

“l" 1409 vyměnil plebán Rameš kostelní majetek s Hynkem
z Al—rsbachu: plebán postoupil Hynkovi mlýn 5 rolemi a
Hynek za to dal kostelu allodiální dvorec s dvojím poplužím;
vyšetřoval petr. děkan Dobrušský. plebán na Dobeníně.2)

Cernčice.
1569 Crzncziecz. () gr.1584 Czernczicz.

panství i podací domácích pánů. kteri se psali z Černčic
»a dlouho zde panovali.

1555 Jan a Vilém. bratří 7. Černčic Bernard. po
rcsig. Dobřemila;

1571Jan z Černčic : Záviš, po 'j' Bernardu:
1591 Vítek. probošt sv.-jilský, a Arnošt a Vilém. bratři

z Černčic -—Albert. po 'j' Záviši;
1409 Vítek, probošt sv.-jilský. a Oldřich z Černčic

= Davel (z Chvalkovic)ss. Albertem:
1409 a 1411 plebán N., děkan Dobrušský. úvodcem

v Třebešovč a Dobrušce.

"l“ 1589 vyplatil Aleš. rytíř ze Slavětína. 51/2 kopy kapi—
tálu. čímž byl vykoupen úrok, jenž ze vsi Vršovic kostelu
vycházel: za to zajištěno 1/2 k0py úroku' v Černčicíchf')

'j'14OB spor mezi plebánem Albertem a Oldřichem
z ernčic narovnán tak. aby odváděno bylo úroku 1/2 kopy
ze vsi Lhota, V2 kopy z Osné a '/g kopy z Osečku a
sutý desátek všeho obilí mimo proso z 1 popluží a ze
2 popluží druhdy pana Viléma; narovnali: petr. děkan Do—
brušský. a Záviš, plebán Dobrušskýfl

Vikáři.

1405 Diviš z Talmberka. vykonavatel testamentu Viléma
z Černčic. věnuje kostelu 7'1'9 kopy a 10 gr. úroku ze vsi
Dřepych, aby plebán držel druhého vikáře mimojednoho
od starodávna; —_ mnohé povinnostiů)
—*iLiTEr. vm.5.9.

L') Tami. V. 44.
a) Tami. Xll. C. 9.
*) Tami. vm. A. a.
r') Tami. V. 655.



bkuhrov.
1569 Skuhrov, 3 gr.

panství i podací pánů na Skuhrově; za řádění Brani—
borů vládli na Skuhrově Drslavici. 1) po nich páni zLomnice
(mor—.);2)ještě r. 1383 Vznata ze Skuhrova, viz Javornice
v dekanátě Kosteleckém: po Lomnických drželi Skuhrov
pp z Meziříčí a od nich ici r. 1387 koupil Půta z Častolovic. )

1390 Důta z Častolovic = Bušek (z Týniště)ss. Šebkem;
1390 .. =dOn dřej (z Rycbenberku) ss.Buske
l403 Anna vévodkyně Osvětim. a její syn Půta 2 Ca

stolovic — Václav po "|“Ondřeii.

Dřepycby.
1369 Drzipich. 3 gr.

podle obdarováni kostela z r. 1361. viz dole vikář, pa
třilo podací pánům Dobrušským. ale již r. 1374- obievuii se
jako patroni domácí vladykové.

1361 Budek plebán kostela sv. Drokopa: viz dole:
(1364- na listině Opočenské podepsán jest vladyka Záviš

z přepych. Lib. Er 161)

1374- po-T Budku; a) Záviš 7. přepych : Václav.
ikoláš ,. : Benešf)

podle následuiíciho zápisu nebyl ani jeden. ani druhý
potvrzen. nebof 1375 gener. vikářnechtěl potvrditi Klementa
Holuba. ienž po '1' Budkovi presentován byl?) byl však přece
potvrzen, když překážka odstraněna byla. 'nebot roku 1413
děje se zmínka o Klementu Kolumbovi. plebánu v Dře—
pyšícli: byl svědkem na listině Častolovské. ')

. Vikář.

1361 plebán Budek: Mutina & Sezema z Dobrušky
věnují kostelu Panny Marie a sv. Prokopa z () lánůvLazci

;) Mutina Siulirovský. Dalimil. Drum. D. Č.l lll.
3)r 13 as ze Skullhrova. Regesta 111.233.
=)Arch. C. 111.467 .. u 49
') Soud Ak. l. 70. 79.
)Tamt 1.116.
6) Lib. Er. X. B. 8.
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plné desátky každého zrna s loukou na vydržování vikáře:
svědkové: děkan Dobruš. Domek: plebáni: Svach ze Ska
lice. Janek z Opočna a petr z Týniště. 1)

V sousedství. Dřepych patřily kostelu Dražsk. vsi Čanka
&Mokrý.

Solnice.
1569 Solnicz. 9 gr.

Panství i podací pp. na Skuhrově.
1521 Jan z Meziřící—Lomnice a jeho synové Vznata.

Tas a Ješek odevzdávají kostel Solnický klášteru Zderaz..
aby jej osazovat svým konventuálem & aby mimo plebána byl
zde ještě druhý kněz; r. 1555 papež toto postoupení potvrdila)
Rod Lomnických na Skuhrově byl spřízněn s pány ze Svá
benic. kteří byli příznivci kláštera Zderaz.; jejich vlivem se
bezpochyby ono postoupení stalo. Ale Zderazští se zde dlouho
neudrželi. nebot r. 1559 Jan a Vznata ze Skuhrova odevzdá
vají kostel Solnický klášteru Cyriaků v praze.)

1559 senior Cyriaků ; prof. Velík, po'j' Františku.
V papež. potvrzení z r. 1595 opakováno postoupení zr. 1559

kostela sv. Jana Křt. „s rolemi, lukaini. lesy, pastvinami,
mlýny, masnými krámy".*)

1561 senior Cyriaků — prof. Jan, po 1“ Velíku;
1597 „ „ “ prof. Jakub, po Janu. jenžse

stal převorem.
14-00 po “j" plebánu Jakubovi papež providoval ku

kostelu světského kněze Ondřeje plebána ve Skuhrově ")týž
musil se však příti s prof. Maříkem (Mauricem), plcbánem
ze Žiželic. jenž se udržel; Ondřej zůstal ve Skuhrově.

14-02 Mařík správce kostela Solnického. obdržel od
papeže piavomoc. aby visitoval a reformoval kláštery svého
řádu v Čechách Polsku a Sasku.)

') Lib Er. 1.80
|*) v Čance a Mokrém by.lo na výročí. pro kapitulu Pražsk. koupeno: r. 1590

5 kop úroku: 1590 od jineho 50 (?))ukop. 1590 2kopy. 1592 12 kop 1595 4kopyArch. kapit. XVIll. 14. 16. 20. X.
) Regesta 111.205 a IV.3000?
) Lib. Er. 1. 7.

*; Dr. Krofta: Monum Vatic. V. str. 577." Tai-nt. V.. str. 920.
0) Tnmt. V. slr' 1121.
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14-08 na Žádost plebána Maříka a osadníků povýšil
papež farní kostel v Solnici na klášterní. aby tam bylo alespoň
6 protessů.') \

14—17Mařík, převor kláštera Dardubského, Litomyšl. diec.,
a generální převor : prot. Vavřinec, po Maříkovi.jenž
se stal gener. převorem: odpírala Anna. vévodkyně Osvětimská
(paní na Skuhrově). se synem Důtou z Častolovic. řkouc. že
řeholníka nepřipustí: ale Vavřinec se udržel.

14-55 gener. převor Vavřinec =< prot. Tomáš. po Va—
\řinci. jenž se stal gener. převorem.

. Voděrady.
1569 Vodyerad. 4- gr.

panství i podací držitelů domácího vladyctví. jež r. 1580
již drželi pp. na Skuhrově.

1555 Budivoj z l_iČna. poručník sirotků po Radslavu
z Voděrad Jan Slavík. po “] ?

1565 Miroslav Srp (vedle psán z Voděrad) * Mikoláš
(od sv. Martina v Hradci) ss. Janem:

1565 Miroslav Srp z Voděrad Benedikt (ze Světí)
ss. Mikolášem;

1568 Miroslav Srp z- Voděrad = Sulek (z Heřmanic
u plesu) ss. Mikolášem;

1580 Vznata ze Skuhrova —-Ondřej. po "|" Sulku;
14-00 zmínka o plebánu Matěji. viz dole;

"1407 „ .. „ „ (Soud. Ak. V. 352);

14-29 Anna. vévodkyně Osvětimská (paní na Skuhrově).
a syn Důta z Častolovic - Jan, po resig. Jakuba; „pří—
stup nemožný".

Vikář.

1400 plebán Matěj předkládá 2 listiny Důty z Často—
lovic, podle nichž plebán za 65 kop koupil od Půty 11,2allo
diálního dvoru ve Voděradech; druhou polovici dvora věnuje
Půta na vydržování vikáře: ale kostelní podací na dvoře
váznoucí a herni si Důta pro sebe vyhradilgl

*) Rukap. Kapit. xxw. 9.
*) Lib. Er. Vl. T. 3.
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Upice.
1369 Vpicz, 3 gr.

Panství i podací pp. na Vysmburce.

(Kolem r. 1530 postoupil Arnošt z Hostyně Crhovi & Heyma
novi z Dubé na Náchodě hrad Vysmburk s přislušenslvim výměnou
za Pardubice. |)

1359 Hynek & Jindřich, bratři z Vysmburku (z Dubé)
Jan. po resig. Petra;

1592 Hynáček z Dubé. jinak z Vysmburku : Marlin.
po "["Janu:

1395 „ „ „ „ „ —- Simon.
po “]“Martinu.

Nadaný oltář.
14-05 Eliška ?. Ratibořic. vdova po T Hynáčkovi z Vysm

burku. založila oltář B. Těla: nadání: dům a 5 pruty pole
v Upici, 1 kopa úroku ze Lhoty u Hořiček, 51/2 kopý
úroku ze vsi Přibyslavě u Krčina za souhlasu bratra Be
neše z Krčínafienž zboži v Přibyslavi má v deskách.“

Dobenin.
1369 Dobcnyn, 3 gr.

Panství i podací vlastnil si klášter Břevnovský k pro—
boštství Polickému.

(14-06 „ve vsi Provodově je dvůr s dvojím poplužim
a kostel na Dobenině slušíci ku kollatuře kláštera Břevnov
skéhofsl ale podací vykonávali iini _z důvodu neznámého.

1559 RuBin z Lochenic Martin. po "1“Řehoři:

1367 „ ze Starkova : Petr (oltářnik v Hradci)
ss. Martinem: Petr byl děkanem':

14-08 Vitek z Černčic : Jan (ze špitálu v Hradci) ss.
Petrem:

') Arch. Č. lV. 174.
*) Lib. Er. Vll. C. 10.
:) Emlcr. Urbóřc. s. 207.
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1409 Oldřich z Černčic --—-Radslav (z Bohuslavic) ss.
Janem:

14-17 : Petr. po resig. Maurice;
14-26 jinak 2 Ryznburka —"petr. po

etru;
"|“ r. 14-05 byl ku klášteru Břevnov. inkorporován kostel

sv. Václava v Dobeníně,') ale podle hořejšího podávání nebyla
inkorporace provedena.

Chvalkovice.
1369 Chvalkovicz. () gr.

panství i podací držitelů Chvalkovic.

V kostele je zazděn kámen. pocházející ze staré stavby.
prý s letopočtem 1304- (dle Bienerberga).

1370 petr z Chvalkovic : Ctibor (ze Zvole) ss. Vá
clavem:

1374 Střiza. vdova z Chvalkovic—— Svatoslav (ze
Skalice Č.) ss. Ctiborem;

1387 Stříza. vdova po Bavoru z Chvalkovic= pavel.
po “|"Svachu.

Tento Svach byl děkanem Dobrušským.

Nastoupil jiný lod.
14-08 Jan Šváb z Chvalkovic již 1391 viz dole : Al—

bert (z Černčic) ss. Davlem.

Nastoupil Opět jiný rod:
14-16 Dašek z Plesu na Heřmanicích = Václav (z Tře

bechovic) ss. Albertem. '
'l' 1391 patron Jan Šváb z Chvalkovic žaluje na plebána

Davla. že dal skáceti 42 velkých stromů. od předchůdců pro
pád potřeby zachovaných. v ceně 10 kop. že peníze kostelu
odkázané přijal a úrok si ponechal. že klienta (patrona?)
ve Skalici nectně pomluvil před plebány: Detrem z Dobenína.
děkanem Dobrušským. Matějem ze Zvole. děkanem Hradec..
Havlem ze Skalice a Hanušem ze Skalice 2)

_*)Výpis Vatíkan. lnnocenc Vll. v Zcmsk. Archivu.)Ru.kop Kapitol. XVlll. 17. opis Mus.



"I'"1408 rovnání mezi plebánem Davlem a Davlem Švá—
bem z Chvalkovic: Šváb zaplatí plebánu 10 kop. postoupí
mu 2 k. úroku_ze vsi Krabčic & bude odvádět desátky ze
2 popluží v Chvalkovicích & Krabčicíchf)

"]" 1409 Jan Šváb z Chvalkovic. prodav Daškoviz Heř—
manic ves Krabčice. převedl odtud kostelní úrok 2 kop na.
své dědičné zboží v Miskolezich a Clivalkovicích 'a za.
desátky z Krabčic odcizené dá náhradu. 2)

"|“ 1392 Stříza vdova po "]“ Bavoru z Chvalkovic. nyní
bydlící v Hradci Zdena ieií dcera 7. Bošína věnují kostelu
na výročí 4- kopy úroku z 1 popluží v Rodové & 2 kopy“
od úročníků v Krabčicích.“)

Třebešov.
1369Trzebessov. 3 gr.

panství i podací držitelů vsi.

1355 Albert z Ryzmburka= Jan (zDubence) ss.Jáne m;
(1366—1370 Rubín z Ryzmburka prodal kanovníkům Jaroměř

ským . . . nevypsáno eo;') že jim prodal Třebešov. ukazuie následu
iící podávání.)

1386 probošt Jaloměřský — prof. Mikoláš. po ?
1391 ,. „ — Beneš (oltářník v Často—

lovieích)ss Janem:
1393 „ „ Petr, po "[ Beneší;
1397 - rpof. Jan, po 1“ Petru;
1400 byl kostel inkorporován pke klášteru Jaroměř. ")

"]"14-09 plebán Ján; narovnán spor s Janem ze Zblova
2 kopy úroku ze vsi „Miskolez“_; komisaři: pavel, děkan

Dobrušský plebán v Černčicích. Rameš plebán v Kostelci.

()počen.
1369 Opoczna. 11 gr

V podbradi starobyleho veřeinčho hradu založili pp. z
Dobrušky město.

:ÍLŠŠEr. vm. D. "+.
9) Taull. lX. D. 3.

:šTaml. Xll. E. II.Pozůst. D. Z.
*) Dr. Krofta. Monum.9Va1íe. V. str. 675.
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Panství i podací pp. na Opočně.
1359 Mutina z Dobrušky= Jan po 1" Otovi.

Když se po smrti Sezimy z Dobrušky jeho synové Ště
pán a Jan oddělili. držel Opočen Štěpán jenž jej však po
několika letech prodal: — v Týništi podával již 1390 Důta
z Častolovic. 14-05 panoval na Opočně Krušina Z'Lichten—

burka tedy opět jiný rod; viz- dole kaplanství zdejší.
1394- plebán Janek; Důta z Častolovic „toho záduší

pravý oprávce“; viz dole.

14-15zmínka o pleb Konrádu Čelákovi; — svědek
na listině Častolovské. )

1" 1367 Sezema z Dobrušky věnuje kostelu Danny
Marie v Opočně 4-2 jiter lesa na kopci Křivina mezi Dře
pychy. Samechni'cí a Dobříkovem.)

“l“ 1594- plebán Janek vypůjčil si od Žolie z_Vrchonic
4-0 kop, jež vynaložil na stavbu fary vyhořelé s povolením
oprávcc toho záduši Půty z Častólovic; zaručil včřitelccó kop
úroku ze zádušních úročníků z Vesce Zaluňova Dřitočna.
„Bolehosčeť Lhoty. až by si celých 4-0 kop vybrala začež

slibila. že zjedná pro kostel 2 kopy úroku a vymínila si zdepohřeb.
Vikáři & škola.

1361 M_utina a Sezema z Dobrušky věnovali druhdy
kostelu Panny Marie v_ Opočně desátky ze .") lánů bez 3
prutů: jelikož tyto lány byly nyní emtyteusovány. dávají ná
hradou za ony (panské) desátky () prutů pole a vsi Dřitočna
a úrok z V.) lánu _a20 gr. úroku ze Zaluňova. též za—
hradu v Opočně s úročnim domkem. říčku ;.Lycski“ (?) od
občiny vsi Dřítočna až k mezim vsi Vranova; za to má vy
držován býti druhý vikář: mistra školního dosazovati a vy—
držovati bude plebán.)

Hradní kaplanstvi.
Na místě starobylého veřejného hradu ..Opočna" zalo—

žili soukromí majitelé, bezpochyby páni z Dobrušky, hrad
.) Lib. Er. X. B. 6.
') Tomi. l. 61.
8) Tumt. lV. 400.
') Tami. l. 31.
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soukromy 's hradní kaplí; byla—lizde již za trvání hradu ve—
řejného. zjistiti nelze. ale podle obdobných příkladů jest to
pravděpodobno.

14-05 Hynek Krušina: syn Jana Krušiny. seděním na
Opočně. a Jitka. vdova po témž Janu. zřídili při hradní
kapli sv. Ondřeje dvojí kaplanstvi; Hynek z Náchoda,
seděnim na Adrsbachu. byl totiž Jitce a jejím synům dlužen
200 kop: úrok z této jistiny, 20 kop. věnuje Jitka a synové
na zřízení dvojího kaplanstvi.')

Újezd bílý.
1369 Vgezd. 3 gr.

Panství nad Újezdem bylo. alespoň později, rozděleno;
část, totiž několik dvorů km.. patřila kc Skuhrovu. druhá
část s dvorem popl., dvory km. a kostel. podacím byla man
stvim jež drželi pp. ze Skalkky.

(1495 prodal Jindřich kníže Minslerberský. Pernštejnům: Sku
hrov . , ., olnici . . .. vÚjezdč dvory km.;1496 týž kníže prodal
Trčkovi dědictví manskve'. jež Prokop ze Skalky držel: na Skalce
tvrz, dvůr popl., dvory km. v Újezdci dvůr popl. dvory km. ve
Lhotce v Podbřezí a v Kamenici dvory km. )

1360 Ješek & Důta ze Skalky —Mikoláš (z Vam—
berka) ss. Václavem;

1361 „ „ .. „ „ = petr (z Brandýsa
n. Orl.) ss. Mikolášem:

1362 Jan ze Skalky: — \l'znata ze Skuhrova Řehoř
(7. Ranné. Litomyšl. d.) 55. 'Detre m.

Dodací právo Skaleckých později mizí.

1375 Vznata ze Skuhrova '"—-=Dětoch (z Jilemnice)
ss. ehořem;

1391 Půta z Častolovic (pánna Skuhrově)'rVojslav
z l_uhu) ss. Dětochem;

1393 „ Rubin (z Vamberka) ss.
Vojslavem;

,) Lib tr. lX
")pozůst. D. -ZUl.l5 473 o 461.
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1403 Anna. vévodkyně Osvětimská (paní na Skuhrově).
Mikoláš. po'j'Ru—

lnu;
1409 Matěj (ze Všestar)

ss. Mikolášem:
14-11 Franěk (ze Sedna—

žic) ss. Matějem;
14-18 =5vatos|av (z Úje

zda Bydžov.) 55. F rd ň k e m.

14-50 plebán zdejší N. byl vykonavatelem v Týništi.
Kostelní. původní věž jest stavba román.

Starkov.
1369 Starkov, I') gr.

panství i podací držitelů Starkova.
1567 Rubín ze Žampachu. jinak ze Starkova -— Šimon

(z Levina) ss. Haškem:

1570 Rubín ze Žgmpachu. jinak ze Starkova '" Jan.
po resig. bimona.

Nastoupil jiný rod:
1395 Matěj z Lípy. jinak ze Skel.= Mikoláš (ze

emonic)ss. Bartolomějem;
14-01 týž — Matěj (z Dobřan) po 1“ ?

14—15„ seděním na Hrádku (?) Václav (z Vintí
řova) ss. Tomášem.

Hronov.
136911ronov.3 gr.

Podle názvu založen byl bez pochyby od Hrona. předka
pp. z Náchoda. v 2. pol. 13. stol.

Panství i podací pp. na Náchodě: (dočasné pány viz
Náchod).

1559 páni z Náchoda. řeč z Dubé Jaroslav. po
resig. Alberta:

1.377 Agneška. vévodkyně Svídnická = Mirek. po
j Jakubu:



1390 Důta z Častolovic Semislav. po “|“Mirku:
1399 Theodorik z Janovic ; Jaku b. po odchodu do

Náchoda Semislava.

Hořičky.
1369 Horziczka. 3 gr.

Panství i podací držitelů Hořiček.
1357 Běta. vdova po 1- Lidhéři z Hořiček = Vitáliš

(ze Semonic) ss. Detrem:
1358 táž. Heřmana L-idhéř z Hořiček == Jan. po

1—Vitališi.

Nastoupil iiný rod. Ryžnburských.
(1376 Rubín z Hořiček. viz Zálezly. vlastně z Ryžn

burka. viz C hotčbořice.)
1380 MladotazRyžnburku- -Miko|áš, p_o'l'Řeháku;
14-05 Beneš z Ryžnburku; — Hanuš z Chlumu. seděnim

na Litoboři ?? profess Břevnov. Nevl as. po “|"Jan u.

burku louku u vsi Chlistova s částí lesa u potoka.

14-07 zmínka o plebánu Nevlasu: (Soud. Ak. V. 314).
1“ 14-00 plebán Jan koupil od patrona Beneše 2 Ryžn—

')

Zálezly.
_ 1369 Zalezlicz. 3 gr.

Dodací dočasných pánů vsi.
1367 plebán Jakub a patron Nevlas ze Skalice.

viz dole.

Nastoupil po Skalických jiný pán:
1371 Ješek z Lichtenburka. petr. po “I' Jakubu:
Nastoupil iiný pán:
1376 Rubin z Hořiček (Ryžnburku) = Řehoř (z Hab—

řiny) ss. Janem.

Nastoupil opět jiný rod;
1378 Hynek z Náchoda-Dubé --' Řehoř (ze Zaluňova)

ss. Detrem:
ml)—E."F_r.v. m.
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1395 Hynáček z Vysmburku—Dubé = ? po “|" Hrzku;
(Náchodšlí drželi Zálezly k Vysmburku)

Vikář.

1367 plebán Jakub; Nevlas ze Skalice na vydržování
vikáře věnuje kostelu Panny Marie a sv. Bartoloměje 3 kopy
& 21/2gr. ze vsi Dosadova a 2kopy bez 2gr. zVýrova.')

Cernikovice.
1369 Crunov.0. „chudý“. někdy 4- gr.: 1384-Grunov.

„alias“ Czrnyekovicz.
panství i podací pánů na zdejší tvrzi.
1374- Kolda ze Žampachu. pán na Cernikovicích = Boh u—

nek, po TMarlinu:
14-07 .. „ :Olmar,po'|'Bo

hunku;
14-15 .. „ ; Erasmus (ze

Žamberka) 'sls.Olm'ere m.
"|" 1405 Buzek z přepych prodal kostelu 1 kopu úroku

v Dřepyších.“)

Dobrý.
1369 Dobri. O, ..chudý“.

panství i podací od neznámé doby kláštera Svalopol
ského; viz tam.

1367 Opel Svatopolský prof. Vavřinec. po “|"J'anu;
1393 .. „ ' : prof. Martin. po resignaci

Va v ř i n c e.

Slavoňov;
1369 Slavonov, "3 gr.“

panství i podací pp. na Frymburce: viz Zákraví. Olešnice.
Hrádek. '

1377 plebán Hrzek mčl' nějaké rovnání se Sudou.
plebánem v Krčíně: (Soud. Ak. Vll. 206)

1) LibÍ—Er. |. oa.
“') Taml. V. 607.



1596 Stěpán 'z Opočna. jinak z Dobrušky = Vít. po
rzku:

14-17Jan z Opočna. seděním na Frymburce = Jan,
po T Vítu.

ZákravL
1569 Zakravie. 2 gr.

Dodací dočasných pánů na Frymburce. kteří se často
střídali.

1562 Čeněk z Lipého == Ješek (z Hrádku. Dobruš)
sss. Petrem:

1565 Jan řeč. Jura. kastelán Krakovský (ch Čeňka
z Lipého) — Jan (z Bohušína) ss. Janem;

1565-Jan z lichtenburka (— na Frymburce) Kl už.
z ermné) ss N.

1566 MikoláLš (z Bertoldivilla
Broum) ss. Křížem;

1574- Štěpán z Dobrušky- * Jan (z Kocléřova) ss. Mi—
ko laše m;

1577 Jan „ Ja n (ze špitálu v Hradci)
ss. J a n e m.

Olešnice.
1569 Olesnicz; O. ..chudý".

panství i podací pp. na Frymburce.
1554 Matouš z Frymburka : Mar1in. po "l“Malo uši:
14-15Jan z Dobrušky. seděnim na FrymburcefTMi koláš,

o + Matěji.

Cermná.
1569 Crymna. 4- gr.: 1584-Czrmna.

Nyní v Kladsku; český jazyk se tam podnes z části udržel..

Hrádek.,
1569 Hradek. o, „chudý“; 1584 2 gr.

panství i podací pp. na Frymburce.
1562 Čeněk z Lipého == Martin. po odchodu do

Zákravi Jana:
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1364—Alžběta z Lipěho. vdova po "[“ Jírovi, kastelánu
Krakovském =—Matěi. po 1"Martinu:

1564- Jindřichz Lipěho Jiří. po 1" Matěji:
1566 Jan z Lichtenburka —<Víšek (z Velin, Litomyšl.

. ss. ?

1367 Hynek z Náchoda—Dubé Jiří (z Verniřovic)
ss. Víškcm:

1576 Štěpán a Jan z Dobrušky = petr (z Nekoře)
ss. Jiřím.

1“ 14-07 plebán Martin: Rynart z Nedvězí věnuje kostelu
1 kopu úroku z Nedvězí na výročí. při němž má přislu—
hovati klerikf)

Z podávání ve Slavoňově. Zákravi. Olešnici. Hrádku
& Dobřanech poznáváme dočasné pány na Frymburce.

Dobřany.
1369 Dobrzani. O. „cliudý“.

panství i podacíDrslaviců, kteříje později drželi k Opočnu;
když se Opočenšti bratři těpán a Jan oddělili. vzal Jan
Dobřany a držel ie k Frymburku.

lból plebán Mikoláš: Sezema a Mutina z Dobrušky
věnují kostelu sv. Mikoláše dvorec s půllánemv Drovozu;
pečeti“ přivěsili: Domek, děkan Dobruš.. & plebáni: Budek
7. přepych a Bernard z Černčici)

1362 Sezema z Dobrušky Řehoř. po'l' Mikoláši;
1391 Jan z Frymburka, z rodu Dobrušských :'—'-Hen—

slin. po "1“Řehoři:
1569. „ Tomáš (2 Nekoře) ss. Hen-—

slinem;
14-01 0 .. : Kříž. po odchodu do Star—

kova Tomáše.

Machov.
1369 Makov. O. „chudý“_

Danstvi'i podací držitelů Machova.
5) E\; Er. v. 742.

?) Tumt. l. 32.
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1354- Hanus 7 Eberspachu Vavřinec. po 1“On—dřeii;
1369 Záviš ' Kříž (7.- Berloldívílla) ss.

Detrem:
1370 .. —_Jan (oltářník v Chotčvících)

ss. Křížem:
1411 „ _Detr; po "|" Detruz
14-14—Hanuš ——Duchek. po 'l' Delru:

Bohušín.
1369 Bóhussin. 2 gr.

Danslví i podací pp. na Vysmburce; viz Úpice.

1358 Hynek z Dubé seděním na Vysmburce —Jan
01" Theodoriku:

1363 lýž—_ Jan (ze Zákraví) s_s.Janem: *

1367 Hynek a Hynáčekz Dubé. páni na Vysmburku
===:Jan (z Čermné Litomyšl. d.) ss. Janem;

1368 Hyneka Hynáček z Dubé ——Marlin, po T Janu:
1396 Hynáček z Vysmburku _ Budivoj. po "|“Martinu.

Verneřovice České.
1369 Bernherivilla, 2 gr.; 1384- Vernherivilla.

Dodací dočasných držitelů vsi kteří se často střídali.

1356 (úvodce plebán z Dolice); Rupert, purkrabí Hra—ecký—_ Rynard 2 N. .(zápis ie nesroz
, umilelný) ss. Decoldem.

Podle následuiícího zápisu nebyla tato směna provedena.
1357 (úvodce plebán „in Dlako'l patrně Stárkov) Hereš

zRožďalovic—_ Jan (z Derloldivilla)ss. Decoldem;
1366 Čeněk ze Žampachu — Jíří po “|" Benediktu:
1367 Hynek z Náchoda (poručník?) Víšek (z

Hrádku) ss. Jiřím:
1371 Rubín ze Žampachu : Ja n. po “|“ ?
1372 Hynek z Dubé—Náchoda (na Adrspachu) _—Filip.

po “|"Míkoláši:

1407 .. z lÁdrspachu—Náchoda " Václav. po'l' Fi—lpu:
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1415 Hynek z Adrspachu—Náchoda Marlin. po resig
áclava;

1418 „ „ Vít. po resignaci
Martina.

Rtynoě._1369 l'lrytyny,0 '„1399 4_gr.

Danslví i podací pp. na vysmburce; ale r. 1397 byli
presentování 2 kandidáti. z čehož vysvítá. že zde byli 2 pa—
troni; bezpochyby si vlaslnil hlas domácí vladyka _*)

1368 _l'lynek & Hynáček z Náchoda, páni na Vysmburku
Jan (z Bohušína). po "l“Martinu;

1371 Hynek. &Hynáček z Náchoda = Petr. po ] Janu;
1382 ? Marlin (oltářník. v Praze) 55. Otíkem;

(Soud. Ak. ll. 149)

1397 spor; a) Janek &Hynek, synové l'lynáčkovi presen—
lovalí Šimona. jenž však ustoupil: (Soud. Ak ll 285) b) ne—
imenovaný patron preseníoval Dříbyka. Výsledek není znám.

Není v Rejstříku desálkovém:

Deštná.

Panství i p_odacipp. z Dobrušky k Dobřanům. po r. 1358
obojí kláštera Svalopolskélío; v_izlam.

1358 „Dieczin“: Sezema z Dobrušky Pelr. po 1" Mi—
koláši;

1361 opat Svalopolský——-—Jindřich,_ po TMikoláši;
1402 „ Lukáš, po “1"N.

) 1386 iednáno o pozůslalosf Mikšikn. jenž měl něco ve Rfyni n Roznavicicb.
DD.Droclnmn1.f.8.



V. Děkanát Dvorský
(též Trutnovským zvaný).

Známí děkani:

1360 Jan. plebán v N.. děkan Trutnovský: viz Staré
u y:

1367 Jan. plebán v N.. děkan, viz Cholěvice: lenlo děkan
Jan byl bezpochyby plebánem ve Vlčicích:

1391 N., plebán v Brusnici, děkan; byl úvodcem
v Ml. Bucích:

1397 Václav. ,. „ „ ., (Soudní Ak.
HI. 289): zemřel v Brusnicí 14-12.

14-15N.. plebán ve Vlčicích. děkan; viz Ždár.

Dvůr Králové a Hradiště Chcuslníkovo.
1369 Curia cum Gredist. 45 gr.: 14-05 Curia cum

Gredisch.
Ve Dvoře kostel farní. v Hradišti Choustníkově filiální.

před založením purkrechfního měsla byl zde slarodávný ve—
řeiný „dvůr“ čili hrad a bezpochyby lěž kostel.

Danslví i podací královo, ale časlo v zástavě.

1270 Gotl'ried. plebán ve Dvoře; (svědek. Regesta IV.
728

1357 král : Střílek (od Danny Marie na Louži
vDraze) ss. Hankem:

1360 .. Mikoláš(ze SLTrulnova), po “|"Střízku:
1363 iměnem krále dvormisfr král. = Jakub. po “] Mi

oláši;
1375 Anežka, vévodkyně Slezská (vdova po Bolkóvi.

jemuž byl Dvůr zapsán) _ Jan (z Unhoště)
. ss. Jakubem:
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1580 táž == Ctibor (ze Svémyslic) s. Janem.
Aneška držela Dvůr ještě 1590, viz dole nadání; ale

brzy potom byl opět královským.
1590 plebán Jindřich, viz dole:
1405 .. Jan (Soud. Ak. lV. 2361:
14-11 ,. Jan Sova. viz dole nadání:
1419 král : František (ze Žlunic) ss. Jane m;
1454- .. Mikoláš. po 'j' Pavlu: ——„přístup ne

možný“;
1454- .. : Jan, po resig. Mikoláše; „přístup ne

možný“.

Vikáři.

1590 plebán Jindřich: se svolením Anežky. vévodkyně
5le7ské. paní města, zaručili měšťané z nashromážděných od
kazů 8 kop úroku ze vsi Rinoldshaynu. již koupili. aby
plebán vedle 5 vikářů byl sám čtvrtý, a aby každodenně
na úsvitě sloužena byla matura. 1)

14-11plebán Jan Sova přijal 100 kop věnovaných ko—
stelu; za to vykázal s bratrem Buškem k záduší 10 kop
úroku z Libčan. jejž tam. v Libčanech. mají. aby vydržován

v 2)byl ještě jeden kněz. vedle dosavadních Čtyr.

Nadání oltáře & zmínka o škole.

1559 z darů pojištěno bylo 5 kop úroku na založení
oltáře; presentován k němu byl Mistr Jan. rektor školy „naší“.“l

1415 založil měšťan věnem 10 kop úroku oltář sv.
Kateřiny.*)

trutnov.
1569 Trutnov, Civitas. 4-5 gr.

Trutnov slul původně Úpa. jež i s okolím do r. 1298 patřila
morav. pánům ze Švábenic ldikovi (Jiljimu) & jeho synu Vítkovi.

l260_odevzdal ldík z Upy Křižovníkům Zderazským5) farní
kostel v Upě i se špitálem zde nově založeným: ku Špitálu věnoval

') Lib. Er. 111. 324.

*) Tumt. xm. 'v. 10.
“ Spojení s klášterem Zderaz. zdědili Švábeničtí po příbuzných Hrabiširích,

kteří klášter založí i.
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vsi Libcč :: chrný mlýn. 1 lán desátý díl ze všech pokut v kraji
Úpském. plný desátek z vlastních dvorů a 2 kape. jednu vedle
špitálu, druhouv městě Brusnici. )

1260 biskup Jan vymezuje osady k farnímu kostelu příslušné:
Úpa první. Úpa druhá. Humburky čili Vogschi“, Stará ves. „“Doredit
(poříčí), Ostrožnice Boletina. Lysá Libec= Debrný. Boušovice. 2)

1283 papež potvrzuje Zderazským drženi kostelů Panny
Marie a sv. Petra v Úpě, jak jim to druhdy ldík z Úpy postoupilř)
R. 1301 byl Trutnov již měster'n král.: král Václav ll. potvrzuje
tohoto roku špitálu, co mu věnovali ldík a jeho syn Vítek. „tehdy
pán města", totiž z okolí města Upy, nyni našeho. a 2 krámymasné,
2 chlebné a 2 ševcovské, pro potřebu špitální užívání lesů, jež jsou
nyní naše. & soudnictví nad poddanými špitálními.

Vítek loto věnování učinil- 12975) Úpa-Trutnov stala se tedy
městem král. mezi 1297—1301; r. 1298 sídlil Vítek již na Heřma
nicích; viz tam v dekanátě Mýtském:

Farní kostel byl inkorporován a osazován professy Zde—
razskými.

1357 probošt Zderaz. N.. po resig. prof. Alberta;
1359 administrátor proboštství f:- prot. Albert. po

rcsig. prof. Oldřicha:
1362 probošt = prof. Oldřich. po resig. Alberta.
Správcové farního kostela, vesměs protessi, se často

střídali: posledni:
1417 probošt prot—.Jakub. po resig. Mikoláše.

Nadané oltáře.

Roku 1360 založeno bylo oltářnictvi 6 kopami úroku:
z Vigansdorfu. z masného krámu v Trutnově a 3 kopami
z Trutnova:"l obročí bylo osazováno. ale nebylo potvrzeno.
poněvadž probošt Zderaz. jako patron a plebáni se zřízení
vzpírali: r. 1397 oba svolili a oltářnictví sv. Vavřince

bylo kanonicky potvrzeno; věno: 5 kop úroku ze vsi Rubenice, ' kopy z masného krámu &/2 kopy ze vsi A\,blanova
jinak Vigansdorfu. ')

1) Regesta ||. 95.

*) am l. 804 .civitatem nunc nostrnm' .
*) Tami. ll. 761.
5) Lib. Er. l. 19.
7) Tumt. IV.-175.
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1409 založili měšfané oltář sv. Panen mučenic. na—
dáním 7 kop úroku z domácího majetku')

podle zápisu z r. 1260 byly zde 2 kostely: Danny Marie
a sv. Detra.

panství nad městem a krajinou okolní bylo královské.
bylo však často dlouho v zástavě.

Starý Trutnov.
1569 Trutnov villa. 12 gr.

Obyvatelé původní Úpy byli ze svého původního sídla
vypuzeni. když zde vysazeno bylo město. aby novým měšfa—
nům, přivolaným němec. kolonistům, uvolnili místo; byli však
opodál za hodinovým městským hájemstvím. ale na panství
král. usazeni, a dali svému novému domovu přívlastek „5tarý“.
Takovým způsobem vzniklo mnoho osad. řečených „Starý";
(některé osady s přívlastkem „Starý“ isou ovšem skutečně
starší než jejich noví imenovci).

Panství i podací královo. nebo toho. komu bylo král.
panství Trutnovské zastaveno.

1515 Jan z Vartenberka (zástavní držitel panství Trut—
novského) odevzdává patronátní právo kostela v Starém
Trutnově klášteru Zderaz. ve prospěch špitálu v Novém
Trutnově. 2)

1555 ordinován byl na titul kostela v „Trutlini villa“
Míkoláš.")

1558 král : Mikoláš. po'l'Janu. Karel lV. neuznával
zadávání korunních práv kostelních, a zadaná opět koruně
vrátil: zde však Zderazští podacího opět brzy 'nabylí.

1561 probošt chrazský -—,Tomáš. po odchodu do
Dvora Mikoláše:

1566 Mikoláš (z Olešnice) ss.
Tomášem;

1569 „ : Bartoloměj (z Olom. d.)
55.Mikolášem;

2) Regesta III. 55.
“) Tadra. Cancellaria Arm-sti.
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1571 probošt Zderazský : Mikoláš (ze Světí) ss.
Bartolomějem:

1580 „ = Petr (z Dolní Brenné)
ss. Mikolášem;

1584 zrnin. o plebánu Pešikovi; (Soud Ak ll. 289)
1586 probošt Petr (7. Ratboře) ss. Mikolášem:
1595 administrátorproboštství v-Mikoláš. po 'l' Petru;
1404 probošt == Petr (ze Star. Buků) ss. Václavem;
1411 „ = Jan (ze Starých Buků). po resignaci

těpána:
1418 Jan (z Vlčic) ss. Janem:
1418 Mikoláš (z Hostinného) ss. Jancm.

Staré Buky.
1569 Antiqua tagus. _15gr.

Panství i podací držitelů 51. Buků.
1560 plebán Heřman; viz dole:

1564 Mikoláš_ze St. Buků. iinakp z lmpnic —Hrzek.Heřmanu:
1569 _Benedikt po resignaci

Heřmana;
1570 „ .. .. = Bohunek, po resig. Be

nedikta:
1571 týž Mikoláš (z Biskupic) ss. Bohunkem:
1579 .. = Konrád. po "["Mikoláši.
Nastoupil iiný rod:
1400 Ješek z Pilínkova — Mikoláš. po 1“ Kunši.
Nastoupil opět iiný rod:
1405 Niček ze Ždánic (dole psán ze Starých Buků)

= Petr. po resignaci Mi—
koláše;

1404 7—Václav (ze Starého Trutnova)
ss. Petrem;

1407 .. ze Starých Buků =. Jan (z Pecky) ss.
Václavem:

1412 plebán Štěpán. viz dole;
1419 Václav ze Zdánic Martin (oltářnik v Hostin

ném) ss. Štěpánem
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Před r. 1412 Niček. majitel zboží ve Starých Bucích.
zatopil novým rybníkem zádušní louku: náhradou dal kostelu
za plebána Jana 1 kopu a 4- gr. úroku. před svědky plebány:
Janem z Vlčic, Janem v Trutnově. Petrem v„Zahor"(Ždáru).
Když plebán Jan odešel. a patron Štěpána presentoval.
souhlasil též Štěpán; povinnost: výročí s kaplanem.. kle
rikem a oltářníkem. potvrzeno 14-12před: Janem, děka
nem Dvorským. plebánem ve Vlčicích. Janem. plebánem
z Trutnova. a Janem ze Star. Trutnova')

Vikář.

1560 plebán Heřman; Mikoláš z lmpnic věnuje kostelu
Danny Marie a sv. Kateřiny 7 kop úroku ze Starých Buků.
Žďáru a Dilinkova na vydržování vikáře: svědek Jan. děkan
Trutnovský. 2)

Nadané oltáře. _
1. 1555 Vintíř a Jindřich zlmpnic presentují k oltáři

sv. Kateřiny. znova založenému. Lipmana z Trut
nova.

2. 1565 Mikoláš z lmpnic presentuie k oltáři sv. Mi
koláše.

Mladé Buky.
1569 .luvenis tagus, 8 gr.

Panství i podací k Trutnovu. ve smyslu „král. hrad“.
]enž však býval zastaven.

1558 heitman Trutnovský (iménem krále) = Linhart
(z Heřmanic u Dlesu)lss. Janem:

1565 vévoda Svídnický jménem krále Heřman. po
einišku. '

Brzy nato bylo králov. panství Trutnovské zastaveno
Bolkovi, vévodě Slezskému. jenž držel též Žacléř; Mladé
Buky byly od té doby spravovány ze Žacléře.

1567 Bolek. vévoda Slezský = Jindřich. po ] l'leř—
manu:

.) Lib. Er. VlX. O. 7.
?, Ta'nt. l. 24.



1370 Hynek ze Sedlece (téhož roku psán iesl u Born
tlosu „kastelán na Žacléři") Konrád, po
"|“Jindřichu:

1372 týž = Jan. po resig. Konráda:
1391 Detr z Meynvaldu na Žacléři > Jan. po odchodu

1395

1399

do Krchleb Ja na:
„ ,. — Petr (z Schón

bei—gu)ss. Ja n em;
.. .. = J a n (z Borntlosu)

ss. Detrem:
1424- Gocz Sedlický. seděnim na Žacléři Jan. po

resig. Detra.

Dilinkov.
1369 Dilongivilla, 7 gr.; 1384 Dilung'ivilla.

Panství i podací držitelů král. panství Trutnovského.
1357 král > Mikoláš. po 'l' Janu:
1362 = Jindřich. po resig.Mikoláše:
1363 vévoda Svídnický jménem krále ——Jan, po

1“Janu (?):
1368 Bolek. vévoda Slezský (zápisný držitel král. panství

Trutnovského) = Petr. po res. Jana:
1371 Anežka, vévodkyně Slezs. (vdova po Bolkovi)

= Martin (z Martinkovic) ss. Deti—em:
1382 ? = Jan (z Heřmanic) ss. Martinem: (Soud.

Ak. 11. 145).

V době následující vidíme Dilinkov v soukromém
držení pánů či manů „z Dilinkova". "

1388 Ješek Silber z pilingsdorlu : Mikoláš: (z Tel—

1395

"1402

14-06 »

micdorfu) ss. Janem:
= Mikoláš (oltářník

v Chrudimi) ss. Miko—
lášem:
: Jakub. po resig.

Mikoláše;
: Jan (ze Šonova)

ss. Václavem.



Nadaný oltář.
14-17Mikuláš Silber z Dilinkova založil oltář Danny

Marie a sv. Vavřince: nadání: & kop úr. z Dolního
Dilinkova. 1)

Hostinné.
1369 Arnau. Civitas. 27 gr.

panství i podací původně královo. ale již r. 1316 ie
držel Důta z Turgovaf) ještě 1354. viz oltář. Ze zápisků
z r. 1359 a 1360 vysvítá. že král panství Hostinská Turgov—
cům odňal, viz dole: — r. 1383 zde panovali opět Turgovci:
viz Olešnice.

Za. času krále Václava ll. měšťané Hostinští, povrhše
starým titulem kostelním, chtěli si zvoliti' při zamýšleném
posvěcení kostela titul Panny Marie na škodu cely
v Heinrichově (proboštství Opatovskě u Vrchlabí)"l

Za krále V... (áclava) zmínka o plebánu Arnov. Al...
kaplanu králf)

1316 zmínka o plebánu „Arnovském“ Dčtlcbu.5l
1360 vévoda Svídnický Bolek dvormistr král. — Jan.

anu; , _
1391 Henslin z Hostinného. jinak 2 Turgova = Jan.

po 1“ Janu.

Brzy nato nastoupili iini páni:
14-18 Jan Krušina z Lichtenburka. seděním na Hostin

ném : Jan (ze Star. Turgova) ss. Mikolášem.
V Seitech podával Krušina již 1402.
14-36 _Hynek Krušina z Lichtenburka = Hašek. po

res. Jana.

Nadané oltáře.

1354 založil Jan z Turgova „v městě našem'f oltář
sv. Kříže; nadání: úrok ze Sejfů. 15 kamenů loie ze 3 mas—
ných krámů v městě a plný desátek ze všeho obilí z dvorce

1) Lib. Er. XI.

:) Regesta Ill. IPMS.9).Tamt ". 100
') lnmt. ||. 1076.
5) Tami. lil. 128.
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před městem: roku_1559 potvrdil založení Durchard, hrabě
Magdeburský. dvormistr králův. iemuž řečené město s příslu—
šenstvím připadlo')

14-19Krušina ?. Lichtenburka presentuie k oltáři sv.
Jana.

(1457 Hynek Krušina zapsal manželce věno na dědinách man
ských: v Hostinném. Seitec. Lauterwasser. Prosečné, Arnstortěř)

Lanov.
1569 Lignav (zkomoleno) 15 gr.; 1599 Langnov.

panství i podací královské. k panství Trutnovskému.
1562 král :. Tomáš, po 1“ Jinndřichu;
1562 „ == Jan. po "|" Tomáši;
1566 vévoda S.Víclnický(Bolek) “— Dětoch (z Radíme)

ss. Janem:
Dozděii od Trutnovského panství odděleno; nastoupil

jiný zápisný pán: _
1594- Čuch ze Zásady, maršálek král. — Detr (ž Ji—

lemnice) _ss. Janem:
1598 .. =—-Kříž (ze St. Deky)

. ss. Janem:
14-55 p.. „ : Hašek. po 'I'Mi

koláši.

Olešná.
1569 Olesna. 6 gr.

Panství Trutnovské (k hradu). podací kláštera Zderaz.
1297 Vítek z Úpy a ze Švábenic dává klášteru Zderaz

skému patronátní právo kostelů: v Bernarticích. Olešné
a Valbeřicích.3)

1554- probošt Zderaz. '—'Jan. po resig. Jindřicha;
_1555 „ ,. = Mikoláš zN. .. ss. Janem;
1561 ,. „ : Mikoláš (z Heřmánkovic.

Broumov.)ss. Mikolášem; (kostel v Olešné
a jeho filiálka v Bernarticích);

:) Regesta ll. 761.



551

1566 probošt Zderaz.“ : 'l'o má š (ze St. Trutnova) ss.
M ik ol &š e m :

1567 Jan. po resig. Tomáše:
1575 : — Matěi. po resig. Jana;
1574- „ : Ludvík. po resig.Bartolom.:
1-1-15 ., ——Jan. po “1“ Pavlu.

Zdar.
1569 Zahr. 5 gr.

panství i podací totéž, jako v Starých Bucich.

1574-Mikeš z lmpnic na Star. Bucich za souhlasu Miko
láše, plebána v Star. Bucich, presentuie Havla ke kostelu
v Žďáru (in Zayr). tiliálce kostela v Star. Bucichgieiž pro
vzdálenost plebán Starobucký spravovati nemohl. tedy první
osazení.

1575 Mikeš z lmpnic — Ondřej. po resig. Haška;
14-10 .. „ ,. : Detr, po “["Ondřeji:
14-16 Niček z Buků (u Starých Buků psán r. 1412 ze

Ždánic) = Ondřej. po resig. petra.

Schónberg.
1569 Z o m b e rg. 5 g r.:14-O55 e m b e r g: nyní v Slezsku pruském.

Chvaleč.
1569Herlvicivilla.5gr.; 1599Oualcz;1405 Henricivilla.

Panství i podací dočasných domácích pánů.
1564 Střízek z „Byrzicz“.jinak 2 Ostřešan : Ondřej,

o “|“ Havlu:
1569 Ješek z Litoboře = Havel. po “I' Ondřeii;
1591 Jaroš z Vižňova == Jan (z Teplic) ss. Matějem:
14-14- ., z „Ouatsundorfu“ Valentin. po odchodu

do Bohušína = Jan;
14-17 ., z „Quitensdorfu“ — Jan (z Valbeřic) ss.

Valentinem:
14-17 ke kostelu ve „Walcz“. iinak „Hertvigsdorfu“ pre

scntoval Heník z Abersbachu = Mikoláše
(z Vratisl. chce.). po resig. Jana.

(Chvaleč byl přikoupen k Adrsbachu)



552

Kocléřov.
1369 Goczlerivilla. 4 gr.

Panství i podací dočasných držitelů Kocléřova.

1359 Martin a bratřizKocléřova.JanVerdek Albert, po?
1359 „ .. „ „ „ =Mikoláš. po resig.

Alberta;
1364 Ješek ze Žlunic, řeč.Verdek Ondřej. po resig. _

ikoláše:
1368 „ „ .. : Bedřich. po resig.

Ondřeje;
1374 Dešek z Kocléřova : Mikoláš (ze Zákraví) ss.

Janem:
1378 „ „ „ =*; Bohunek. po resig. Mi—

koláše:
1394 Jan Stamphil. z Kocléřova —- Blažej. po "|“

Bohunku:
1400 „ : Beneš, po “[“?
1402 Hynek z Trutnova :
1404- „ n .. :

Vlčice.
1369 Vlczicz. 4 gr.

Panství i podací držitelů zdeišího vladyctvi či manství.

1355 Ulman, řeč.Nevlas = Mikoláš po 1"Mikoláši.
Tento Ulman Nevlas se r. 1373 píše lečicH viz dole.
1362 týž = Jan. po "l"Janu:
1373 plebán Jan vyměnil zádušní pole s Ulmanem

Janek. po res. Beneše:
Jan. po 1" Janu.

z Vlčic. )

1380 spor mezi presentovaným Janem a neimenovaným
spolukandidátem. (Soud. Ak. ll. 74):

1384 plebán Jan; viz dole:
1399 plebán Jan a patron Hildebrand, řeč. Nevlas;

viz dole;

1412 plebán Jan děkan Dvorský; viz Staré Buky;
1415 Jiří z Vlčic Mikoláš. po T Janu

Nastalo parcelování.
.) Lib Er. |. 90.
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14-18 Dešík Silver (majitel Dilinkova): — Ulman. řeč.
Nevlas: — Mikoláš z Pilínkova; — Petr z Vlčic
—=Jan (ze St. Trutnova) ss. Janem.

Vikář.

Před r. 1565 založil patron Ulman z Vlčic oltář sv.
Mikoláše; dotace byla však nedostatečná. pročež žádal
r. 1565, aby oltářnictví bylo zrušeno a nadání jeho aby po
stoupeno bylo kostelu na vydržování vikáře a klerika. jenž
by chystal roucha a rozsvěcoval a zhášel světla; povoleno
158—1-za plcbána Jana:')

1590 plebán Jan. Hildebrand, řeč. Nevlas, dědic vsi
Vlčic a patron kostela. věnuje kostelu 8 gr. úroku a dva
osadníci za zabití člověka 16 gr. úroku. 2)

Chotěvice.
1569 Kochvicz.15 gr.;1599 Kothvicz.

Panství i podací držitelů manství zdejšího. (Po r. 14-15
Hynek Krušina z Lichtenburka ukázal list králové Barbory
jemu svědčící na zboží nápadné a manství: v Chotěvici
dvůr popl.. dvory kmetcí. kostelní podání po smrti Martina
Kolínského. 3)

1562 Arnold a bratříz Kolína=Sitrid po'l' Janu:

1588 Mikoláša VolfardKolínštíí* Otto po "|“Sitridu:
1595 „ „ -„ .. Jan t(zcuStinavy) 55.

1596 „ „ „ = Jan(ooltářnikahvo
ienci) ss. Janem:

1405 Voltard a Martin Martin(z Olešnice)
ss. Janem:

1406 Mikoláš. po 'l'Mar
tinu:

14-14- .. „ „ „ : Jan (z Kounova) ss.
Mikolášem:

14-17 plebán Ja n, svědek na listině oltářnické v Dilinkově.'l

1) Lib. Er. ll. 210.
') Tamt. V. 700.
=) Arch C H. 462.
)Lib. Er. Xl. P_ 9.



Nadaný oltář.
1368 Arnold Kolínský z Chotěvic rozmnožuje nadání

oltáře B. Těla ve far. kostele Panny Marie: věnuje
stavení. 15 prutů rolí. 4 kopy úroku ze dvora v Chotěvicích
a 1 lán. jejž paní Kachna. vdova po 'l—yčmanu z Ivanovic.
k oltáři věnovala. Svědkové-: děkan Dobruš. Domek a děkan
Trutnovský Jani)

Kol. r. 1415 stal se pánem zdeišim Hynek Krušina: ——
viz nahoře.

Zacléř. _
1369 Domtlos. 5 gr.; 1384 Deřnllos; 1385 Dornflos.

panství i podací pánů na Žacléři; panství Žacléřské
bylo maietkem korunním. ovšem zastaveným.2)

1360 Mikoláš ze Žibřidova= Jan. po “1"Vilému;
1361 týž = Mikoláš. po resig. J.ana. Brzy nato byl

Žacléř s Dvorem & Trutnovem zastaven Bolkovi vévodě
Slezskému;

1370 Hynek ze Sedlece. kastelán na Žacléři= Petr.
po resig. Jana;

1391 ? Jakub. po resig. Mikoláše.

purkrabí.

1399 petr z Meynvaldu (dole r. 1403 psán ze Žacléře)
: Detr (z Ml. Buku). po res. Jana;

1403 petr ze Žacléře = petr. po resig. Petra;
1405 .. ze Sedlece. iinak ze Žacléře % Michael.

0 T Matěji;
1414 správce hradu Žacléře = Jan. po odchodu

ichaela:
1415 Petr ze Sedlece = Ondřej. po 1“ Janu:
1416 Goc ze Žacléře = Bernard. po 1“ Janu (snad

totéž jako 1415).

l) Lib. Er. l 70.
Mezi 1336—1346 zustuvuie Bertold z Lipé Jindřichu PfalTovi na 2 rok\

hrad Žacléř. tak jak iei sám (Bertold) od krále drží. Rukop. Kupit. X\'.l 12 b.
Opis Mus.

.



555

Valbeřicc (nyní v pruském Slezsku).
1569 Albertivilla.

1297 Vítek ze Švábenic postoupil klášteru Zderazskému
patronátní právo kostela v „Alberonis villa".

Brusnice.
1569 Drusnicž. 9 gr.

Panství Trutnovské. podací r. 1260 kláštera Zderaz.

1260 ldík z Úpy postupuie klášteru Zderazskému kapli
v městě Brusnicí. ')

15541-_proboštZderaz. : Jan (z Frydlantu) ss. Mi—
koláše m;

1557 ., = Mikoláš 2 N... ssJuncm;
1562 „ = Jakub (2 Rokytnice) 55. M i-

kolášem:
1565 „ „ = Mikoláš. po sesazení Ja

uba:
1591 plebán N.. děkan Dvorský. úvodce v Ml. Bucích

_ V. 99):
1597 plebán Václav, děkan; (Soud. Ak. III. 289)
14-15probošt — Jan, po 1“ Václavu.

1569 Vykerivilla, 5 gr.; 1584 Vikcrivilla.
Kostelzáhadný;r. 1270Leo. plebán z „Villa Vikeri")

podepsán s plb. Dvorským v záležitosti Míletínské. Royek
ztotožňoval Vikerí villa s „Vikmani villa“ (Teplice). ale domnění
jeho je mylné: v oné záležitosti Miletínské byli znalci-komí
saři plebáni z. Dvora a z Vikerí villa; za znalce bývalí však
vybírání vždy sousedé; musíme tedy ves Vikcrivilla hledatí
v sousedství Dvora a Miletína. což ukazuie na Bílou T re
mošnou; v Reistřících desát objevuie se Vikerí villa. ale
schází Třemošná bílá, kdežto v knihách konlirm. zapsána
isou podání kostela v Třemošné s jiným patronem. než v Tře

mošné Červené v dekanátě Hradeckém: schází tam všakVikerivilla.

') Regesta 11. 95.
*) Regesta lV. 726.
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1570 „Třemešná“; — Boček Šílhéř z Dolíčan = Jan.
po resíg.Mikoláše:

1570 Maěěi (ze Skoretic)res. Jana;
1407 — Mikoláš 7. Doličan- ———-l'lašek po

"l"Klemenlu.

Sejfy s tilíálkou v Javorníku.
1569 Hermansdorf(?)gr.;1584- Hcrmansstilft; 1599
Hermansstitt—Hermansseyv:14-05 Hermschett cum

Plana (recte Dlalano).
Panství i podací pánů na Hostinném.
1554- ku kostelu v Hermansseylu a jeho tiliálce v „Nahor“

(správně Ahorn. Javorník). Jan z Turgova. pán
na „Dornanu“(Arnov)_ Ky nclin ssKonnádem;

1559 týž = Mikoláš. po 1" Kynclínu:
1585 resígnoval Jan. plebán v „Hermansiph“: (Soud.

Ak. H. 195)
1594 plebán Tylman; víz dole:
1402 Jan Krušina 7.Lichtenburka. pán na „Hornsperku“

: Mikoláš (z Pilínkova).po res. Mikoláše;
1405 týž „Hermansseyt cum Plana". t. i. Dlatano ; Davel

(oltářník v Hradci) ss. Mikolášem;
14-16týž = Mikoláš, po 1- Mikoláší:
1456 týž — Mikoláš, po 1- Míkoláší.
R. 1594- narovnání mezi plcbáncm Tylmanem a osadníky

v Javorníku. aby v kostele Javornickém každý týden slouženy
byly dvě mše sv.. aby tam byla křtitelnice a udělovány svá—
tosti.1

Rokytník.
1569 Roknícz. 5' gr.

Dodací od neznámé doby kláštera Zderaz.: panství. do—
mácich manů k Trutnovu

1557 probošt Zderaz. = Jan po resig. Bohuty;
1558 „ = Jakub (2 Líbčíc)ss.Janem:
1562 „ „ =Mikoláš (z Brusnice)ss. Ja

kubem:
_*)—Líšen xu. G. 15.
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1368 administrátor kláštera Zderaz. =—=Matěj, po od—
chodu Mikoláše:

1392 .. ., = Matěj (ze Star.
Buků) ss. Matějem:

1394- probošt .. = Davel.po'l'Ma
tčii:

1418 Mikoláš (z
Čermné) ss. Davlem.

Bernartice.
1369 Bernharticz. o gr.;1384 Bernharticz cum Ole

sna theutonicali; 1405Bernharticz cum Olesnu.

1297 Vítek z Úpy postoupil klášteru Zderaz. patronátní
právo kostela v Bernarticích a v Olešné; viz Olešná.

1391 byl presentován plebán ku kostelu v Olešné aiého
tiliálce v Bernarticích; viz Olešná.

Vrchlabí (proboštství benedikt. u Vrchlabí).
1569 Vrychlab; 1384-praepositura moi. Opatovic.:

1599 praepositura.

Za času krále Václava ll. ('l' 1305) chtěli osadníci
v Hostinném dáti vysvětiti kostel v Hostinném na titul Danny
Marie, starým 'titulem povrhše. na škodu „cely v Heynri—
chově“: viz Hostinné.

134-9 probošt Leo; až do té doby bylo proboštství
pokleslé; arcibiskup Arnošt a opat Neplach učinili pořízení.
aby ...v cele Panny Marie na Labi“ čili Vrchlabí. druhdy
Heynrichov (Haynrichs) zvané. nebyl probošt často bez pi'í—
činy měněn. aby zde bylo stále alespoň 5 mnichů a 2 bratři
konvrši: na rozmnožení nadání vykázal Neplach ku pro—
boštství klášterní ves Benátky s dvorem. rolemi. iukami a
lesy. mimo les u Másloied. odkudž smí probošt bráti dříví
jen pro domácí potřebu; hodinky v choru se budou pravi—
delně odbývati. ')

1) Klicmun. Monuni. Vutic. |. 622.



Známí probošti.
1349 Leo, viz nahoře;
1366 a 1368 Martin 7. Dohalic; (Výpis Vatik. v Ar

chivu Zems. viz Klášter .
1415 a 1436 probošt Ján Čanka (volitel opata Jana

1415 a opata petra ve vyhnanství).
Nadání.

1436 Zikmund zapsal Krušinovi z Lichtenburka: Čistá,
Kalná, popluží kláštera v Hostinném a vsi téhož klášterce:
Slemen, dvě Zděrnice, Kunčice, Lhota. v Borovnici 3 člověky:
viz opatství.

BčFÍClSdorl, nyní v pruském Slezsku.
1369 Dertoldivilla, O, pauper.

Cermná;
1369 Czrmna, O. pauper.

panství i podací držitelů vsi.
1362 Kateřina, vdova po 'l—yčkovi.z Janovic : Jan.

po "l"Bartoloměji:
1362 táž — Jakub, po resig. Jana;
1364- .. : H'avel, po ?
1365 „ vdova po Tyčmanu z Třemošné, a její syn

Albert = Kříž, po "]"Petru.
Nastoupil jiný rod: .
1376 Jan, řeč. Tlumak = Bohunek, po “j"Kříži.
Opět jiný rod:
1406 Kuneš Silber z Čermné = Bohunekypo'j' Bo—

hunku

Nejsou v „Rejstříku desátkovém:

Vrchlabí.

Panství i podací domácich pánů. manů Trutnovškých.
1363 Hašek z Vrchlabí _- Ján. po odchodu do Mlad.

Buků Heřmana:
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1570 petr 7. Vrchlabí Šimon, po "l"Janu:
1374 „ „ : Petr (z Rychnova hradišt)

ss. lmonem:
11588plebán 5vach;.viz dole:
1393 petr z Vrchlabí Sva ch. po odchodu Detva:
14-16plebán Svach. podával oltář sv. Jana.

Vikáři.

14-12.Hašek. syn Petra 7.Vrchlabí. věnuje k záduší 7 kop
úroku ze vsi Holenic. aby vydržován byl druhý viltářf)

Kaplanstvi.
1384- Detr z Vrchlabí založil kaplanství; věno: 5 kop

úroku a 1 lán pole s lesy lukami & potokem ve Vrchlabí:
1388 postoupil Detr, ale až po své smrti podací právo ple
bánu Svachovi a nástupcům

14-09 petr z Vrchlabí věnoval ke kaplanství úrok ze
2 úročnikův Grimsdorfuf)

Nadaný oltář.
1407 Anna, vdova po llavlu z Vrchlabí. věnuje k ol

táři sv. Kateřiny 50 gr. úroku z Vrchlabí.“
R. 14-16podával _oltář sv. Jana plebán Svach; bez

pochyby míněno jest hořejší kaplanství. iehož podací Petr
z Vrchlabí r. 1388 postoupil plebánům; viz nahoře.

Olešnice.

Panství i podací pp. na Hostinném.

1387) Henslin Turgovec na Hostinném Jan. po res.
ndřeie;

1596 Jan z Turgova. seděnim na Hostinném—Martin
(z Olešnice) ss. Janem:

14-03 Anežka, vdova po 1" Vilému z Turgova == Jan
(z Chodovic) ss. Martinem.

.l) Lib. Er. vm. o. 4.
") Tumt. ||. 212.
“) Tuml. Xlll. R, 7.
') Tumt. V. 756.
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(V té době Turgovci panství Hostinské již nedrželi,
vv Seitech podával 1402 Krušina: ona Anežka měla na
Olešnici bezpochyby zaiištěné věno.)

1408 táž Anežka Svatoslav, po "|" Janu.

Abersbach'.

1359 „Eberspach“; Albert ze Skalice — Mikoláš. po
resig. Deira; vykonavatelem byl děkan Dvorský;

1405 Jan, plebán v Abersbachu, odešel do Valbeřic.



Vl. Dekanát Kostelecký.

Známí děkani: 1.384 N., plebán v Brandýse. děkan
(Rejstřík desátkový, p. 97; r. 1390 zemřel tam
Mikoláš):

1391 a 1592 byl úvodcem ve Vamberku & v Liberku
:\l., plebán v Týništi. děkan; 1590—1598 byl
tam Šebek.

1407 Hašek. plebán v Častolovicich. děkan: viz
Choceň;

14-15 „ ., .. „ byl úvod—

cem v Orlicí. _

Hašek zemřel jako plebán v Castolovících kol. r. 1436.

Krajina Orlická od Chocně a Kostelce vzhůru byla
osazena teprv ve 13. stol. — před Kojatovým testamentem
z r. 1227 neozývá se ani jediný hlas života z krajiny po—
orlické: tím přibližně naznačena jest doba založeni kostelů.

Choceň (a Běstovice). dva kostely.
1369 Choczna. 12 gr.

Kostel Choceňský byl před právem filiálkou farního
kostela v Běstovicích; plebání a ostatní duchovenstvo bydleli
však u líliálky v Chocni; jelikož Choceň byla již 1292 vsí
trhovou ——víz dole — můžeme miti za jisto. že r. 1292
kostel Běstovský již stál, jelikož by farní kostel spíše založili
v městečku. než ve vsi, tím spíše. když oba kostely měly
téhož patrona.

panství i podací příslušelo pánům no Chocni. obojí
bylo však rozděleno; většina patřila ku' král. komoře, jež ji

36
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kolem r. 1338 postoupila pp. z Lichtenburka. část měli pp.
z Dotštejna. nebo si alespoň jako držitelé části Chocně na
podací právo dělali.

(Stopa dvojpanství objevuje se již r. 1227 vtestamentě Kojatovč.
jenž Sezemovi a Milolovi odkázal ..l'locen Vizrece".') což nejspíš zna
mená „Choceň v záříčí". tedy nikoliv celou Choceň. nýbrž pouze část
zářeckou (Chocenčk) s nějakým okolím. Tvar ,.v Zářečí“ jest zde posud
znám: srov. „Lhota Zářecká".

Roku l292.určil král Václav ll. pro nový klášter Zbraslavský
„Choczna ves trhová“ a mnoho osad mezi Chocní a Sloupnici: (viz
panství Lanšperskě).

As v té době chtěla zde král. komora vystavěti hrad: ale klášter
Zbraslav.. obávaje se nátisků král. purkrabí. prosil král. kaplana Heř
mana — prostřednictvím Burgharda z Magdeburku — aby se u krále
přimluvil. aby zde hrad stavěn nebyl?) obava Zbraslavských byla
zbytečná, jelikož Choceňsko neudrželi.

Část Chocně a Choccňska. bezpochyby onu. r. 1227 Kojatou
odkázanou část, drželi již před r. 1538 páni : potštejna: loupeživý
Mikoláš z potštejna uchvátil též část druhd'y královskou. Krá—
levič Karel však na takové lupiče přísně dokračoval; pokořil i Miko
láše. rozmetal nejdříve jeho lupičská hnízda. hrádky kolem Chocně —
dobyl i jeho hlavního hradu Dotšlejna. v jehož troskách Mikoláš bídně
zahynul. Bývalá král. část Chocně byla Dnlštejnským vzata &ku koruně
vrácena. kdežto druhá část. jež Dotštejnským dříve spravedlivě patřila.
jim z král. milosti ponechána byla. 5) A tím trvalo dvojpanství dále.)

1566 Jan z Lichtenburka Velislav (z Robous) ss.
anem;

l573 zmínka () Velislavu; (svědek. Soud. Ak. l. 00)

1574 zmínka )o plebánu Konrádu: (svědek, Soud Ak.130

1376 Jan star.. Jan ml. a Arnošt 7.l.ichtenburka=Ja
kub, po resig. Konráda:

1577 Jan star.: .lan ml. 7.Lichtenburka: Vaněk z Chocně
-—Drošek (z Náměstí.Olom. d.) ss. Jakubem:

1380 titiž z Lichtenberka -—Jan (Úsobí) ss. Dročkem:

_*)Regesta l. 333.
:.)Loserlh St. Puulcr Formelbuch. p. 27. kde se též prnví. že král území

Choceňske. pro klášter určení-. si již vzu.
r. 1341 zříká se Ješek :. Potštejna, syn Mikšův. „městečka Chocně & pří

slušenstvím.poku-d druhdy'ku koruně příslušelc". — Regesta IV. 308.
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1390 ku kostelu farnímu v Běstovících a jeho Eliálce
hocni.

Jan z Lichtenburka Jan (z písečné). po “1"Janu;
14-01 ku kostelu tarnímu v Běstovicích & jeho liiliálce

v Chocni:

&) Jan Krušina z Lichtenburka poručník Choceňských
—_Matěj, po “1“Janu;

b) Mikeš z Dotštejna na Žampachu = Václav.
Dotvrzen byl Matěj; budoucnč má presentovati Mikeš.

dokáže—li z Desk, že mu přísluší hlas podacího.
Onen presentovaný Václav z Chocně byl někdy mino—

ritou v klášteře Mýtském. později vstoupil do řehole au—
gustiniánů. 1)

“]“1398 Jan Krušina. jako poručník sirotků po "|“Janu
Diknovi z Lichtenburka, věnoval kostelu: 1 poplatný lán s (1-
rokem 2 kopy a 2 gr. u hranic Běstovských nedaleko Bo
šína a 9 prutů role pod Hemžemi s místem. na němž někdy
mlýn stával. pod hradem s luokou a zahradou na +zádušní
výročí. 2)

Kaplaní, vikáři & škola.

1397 plebán Jan koupil za kapitál od dobrodinců se—.
braný 8"-_kopy úroku aby kaplanu, 2 vikářům a žákům
přilepšcno bylo Úrok ten koupen byl: 4—kopy \le Sloupnici
(horní) na lidech Tomáše z Horek. 4- kopy bez 8gr. v Heř
manicích na lidech Dešíka. řeč. Kokot a Beneše 2 Něnic.

4-8 gr. v Němčí na lidech Václava._měštana z Chocně. 3)

14-07 Tomáš z.l'lorek, fojt v Chocni, věnuje užívání
lázní, jež k fojtství přísluší, takto: 2 lázní platil lazebník 70 gr.
ročně; Tomáš mu nájemné odpustil, začež bude povinen
3 vikářům. rektoru školy a 2 klerikům každých 14- dní '
připravili lázeňf)

právní listina na to zhotovena byla v konsistoři Lito
myšlské. ač kostel Choceňský patřil do diecése Pražské: stalo
se tak pro blízkost Litomyšle; listinu potvrdil Jan z Kolína.

') Krofta. Monum. Votic. V.

") Lib. Er. Xll. 5,1') Tamt x.u 1.9
') Tomt. \'ll. K. 5.



564

jinak 2 Němčic. ofticiál biskupský; svědkové: Jindřich, pro—
bošt Lanškrounský. Vaněk Sekyra z Heřmanic, Mikoláš z
Tisové. panoši. Hašek, děkan Kostelecký, plebán v Častolo
vicích (v listině psán omylem z Drobluz). dal listinu vepsati
do nadačních knih Pražských.

(Lichtenburská část panství Choceňského: r. 1397 Jan Krušina
z Lichtenburka, poručník sirotků po “|“ Janu Piknovi z Lichtenburka.
prodal (na oko) Hynkovi Hlaváčovi zTřebechovic: Choceň. 1/2 města.
něco v Choceňku, Běstovice. chhovice. „Kleni' Chleny), Skorcnice.
něco v Jindřichově Lhotě. Kunšova Lhota. Horky, Borek (?). Seč.
Všestary. Březnice. Lhotka. Skrovnice. něco v Bošíněf)

O panství nastal později dlouhý právní spor: r. 1437 bylo při
souzeno sirotkům Důty z Častolovic. jemuž král Václav již r. 14-17
nápad královský přiřknul. jenž'však — pro odpor jiných nápadníků —
posud proveden nebyl?) '

Kostelec n/Orl.
1369 Kostelecz. 33 gr.

Z kostelcového ohražení. o čemž dole. a z kostelního
titulu SV. Jiří můžeme souditi, Že zde na zemské cestě Hra
decko-Slezské. kde začínal ohromný pomezný hvozd. bylo
starodávné nějaké stanoviště. tržiště. celnice & stráž. Králov—
ské město. později zde založené. bylo původně zajisté k tomu
určeno. aby bylo hlavou rozsáhlého král. území poorlického.
Když však _krajina Kostelecká z držení král. komory vyšla
v majetek soukromý, vystavěl si nový pán hrad Potštejn.
a Kostelec stal se městem poddanským. příslušným k Dotštejnu.

R. 1315 se jmenuje Kostelec „kostelní tvrzí“ (munitio
ecclesiae. 5)

1323 Mikoláš z Potštejna postupuje klášteru Zderaz.
patronátní. právo v Kostelci a r. 1335 to papež potvrdilf)

Ale Zderazšti se dlouho neudrželi, bezpochyby. jako
jinde. jim Karel lV. právo to odňal. když pantví Dotštejnské
patřilo ke koruně.

Po pádu Mikše z Dotštejna bylo r. 1341 panství Dot—
štejnské s Kostelcem rodu vrácenof') bylo však brzy nato

') pozůst. D. Z. |. 575.
") Arch. Č. lll._517.
“) Drum. Děj. C. N. 229.
*) Regesta ll. 641. Ill. 5542. IV. 90.
6) Reg. IV. 363.
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opět při koruně. šlo pak _z ruky do ruky; dočasné pány na
Potštejně poznáváme. alespoň z části. z podávání a obdaro—
vání kostelů v Kostelci & Potštejně.

(1358 postoupil Jan z Vartenberka (jeho právo na Potštejnsko
není známo) králi zboži své Dotštejnské směnou za Vclišsko: městečko
Kostelec. Slradyně. Synkov. Žabokrky. Doudleby,Lhota
malá. Suchá Rybná. v Hlásném, Hradiště, kde druhdy hrad
potšlejn stával. jcjž znova .pán můj císař“ vystavěl. Bezděkov,
Lhota. Rybná. Přikaza. Tukleky. ezděkov. část, . .. hrad

elišov, městoZámělč s clem.Sopotnice. část, . . . Brenná.
Vlčinec. les Prorubí.Bukovina. Javornice, částl)

1563 Durkard, král. dvormistr, jménem krále = Jan.
po 1" Dětř'íchu;

1366 zmínka o plebánu Janu; viz dole;
1595 král :'petr. po "|"Stanislavu;
1407 Jindřich Lacenbok z Dotštejna. majitel zbožívKo

stelci. za souhlasu králova Martin (ze Starého Kolína)
ss. Petrem Stupnou.

'l' Ibóó plebán Jan'vyměnil s Onšem z Jedliny 90 gr.
úroku zádušního ze vsi Ujezda za stejný úrok Z Jedlinyřl

'l' 1598 narovnán spor mezi plebánem Detrem &Kačkou
ze Hříště a jejím zetěm Otíkem z Bubna, seděním na Hříšti
(byl purkrabím na Dolštejně). () jez u zádušního mlýna, o cestu
k němu a jakýsi ostrov: paní Kačka. Otík & přibuzenstvo
maji míti v kostele pohřcbÝ) (Hříštská tvrz stávala mezi
Doudleby a Lupenicí.)

"I' 14-07 plebán Mag. petr Stupna najal zádušní mlýn
v Doudlebích za ročních 50 korců žita a některé drobnější
dávkyfl

Zmínka o vikářich.

1409 plebán Martin prodal za 60 kop zádušní allo—
diální dvorec ve „Vilonie“ u Častolovic (správně Výrovice.
zašlé) a přidav ze svého majetku 40 kop. koupil od Buška
z Tlukačovy Lhoty 7% kopy úroku na 1/2 vsi v Tuklecích
na výročí. na nichž mají miti podíl i domácí vikáři a ka
plani.ůl .

1) Dle—Balbína podává, vysvětluje a opravuje prot. Kalousek v Pamět. X. 362—
2) Lib. Er. |. 57
3

*) Lib. Er. vu. K. 5.
5) Tami. VIII. H. 2.
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Nadaná kaple.
1356 Alžběta. vdova po “I' Mikoláši z Potštejna. presen

tovala ke kapli sv. Václava 'na straně kostela.

Častolovice:
1369 Czastolovicz' 15 gr.

panství i podaci pánů na Častolovicich.
1358 Důta z Častolovic —Přibyslav po T Ličku;
1365 „ „ „ f Jan (ze Semic) ss Přiby

stavem:
1367 — Jakub. po 1" Janu:
1382? *= Mikoláš (od sv. Mikoláše v Draze) ss.

Jakubem; (Soud. Ak: ll. 181)
1383 Důta z Častolovic f Havel (ze Stankovic) ss.

Velislavem;
1407 a 1415 zmínka o Haskov1(Havlov1) |ako oděkanu;
14-36 Anna. vévodkyně Osvětimská — vdova po Důtovi

Jakub. po “|"Hašku.
""1398 Důta z Častolovic 8 kopami úroku založil

každodenní Mariánskou mši sv. na úsvitě vkostele kde leho
otec a matka dčd, pradědové. prapradědové a příbuzenstvo

odpočlívaií.ll,"“ 14-05 plebán Hašek předložil .lisl Anny z Osvětimě.
vdovyl po Půtovi a syna Půty. v němž zakládaií stálé světlo
před oltářem B. Těla: 2 kopy úroku z Lična. Zádolí &
Habrové.2l

Nadané kaplanství sv. Kateřiny.
1365 Důta z Častolovic založil kapli sv. Kateřiny vedle

kostela úrokem 10 kop 7. Desné (u Doličky); mnohé po
vinnosti kaplanovy. ) 14-13Duška z Častolovic (z Kunštátu)
prodal ves Desnou & kapli vykázal 12 kop úroku z Dřepychf)

Nadaný oltář.
1399 Půta z Častol. založil oltář B. Těla a sv. Jiří

8 kopami úroku z Křivic &týdně -_korce pšeničné mouky
ze mlýna v Týništi a úrok 7. luk. ')

l)lib. Er V.Á?)GE.2.

'“) iamt. V.l G.64. a S: !iuberl. Urkundcn- Regestcn. p. 101.



Zmínka o vikáři a žácích.

Oltářník B. Těla byl mimo jiné povinen s vikářem a
žáky zpívati hodinky.

1413 Jan Duška z Kunštátu. jinak 7.Častolmic, vykázal
kostelu místo desátku ze dvora v Libli 5 kop" úroku na
úročnících ve Vodě radech, k čemuž plebán Hašek přikoupil
ještě 3 kopy; za to měl plebán povinnost dávati žákům každý
den 2 haléře a každý pátek 5 hal.: žáci jsou povinni každo
denně před ranní mší sv. zpívati antilonu: „prut Jesse" apo
nešporách každodenně antitonu „Zdrávas Královnď. a v pátek
„Tma učiněna jest“.l

(proč Kunštátský přechodně na Častolovicich panoval.
není známo.)

!

Sachov.
1369 Sechov. 3 gr.

Panství i podací držitelů Borohrádku.
(1342 bratří 1 potštejna vykazují malčino \čno na: tvrz a mě

stečkoHrádek a \si: achov. Božetice. Černé jezero (?)
Moravsko. Horko. Chotiv Zdčlov. Černá Malé. Čečo
vice(Čičová).Plchovice. Postolov Újezd. LholaU1c1kova
Žďár Horní, Krchleby Dlouhá Lhota.5v1dn|ce)

Později zůstala u Borohrádku jen severní část zde popsaného
území; r. 1419 Dorota. vdova po Ličkovi z Hrádku. zaslavla své včno

-zapsané na: Hrádku lvrzi dvoře popl. městečka, krčmách. dvořích
km. v Šachové. Moravsku Chotivě & Světlé. 3)

Dočasné pány na Borohrádku po Dolštcjnských pozná—
váme z následujícího podávání:

1366 Matěj, pán na .."Trenez (?) ——Jan po 1" Ma—ell'
1377 Půta z Častolovic = Hrzek (z Kostelce Červ)

ss. Henslinem:
1389 ,. ,. ; Valentin (z Třebechovic)

_ ss. ehořem; _
14-14 Matěj. řeč. Husa z Hrádku, jinak 2 Boru = Detr,

po "j“Valentinu.

:) Lib. tr. x. 15

*)Jirečck K. v l:;amúatólX. 595.:)Arch. C. xxv
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(1415 v Lib. Er. X! F, 2 připomíná se již Ličeszrádku.
jinak 2 Boru. z rodu Ryznburských. kteří zde potom dlouho
vládli.

Rychnov.
1569 Richnov. 5 gr.

Založen kolem polovice 15. století v době německého
osídlování. což název „Richen—aue“= otýněná niva čili týn
dokazuje.

panství i podací pp. z Rychnova. potomků osazovatelů.
R. 1515 vysvěcen kostel od světícího biskupa Přiby—

slava.')
1556 Dětřichz Rychnova : Konrád. po "l"Da mianu:
1598 „ ,. „ : Mikoláš, oltářník zde, po

1“ Kunši:
1402 Boček 7. Kunštátu (v Děčíně psán „poručník si—

rotků po Dětřichu z Rychnova“)- -'-Jan (oltářník
z Vys Mýta) ss. Mikolášem; '

14-15 Heřman z Rychnova — Štěpán (oltářník zde) 55.
lanem:

1425 a) lleřman z Rychnova=Václav po 1\Štepanu
Jan star. ,. =Mikoláš.

potvrzen byl M 1k o | á š.

Nadané oltáře.
1588 Dětřich z Rychnova založil oltář sv. Felixe a

Adaukta; nadání 8 kop úroku ze Slatiny.2l
Jan z Rychnovazaložil oltář B.Těla. panny Marie

a Všech Svatých: nadání 7 kop bez 15 gr. úroku ze vsi
Tisové a Dobřínova.")

Vamberk.
1569 Valdemberk, 4-gr.

panství i podací původně k hradu Dotšteinu: když rodu
Dotšteinských zkontiskované panství Dotšteinské r. 154-1 vrá
ceno bylo. byl jím vrácen výslovně i Valdenberg. ')

.) Dle nalezené 2oslotkOVě nulenliky sděluje prof. Sedláček. „Rychnov".- s. 6.
:) Lib. ÍEr. lll.)Tnm IX. l.2
') Regesta W. 568.
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Když kolem roku 1558 Dotštejnští panství Dotštejnské
králi postoupili a panství Žampašského nabyli. podrželi si
z původního Dotštejnska Vamberk s okolím. a drželi ho
k Žampachu.

1560 Čeněk z Dotštejna (na Žampachu Dotštejn již
nedržel)=Václav (z Bílého Újezda) ss. Mi
kolášem;

1578 Jan z Dotštejna na Žampachu : Rameš. po 1“
aňku:

1590 :=:Henslin (z
Kostelce u Upice) ss.
Ramšem;

1591 .. „ „ — Rubín, po 1“
Henslinu;

1598 Mikeš —Vojslav(zBil.
Újezda) ss. Rubi
nem;

1399 „ : Mikoláš (z
Bystřice) ss.Vojsla—
vem:

1409 „ : Martin. po
T Mikoláši

14-10 ,. _ Václav(oltář
ník v Brandýse n/Orl) ss. Maškem.

“|" 1589 Kunclin z Lupenic věnuje kostelu 50 gr. úroku
z ] popluži v Lupenici. aby voskovice hořely na oltáři
sv. Kříže. před nímž jsou jeho děti pohřbeny'l

"j“ 1589 rychtář z Horosedel věnuje 1 kopu úrokuřl

Libchava Ceská.
1569 Libchova boemicalis._ 5 gr.

R 1227 zde byl ještě les- (1227 Hrabišic Kojata odká—
zal jakémusi Nakasovi území „n-a lhotě“ a les „na lubhavě“
—- potoku. ) '

1) Lib. Er. Xll. C. 4.
")T 111.
:) Regesta l. 555.
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Dodací dočasných držitelů vsi:

1360 Smil z Brandýsa. purkrabí na Lanšperce (z pů—
vodni rodiny pp. z Brandýsa. ač Brandýs iiž nedrželi): —
petr. řeč. Hrb — Petr. po "|" Marku;

1368 petr Hrb ze Žamberka petr, po "[“Detru;
1371 „ „ „ ,. = Hynek. po “1"Detru;
1407 Jindřich z Čes. Libchavy Mikol.. po'l'Janu;
(Tento Jindřich se píše již r. 1399 „z České Libchavy“,

— viz oltář v Brandýse; pocházel z původní rodiny Bran—
dýských; r. 14-02 koupil probošt Lanškrounský Jindřich od
Jindřicha z Brandýsa, jinak z Libchavy. vsi Cigentus
a Trpík: viz Lanškroun)

14-15Jindřich z Brandýsa. seděnim na 5udislavi=Ma
rek. po odchodu do Sudislavě' Jindřicha.

Libchava německá. '
1369 Libchova teutonicalis. 6 gr.

R. 1227 les; (viz Libchava Česká).
Dodací držitelů vsi.

1355 Detr. plebán v „Lychnov něm.“ směnil s Volt...
plebánem v „$ambr...“ Litomyšl. d. (Zámrsk ? —- Tadra.
Cancellaria Arnesti, 375).

1363 Smil z Brandýsa, z původní rodiny Brandýských
: Martin (z Liebenthalu—Dobrouči.Litomyš.d.)
ssl Františkem.

Nastoupil jiný rod.
1384 zmínka o plebá'nu Mikoláši; (Soud. Ak. ll.274)
14-05 klient Petr, řeč. Slepka. a Jan Cagl = Vintíř

(z Damnikova, Litomyšl. d.) ss. Detrem;
14-07 petr a Jan, klienti ——Mikoláš. plebán v Č. Lib

chavě i::- Jan. po
1" Vintiři;

1408 „ „ Filip(zTěcha—
nova. Olom. d.) ss.
.lanem:

14-14- . Pavel (7. Ta
tenic) ss. Filipem:
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14-18 Jan Czakl = Petr (z Michelsdortu—Ústrbí, Lito—
myšlská d.) ss. Pavlem.

Žamberk.
1369 Semttmberk. 2 gr.: 14-05Zamberg, 3 gr.

1341 byl rodu Dotšteinských vrácen jeho starý Potštejn—
ský maietek, viz Vamberk. & výslovně i ambgrk; podle po
zdějšího stavu drželi však Dotštcinšlí. již na Áampachu, jen
Část Žamberka. bez podacího. kdežto druhá část 5 kostel.
podacím příslušela k 'Liticům: Litice své pány často, měnily;
některé poznáváme z podávání kostelů v Zamberku a ve
Sopotnici.

1361 Jan z Lichtenburka. pán na Liticích = Václav,
o "l“Henslinu:

1377 Boček z padě-hrad (v Sopotnici již 1371) = Hayn uš,
po "]“Václavu:

1383 „ < Jan (ze Stušiny) ss. Janem:
1393 .. ? Matěj (od sv. Jiří, d. Lito—

myšlská) ss. Janem:
1393 .. < Drokop. po "[ Matěii:
1396 .. : Aleš. po "|" Drokopu:
1405 „ * Erasmus. po "]“Alši;
14-15 „ Otmar (z Černčic) ss. Era

zimem.

Brandýs n. Orl.
1369 Brandis. 2 gr.

Panství i podací pánů na Brandýse.
R. 1227 se Brandýs v pořadí sousedních osad ne

připomíná.
(R. 1227 Kojata odkazuje: Sezemovi a Miiolovi Choceň na zá

řečí. Nakasovi „na lhotě" a les ..na lubhavě". Janu ..Vmostku", Oslovi
v Lokoli. Olešná. 1) Ale r. 1298 ručí za svého souseda Vítka z Heř
manic Sezema z Brandýsa. cúdař krajský.2) V nepokoiných časích
po vymření Dřemyslovcú 1306—l310 vidíme mezi lupiči Zbraslavských
poddaných na Lanškrounsku léž Oldřicha : Brandýs—se.“)Tato původni

[) Regesta l. 333
:) Loserlh. St. Dnuler Formelbuch. p. 49.
“) prani. D. C. IV. l67.
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rodina Brandýských dlouho Brandýs neměla: po několika desíti
lelích nabyli ho moravští páni z oz ovic: jednotliví potomci Brán
dýských udrželi se však na některých vladyctvíeh v okolí, též ve Vys.
Mýtě & tamní krajině.)

1361 Jan z Bozkovic _ Mikoláš (z Újezda Bil) ss.
_ etrem;

1384 plebán N... děkan:
1590 Tas 7. Bozkovic= Mikoláš. po 'j' Mikoláši;
1399 zmínka o plebánu Šimonu; viz dole;
14-17)Jan 7. Bozkovic, jinak z Brandýsa = Albert. po

imonu

Někdy před Šimonem za vlády Tasa byl zde plebánem
Jan, jenž měl s Tasem nějaké rovnání. 1)

Zmínka o vikáři.

1555 Jakub. vikář v- Brandýse. stal se plebánem na
Hemžícli.

Nadané oltáře.

1399 plebán Šimon; Tas z Bozkovic založil oltář sv.
Magdaleny; věno: 8 kop a ól/g gr: úroku z Rvištč a
Seče: plebán má držeti zvláštního kaplana; svědkové: Jin
dřich z Čes. Libchavy, Detr Kolúch ze Žampachu (na Sko—
renicích). Jan Dišck, plebán v Chocni a Vojslav, plebán ve
Skorenicích. 2)

'1399 Tas z Bozkoviczaložiloltář sv. Jakuba; nadání:
() kop úroku ze Seče. Běstovic. Rajic a Skrovnice.
4 pruty pole. louku a domeksl

Sudislav, Cuclavf
1569 Sudyslav. 3 gr.; 1405 Vylišov.

(podle staré výslovnosti objevuje se tvar .,Suzslav", z čehož ny
nější ..Cuclav"; když otštejnským panství Dotštejnské r. 1341 vráceno
bylo, nebyl jim vrácen hrad Potštejn sám: aby měli kde bydleli. vy
stavěli si nedaleko Sudislavě hrad Velišov:') když r. 14-05 přišel vý
běrčí desátků. dlel snad plebán Sudislavský právě na Velišově.)

[) Soud. Ak. ll. 4-0.
2) Lib. r. Vl. M. 5.
“) Tamt. N. 3.
1) Kalousek. pnmňt. X. 363.



panství i podací držitelů Sudislavě.
1349 Bušek z Kyšperka (z původního rodu Žampaš—

ských): — Jan ze Sudislavě Duchek, po
"1“Bohunku.

(1399 petr Kolúch ze Žampachu. viz Brandýs: 1407
petr Kolúch ze Žampachu, jinak ze Sudislavč, viz Sko—
renice.)

1380 ? : Ondřej, po ? (Soud. Ak. ll. 29)
1582 ? : Pavel (z Mitravy?) Ss. Ondřejem: (Tami.

II. 186). '

po r. 1407 vyšla Sudislav z držení Žampašských a na
byli jí potomci původního rodu Brandýského; Brandýs jim
však již dávno nepatřil.

1415 Jindřich z Brandýsa. sedě-nímna Sudislavir; Jin—
dřich (z Čes. Libchavy), po 1“ Stanislavu.

*Skorenice.
1369Skownicz. 3 gr.; 1384 Skorovnicz:1399 Sboro
vnicz, Skodnicz; 1405 Scorobin; samé zkomoleniny.

Danstvi i podací rozděleno; část měl domácí vladyka.
část páni z okolí. ač snad jako držitelé části Skorenic.

1373 Mladota. klient (ze Skorenic). slíbil. že nebude
naléhati na pokárání plebána Macka: (Soud. Ak. l. 63)

1376 Mladota ze Skorenic: Koldík z „Kozicz“ (Kozičky)
— Vojslav (z Dotšteina) ss. Mackem.

V době následující mizí hlas domácího vladyky; na jeho
místo nastoupil pán Choceňský; iiž r. 1397 patřila část Sko—
renic k Chocni; viz tam.

1406 Zikmund z Lichtenburka na Chocni: Jaroslav z
Koldína. dole psán z Koziček -'—'Kříž. po resig.
Voislava;

1407 Zikmund z Chocně ; Jan. po resig. Křižc.
'(Jaroslav z Kozíček. r. 1406 psán z Koldína. a Petr

Kolouch ze Žampachu presentovali Davla; potvrzen byl Jan:
Soud. Ak. Vlt. 39; Petr Kolouch ze Žampachu psán jest
r. 1399 ..na Skorenicích“. viz oltář v Brandýse; měl tedy něco
ve Skorenicích)



O obsazení kostela po resignací Voislava iiný zápis:
1407 Zikmund 7.Chocně; Tomáš 2 Hore'ltí/klient r::Jan.

po resig. Vojslava.
Onen. r. 1406 presentovaný Kříž tedy *'36 kostela ani

ncuial; Tomáš 2 Horck byl toitem v Chocni & podací právo
nastoupil. jak se zdá. po Kozíčském- a Žampašském.

1408 Sigmund z Lichtenburka na Chocni — Vít (7.
Nasavrk. Litomyšl. d.) 55. Janem: tento Vít slíbil. že bude
býv. plebána Vojslava na svůj náklad vydržovati, až nastoupí
v právní držení kostela')

Týniště.
1569 Tiniscz, 6 gr.; 1584-Tynyscz.

Panství i podací Opočenské.
1561 plebán petr: Mutina 'a Sezema z Dobrušky věno

vali kostelu sv. Mikoláše desátky ze mlýna v Týništi na
řece Orlici postaveného a 8 prutů pole pod Týnišlěm.2)

1571 zmínka o plebánu Detru: viz Dřepychy.
Když Důta z Castolovic nabyl panství Opočenského.

připojil Týniště k Častolovicům. u nichž zůstalo.
1590 _Důtaz Častolovic Šebek (ze Skuhrova) ss.

Buškem: — _
1591 a 1592 plebán v Týništi N... (Šebek), děkan;

byl úvodcem ve Vamberku a v Liberku.
1598 Důta 7. Častolovic : Vincenc. po 1" Šebku;
14-50 „ „ = Jiří. po 1“ Radslavu.

Lično. _
1569 Liczna, 5 gr.; 1584- 6 gr.

Dodací několika držitelů vsi. část patřila do r. 1591 k
Třebechovicům: o hlasu Hoděčínských však neiisto, slušel-li
reálně k Hoděčinu; v Ličně Hoděčínský něco měl, — viz
oltář.

1568 Marketa. vdova po "l" Hlaváči z Dubé (ha Třebe
chovicích, bezpochyby jako věnná paní): Hynek Hlaváč
z Dubé. Mikoláš a Bavor. bratři z Hoděčína = Václav.
po "l" .l anu. .
__m—i)ř5;cl1. Ak. V1. 219.

“) Lib. IE.-. 1. 29.
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1574- plebán Václav byl presentován do Dřepych. ale
nastal tam spor. z něhož _Václav vyšel na prázdno.

1591 llynek Hlaváč z Třebechovic : — Dětřich z Rychnova
(po Marketč); Mikšík z Hoděčina; -— Bohunek z Lična
= Jan (z Dašic. Litomyšl. d.) 55. Dřechem:

1599 Mikeš z Hoděčina; — Hynek z Veselé. iinak
z Lična: — Rohvald z Lična; — Dětřich z Rychnova - -prof.
Sázav. Mikoláš (z Chlen) ss. Janem.

Nadaný oltář.
14-00 Mikeš z Hoděčina založil oltář sv. Kateřiny:

nadání: 8 kop úroku z Litětina a Uhřinovic & 'íz lánu
pole v Ličně.')

Hemže.
1569 Honicz (zkomoleno), 5 gr.

panství i podací domácich vladyk a pánů Choceňských
z důvodu neznámého.

(1509 Dešek z Hemže. panoše Vítka ze Švábenic na
Heřmanicích. 2)

1554- ? = Jan. po ?
1556 Lev z Hemže ., Jakub. po "|" Matěji;
1579 Jeníšek z Lichtenburka. pán na „Novém hradě"

(? někde u Chocně) = Matči (z Lukavice),po
"1“Matěji:

1591 Václav z Hemže Bedřich (oltářnik v Rychnově)
ss. Matějem;

1591 Důta z Častolovic (dělal si právo na Choceň)
* petr. po 1“ Bedřichu.

R. 1597 se Hemže iako příslušenství k Chocni ne—
připomínají.

Chleny.
1569 Chlen. 12 gr.

Dodací držitelů Chlen. .

(Roku 1555 potvrzuje Karel lV. Divišovi & Zbyňkovi
z Chlumu osvobozeni z manství zboží v Chlenech k Liticům při

1) Lih. F.r. V. 526 & Vl. A. 8.
2) Regesta ll. 9.52.



576

slušného, jež byl Lichtenburský (pán na l_iticích) ž manství
propustil. 1)

1565 Diviš a Zbyněk z Chlen : ? po jl" Blažcji;
Roku 1597 patřila k panství Choceňskému ves celá

„Klenich“; viz Choceň; kostel Chlenský podávali nápadníci
panství Choceňského.

1595 Půta z Častolovic : prot. Sázav. Mikoláš. po
T Mikoláši;

1599 ? - Jan (z Lična) ss. Mikolášem.
1406 zmínka o plebánu Tvochovi, jenž měl nějaký

spor s Hynkem, klientemz Rajic; (Soud. Ak. V. 109)
14-11Boček z Kunštátu (na Liticích) Augustin. po

Tvochu;
1415 Jan. po resig. Augustina.

Hnátnice.
1569 Hnatnicz 2 gr.

Panství i podací Zampašské.
Kolem | 1560 nabyli páni z Potštejna panství Zampaš—

ského: rodový přídomek „z Potštejna“ si ovšem podrželi
i když Potštejnsko jím dávno nepatřilo.

1564 Čeněk z Potštejna Matěj. po “|“Hodislavu:
1581 byl presentován Michael. ale 1582 resignoval:

(Soud. Ak. ll. 100 a 158)
14-01Mikeš z Potštejna pán na Žampachu '' Štěpán

(z Vilptechtic—Výprachtic. Li
tomyšlská d.) ss. Haškem;

1404- .. Ha vel po “["Štěpánu:
14-06 ? ——Ř„ehoř (z Chotovice. Litomyšl. d.) ss. ?
14-07 Mikeš z Potštejna Martin po “|" Rchoři:
14-09 „ . =Vít (z Ostřetína, Litomyš|.d.)

ss. Martinem.

Potštýn.
1569 Potenstayn. 5 gr.

O panství a podacím viz Kostelec.
1560 plebán Vojslav, viz dole;
') Arch. C. xw. 499.
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1376 Bolek. vévoda Opolský -———Macek (ze Skorenic)
ss. Vojslavem;

14-14-králová = Havel, po Henslinu.

Hradní kaple.

1360 plebán Vojsláv; král věnuje kostelu sv. Vavřince
'! la'n od popluží. jež „v Dlacz" má. aby plebán sloužil
dvakrát týdně „v kapli, jež jest vystavěna na hradě Dotštejně“.')

písečná.
1369 Diesczna. 2 gr.

Panství i podací Žampašské. od r. kol. 1360 v držení
pánů z Dotštejna.

1367 Čeněk z Potštejna = Jan. po 1“ Ondřeji;
1390 plebán Jan stal se plebánem v Chocni:
1394- Jan ze Žampachu Václav (z Voletic. Lito—

myšlské d.) 55.Janem;
1394- „ „ = Řehoř, po “1"Václavu.

Rybná Německá.
1369 Rybná. 2 gr.

Panství i podací Žampašské, jež Dotštejnští z původního
Dotštcjnského zboží podrželi a k Žampachu. když ho nabyli,
připojili. nebot podle následujícího zápisu podávali kostel
zdejší již 1354. tedy dříve. než Žampach opanovali.

1354- Ceněk z Dotštejna = Jan. po "1"Jindřichu;
1360 „ ,. Michael, po 1 Janu:
1363 „ „ = Jiří. po 1" Michaeli;
1375 ———Mikoláš. po odchodu do

Černikovic 50 h umnk a.

Kunvald.
1369 Kunvald, 2 gr.

Dodací držitele vsi.

') Lib. Er. l. 21.



1568 Jan Svar z Kunvaldu= Václav po 1" ?
1569 .. ze ampachu pán na Kunvaldě =

Matěj (z Mladkova). po “|“ Václavu.
Později byl Kunvald připojen k panství Litickěmu.

Slatina.

1569 Slatyna, 2 gr.
Panství i podací Rychnovské.
1559 Dětřich. Alhert & Heřman 7. Rychnova : Držek.

po ]“ Jindřichu;
1569 Dětřich z Rychnova f= Tomáš. po resig. Držka:
1576 : Matěj po TTomáši;
1577 „ „ : Mikoláš po "l"Macku.

Pěčín.
1569 Pieczin. 2 gr.

Panství i podací Rychnovské.
1555 Dětřich z Rychnova : Petr, po resig. Martina:
1561 Dětřich, Albert a Heřman z Rychnova : Víšek.

po 1“ Petru:
1565 Heřman z Rychnova = Pavel. po '1' Víšku;
1567 ,. ,. == Havel (z Petřvaldu) ss.

. Pavlem:
1572 Dětřich z Rychnova—: Zdislav. po "]"Petru:
1575 ,. ,. : Diviš (oltářnik v Dušní

kách) ss. Zdislavem;
1594 „ ,. _. Bartolom.. po resig.Zdi

slava:
14-08 Boček z Kunštátu. poručník sirotků po Dětřichovi

z Rychnova: Matěj. po "I' Bartoloměji:
14-19Hynek z Rychnova : Martin (z Heřmanic. Lito—

myšl. dl) ss. Matějem.

' Rokytnice.
_1569 Rokitnicze, 1 gr. 1584 — 2 gr.

Panství i podací Rychnovské.



1372 Dětřich z Rychnova : Malši, po + Kříži;
1377 zmín. o plebánu Petru; (viz Lukavice);
1396 Dětřich z Rychnova : prof. cyriaků Trojan. po

Alši:
1400 „ : Kříž. po 1- ?

Orlice.

1384-Dralum. 3 gr.:1385 Dralum, alias Orlicz.
Panství i podací držitelů vsi.
1361 lvan z Orlice : Jan po 1" Jordánu;
1366 „ : Václav, po resíg. Jana;
1402 pleb. Václav; najal obročí za ročních 7kop; (Soud.

Ak. IV. 123)
(1384- po smrti lvana z Orlice dán jeho majelek Dobešovi z Dře

pych; 1392 po smrti Dobeše z přepych &Všecha z Rohova dán jejich
majetek v Orlicí & Místrovicích Tvochovi. královu slrážníkuf)

14-06 Tvoch z Orlice = Jan (z Makova. Litomyšl. d.)
55. Václavem:

14-15kanovník Vyšehrad. (rodový maielek)—— Jan (oltář—
ník sv. Kateřiny v Častolovících) ss. Janem

Rychenberk (Liberk).
1384-Richenberg, 2 gr.

Danslvii podací původně domácích pp. ..naRychenberku":2)
po nich zde panovali pp. z Lomnice na kuhrověf') původní
pp. Rychenberšfí si však zde něco podrželi. nebof r. 1356 po—
dávali kostel v Rybné Nebeské. a r. 1367 — vedle Lomnic—
kých na Skuhrově — i v Rychenberku. a r. 1375 měli podací
hlas v Javorníci.

1367 Jan ze Skuhrova — Oldřich z Rychenberka =
Jindřich po “|"Jindřichu:

1377 Vznala ze Skuhrova -— Jan (z Čelmné) ss.
Oldřichem;

l)DD.Xlll. 1.3.11. 1.9.1

s)R.1316 Heřman In 2brnlří z Rychenberka dopuslili se pychu v Děčíně n'v Rokylnici. Pozůsl. D. Z.

a) nad již r. 1525. lnebof lehdy Heřman z Mrdíc oddělil slyny Cliboru aHeřmana na Rychenberku. hradě Tosovč a hrad sám. Pozůsl. D. Z. .403. Osobní
jméno Tus bylo v rodě Lomnických obvyklé

37.
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Kol r. 1387 drželi Rychenbersko po Lomnických pp.
z Meziříčí. od nich je koupili Důta z Častolovic s Bočkem
z Kunštátu brzy však byl Půta sám pánem.)

1390 Důta z Častolovic = Bušek (ze Skuhrova). ss.
ndrejem

1392 .. ——Jakub po resign. Buška;
14-04-7.mín.o plebánu Jakubu; (tib. l:.r V 607)
1419 Anna. kněžna Osvětimská (vdova po Důtovi) =

Jan (z Makova. Litomyšl. d.) 55.Blažejem.

Lukavec.
1384-Lukavecz. 2 gr.

Dodací a panství Rychenberské.
1364- Jan ze Skuhrova: Dešík z Uhřinova = Mauric.

o 'j' Jakubu;
1368 .. Matěj po 1" Maurici:
1379 Vznata = Jaku b.poodchodu na Hemže

Matěje:
(Nastoupili Meziříčtí a po nich Častolovští; viz Liberk)
1392Půta z Častolovic—Vavrinec. po res.Jakuba;

1397 „ =.Detr po "|"Vavřinci:14-19Anna, vévodkyněOsvětim- _ Dobeš (ze Suché)
ss. Detrem

_ Vikář.

14-06 Tyček ze Solnice slibuje. Že k 2 kopám úroku
dříve kostelu věnovaným zjedná ještě 1 kopu na vydržování
vikářefz) R. 14-15 učinil Petr z „Rozky“ (Hrošky) mezi plebá—
nem Dctrcm a bratřími z Rychnova narovnání. Žc Rychnovští
budou vydávati kostelu 4- kopy bez 4- gr. úroku. a plebán Že
bude chovati střídníka. Svědkové: Jan z Bezděkova a Diviš
z „Rozky“.3) .

Javornice.
1384-Javornicz. 2 gr.

Panství & podací původně. jak se zdá, samostatné; spo-'
jeno s Ryc'henberkem nebo se Skuhrovem.

;) Arch. Č. ll. 49.)o.5udAk.V.10.
“)Lnb. Er. xnl. v a

..
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1559 Čeněk Krušina z Lichtenburka = Boh u n e k. po
Jiříku;

1564- Jan ze Skuhrova (pán na Rychenberku)=Víšek.
po resig. Bohunka;

1565 „ ' „ = Detr (z Velin, Litomyšl. d.)
55. Petrem (?);

1575 Vznata ze Skuhrova — Oldřich z Rymberku =—
Marltin. po 'l' Petru;

1585 : Jan. po 1“Martinu:
1405 plebán Jan obdržel obročí oltářnické v Ličně.

Nekoř.
1584-Nekors. 2 gr.

panství i podací pp. na Žampachu.
1361 Čeněk z Dotšteina : Tomáš. po “l"Maurici;
Podle následujícího zápisu nebylo toto obsazení provedeno.

1563 Čeněk z Potštejna. pán na Žampachu = Jan,
po aurici:

1570 Čeněk z Dotšteina. pán na Žampachu : Šimon
(ze Starkova) ss. Janem;

1576 Čeněk z Dotšteina, pán na Žampachu *- Řehoř
(z Hrádku. Dobruš.) ss. Petrem:

1596 Mikeš z Potštejna. pán na Žampachu : l'lenslin
(z Dobřan) ss. Tomášem;

Sopotnice.
1584 Sopotnicz, 2 gr.

Panství částečně Dotšteinské (viz Kostelec 1558). ostatně
-s podacím kostel. Litické. jako v amberku.

1571 Boček z Kunštátu (pán na Liticích) : Barto—
loměj, po .

1575 plebán Bartoloměi resignoval; (Soud. Ak. l. 51)
1574- Boček z Kunštátu : Bedřich, po resig. Miko—

láše:
1575 ,. .. Petr, po resig. Bedřicha;
1398 „ ,. '- Štěpán. po “|“ Detru.llll
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Nejsou v Rejstřících desátkovýCh:

Rybná Nebeská.

Panství i podací pp. na Rychenberce. později pp. Lom—
nických, kteří drželi Rychenberk a Skuhrov.

1555 Heřman z Rychenberka :: Detr, po “]"Detru(?)
1575 Vznata ze Skuhrova = Matěj. po 'l' Detru:
|590 Důta z Častolovic = Martín. po odchodu Bo—
. hunka;
14-02 „ „ : Blažek (ze Studénky ?, Líto—

myšl. d.) ss. Martinem;
14-14 Anna. kněžna Osvětim. ; Oldřich. po resig.

Blažeje.

Mladkov.

panství i podací" pp. na Kyšperku z původního rodu
Žampašských, který se zde udržel, když ostatní Žampašsko
i s hradem z držení původního rodu vyšel.

1554 Bušek z Kyšperku. řeč. Žampach — Benedikt,
po odchodu Jana:

1560 Bušek z Kyšperka-Žampachu : M_atěj. po "[ Be
ncdiktu;

1569 .. , „ : Jakub. po odcho—
du do Kunvaldu Matěje.

(V této době připadlo Kyšpersko k Žampachu pod vládu
Dotšteinských; 1567 praví král. že dává a již dal hrad
Žampach... s vesnicemi... s celnicí ve „Vyskenstatu“ a hory
„Greulichs“. t. j. hory kralické, Čeňkovi z Dotštejnaf)

1580 plebán Jakub resignoval; (Soud. Ak. ll. 21)
14-16Mikeš z Potštejna. pán na ampachu = Klement,

po '1' Janu.

Lukavice.

Panství i podací držitelů Kyšperka, jako v Mladkovč,
a mimo to nějakého podílníka v Lukavici.

') Pozůst. D. Z. ||. 450.
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1354- Bušek z Kyšperka (z původní rodiny Žampašské);
— Petr z Lukavice:: Konrád. po resig. Petra.

Při některém dělení rodového zboží Žampašského vy—
stavěl si jeden podílník na svém díle hrad Kyšperk. kde se
rod Zampašských déle udržel; kol r. 1310 byl mezi lupiči
poddaných Lanšperských též Jeniš z Kyšperka: — víz Lan—
škroun: v té době tedy stál již nejen Kyšperk. nýbrž bez—
pochyby i kostel v Lukavici. jelikož by pán kostel založil
spíše u svého sídla, kde farního kostela nebylo. než "opodál
ve vsx.

1358 Bušek z Kyšperku — Heřman z Lukavice = Ja n.
po 1“ Detru:

1358 Bušek 7.Kyšperka, Heřman z Rychenberka = Rad
slav. po “[“Janu:

1370 Bušek z Kyšperka : Jiří. po “|“Radslavu.
Brzy potom bylo Kyšpersko přivtěleno k Žampachu.

a rod Žampašských. linie Kyšperské, i domácí vladyka odtud
lel.

1377 Jan z Potštejna, pán na Žampachu, odporuje
směně plebánů: Jiřího z Lukavic & petra z Rokytnice. (Soud.
Ak. l. 23)

1396 Mikuláš z Potštejna. na Žampachu = Jan. po
resig. Jiřího:

1397 Mikuláš z Potštejna. na Žampachu = Velí k (2 Jaku—
bovic. Litom. d.. Mor.); ss. ?

1402 Mikuláš z Potštejna. na Žampachu = Mikoláš
(z „Doděbrad“ ?, Lit'om. d.. Douchobrad): ss.
Velikem:

14-11Mikuláš z Dotštejna : Ludvík, po resig. Mikoláše.
"l" 1406 Jan Tlukač z Rohova věnuje kostelu 2 kopy

úroku.')

Orlík, Orlice (nyní Klášterec).

(Omylem bývá často kladen do bývalého dvora „Orlíku“
u Brandýsa n.f" rl.)

R. 1295 byl Cyriakům od sv. Kříže v Praze mimo jiné
potvrzen též farní »kostel D. Marie v „Orlycz";2) t. j. někdy

*) Lib. Er. Vll. D. a.
2) Regesta ll. 1201.
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dříve neznámý patron postoupil zdejší kostel Cyriakům. kteří
si zde zřídili převorství; měli zde nějaké větší územi._nebof
biskup Tobiáš ('l' 1296) napomíná jakéhosi šlechtice, jenž na
území kláštera v Orlici chce vystavěti hrad. aby od toho
upustil')

Kostel osazoval gener. převor svými professy.

1364-gener. převor = Jakub po 1“ Litkovi;
1369 .. = Mikoláš. po resig. Martina;
1374 ,. ., = Flana. po resig. Mikoláše;
14-07 ,. .. -—Martin. po res. Mikoláše;
14-18 ,. .. = Štěpán, po resig. Jana

"I' 1396 z odkazu Jana ze Žampachu vykazuje Mikeš
ze Žampachu. řeč. z Potštejna. „klášteru do Orlíka" kazdý
týden 14- gr. z mlýna Choceňského (část Chocně totiž patřila
Dotštejnským)... ..a ti kněží toho kláštera za tu almužnu maji
šestkrát službu Svaté královny do roka držeti a na každou
službu „šestmecítma“ kněží pozvati.“2)

“[ 14-13 Matouš. syn Jana Bečvara. sídlem v Sedlištkách.
prodal klášteru a konventu v Orlíku 1 kopu úroku ze zboží
a dvora. jež v Sedlištkách má.“l—

Uhřinov.

Panství i podací domácích pánů. později pánů na Li
berku a Skuhrově.

1354 Jan, řeč. Ovčíř ze Žampachu (nějaky člen původ—
ního rodu „ze Žampachu“) = petr po 1“Mar—
tinu;

1369 týž = Mikoláš. po 1- Matěji:
1393 Půta z Častolovic (pán na Liberku) = Mikoláš.

o _I'Mikoláši:
1394- ., = Petr. prof. Cyriaků, po res.

Mikoláše:
1395 ., ,. = Blažek. po "|“ Petru.

.) Novák. Formulář. str. 170.
') Lib. Er. IV. 431.
:) Tnmt. IX.. Q. 10.
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Nikde v Čechách nebylo. pokud známo. poměrně tolik
dvougrošových kostelů. jako v dekanátě kostelcckém: důkaz,
že krajina Orlická byla pozdě. as ku konci 15. a na začátku
14. stol., zalidněna a tudíž kostely leprve v této době založeny.
Kostely staršího založení byly i v chudých kraiináeh dosti
hojně nadány.



VH. Dekanát Broumovský.

Známí děkani:

1400 N., plebán v Martinkovicích. děkan Broumov.,
byl úvodcem v Radkově v Kladsku; (Cont. Vl. 115)

14-05 N.. plebán v Ekhardsdortu v Kladsku. děkan Brou—
movský. Broumovsko bylo německými kolonisty hromadně
osazeno v době velké kolonisace někdy v druhé polovici 15.
století. jak to rozličné —dorty. podle osazovatelů pojmenované,
a rychtová soustava dosvědčují: do této doby musíme položiti
založeni zdeiších kostelů.

Zdoňov.

1369 .Mertlini villa. 0; 1384-Merklini villa. pauper.

panství i podací pánů. kteří drželi též Vysmburk a Aber—
spach (Náchodských z Dubé).

1559 „Zdoňovic": Hynek a Jindřich z Vysmburka. jinak
z Dubé : Marlin. po "I' Mertlinu:

1571 „Merklinivilla“; Hynek z Vysmburka : Petr (z Di
linkova) ss. Martinem;

1572 Hynek z Vysmburka ; Konrád, po resignaci
petra;

1377 „Zdoňovic“; Hynek z Vysmburka Hašek (z Ver-—
neřovic)ss. Konrádem;

1382 „Zdoňovic“: Hayman 7.Náchoda -—-Ji nd řich. po ?
(Soud. Ak. II. 152)

14-17Hynek z Náchoda. jinak 2 Aberspachu : Petr.,
(z Teplic) ss. Janem;

14-32 opat Břevnoyský = prot. Ja n. po "["Tomáši;
14-34- ., „ : prot. Jakub. po prof. Janu
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Teplice.
1369 Vykmanivilla. o; 1384 4 gr.

panství i podací pozděii pp. na Aberspachu. před nimi
pánů. kteří drželi také Vysmburk.

1362 Tas z Vysmburka % Mikoláš. po 1'Vintíři:
1371 plebán Mikoláš odešel do Strakolína.
1384- Hynek z Náchoda (na Aberspachu) : Jan. po

Janu;
1391 Hynek z Náchoda. seděním na Aberspachu — Ma—

těj (z Chvalic) ss. Ja nem:
1401 Hynek z Náchoda. seděnim na Aberspachu : Lev.

po odchodu do Barlelsdorfu Matěie;
1417 Hypnckz Náchoda—— Je n (zc Zdoňova) ss. Detrem.

Ruprechtice.
1369 Rupertivilla. 6 gr.

panství i podací kláštera Břevnovského viz Broumov..

1363 opat Břevnovský—— Oldřich. po ?;
1365 ,. : Jan. po res. Oldřicha;
14-11. ,. ,. Jan po resig Jošta;
14-15 ,.- „ =—Mikolášpo res.Benedikta;
14-19 .. .. = Jošl, po'l' Klemenlu.

Heřmánkovice.

1369 Hermannivilla, 3 gr.

panství i podací kláštera Břevnovského.

1354-opal Břevnovský—— Mikoláš. po res. Arnolda;
1357 ., : Mikoláš (ze nyridivilla) ss.

Mikolášem:
1361 „ : Mikoláš (z Olešné) ss. Mi

kolášem:
1411 ... _ Jan (oltářník ve SL Bucích)

ss. Mikolášem;
14-16 „ : Jan (z Valbeřic) ss. Janem:
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1457 plebán prof. Petr: vytčeno. co má dávati: kaplanu.
rektorovi školy. zpívajícím klerikům, řádům & zvoníkovi.')

Šonov.
1369 Schonov, 6 gr.

Danství i podací kláštera Břevnovského.
1365 opat Břevnovský.: Petr. po resig. Jana:
1595 .. „ = Jan. po 1“ Petru;
1394 „ „ =*—Jan (Valterivilla) ss. Janem:
1403 „ ,. = Mikoláš, po “l"Mikoláši:
1410 „ „ = Petr (z Eberhardivilla) ss.,

Heřma
1424 plebán Dentr'mvŽitavě (Soud. Ak. Vll. 143)

Božanov.
1369 Dertoldivilla, 6 gr.

panství i podací kláštera Břevnovského.
1565 opat Břevnovský= Mikoláš, po odchodu Frenc—

lína; _
1366 „ : Kříž (ze Zákraví) ss. Miko—

lášem: _
1369 „ ,. — petr. po resig. Kříže:
14-15 .. „ = Jan (z Martinkovic) 55. To—

mášem:
1416 „Bertoldivilla, iinak Božanov“: opat : Jan, po 1“

anu;
1423 plebán Jan v Žitavě. (Soud. Ak. Vll. 74.)

Martinkovice.
1368 Martinivilla. 6 gr.

Panství i podací kláštera Břevnovského
1358 opat Břevnov. ——Franěk (z Křeč?) ss. Buškem:
1363 .. ..—_Heřman po "["Jindřichu;
1368 „ ,. = V'oltard (ze Svatoboru) ss.Vá—

clavem:
') Emler. Registru cens., p. 198.
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1570 opat Břevnov.: Mikoláš (z Třemešné)ss. Ja
nem:

1415 „ ,. : Tomáš(z Božanova)ss.Janem;
14—22 _„ „ : Mikoláš. po 1" Tomáši.
"I' 14-00 plebán v Marlinkovicích N.. děkan Broumovský,

byl úvodcem v Radkovč-Wůnschlburku. (Cont. Vl. 15.)

Vižňov.
1569 pratum desertum. 0.

Dodací měli páni vsi.
1355 „Vyznov“: Jaroš a Licek z Viznova = Jakub,

po ?;
1356 „Vyznov“;titíž =- Konrád (z Libčic)ss. Jakubem;
1565 „Vysna“: titíž = Mikoláš. po "i"Konrádu;
1594- Dřibykz Viznova = Štěpán. po "|“Hertlinu:
14-09 Jan z l'lor. Viznova = Matěj, po "1“Štěpánu.

Nejsou v Rejstřících desátkových:

police.

Benediktinské proboštství s kostely probošt—
ským a farním. podřízené klášteru Břevnovskému.
, Není v Rejstřích desátkových. jelikož z inkorporovaných

proboštství a far. platil se papežský desátek sumárně z komory
klášterní; není též v knihách konfirmačních, jelikož biskup Jan
dal r. 1258 opatu Břevnovskému privilej, aby jménem biskupo
vým potvrzoval probošty a faráře inkorporovaných kostelů;
viz Broumov.

Nedávno před r. 1215 přišel do pusté krajiny Dolickě
Břevnovský mnich Vitališ s několika druhy. kteří zde počali
les mýtiti a dřevěnou kapli Danny Marie zde vystavěli; opat
Břevnovský Chuno staral se o potřeby poustevníků, a kapli
nutnými věcmi opatřil; na žádost opatovu král DřemyslOtakar I.
daroval r. 1213 celý újezd Dolický klášteru Břevnovvkčmu.')
Z původni poustky vzniklo proboštslví.

.) Regesta [. 250.
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1267 kardinál Quido uděluje odpu5tky „Nové poustce
Danny Marie v Dolici".'l

Známí probošti.

1332 zmínka o proboštu Dředboru z Chroustoklatřl
petr. před r. 1585. (Tomek. Arch. Dam. II. 247)
petr. jiný r. 1390. (Tamt)
Václav. 1419 mezi voliteli opata. (Cont. Vll. 285)
Jan Kovář. stal se proboštem 14-54. (Cont. X. 252)

Kostel farní.

Mimo kostel proboštský byl zde též kostel farní: byl
inkorporován &:osazován professy.

Známí místoplebáni.

1393 a 1598 prof. Mikoláš. plebán v Polici, pořídil pro
kostel kalich“ stříbrný. misál & pallu.3)

Heřman. plebán v Polici, 14-19 mezi voliteli opata:
(Cont. Vll. 285) „Farní kostel v polici podává bratřím každo—
denní občerstvení a _kolem sv. Jana Křtit. „minuci“ (větší ob—
čerstvení) i proboštu i bratřímf)

pozemské zboží proboštství Dolickéhof)

Podle imenovaného Urbáře z r. 1406 býly na klášterstvi
Dolickém tyto osady: Police s proboštstvím. kostelem farním
& dvorem. Ledhuje. Srbská Větší. Srbská Menší,
Bezděkov. Radešov, Ždár. Maršov, Dřevič. Dědová.
Lachov. Bodašín. Děkov, Bukovice.l“llavňov,5uch—
dol. Bělá, Detrovicc. Dřevíč, Dctrovičky, Maršov.
Homole,Drovodov s dvorempopl.&kostelem na Dobe

_ nině na podacím kláštera Břevnovského.

1) Regesta ll. 206. kde psáno „Nova Cella m Campo s. Mariue". písař bez

pochyby myslíl. že Police jc nčiokě pole. a proto napsal. .in Campo"
") Tomi. III 732 '
=') Emler. Sitzungsberichte 1666. p. 297.
') Emler. Registru cens.. p. 201.
“) Tarnl. p. 199—207



Broumov.

Benediktinské proboštství s chrámy proboštským a farním.
podřízené klášteru Břevnovskému.

K újezdu Dolickčmu. jejž král r. 1213 klášteru Břevnov—
skému potvrdil. příslušel i újezd Broumovský. ale v plné jeho
držení klášter hned nevešel. jelikož (dle domnění Tomkova')
úředníci královští jej nechtěli pustiti z rukou; ale v polovici
13. stol. byl újezd Broumovský již v držení kláštera. jenž zde
založilproboštstvís chrámem sv.Václava a Vojtěcha.
R. 1296 papež potvrzuje. že proboštství čili převorství v B rou—
mově (v Rajhradě a v polici) podřízena jsou a budou
klášteru Břevnovskěmuřl

Zpráva v tak 7.v. Vokounově Neplachu. t. j. v benedik—
tinských vložkách."l podle níž opat Bavor r. 1522 vystavěl
klášter v Broumově. znamená tedy. že opat posavadní hrad
proměnil v klášterf)

Na zdejší klášterní škole pobyl na učení Arnošt z Dar—
dubic. pozdější arcibiskup, když otec jeho byl kastelánem
na Kladsku.

Známí probošti.“)

Petr-1567. Oldřich před 1584. Mikoláš 1584, Dětřich
před 1405. Mikoláš 1405, Petr 1416. Matěj 1419.

Farní chrám.

1258 biskup Jan inkorporujc ke klášteru Břevnovskému
farní kostel v Broumově & dává opatu prívílej, aby jménem
biskupovým vikáře i v duchovní správě potvrzovalf') Jest
pravděpodobno. že původním farním kostelem byl kostel panny
Marie; když ohrazením města padl mimo město. byl v městě
vystavěn nový farní kostel sv. Petra a Davlafl

1) pum. Arch. ll. 207.

„1522 byli bratři od opata Bmoru uvedení do hradu druhdv královského.

jejž v klášter proměnil.“ (5chram24ve.51udíen : r. 1662 p. 292. z Arcn. Břevnov)"'.)Tomek Pam. Arch ll.
“) Regesta ll. 76.
') Tomek. l. c. 212.



14-01 papež Bonifác lX. uděluje odpustky. kdo přispěje
farnímu kostelu sv. petra a pavla v Broumověf)

Známí místoplebáni.
1395 prof. Filip odevzdává nástupci Blažeji kostelní in

ventář; 2)

14-09plebán Broumovský Václav a jeden měeštan věnují
klášterní nemocnici 4- kopy.)

Kostelík špitální v městě.
1408 měšťan Rosstvin věnuje po 1 kopě kostelům: sv.

Jiří, Mariánskému a farnímu;') svatojiřskýkostelík byl
bezpochyby špitální.

Broumovské klášterní panství r. 1406."')
Město Broumov. proboštství. kostel farní. dva dvory

k proboštství. kostel farní odvádí všechny příjmy proboštovi.
a plebán má jen tolik. kolik mu probošt dá; ves Grossdorf.
Rosenthal. Schonov s kostelemfarním. Ottendort'.
Mertendorf (Marlinkovice) s kostelem farním. Dertold—
d o rt (Božanov) s farním kostelem.Wayke rsd o rl (5křínec).
Ditterpach, Foytsdorf, Hoyptsdort' (Hejtmánkovice).
H aynzdorf (Hynčice), Rupersd ort 5 farním kostelem.
Hermannsdorf (Heřmánkovice)s farním kostelem.

_Vcrneřovice.

1556 plebán z „Vernerivilla“ byl úvodcem ve Viznově.
14-11plebán L „Vernerivílla“ byl úvodcem vRuprechticích.
Ke klášteru přikoupil opat Klement Horní a Dolní Víznov

a Něm. Verneřovice teprv r. 14-99.“)

Vlll. Dekanát Kladský.
(Zde vynechán.)

' ') Krofta. Mon. Value V. p. 1057.
. 2) Emler. Silzungsberichte 1888. p. 301.

a) Schrom vc .Sludicn" 1882. p. 66. z Arch. Břemov
') Tamt. p 86.
") Emler. Urbář. p. 169—
0) Schram ve 5.1udien" : r.961882. p. 95.



Biskupství Litomyšlské.

předchůdcem biskupství bylo zde opatství, původně bene
diktinské. později premonstrátské.

Benediktini.

Břevnovští benediktini vešli s krajinou Litomyšlskou ve
styk již r. 995, když klášter Břevnovský byl založen: tehdy
mu byl věnován desátý díl ze cla „na Trstěnici“ u brány
zemské u Litomyšle a desátý díl z tržněho a z pokut z Kou
řimě a Chrudimc 1) Hrady Kouřim Chrudim a Litomyšl byly
ve vojvodství Slavníkovců. a zakladatelem Břevnova byl
sv. Vojtěch syn Slavníkúv vliv jeho na toto věnování jest
zjevný. V Kouřimi a v Chrudimi měl klášter Břevnovský
kostelní právo ještě ve 14; století. ač zde, ani v okolí jiného
majetku neměl, zakládalo se tedy na onom věnování z r. 99.3:
z toho můžeme souditi. že klášteru Břevnovskěmu postoupeno
bylo kostelní právo též v Litomyšli; úsudek tento je také tím
oprávněn. že ,se o 100 let později s benediktiny zde shle—
dáváme již na půdě historické; kol r. 1099 založit zde Břeti—
slav ll. benediktinský klášter s chrámem Panny Marie. Listina
Vladislavova, datovaná rokem 1167. o níž se ještě zmínka
stane. jmenuje Břetislava ll. výslovně „zakladatelem tohoto
místa“ (loci illius tundatoris). Podle okolností nahoře popsa—
ných přišli sem mniši z Břevnova: opata benediktinského ne
známe však žádného.

Nadání.

Mimo újezd okolo klášteia bez něhož si založení bene
diktinského kláštera v H. století mysliti nelze. ač se o něm.

1)Fr—iedrich Codex Dipl. l.. p. 349. — Listina teto jest v nynější formě ovšem
podvrženn : dle úsudku p. vydavatele hořejšího Codexu teprve v 15. století sestavena
ale její reduktor měl v rukou listiny pravé. jelikož vypisuje tukové okolnosti. jež by
mu jinak nebyly známy.

' 36
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v listině výslovná zmínka neděje, věnoval zakladatel též pod
dané lidif) rozumí se i s územím. jež vzdělávali a k jehož
hroudě připsání byli, takže od chvíle darování úrok a jiné
poddanské“ povinnosti náležely klášteru místo knížeti; určitě
známe však pouze Nedošín. kde věnoval dvorce a včely;
zjišťování ostatních. od Břetislava věnovaných míst byla by
práce nevděčné, jelikož marná; nevíme. kde hledati darované
„5ecri“ s dvojím poplužím, v „Restoceh“, „na Dubravnici“.
v „Hradišti“ & i. Zakladatelé často věnovali nejen osady okolní.
nýbrž i vzdálené. kde právě tehdy něco majetkem jejich bylo.
Zjištování věnovaných osad je zde ještě znesnadněno tím,že
nevíme. máme.-li je hledali v Čechách nebo na Moravě. Mimo
to Břetislav věnoval: z berně zemskékaždou sobotu 200
denárů, z brány zemské na Trstčnici uherskou sůlf) a chmel
z celého újezdu Hrutovského; ustanovil též. aby každý. kdo
na území k hradu zdejšímu příslušném uloví nějakou zvěř.
část odvedl klášteru; z kraje Chýnovského byly odváděny
ročně 2 krávy. 4- ovce a 4- voli. což později Vladislav změnil
tak. aby misto oněch naturalií placeno bylo ročně 1500 penízů.

později kníže Soběslav. jejž listina nazývá „rozmnožite
lem tohoto místa". věnoval ves „Krekoviceťgl

Benediktini v Litomyšli dlouho nepobyli; řád tento přišel
o oblibu. poněvadž prý kázeň v něm poklesla. ale hlavni
příčina byla spíše. Že se na obzoru objevily nové řehole.
cistercienská a premonstrátské. jež se. jako obyčejně vše. co
jest nově. více líbily. než starší benediktini: kolem polovice
12. století byl benediktinům leckterý klášter odňat a novým
premonstrátům odevzdán. též Litomyšlský. Mocným příznivcem
nových premonstrátů byl Olomoucký biskup Zdík; jeho přiči—
něním kníže Vladislav as r. 1145 benediktiny z Litomyšle vy
pudil a premonstráty sem uvedl;'l po několika letech stalo se
totéž \; Želivě a' v Hradišti u Olomouce.

') Podle listiny datované rokem 1107.

*; Cestující neplatili clo vždy penizem. nýbrž často části vezeného zboží.a o jmenovaná nyní neexistuje: v listině položeny jsou vedle sebe
.Krekovici'" a .Rikovici", ač jest to snad jedna a též ves: srov. Rakovník místo pů
vodního .Krnkovník": redaktor listiny : r. 1167 napsal „Krekoviei“. jelikož tak psáno

bylo v pravč._starě listině. a napsal .,Rikovice'. jež na vlastní oči viděl. '
Není pravdě podobne, že benediktini byli odtud prostě a brutálně vyhnáni.

něco takového nemůžeme muži. jakým by Zdik. přičítali. spíše se z &. že Z i ene
diktinům zaopatřil náhradou nový útulek u sv. Jana pod Skalou u Podlažic. Bene



Dremonstráti.

Zdík dával premonstrátským klášterům, jež jeho přičině
ním povstaly. rád názvy posvátných míst ve Sv. Zemi, již byl
navštívil; klášter na Strahově nazval „Hora Sion" a Lito
myšlský „Hora Olivetská“.') Drvní osada přišla sem ze Stra—
hova. vlastně pouze přes Strahov z klášterů v Německu. ač
jádrem osady byli zajisté někteří konventuálově Strahovšti,
poněvadž za svého as dvouletého pobytu na Strahově s lidem.
jazykem a poměry českými již poněkud obeznámeni byli.

Známí opati.

Jan (1145—1157) stal se biskupem Olomouckým (Leto—
pis Vincenciův, Dram. D. l.426);

Bohumil (Deocarus), zmínka r. 1160 (svědek. Regesta ].
134). zmín. před r. 1167 (Regesta l. 135);

Jurata zmínka r. 1184 (Regesta l.171);
Myslen zmínka před r. 1185 (Regesta 1.175) zmínka

r. 1201 (Regesta [. 207):
Heřman, zmínka r. 1221 (Regesta l. .'5()1);
Valter, zmínka r. 1225 (Regesta l. 322). zmínka roku

1226 (Regesta 1. ma):
Oto. zmínka r. 1251 (Regesta l. 564). zmínka r. 1254

(Regesta [. 400):
Štěpán, zmínka _r.1268 a 1269 (Regesta ll. 238, 260):
Oldřich. zmínka r. 1278 (Regesta ll. 469). zmínka

r. 1205 (Regesta ll. 724).

Kol r. 1300 opat Oldřich vykázal konventu úrok ze
Svitav a Lačn0va na přilepšenou, začež bude konvent třikrát
do roka konati slavnou zádušní pobožnost za zakladatele.
(Regesta IV. 752)

diktini odešli z Litomyšle na základě smlouvy. jež ovšem sotva bylo dobrovolní-. nýbrž
spíše vynucena: vůli panujícího knížete Vladislava a vlivu Zdíkovu bylo benediktinům
těžko se vzpírutí.

pomínka na toto pojmenování zachovala se i v_dobách pozdějších: knih
tiskárnn zde r. 1503 založená slula na „hoře Olivetskě“, gymnasium otevřené 1044
..gymnosíum Olivetonum". a nad portálem koleje podnes je nápis: „Vertex Olivetunus'.
V ústech lidu toto ctihodné pojmenování ustoupilo nehistnržrkěmu názvu „Židovský
kopec"

„.



C...(onrad) zmín. r. 1506 (Regesta ll._900). zmínka r
1314- (Regesta lll. 80). zmínka r. 1326 (Regesta
lll. 486):

Jindřich Colta. zmínka 1556 (Regesta W. 128).
R. 1539 byl u apoštolské stolice obviněn. že prodal, zastavil

a jinak prohospodařil mnoho z majetku klášterního; Jindřich
se hájil. že klášter dobře spravoval. že mnoho dluhů splatil,
jež jeho předchůdci. zvláště bezprostřední, nadělali. že před—
chůdce proto byl sesazen; pakli něco zastavil. že to učinil
vždy za souhlasu konventu. a že leccos bylo též násilím od
cizeno. že velikou škodu klášter utrpěl také tím, když Hilgen
vetřelý opat Strahovský. jej násilně vypudil a ve správu klá—
štera se vetřcl. papež nařídil komisařům. aby.vše vyšetřili a
jemu zprávu podalif) Komisaři bezpochyby shledali, že jest
nevinen. nebot opatem zůstal.

podobně stížnosti na zadlužení a ztracení klášterního
majetku ozývaly se za onoho času téměř odevšad; bylo to
za krále Jana. jenž všudy. zvláště z ústavů duchovenských,.
vyždímal poslední groš; kde mu vyhověli nemohli. musili si
na lichvářské úroky vypůjčili a mnoho majetku zastaviti; leccos
uchvátili násilně sousedé. právni jistota byla pokleslá. místo
ní bujelo právo pěstní. '

Nadání.

Premonstráti zdědili majetek vypuzených benediktinů:
nadání bylo však značně rozmnoženo; poznáváme je z listiny
roku 1167 datovanéf) jež však potřebuje vysvětlení. podle
soudu znatelů jest listina tato o mnoho později v nynější
formě sestavena, než jest datována; jest to vlastně snů ška
z rozličných starších. pravých listin. jež redaktor v přehledný
nynější celek sestavil: podobných snůšek zachovalo se několik..
a byly skládány v době, když někdo na právní majetek sahal..
aby posavadní právní majitel mohl naproti uchvatiteli své
právo pohodlněji hájiti. než kdyby musil původními listinami
se vykázati: bezpochyby jich všudy ani nebylo. ač majetnictví'
bylo nesporné a dokázané bud posavadním držením nebo
lidskou pamětí; obsah této listiny z r. 1167 jest tedy zajisté prav-

]) Regesta [V. 205
?) Friedrich. Codex Dipl. l.. p. 413—414.
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divý. ale znění podvržené. podle této listiny nabyl klášter
premonstrátský z darování Vladislavova a jiných dobrodinců
téměř celého ku hradu Litomyšlskému příslušného území, totiž:
petr, syn Lubmanův. dal ves svou „na Bučině“; Janek, rytíř.
svůj dvůr „na Ujezdci“ (od té doby patřila část Ujezdce
k panství Litomyšlskému). Pavel dal zemi na „Kačí hoře":
opat Bohumil koupil zemi u Domašic, zvanou „na Kornicích";
Vladislav sám věnoval jakýsi .,dvoreček" vedle vsí „Křekovice
a Rikovice“. s řekou. jenž sluje Desná, od Lubné až k mostu,
jenž jest na „dlouhých lukách“; též dal celý les od místa, jež
sluje „Dřeseka". s lukamí všemi. až k řece „Svitava“; dal též
tržné z Hrutova každou středu a ves Hrušovou s řekou
Trstěnicí až k „Plesu“ '(vzplize) a les Mokřenice: dal též Švá—
benice s řekou Desná od mostu, jenž jest „na dlouhých lukách",
až ku vsi Cerekvici (t. j. k mezím Cerekvickým). a celý les.
jenž sluje Droznice a Droznér Cerekvici a Bohňovici dala
moje snacha (praví Vladislav. s naším dovolením); Martin
dal újezd „na Zhoři". — Zde jest vypsáno z listiny pouze to, co
darováno bylo z okolí Litomyšle; bylo však darováno i ně
kolik jiných vsí jinde. v Čechách ina Moravě. jež zde nejsou
jmenovány, bud že všecky nelze určitě zjistiti, buď že brzy
z držení kláštera vyšly. Mimo zemi již lidmi osazenou daro—
val Vladislav též velké lesní újezdy. jmenovitě: újezd na
Lubném (název potoka) s lukami, jež slovou „na políčkách";
celý les od pramenů Desné až k řece, jež sluje Svratka: celý
les. role a luka až k „potoku 5loupnici“. mimo Domašice:
(byly jinému již zadány).

„A jelikož jsem,“ praví Vladislav. „jmenovanému kostelu
více vsí dáti nemohl. odevzdal jsem mu celý lcs od řečeného
potoka (Sloupnice) až k řece Třebová, jež se odtud až k hra—
nicim ech prostiraji.“

podle tohoto vypsání sahalo území klášterní směrem přes
Doličku (teprve později založenou) až k řece 5vratce;směrem
k Svitavě až k říčce Svitava; směrem k Sloupnici a k Tře
bové až k potoku Sloupnice a říčce Třebová: a údolí Trstě- _
nice až k chlumku plesu u samého nynějšího Vysokého Mýta.

Ale klášter celé toto území neudržel; směrem
k Svratce vzal mu král Otakar ll. ('l' 1278) celé území pozděj—
šího panství Doličského a Svojanovského; náhradou, že mu
klášter toto území postoupil ..dobrovolně" (!). dal mu král 60
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lánů rolí a pustého lesa u Širokého Doluf) byla to ovšem
divná náhrada. když z vlastního majetku mu bylo vráceno
několik lánů.

O území směrem k říčce Svitavč nastal r. 1256 spor
o meze mezi konventem Litomyšlským a biskupem Olomouckým.
jemuž okolí Svitavy patřilo: spor narovnán' tak. že klášteru
přisouzeno bylo území až „k liřebenům hor" čili vodnímu pře—
dělu. místo až k říčce Svitavě; náhradou dal biskup konventu
kostelní právo ve Svitavě a všech ostatních kostelích. jež na
územi Svitavském, někdy sporném, povstanouřl

Následky tohoto narovnání trvají podnes. nebot jím byla
zde stanovena hranice mezi echy a Moravou; echy přišly
o kout Svitavský; za Vladislava ll. r. 1167 sahalo české území
nikoliv pouze k předělu vodnímu. nýbrž až k říčce Svitavě.

Směrem k potoku Sloupnici a Třebové udržel klášter
území pouze k mezím gruntů vsi Sloupnice. nikolivaž
k potoku Sloupnice; mezi Sloupnici a Třebovou neměl též
ničeho; jen na hořejším obvodí Třebovky podržel okolí Ab—
štorfské.

Z údolí Trstěnice směrem k plesu též mnoho pozbyl:
Když král Otokar ll. zakládal kolem r. 1260 královské město
Vysoké Mýto, přidělil k němu obvyklé hodinové hájemství;
klášteru odňal tolik. co do hájemství padlo. takže majetek
klášterní od té doby ncsahal až k Dlesu. nýbrž pouze ku
konci gruntů Hrušovských. Odňaté zde území není velké, má
však značnou cenu. jelikož je zde mnoho dobrých luk. O ná
hradě nedovídáme se ničehož. ale bezděčně padá do oka území
Božídomské (nyní Novohradské). jež r. 154-7 bylo majetkem
kostela Litomyšlského. ač k původnímu jeho nadání nepří
slušelo.

(V mezích zde naznačených zůstalo panství Litomyšlské až do
\álek husitských. ano až do r. 1846. ovšem mimo některé drobné
zemské statky jež velmi pozdě k Litomyšli přiděleny byly jako: část
Morašic. Sedlištky. Bučina Horky Heřmanice Vracovice Tisová Záleš.
Dřivrat Člupek .)

Co na rozsáhlosti bylo ztraceno nahrazeno bylo dosta—
tečně zlepšením zbylého území totiž osazením a zalidně—
ním velkých lesních újezdů

1) Regesta ll. 260.
"') Tami ll 44.
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podle Kosmy stál hrad Litomyšl kolem roku 981 „pod
lesem“, a území jeho sahalo k východu slunce až k potoku
Svitavě, „jenž jest uprostřed lesa"; podobně tomu bylo i směrem
k pozdější Doličce; ještě 1167 Vladislav zapovidá v lesich za—
kládati vsi: pouze nížina Trstenická podél zemské cesty byla
zalidněna a vzdělána. Velká změna nastala v druhé polovici
15. století za opatů Štěpána a Oldřicha; rozsáhlé lesní újezdy
byly osazovány a lesy v role vzdělávány; tim povstalo mnoho
nápadně velkých osad s četnými dvorci panskými i kmetcími
(selskými) a z každého vycházel do komory panské pod—
danský úrok a jiné drobné dávky a povinnosti. Jelikož v tom
též čase téměř všudy v Čechách lesní újezdy hromadně osa—
zováný byly. nedostávalo se na to lidi domácich, proto osazo—
vatclč volali cizozemské. německé kolonisty, kteří podnes velkou
část Litomyšlska zabírají. '

podrobný seznam osad viz dole. když panství mezi bis—
kupa & konvent rozděleno bylo.

panství bylo značně Zlepšeno. když opat kolem roku
1250 starou podhradni osadu nadal městským právem. a král
novému městu dal právo trhu a výsady měst královských:')
hlučné tržiště přestěhovalo se z Hrutova do města.

Skoro celé území k hradu příslušné přešlo z drženi
zeměpanského v majetek klášterní; poddaní klášterní byli něko—
likerou královskou výsadou z pravomoci úřadniků královských
vyňati a podřízeni ve všem pouze opatu: královské území
Doličské a Lanškrounské mělo svou vlastní správu ve jmeno
vaných městech; králi zbyl v Litomyšli konečně pouze hrad.
osada podhradni s dvorem Zahájským a clo u zemské
brány. úřadníci královští byli zde zbytečni a proto kolem
polovice 13. století Litomyšl opustili; hrad a celé hradiště.
osada podhradni s dvorem Zahájským stal se nějakým. nyní
neznámým právním jednáním. koupí nebo darem, majetkem
klášterním; aby alespoň pomezní clo pro královský důchod
zachráněno bylo, nařídil r. 1265 král Otokar ll., aby zemská
cesta vedena byla z'Vysokého Mýta přes Doličku a „ne jinudy?)
Cesta tato se však pro neschůdnost neujala.

') Regesta [1.69 a 160.
"'; Regesta ll. 193.



Biskupství.
Poznamenání. O biskupství Litomyšlském psali již mnozíkra

jinští dějepisci Pešinou počinajíce: ale všichni podávají zprávy pouze
o. jednotlivých biskupech. kapitule a pozemském zboží. nevšímajíce'si
jednotlivých kostelů v diecési mimo jejich vyčlení z postupních, listin.
Teprve 'j' děkan Royek v .Damátkách“ IX.. str. 738—758. podal některé
zprávy o jednotlivých kostelích z knih kontirmačních. což Dr. Nejedlý
v .Dějinách Litomyšle IO'OÍS"poněkud doplnil též z knih konfirmačních.
jež se od časů Roykových tiskem přístupnějšími staly. příčina tohoto
nedostatku jest zjevná: není pramenů; z archivu kapitulního mnoho
kanovníci zachránili na Moravu. kamž se r. 1421 před husity utekli (něco
nalézá se též v Archivu města Litomyšle), ale z registratury kon
sistorní, jež jediná by nám mohla podali podrobné zprávy o jedno
tlivých kostelích. nezachovalo se téměř ničeho mimo několik málo opisů
z kolikáté ruky; registratura konsistorní zůstala bezpochyby v konsistorní
kanceláři, kde vzala za své.

Proto i zde jsou o jednotlivých kostelích podány jen velmichudé
zprávy a paběrky tu a tam nas iranč. ano. nčitcré ostely vyšly. mimo
jejich zjištění. úplně na prázdno: pouhé poukázání na vladyctví. z velké
části známě. na zjištění podacího práva nepostačuje.

Zřízení biskupství.
Dřičinčním Karla lV.. tehdy ještě správce království. vyňal

papež Klement Vl. biskupství pražské z metropolitního svazku
arcibiskupa Mohučského a povýšil je na arcibiskupství. Dů—
vody. o něž Karel svou žádost opíral, totiž vzdálenost od
Mohuče, obtížná cesta, různost jazyků. množství kostelů a
obyvatel, byly zajisté pravdivyf) ale mezi řádky můžeme vy—
čisti. že Karlovi šlo nejen o to. aby biskupství Pražské povýšeno
bylo na arcibiskupství. nýbrž hlavně'o to. aby arcibiskup byl i me
tropolitou, a aby království České tvořilo zvláštní církevní pro—
vincii a aby tím povýšeno a oslaveno bylo. podle kanonických
zákonů musi k církevní provincii příslušeli mimo metropolitu
nejméně dva dieccsální biskupové. suttragáni. aby mohla býti
konána provinciální synoda. na níž mají pouze diecesální
biskupové rozhodující hlas: nutny jsou však nejméně Shlasy;
v království Českém bylyovšem 3 diecése: Pražská. Olomoucká
a Vratislavské, ale Karlu se nepodařilo přimčtiVratislavského
biskupa. aby se připojil k nové. zamýšlené provincii pražské.
Karel pomohl si tím. _že na jeho žádost založeno bylo. roku

1) Regesta lV. 866. — Znění žádosti Karlovy neznáme. ale můžeme je poznali
: odpovědi papežovy. jelikož v papežské kanceláři bylo ustáleným zvykem, že ve vyři
zeni opakována byla slova podané žádosti.
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1544- biskupstvi nové. totiž v Litomyšli.'.) Opatský chrám byl
povýšen na kathedrální a přiděleny byly k němu jako
diecése části diecése pražské a Olomoucké.

Vedle biskupství trval klášterní konvent dále. měl však
méně údů, jelikož mu byla ponechána pouze asi třetina býva—
lého klášterního panstvi, ostatek přidělen byl ku stolu bisku
povu dle rozvržení papežského komisaře. Vratislavského biskupa
Představa r. 134-7; v čele konventu stál místo opata převor.
_jenž však nebyl převorem pouze',.manuálním", t. j. od opata
prostě jmenovaným. nýbrž byl od konventu a biskupa
kanonický volen. jako druhdy opat.

. Biskupovéf)

Jan I., 1344—1553; prvním biskupem jmenoval papež
Klement Vl. bullou ze dne 30. dubna 154-4-Jana. opata pre
monstrátského kláštera v Louce u Znojma;") jeho opatské
místo v Louce zaujal posavadní Opat Litomyšlský. Jindřich
Calta. Nebyl—litedy první biskup jmenován z lůna domácího
:konventu, byl vzat alespoň z lůna řádu premonstrátského:
v době následující byli biskupové jmenováni bez zření k řádu
premonstrátskému. rozhodovala obyčejné vůle králova a jiné
okolnosti.

papež odevzdává biskupský úřad Janu nadšenými slovy:
vezmi tedy na rámě své jho Dáně lehké i sladké a přijmi

.stádo jeho. abys je s láskou pásl. bdě nad ním v noci a
staraje se. aby vetřelec neměl k němu přístupu, aby Pán. až
v hod-inu nenadálou přistane a tebe tak jednajícího nalezne.
-a až dokonáš běh, jenž. tvé“ práci vyměřen jest. shledal tě
věrným nad málem a nad mnohým tě ustanovil a v milé
stánky radostí svatých uvedl.“ Za Jana l. byla zřízena kathe
drální kapitula. majetek mezi biskupa a konvent rozdělen a die—
cése vymezena; zemřel r. 1353 a byl v kathedrále pohřben.

Jan ll. ze Středy. 1353—1364; byl kancléřem Karla
'N. a zůstal na jeho dvoře i jako biskup. takže málo kdy
do diecése .přišel; biskupskou pravomoc vykonával generální

1) Zřizovací bulln papeže Klementa Vl. ze dne 30. dubnu 1344 otištěna jest
-v Regesta IV. 566: icmun. Monum. Votic. l.. p. 2

* Posloupnost jednotlivých biskupů a krátké poznámky o nich vzaty jsou z pre
inezíů tiskem již často uveřejněných.

3) Regesta IV. 618. u Klicman. Monum. Vatic.. p. 2M.
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vikář Mikuláš z Pelhřimova a biskupské úkony krevní jeho
bratr Matěj. světící biskup Vratislavský. Jan ze Středy získal
ku stolu biskupskému rozsáhlé panství Lanšperské, založil &
nadal v Litomyšli 1556 klášter augustiniánů-poustevníků s chrá—
mem sv. Kříže. a byl r. 1564 povýšen na biskupství Olo—
moucké; tam zemřel r. 1580 a byl pohřben v Litomyšli v chrámě
sv. Kříže.

Albert ze Šternberka. linie Moravské. 1564—_
1567; byl biskupem Zvěřínským. od r. 1564- Litomyšlským.
r. 1567 stal se arcibiskupem Magdeburským.

Detr, příimím Jelito. 1567—1572: pocházel prý
z Třešňovec u Lanškrouna, založil v Lanškrouně klášter ře—
holních kanovníků sv. Augustina s chudobincem; r. 1572 vy—
měnil s Albertem ze Šternberka biskupství Litomyšlské za
arcibiskupství Magdeburské.

Albert ze Šternberka. po druhé. 1572—1580;
přivezl z Magdeburka ostatky sv. Viktorína. jenž byl potom
za patrona diecése Litomyšlské prohlášen. založil v 'l'ržku
kartusiánský klášter a ve Šternberku Moravském klášter augu
stiniánský; zemřel 1580 na biskupském hrádku v oboře Tržecké
a byl pohřben v klášteře Sternberském.

Dodnes upomíná naň veliký rybník ..Šlernteich“ (Štan—
teich). ieiž dal udělati. '

Knihovna Strahovské chová po něm vzácnou památku
„Dontilicale epi. Luthomyssl. Alberti". Po smrti Albertově na—
stal 0 biskupství spor: papež Urban Vl. ustanovil za biskupa
Vyšehradského probošta Jana Soběslava, syna markraběte
Moravského Jana (bratra Karla lV.). ale vzdoropapež Kle—
ment Vll. jmenoval biskupem svého přívržence Hynka z Klučova:
mezi oběma kandidáty trval po celý- rok pohoršlivý spor. až
pád vzdoropapeže přivodil 1 pád Hynkův.

Jan lll. Soběslav. 1580—1587; tohoto roku stal se
patriarchou Aquileiským.

J an IV.. _přijmim Železný. 1588—1418: (někteří leto—
pisci kladou mezi Jana Soběslávka a Jana Železného jiného
biskupa Jana. o němž však není nic jistého známo; byl-li
skutečně, byl by Jan Železný Janem V.)

R. 1588 27. dubna „Jan. zvolenec Litomyšlský".')

.) Schubert. Urkunden-Regesten. p. 48.
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R. 1389 biskup Jan slibil skrze svého plnomocnika v Římě.
Zdechovického plebána Haška. Že zaplati do papežské komory
taxu 800 dukátů a pět obvyklých „servicií“; zároveň si stě
žuje. že jeho předchůdce. nynější patriarcha Aquilejský. toxu
za biskupství Litomyšlské posud nezaplatilf)

Jan Železný zasahoval mocně do tehdejších neutěšených
poměrů politických i církevních; zúčastnil se sněmu kostnic—
kého. jediný biskup z království Českého. a musil tam býti
svědkem odsouzeni krajana Jana Husí; sněm kostnický vyslal
jej do Čech s rozsáhlým plnomocenstvím legáta: brzy však
nastaly v Čechách bouře, jež ani rázný biskup Jan zastaviti
nemohl.

Když r. 14-16 zemřel Olomoucký biskup Václav Králík.
zvolila část kanovníků. tak zvaná strana královská. za biskupa
kanovníka Vyšehradského. Alše z Březí. kdežto druzí. zvaní
synodální. zvolili biskupa Litomyšlského. Jana: nastal dlouhý
Spor. jenž konečně rozhodnut byl na ten způsob, že papež
potvrdil Jana; Aleš musil se spokojiti s biskupstvím Lito—
myšlským.

Aleš z Březí. 14-18.poslední skutečný biskup. Když
se na začátku května r. 14-21 blížili husitští Pražané. musil se
zachrániti útěkem a vícekrát se do svého biskupského sídla
nevrátil; zbytek svého života ztrávil ve smutném vyhnanství;
ještě r. 14-37 zúčastnil se korunovace Albrechta Rakouského
jako „biskup Litomyšlský“ a zemřel brzy potom.

Kathedrálni kapitula.

Podle kanonických zákonů musi míti každý kathedrálni
chrám svou kathedrálni kapitulu :; právy a povinnostmi kano
nickým právem stanovenými: mimo to má každá kapitula své
zvláštní, domácí. statuty. Dapež nařídil Vratislavskému biskupu
představu. aby v Litomyšli kathedrálni kapitulu zřídil. což vy—
konal r. 134-7 za svého pobytu v Litomyšli tím způsobem. že
z kapituly konventní vyvolil 28 kanovníků. aby tvořili kapitulu
kathedrálni. & dal jí tento. statutf')

1) Krofta. Monum. Votic. V. 112.
"') Archiv Litom. č. 5; Opis Dlabačův z Berghnura. tom. |.. 255—260: 2 části

uveřejněno v Cod. Dipl. Mornv. Vll. 735. ' ' .



]. Kathedrálních kanovníků nesmí býti více; kapitula kathe—
drální bude se doplňovali z kapituly konventní: počet 28 byl
později sotva dodržován; r. 1383. když biskup Jan uděloval
městu privilegia, je vedle 4 kapitulních hodnostářů podepsáno
pouze 15 ostatních kapitulárů: v listinách se rozlil mezi ka—
pítulou kathedrální a konventní neobjevuje, listiny mluví vše—
obecně o kapitule i tam. kde se projednávala záležitost kon-—
ventní. na př. r. 1366 při zjištováni mezí na Desné mezi
územím konventu Lítomyšlského z jedné. a kláštera Dodlažského
z druhé strany; biskup Albert praví všeobecně „mé kapituly“.

2. V kapitule budou 4- hodnostáři čilí preláti; převor,
jenž se bude starati o věci duchovní. kustos bude míti du-
»ch0vní správu lidí světských v řečeném chrámě kalhedrálním:
z ofčr a jiných ku kustodii příslušných příjmů bude obstarávati
svíce, víno, hostie a jiné potřeby: kantor se bude starati o
'chorální zpěv: školastik 0 školní vzdělání mladších kanov
níků a žáků: bude právním plebánem farního kostela sv. Kle—
menta pod ohradou klášterní, z ofčr bude obstarávati kostelní
(chorální) knihy.

5. Dreláty a kanOvníky (kathedrální) bude voliti biskup
společně s kapitulou. ale kustoda a školastika bude voliti
biskup sám.

4. Na počest chrámu kathedrálního budou se preláti a
kanovníci kathedrální (pouze) odívati mozetou (almutio).
biretem a rochetou od Bílé soboty až do svátku sv. Michaela,
odtud až do Bílé soboty kápí (volné svrchní roucho na způ
sob pláštč); rozumí se, že zde popsané roucho předepsáno
bylo _pouze pro chór.

5. Kathedrální kanovník nesmí býti farářem venkovského
kostela. a kdyby se jím přece stal. má ihned kathedrálního
kanonikátu býti zbaven, a jiný na jeho místo dosazen: naří—
zení toto bylo nutné. poněvadž kathedrální kanovníci jako
spolusprávcové diecese mu-sílí sídleti v sídle biskupském; vy—
míněn byl scholastik. jenž byl právním plebánem kostela sv.
Klementa. poněvadž mohl bydletí v Litomyšli.

Z některých nejasných zpráv zdá se vysvítali. že i někteří,
kathedrální kanovníci venkovské kostely později drželi. Ostatní.
konventní. kanovníci mohli ovšem. jako dříve, i nyní býti ta—
ráři venkovských kostelů.
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6. Dředslav rozdělil panství mezi biskupa a kapitulu.
vlastně konvent; majetek kapitulní budou spravovati 2 k tomu
zvolení kanovníci; prelátům bude u stolu přilepšenofl

podle Reistříku desátkového. str. 30. platil r. 1552 biskup
5 kop desátku a kanovníci 25; kopy desátku. dohromady
tedy 71.12kop. kdežto premonstrátský klášter Chotěšovský platil
15 kop. Milevský 14. Teplský IO; kostel Litomyšlský nebyl
tedy poměrně bohatě nadán: r. 1558 bylo však ku stolu bis—
kupskému zjednáno panství Lanšperské.

Komisař Předslav stanovil poměr mezi kapitulou a bis—
kupem pouze zhruba. byl to ien tak zvaný rámcový zákon:
o podrobnostech objevilo se brzy mnoho nejistoty; na arci—
biskupa Dražského vznesena žádost. aby spory vzniklé roz—
soudil a urovnal: neidůležitěiši bylo narovnání 7, r. 1358 a
1598. Z narovnání roku 1358 kladu sem pouze narovnání
o podávání patronátních kostelů a z narovnání r. 1398 po—
drobné rozdělení panství. Dřed zřízením biskupství podával
všechny patronátní kostely opat s konventem; když panství
bylo rozděleno. vyskytla se otázka. má-li biskup podávati ko—
stely společně s kapitulou. jako dříve opat s konventem. nebo
má-li biskup podací na díle svém a konvent též na svém. či
má—libiskup podávali všecky, i ony na díle kapitulním. Arci
biskup Arnošt rozhodnul: všecky patronátní kostely i ony na
díle kapitulním bude podávali biskup. ale tak. že kostely. iež
až posud osazovány byly konventními kanovníky. iim ina dále
vyhrazeny zůstanou. totiž kostely: v Cerekvici (Circovicz),
v Újezdě Třemošné. Širokém Dolu (Lalavallis).Litr
baších (Luterbach),lanštorfě (Johannstort), Karli (Karls—
piunn) Mikulči (Nicols) Abštorfě (Abbatis villa),Ketzels—
dorfě (KunzcndorD. Semaníně (Schermersdorf); a v die
cési Olomoucké: ve Svitavě. Unčicích (Anizicz) Vase—
nících Greifendorfu Vendolí (Stangendorf) Her—
mansdorfu Henčicích (Heinzendorf)Vanovicích (lva—
nicz)

Jan, děkan Hlohovský, oficiál a gener. vikář. předložil

listinu kapitule. iež narovnání přijala.

.) Tento Předslavův statut v Archivu města Litomyšle č. 5. podle něho
u Berghaura, & Codex Dipl. Mor. Vll. 7355 974



Svědkové: Jindřich. plebán u sv. Kříže v Chrudimi. děkan
chrudimský, Klement. plebán v Přelouči. a Valter či Václav.
plebán v Lepejovicich. (Arch. města Litom. č. ll.)

Listina ta jest důležitá, nebot jí zjištěny jsou patronátní
kostely; ale nejasná je v tom. které kostely byly kanovníkům
vyhrazeny. nebot podle ní byly jim vyhrazeny všecky. alespoň
o jiných nevíme, & pak by bylo zbytečno rozlišování kostelů
na takové. jež byly vyhrazeny kanovníkům. a takové. jež i
světští kněží držeti mohli.

při stanovení hranic mezi Litomyšlskem a Svitavskem
r. 1256 — viz nahoře — bylo stanoveno. že klášter Lito—
myšlský bude míti kostelní právo ve Svitavě a ve všech ko—
stelích. jež na území Svitavském založeny budou; kostely tyto
jsou zde vyčteny: u kostela Svítavského bylo převorství pod
řízené klášteru Litomyšlskěmu: převorství toto poskytlo útulek
premonstrátům. když byli z Litomyšle vypuzeni. zde konvent
Litomyšlský bídně živořil'až do r. 1554.

Narovnání o panství z r. 1398.

[. Díl biskupův: město Litomyšl (bez lázní kanov—
nických. 5 masných krámů a 2 krámů chlebných) s mlýnem
mimo hradby a mlýnem „na Lánech“. s předměstím a rolemi
(bez některých rolí příslušných k pitancí kanovníků a 15 prutů
rolí špitálních). též řeka Trstěnice až k mezím Starého Mýta:
dvůr na Zahájí.- ves Ujezd. kde jest svobodná rychta
s vesnicemi k této rychtě příslušnými. totiž: Lysá. Dříbyna,
Blažkova ves. Krasina ves, Lubníčck. Dropastná.
Cíkov (mimo ?)kmetcí dvorce kapitulní. z nichž vychází 3 kopy
a 20 gr. úroku).Dazuchaf) Hranice. Ždár s mlýnem.Jan
štorl s novou osadou & svobodnou rychlou. ves Strakov
(bez allodíálniho dvorce kapitulního). Mikuleč se svobodnou
rychlou. Osík s dvorem poplužním o 4- poplužích, s mlýnem
o_2 kolech a svobodnou rychtou (bez allodíálniho dvora.
řečeného Markvardovským. strojím poplužím a 4-zahradnickýmí
živnostmi).Vidlatá Seč s rychtou.Chotěnov, Třemošná.
Sebranice. Lubná. Skuhrov (nikolivnynější u Třebové).
Lesník s ryclítou. Sedlíko va hora (Dohora), Kaliště, půl

1) Nikoliv nynější ves Pazucha: některé z jmenovaných vsí splynuly : Ujezdem.
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vsi Siroký Důl. Kunzendorf (Ketzelsdorf)se svobodnou
rychtou, Květná s rychtou.Bohňovice. Hrušováf) úrok
z louky u Cerekvice. Němčice s rychtou a rybníkem. Dvo
řiště (ves zašla někde u Němčic). Svinnážl (bez 1 kopy
úroku & „louky. což přísluší ku kustodii). Kozlov. Karle
s rychtou. Morašice s rychtou (k Litomyšli příslušela jen
část Morašíc), Sedlištky. Říkovice, Semanín (Scher
mersdorf) s rychtou, Lačnov, l'lermansdort u Svitav.
z města Svitav 14- kop bez 8 gr. úroku. Nedošín s mlýnem.
Tržek s hrádkem. dvorem o 4- poplužich. s mlýnem. rybníky.
lukami. lesy, Sedlištky (bezpochyby nynější Sedliště) s dvo—
rem o Ill-i popluži, Litrbachy s rychtou &kamenným lomem
(bez mlýna o 3 kolech. jenž patří kapitule). rybník Štern
teich s dvorcem tamtéž & úrokem ze vsi Slyng nad týmž
rybníkem a pod vsí Abštorfem s řekou od mezí vsi Slyng
až k řečenému rybníku. jak to Odolen, služebník biskupův.
drží: les Janštorfský. les Ketzelsdorfský &les Ober
schar; konečněpanství Božídomské. (Novohradské),jež
však již dávno klášteru Dodlažskému zastaveno jcst.

Biskup Dctr přikoupil ku stolu biskupskčmu vcsZábčh—
lice u Prahy náhradou. že něco z panství věnoval klášteru
Lanškrounskému.

Biskupu patřilo též od r. 1558 — viz Lanšperk — panství
Lanšperské. '

ll. Díl kapitulní: Abštorf s rychlou, rybníky,rolemi,
mlýny . . . až k mezím vsi Slyng; Dětřichova ves s rychtou.
Chmelík s rychtou, Střenice. 2 lesy. totiž Doličský a Lu—
benský, Kornice, Cerekvice s rychtou.k níž patříi Hru
šová. ale jen v soudních věcech, Javorník, poříčí. Zrno
tín. Rez (R. . . . vymazáno & nad ním napsáno T. ves zašlé).
v Cikově 5 kmetcí dvory. z nichž vychází 3 kopy a 20 gr.
úroku, oves & kuřata, v Hrušové dvorec s dvojím poplužím.

1) Nápadno jest. že Hrušově jest zde považována za příslušenství k stolu biskup
skému. uč již r. 1556 postoupena byla ——mimo díl kapitulní — navždy ke klášteru
Zbruslavskému. ,

') Ves Svinná byla r. 134-7 přidělenu kapitule. ale biskup Jan ze Středy ji při
pojil k biskupství. brzy se však přesvědčil. že patří kapitule ku kustodíi. n proto ji
kapitule opět vrátil. vyhradil si však. aby kustos. kdykoliv biskup sloužiti bude v kathe

róle, dol rozsvítiti 2 svíce o 4 světech. jež hořeti mají. poku službu Boží trvnti bude;
Jan ze Středy to dosvědčuje jako biskup Olomoucký r. 1574. (Lib. Er. ". WC.) —
Ale r. 1395 patřila Svinná přece k biskupství už na ! kopu úroku & louku ku ku
stodíi. zjevně nu obstarávání oněch Svicí.
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mlýn 0 ?) kolech & krčma: v Osíku dvorec o 3 poplužich
s mlýnem. 4-zahradami. loukou, řeč. Desná; ve Vlkově dvůr
s trojím poplužím a 10 zahradnickými živnostmí na těchto poplu—
žích vysazenými s rybníkem: ve Strakově dvorec s dvojím
poplužím a + zahradami, na nich zřízenýmí; mlýn V'Litrbašich

příslušnost tundační, na níž vázlo vykonávání zvláštních
povinností. obyčejně zádušnich pobožnosti: dvůr „Zah0via“
(neznámý. jméno jest psáno patrně zkomoleně, snad dvůr Zá
hradí) s dvojím poplužím, na nichž založeno jest () zahrad:
u Litomyšle 9 lánů a 5 pruty role; ves Lažany, ves Da
zucha mlýn zvaný jeptiščí; mlýn v Střenici ] hřivna úroku
z Abštorta, lázně řeč. německé, 5 masné a 2chlebné krámy“
v městě, 2 kopy úroku z Újezdce, )2 masné krámy v Ústí
příslušné ku kantorství.

Chudí obyvatelé ze vsí biskupských mohou choditi na
souše do lesů kapitulních, Doličského totiž a Lubenského, od
sv. Martina do Vánoc, ale bez hřmotů & bez psů. a naopak.
lidé kapitulní do lesů bisl<upových.2)

Podle tohoto popsání byly poplužní čili panské dvory:.
na Zahájí, v Osíku 2, jeden biskupský, jeden kapitulní, v Tržku 
v Sedlišti u Šternteichu, ve Vlkově, v Strakové. dvůr ,.-Zaho
via“ ; ale většina byla již tehdy. 1598, rozdělena na „zahrady“,
t. ]. menší živnosti, jejichž majitelé si na dvorské zahradě vy
stavěli příbytky. Dvory na panství kapitulním byly všecky rozdě—
leny na ..zahrady": skutečné dvory byly tedy pouze na panství
biskupském. totiž na Zahájí, v Tržku. Osiku. u Šternteíchu a
v Sedlišti; z toho můžeme souditi, že robota poddaných byla
nepatrná.

Dodatek: Sedlištky byly teprv později k Litomyšli při
koupeny, a to pouze z části; byly zase odprodány.

Hrušovou postoupil navždy r. 1358 biskup Jan ze Středy
klášteru Zbraslavskému jako částečnou splátku za panství Lanš

perské: kapitula zde měla již od r. 134-7 dvorec, později ře

čený„l1ajek", mlýn a krčmu. což jí zůstalo.

') Dvorec. jejž podle listiny 7. r. 1167 daroval rytíř Janek.
2)Listinn vepsána v Lib. E.r Vl. S. 3; svědkové: plebúni Václav z Újezda

(Choceňského), Václav z Mýta a Vilém z Bojanovu: stvrdil: Jakub Bušek, olticiulis
Curiae episcopalis Luthom.
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Známí generální vikáři & oficiálové.

1354- Mikoláš z Delhřimova (nadační listina Mora—
šická):

1357 Jan Bervikův. z Vratislavské diecése, oficiál
(Monum. Vatíc. 1.. p. 264);

1358 týž Jan. děkan Hlohovský. oficiál a gener. vikář
(rovnání mezi biskupem a kapilulou):

1366 Mikoláš, plebán Jičínský, oficiál (první rovnání
na Dcsné); tento Mikoláš šel r. 1367 s bisku—
pem Albertem do Magdeburka a vrátil se s ním
opět 1372;

1368 Albert. děkan kapituly u sv. Jilií v Praze, oficiál
(druhé narovnání na Desné);

1374 Mikoláš z Jičína, oficiál a generální vikář. opět.
když se vrátil z Magdeburka (rovnání v Bučině);

1378 týž Mikoláš (inkorporace kostela v Lanškrouně);
1389 pavel z Chocně, oficiál (rovnal spor mezi

opatem Třeboňským a plebánem Lišovským (Lib.
Er. IV. 356):

1392 týž Pavel, oficiál a generální vikář (otázal se
kapituly. zdaž souhlasí s apelací přcvora Jana
proti biskupovi; Dlabač, ze Zem. Arch. v Brně,
(7. 4213);

1394- Vít, kanovník u sv. Jiljí v Praze, oficiál (listina
Uiezdská);

1396 a 1398 Jakub Bušek. oficiál (rovnání o desátky
z dvora Volšinského & rovnání mezi kapitulou
a biskupem r. 1398):

před r.'1404- Jindřich. probošt Lanškrounský. „zástupce
oticiála a generální vikář“ (zřízení oltáře sv. Kříže
v kathedrále);

1404- Šimon z Prahy. generální vikář a oficiál (po
tvrzení oltáře sv. Kříže):

1407 Jan z Kolína. oficiál (potvrdil fundaci špitální
a téhož roku fundaci Choceňskou pod jménem
Jan z Němčic);
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1409 Jan. oticiál (Hófler, Statuta Sbynkonis. p. (N);
1409 Jan z epník. oliciál (potvrdil fundaci Mlado—

čovskou).

Roku 14-21. když dne 2. května husité opanovali Lito—
myšl, biskupství ve skutečnosti zaniklo; ale před právem
po nějakou dobu ještě trvalo. jelikož nebylo některou záko
nitou autoritou zrušeno, nýbrž hrubým násilím potlačeno: roku
14-35—1437 žádají stavové, aby podle Basilejských kompaktát
arcibiskup Pražský a biskupové Olomoucký a Litomyšlský kle
riky pod obojí na kněžství světili a lidu. kdož by si toho
přál. pod obojí podávali přikázalifl r. 14-48 ustanovil papež
Bonifáce z Volkenštejna za opata kláštera Dodlažského „v dic—
cési Litomyšlské“ ——viz Dodlažice. Ve skutečnosti však
katolické řády. pokud nějaké trvaly. podléhaly v české části»
bývalé diecése administrátorům arcibiskupství pražského a
v moravské biskupům Olomouckým.

Konvent premonstrátský trval však dále. ovšem zubožený
a ve vyhnanství ve Svitavě, kde bývalo jeho převorství. a volil
administrátory kathedrálniho kostela Litomyšlského (vi7. na
konci této knihy); jejich pravomoc vztahovala se však pouze
na několik řádových členů a několik inkorporovaných kostelů
na Moravě v okolí Svitavském.

Chrámy Litomyšlské.

Kathedrální chrám panny Marie.

0 budově chrámu panny Marie. původně opatského.
později kathedrálního.'víme' velmi málo: benediktini vystavěli
zajisté po způsobu 12. stol. románskou basiliku _spovýšeným
kůrem a kryptou pod ním; ve stol. 14. byl přestavován;v na-
rovnací listině 7. r. 1558 praví kapitula. že nový kůr jest
již skoro vystavěn; r. 1395 chrám vyhořel(ignis incendio
concremata et consumta existit); biskup Jan“ jej potom opra
voval, a papež udělil odpustky, kdož by na stavbu přispělf')
Tehdy byl chrám bezpochyby po způsobu 14. stol. zgotisován.

.) Arch. Č. III. 424. 445. 456 a 456.
"') Krofta. Monum. Vatic. V., s. 512.
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.Aby z něho nezbylo ani tolik. abychom alespoň poněkud
jeho stavbu posoudíti mohli. o to. postarali se pozdější držitelé
panství. zvláště Kostkové. kteří zde mnoho stavěli; zříceniny
byly jim ovšem vydatným lomem. Jak to zde za vlády Kostků
vypadalo, popisuje kronikář:') ...Litomyšl, druhé biskupské
město v Čechách: ale zloba husitů odňata toto místo službě
B.. a učiněno jest obydlím uchvatitelů, totiž Kostky. jenž chrám
“i biskupství drží. a kde druhdy byl klášter a Chrám řeholních
kanovníků, kde druhdy přebýval sv. Viktorin. tam jest nyn.
stáj pro koně a vepře. a kde stával oltář Páně. jest nyní
příbytek kuchtíků a lidí Boha se nebojících. jak jsem to sám
“na vlastní oči viděl.“

Jelikož ani o Kostcích se nemůžeme domnívali, že by
Íbudovy hradní tak zpustošili. kdyby je nalezli neporušený.
když vládu zde nastoupili. jest zjevno, že byly zpustošený již
“dříve. buď již r. 14-21 od Pražanů, nebo dle nespolehlivých
zpráv Dešinových teprve r. 14-25. když Sirotci Litomyšl Dra
.žanům odňali.

Nadaný oltář v kathedrále.

Z odkazu Jana Mladce z Branné. dvořana biskupova.
Zbylkol r. 1597 v ka'thedrále založen oltář sv. Kříže. ale
poněvadž byl zřízen pro kněze světského. chrám však byl ře—
holní. nedopustili kanovníci, aby zřízen byl v chrámě. nýbrž
byl postaven za kůrem: r. 1404. když vyhotovena byla tun—
dační listina. byl oltářníkem Václav Hruška. plebán v Dřev—
čicích u Brandýsa nad Labem. Zakladatel odkázal 100 kop.
začež bylo koupeno 10 k0p úroku v Týnci (Hrochově) na
úročnicích Dříbyka z Týnce; biskupský oticiál a generální
vikář Šimon ?. prahy tundační listinu potvrdi|.2) V listině po—
psány jsou pečeti se znaky, mezi nimi těž znak biskupství.
stejnoramenný kříž.

Farní kostel sv. Klementa.

Stával na hradě, ale mimo ohradu klášterní. Podle staro
bylé odůvodněné tradice vznikl již v' době Cyrilo-Metodějské.

1) Mikoláš. mínorito. vc vložce do pulkavovy kroniky v Prem. D. C. V.. str.4.
") Arch. Litom. c. 17

30"
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byl tedy jedním z prvních křesťanských chrámů v Čechách..
a byl bezpochyby r. 995 od sv. Vojtěcha. jako diecesálního
biskupa. odevzdán benediktinům Břevnovským — viz nahoře
o uvedení zdejších benediktinů; jistě stál před r. 1009. když
založen byl opatský chrám panny Marie: nebot, kdyby již
dříve nebyl zřízen. nebylo by až do té doby na celém k hradu
příslušném území žádného křesťanského chrámu. tudíž také
ani žádných křesťanů, nebot první chrám, jenž na území ně
kterého veřejného hradu založen byl, byl založen jistě na
hradě. psaným svědectvím zjištěn jest teprv r. 1547, když sta—
noveno bylo, že právním plebánem farního kostela sv. Kle
menta „pod ohradou kláštera" bude dočasný kapitulní ško—
lastik. Farním zůstal do r. 14-21. Roku 14-46 a bezpochyby
již dříve byl farním kostel sv. Křižef)

Klášter “„ " " ' r.,..„LuJLL s chrámem ' .
sv. Kříže.

Biskup Jan ze Středy založil brzy po svém nastoupení
klášter augustiniánů—poustevníků; r. 1556 dne 2. února dovo—
luje papež převoru řádu sv. Augustina, že řád smí vLitomyšli
přijmouti a osadili „místo pro bratry klášterní a vystavěti zde
domy. chrám. modlitebnu. hřbitov, zvonici se zvonem. ale bez
poškození kostela farního“.2) :Augustiniáni se brzy nato při—
stěhovali a sice z kláštera u sv. Tomáše v Brně.

Biskup založil klášter bez svolení kathedrální kapituly:
papežr ovšem dovolil zřízení kláštera s podmínkou, „aby jim
nebyl poškozen kostel farní“. byl však přece poškozen: kapi—
tula stěžovala si v ímě. načež r. 1558 papež arcibiskupu
pražskému nařídil, aby stížnost vyšetřilf') Stížnost podána byla
tedy r. 1557. a tu augustiniáni v Litomyšli již byli. Když arci—
biskup tento a mnohé jiné spory r. 1558 rovnal. stěžovala
si kapitula mimo jiné též na to. jakou ujmu na příjmech
z otěr a odkazů utrpěla od sv. Michaela r. 1357 (příchod

1) R. 1446 Vojtěch. „plebán (: dčkon náš. diccčse Litomyš.skě' . žádal konšcly
Litomyšlské. aby do městské knihy zapsali vysvědčení jimž biskuvanugnidosvědčuje.
že Ambrože. vikáře kostela sv. Kříže řádně vxsvčtilna kněžství. Ambrož tento

sloužil prvni mši sv.7v kostele sv. Kříže v neděli po sv. Murhelč. Arch. Litom.,Liber lnscript., p.

) r. ovfřlš.;Monum. Vutšc. ll. p. 170.“) Tamt. ll.



613

augustiniánů) do Velikonoc 1558. Arcibiskup rozsoudil. aby
augustiniáni zde zůstali. uložil však biskupu. aby kapitule vy—
platil 130 kop.') Zakladatel počal též stavěti klášterní chrám
sv. Kříže. stal se však 1564 biskupem Olomouckým. dříve
než chrám byl dostavěn; ale i z Olomouce se o stavbu staral.
a žádal biskupa Alberta. aby měl o stavbu péči. zvláště mu
.odporoučí mistra Jakuba, jenž prý přání jeho nejlépe znářl

Kaple.

Než velký chrám dostavěn byl, což trvalo zajisté mnoho
roků. musili se augustiniáni spokojiti nějakou kaplí, nejspíš
kapli sv. Markety, posud stojící.

Byla zde též kaple Danny Marie: r. 1379 uděluje kar—
dinál Dileus odpustky. „kdo navštíví kapli panny Marie v klá—
šteře u sv. Kříže". v níž Jindřich z Dřevíče asi r. 1369 za—

ložil každodenní mariánskou mši sv.“l — snad nynější kaple
sv. Josefa nebo nynější sakristie.

Známé zádušní pobožnosti.

R. 14-00 vyznávají: Filip, převor. Mikuláš, mistopřevor.
Jakub, sakristán, Vincenc, hospodář. Jindřich, kazatel. a ostatní
bratři kláštera sv. Kříže. že od bratří Mikoláše a Bernarda.
řeč. Dachs. přijali 7 kop. a zavazují se. že za duši jejich
bratra Jindřicha, jenž pohřben jest před oltářem sv. mučed—
níků uprostřed chrámu. sloužiti budou u jmenovaného oltáře
každoročně na den sv. Prima a Feliciána slavně zádušní vý—
ročí, totiž v předvečer zpívané hodinky za zemřelé a druhý
\den zpívané rekviem. vše při rozžatých svícich a přikrytých
márách; též vyznávají. že přijali jiných 5 kop a jakousi stří—
.brem 'vyšívanou. alcsamitovou pokrývku, začež budou každo—
ročně vždy 1. prosince u jmenovaného oltáře sloužiti zádušní
výročí s hodinkami & jiné pobožnostif)

1) Narovnání : r. 1356: viz podávání koslelů 1:19-ntéž.') Tadra. Jan ze Středn v Musejniku 1662 s.
3) Codex Mor. Xl.
') Arch. LIom č. 22? \2510 zde z opisu v Zemsk. Arch. \“ Brně.



Známí převoři a nadání.

Mikoláš 1557—5743)

Eberhard. zmín. r. 1382 a 1583 (1382 Eberhard, převor
od sv. Kříže. a konvent prodali klášterní ves
Žbánicte &"r. 1585 týž převor prodal jakousi
louku u klášterní vsi Těšeticefl obě tyto mo—
ravské vsi věnoval zakladatel):

Atígustin; r. ? Olomoucký biskup Jan žádá biskupa Al
berta, aby Litomyšlský převor Augustin spravoval
klášter Brněnský & Litomyšlský')

Roku 1384- markrabě Jošt zastavuje Augustinu. převoru
Brněnskému & kláštera sv. Kříže v Litomyšli „zákona pústev—
ničího". ves Čechy ve 560 kopách a kdyby dluh ten ve 4
letech nesplatil. má tato ves na vždy dříveřečenému konventu
i také klášteru sv. Kříže v Litomyšli příslušetifl 1584- mar
krabě Jošt nařizuje úředníkům. aby august. klášteru v Líto—
myšli vložili do desk ves Čec hy, kterou jim byl prodal."l

Klášteru patřila těž ves Lctnáf) Zakladatel věnoval též
dvůr Volšinský (na nynějších Lánech); r. 1364- stalo se
narovnání o desátky z tohoto dvora pro farní kostel sv. Kle—
menta vycházející; klášter se zavázal. že z jednoho popluží
tohoto dvora bude ročně odváděti po ] korci žita a ovsa,
a místo desátku z ostatních dvou popluží složil přslušný ka—
pitálf')

Filip. zmín. 1400, viz fundaci Dachsovu;

Simo n. poslední převor, zemřel v klášteře Brněnském
r. 144-1."l .

Když se na začátku května 14-21 husité blížili. opustili
augustiniáni klášter sv. Kříže a uchýlili se do Brna.

') podle Jelínka.
*) Codex Mor. XI. 226.
") Tumt. Xl. 252.
' Tudra. Cuncellnria Jonnnis Novotorensia. p. 84.
" Arch._C. VII. 573.
" Codex Mor. XV. 210.
') Roku 1387 světící biskup Hynek koupil na čas života od kláštera ves

Letná. kterou zakladatel klášteru testumenlárně odkázal. (Codex Mor. XI. 397)
5) Jelínek |. 130 podle listiny Litomyšlské.
") Jnnetscliek. Nccrologium august.. p. 8.



Spitální kostel sv. apoštolů.
Roku 1347, když Dředslav dělil panství. děje se zmínka

o 15 prutcch rolí. iež od starodávna příslušejí ku špitálu;
špitál byl tedy od neznámého dobrodince založen brzy po
založení města: spravovali iei konšelé: u špitálu byla kaple;
r. 1407 založil Mikoláš Toulovec z Třemošné zvláštního ka
plana „při špitální kapli sv. apoštolů“: týž Mikoláš těž roz—
hoinil i špitální nadání; r. 1407 věnoval totiž ku špitálu 17
kop bez 9 gr.. úroku vycházeiícihoze vsi Trusnova: ztoho
má míti špitální kaplan ročně 6 kop a 21 gr., ostatek má se
každou sobotu rozděliti mezi chudě ve špitále a malomocné
v chalupě: kaplan bude povinen vykonávati jisté pobožnosti.
Kaplana presentovati budou konšelé.

Nadační listina potvrzena byla v konsistoři Litomyšlské
v r. 1407 v přítomnosti biskupa Jana. Jana z Kolína. oti—
ciála biskup., Petra. plebána z Morašic. a Vavřince, plebána
z Abštorta.'l

Mimo to věnoval týž Toulovec r. 1408 ku špitálu ó kop
ročního platu 7. Mladočovaf)

Zmínka o městské škole.

Liturgický zpěv ve špitální kapli obstarával rektor školy
se svými žáky. R. 1412 věnoval onen Toulovec 1 kopu úroku
ze vsi Desná pro rektora školy. aby s žáky mimo iiné mo
dlitby již dříve obvyklé každodenně v špitálnim kostele zpíval
antilonu „Zdiávas královno".")

Dodatek.

Mezi kathedrálou a domem kanovníků byla kaple sv.
J il i i. iež byla kapitulní síní. _a v domě biskupově ——přibližně
na místě nynějšího zámku ——byla kaple sv. Kvirina.

Kartusiánský klášter v Tržku u Litomyšle s chrámem
Zvěstování Panny Marie.

Biskup Albert založil r 1378 u biskupské vsi Tržku kde
'byl hrádek s dvorem a oborou. kartusii pro převora a 13

') Archiv města Litomvšlc č. 24. dříve 20 u 21. Srovn. Pozůsl. D. Z. ||. 36.
") Pozůsl. D. Z.
=') Jelinek. str. 249. podle Arch. Litomyšlskěho.
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mnichů a několik konvršů. a nazval jej „Hájek Panny Marie“
(Rubus s. Mariae. v listinách kartusiánských obyčejně pouze
„Rubus“): klášterní chrám byl zasvěcen „blaženému Zvěstování
panny Marie a sv. Janu Křtiteli".') Mniši sem přišli z kláštera
„Zahrada Danny Marie“ na nynějším Smíchově u Drahý; r. 1379
zakladatel sděluje. že chrám se sakristii jest již z větší části
vystavěn s 3 mnišskými celami. a že zde jest již převor s 2
mnichy & 2 konvrši: na další stavbu věnoval 100 kop. čtvero
popluží a s dostatek lesazl

Na vydržování kláštera koupil zakladatel r. 1378 a 1379
od bratří2 Vilenberkavsi Dolany Tověř Dalonín &Mora—
vičany. vše na Moravě)

prvnim převorem byl Jan z Lampachu 1379 1388
a druhým Štěpán v Tržku. 1388—1397.

Začátky kláštera byly obtížné : zakladatel zemřel již v lednu
1380. tedy dříve. než založení dokonáno bylo: ku založeni
nedala kathedrální kapitula svolení, jak to kanonické-zákony
vyžadují: nástupce zakladatelův Jan Soběslav r. 1381 založeni
ovšem již se svolením kapituly potvrdil a dovolil. aby si
klášter z obory bral potřebné dřivif) ale klášteru bylo zápa—
siti s nedostatkem.

Když r. 1387 markrabě Jošt počal u Dolan na Moravě
zakládati kartusii „Udoli losafat", měli býti mniši z Hájku tam
převedení; generální řádové kapituly po několik roků jednaly
s biskupem Janem. aby se postaral o dostatečnejSi nadání.
což biskup sliboval. ale neplnil.

O tomto jednání zaslal mi důst. p. Jakubička několik výpisů
z Akt generálních kapitul kartusiánských. jež s ním sdělil D. Dalemon
Baslin. kartusián v Římě a od r. 1907 v klášteře Pisanském. Na vy
světlenou dodávám, že převoři jednotlivých klášterů žádali generální
kapitulu. aby je převorství zprostila; gener. kapitula buď je zprostila
slovy „staniž se mu milosrdenství" (liat ei misericordia). nebo je nevy
slyšela řkouc .nestaniž se mu milosrdenství" (non liat ci misericórdia).

') Codex Mor. Xl. 122.
:) Tamt.Xl.134
) [.umt XI. 148: podrobněji v opise Dlabačově : Pezmých Anccdola z listin

kartuš. v Jemnikáeh v Rukousim.
Biskup Jan Soběslav pravi 1381: quod prncdecessor nostcr sin'c

consensu suac Luthom. cac. Capituli suo tantum nomine (u:onastcriunil
erexit. Opis Dlabačův z pezovýcli Aneedotu z listin kláštera v Jemnikách.
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převor Hájecký Jan z Lampachu dostal od kapituly r. 1386 za
odpověď: ..nestaniž se mu milosrdenství"; nařizujeme. aby D. Stanislav
pro velký nedostatek řečeného domu v Hájku (Rubi) odešel do
kláštera v Jemníkách (v Rakousích) kde původně slib složil. a aby
D_ Petr druhdy ristercián odešel do kláštera, jejž mu převor pražský
vykáže.

R. 1387 ..převoru v Hájku nestaniž se milosrdenství a svěřujeme
převoru Dražskěmu. aby se postaral o změnu místa a o stavbu
budov“ .

R. 1388 .. schvalujeme přestěhování z Hájku do Údolí Josafat
kde má od nynější chvíle převor s konventem přebývali; převoru (Há
jeckému Janu) činíme milosrdenství a ustanovujeme za převora Ště
pána prolessa kláštera pražského."

R. .převoru Údolí Josatat (Štěpánovi) nestaniž se milo
srdenství; svěřujernc převorům v Brně a v Bráně. aby shlédli. kde má
býti klášter vystavěn; převor Josatatský Štěpán má prozatím spravo
vati těž kartusii Hájek." (Tehdy nebyl klášter Josafatský podle této
zprávy ještě vystavěp. a konvent zůstával v Hájku. Zdá se však. že
převor Štěpán se s částí konventu brzy nato do Josafatu přestěhoval.
převorem Hájeckým zůstávaje; zbylý Hájecký konvent spravoval rektor
Vavřince.)

R. 1390 „ ustanovujemc vikáře od sv. Trojice ——-u Brna —
Vavřince za rektora domu Hájku na 2 roky: když biskup Litomyšlský
v této lhůtě vše vykoná. co kapitule slíbil. má dům v Hájku dále trvali:
když slib splněn nebude. má býti konvent z Hájku odveden a do
Udoli Josatat přestěhován": nebyl však ani po dvou letech odvolán.

. 1392 „ rektoru domu Hájku nestaniž se milosrdenství; na
snažnou žádost biskupa Litomyšlskěho slibujeme. že řečený dům pone
cháme po dva roky i s osobami v stavu, v němž nyní jest, a kdyby ani
v této lhůtě biskup klášter lépe neopatřil. jak to již vícekráte slíbil.
má se rektor i s osobami a všemi věcmi vrátili do Josalatu. '

R.1397 generální kapitula ve Florenci nařídila aby se
konvent z l'lájku přestěhoval do Josatatu, ale dodala. „. .. ne—
zakazujeme však. aby převor Josatatský nějakou část majetku
v diecčsi Litomyšlské řečenému domu Hájku dobrovolně
ponechal“.') Papež převedení r. 1597 schválil s dodatkem. aby
budov klášterních nebylo užíváno k účelům světskýmz)

Ale přestěhováním konventu kartusie Hájecká nezanikla:
na biskupském stolci seděl rázný a mocný Jan elezný. jenž
se o další trvání její postaral;_co měl Hájek v Čechách. mu—
silo mu zůstati, což sotva bylo „dobrovolně ponechání“. jak
se kapitula vyslovila a majetek jeho moravský musil klášter
Josatatský zaplatiti takže menší konvent v Tržku zůstal.

') Codex Mor. Xl.
"'D) .Kroltn Monum.7Vutic. V.. p. 653.



převor Pavel roku 1398 koupil za peníze. jež klášter

Josafatský vyplatil. od Tobiáše z Brandýsa ves Horkya
Záleš a (není vypsáno, od koho) dvůr v Tisové a 4-úroč—
níky ve 5loupnncn )

Dřevor Jakub. zmín. 1411 (srovnal se s Litomyšlským
měšťanem Adamem o iakousi louku v Tržku

Klášter měl nějaký maietek v Troiovicích a v Zá
jezdci

R. 14-19Stanislav. převor v Hájku (dává do zástavy
25 kop úroku z Troiovic a ze Záiezdce."l

Když r. 14-21 na začátku května busit. pražané od Vys.
Mýta k Litomyšli táhli. zničili klášter stoiící blízko zemské
cesty; mniši se však bezpochyby zaChránili útěkem.

Kostely v dekanátech..

Po delším jednání byly r. 1350 k nové diecési Lito
myšlské postoupeny 7. archidiakonátu Hradeckého pražské
diecése. dekanáty: Chrudimský Mýtský. Doličský a Lanškroun

ský a z diccése Olomoucké dekanáty Šumperský a Úsovský.
postoupené kostely zaznamenány jsou v postupních listinách.
jichž se zachovalo několik: vytištěny byly. mimo u všech
krajinských místopisců: listina z r. 1349 v Codex Mor. Vll.
č. 974- (z originálu v Rajhradě): z r. 1550 seznam do Říma
ku schválení zaslaný a r. 1351 tam schválený. v Monum. Vatic. [.
p. 702 a p. 701, a u Balbína Misc. [. Lib. V. p. 36.

') Podle jakýchsi knrlns. listin " Balbína. Miscel. l.. lll. 4-15.
') eos Dešinianum v Zemsk Archivu v Brně č. 96.
„ml. C.I. 207.



]. Dekanát Chrudimský.

Známý děkan: r. 1558 ..lindřich plebán u sv. Kříže

v Chrudimi děkan: podepsán v konsistori Litomyšlské na narov—nání mezi biskupem a konventem.

podlažice.

Opatství benediktinské s chrámem Panny Marie.
154-9 monasterium s. Benedicti abbatem et conventum

vigintí personarum obtinens (klášter s opatem &.
20 konventuály):

1350 totéž:
1551 Dodlaschicz, mom. s. Benedictť)

Opatský chrám měl titul panny Marie (podle pečeti
z_r. 1568 na listině o narovnání hranic na Desné s legendou.
5. conventus eae. s. Mariae de Dodlasiz). Zvláštní zde zdo—
mácnělá úcta sv. Markety povstala zde asi z téže příčiny, jako
v Břevnově. kde mají ostatky této světice: klášter Břevnovský
se nazýval a posud nazývá „U sv. Markety", ač ji opatský'
chrám zasvěcen nebyl: Dodlažský klášter byl s Břevnovským
v úzkém spojeni. Založen byl kolem polovice 12. stol. od zbož
ného českého pána Vrbaty. jejž Podlažský Nekrolog ——o němž.
níže — výslovně jmenuje „zakladatelem tohoto kostela“.

R. 1159 byly budovy klášterní již zhruba vystavěnyf) zalo—
žení musíme tedy položiti o několik roků zpět;

') O vzniku tohoto klášteru pojednal jsem ve spisku: „Začátky některých.
opatství“; tam vyslovil jsem skromnou domněnku. že se zde usadili benediktini r. 1145
z Litomyšle V\puzení. Nevěděl jsem. že tutéž domněnku dávno přede mnou vyslovil již
roku 1907 p. prolesor pluček v programu gymnasia \: Uherském Hradišti. strana 17:

. opatství Dodlažskě jest dle vší ' pouuhým r' ' 0 osamo
stntněním Opatovického proboštství \ rLitomyšli.. 'Driorita ted\ přísluší jmcnovunému
autoru.

a)_ a 1i59 consumatur mom. ordinis nostri in podelusithcch. — Benediktin—
ské vložky vt. zv. Vokounovč Neplochu. Prum. D. Č.l III. 471 pod čarou
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Podle Břevnovské tradice (u Dittra, Thesaurus abscon—
ditus. p. 209) bylo zde původné pouhé sídlo mnichů-pou
stevníků — cela; když Vrbata rozsáhlý lesní újezd čili les
Vrbatův poustevníkům daroval, a i jiní dobrodinci přispěli.
jmenovitě Štěpán. jenž věnoval „clo \na 5tradouni“. tedy stálý
hotový příjem, mohlo zde býti zřízeno řádné opatství: pů
vodní sídlo' mnichů—poustevníků bylo pravděpodobně opodál
Dodlažic. tam kde stojí kostelík „u 'sv. Vrbaty“; pojmenování
toto vzniklo patrnéproto. že zde, v prozatímním opatském
kostele. byl Vrhata pohřben, že tedy zemřel dřív, nežrchrám
a klášter v Dodlažicích vystavěny byly. nebot jako zakladatel
byl by jistě pohřben v chrámě Dodlažském. kdyby byl při
jeho smrti alespoň zhruba vystavěn; vstoupil-li sám do klá—

štera, jejž založil. jako později Hroznata v Teplé. známo není.
podobně tomu bylo i jinde; pokud zvláštní opatský chrám

vystavěn nebyl. což ovšem dlouho trvalo. bydlel nový konvent
u některého vedlejšího kostelíka. zde u sv. Vrbaty.

Známí opati.

Opatů zdejších známe jen několik.
Hugo, zmín. 1160 (svědek, Regesta l. 154).
Zde jeví se potřeba zmíniti se o Nekrologu Podlažském,

jenž vepsán jest do obrovské knihy. zvané „Codex giganteus":
byl zhotoven v klášteře zdejším, ale mniši jej as r. 1229 z bídy
zastavili klášteru Sedleckému. odkudž se dostal do Břevnova
a do prahy. kde jej Švédové ve 30leté válce uloupili a do
Švédska odvezli. kde podnes se nalézá. — Ve spise: „For
schungen in Schweden“. p. 404. uveřejnil z něho Dudík jmeno
vaný Nekrolog. Mimo zakladatele Vrbatu. dobrodince a mnichy
jsou tam zapsáni tito opati: Fridrich. Jan (jinou rukou nade
psáno ..ozsicensis"), Blažej. Mauric. Jurata. Myslen. Mikoláš,
Justin. Heřman. Myslok. Petr. Dětřich, opat Dostoloprtský.
Vít. Ondřej. opat Dostoloprtsky. Sulislav. Řehoř. Hugo. Všichni
ovšem nebyli opaty zdejšími; mimo Dětřicha a Ondřeje. kteří
se výslovně jmenují opaty Dostoloprtskými. třeba vyloučili Bla
žeje, Sulislava a Mysloka. kteří byli opaty v Opatovicích, a
snad též Juratu. Myslena a Heřmana, opaty. Litomyšlské, ale
již premonstrátské. alespoň tam před r. 1229. když do Nekro—
logu zapisovali přestali. opati téhož jména byli; zbývající snad
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také všichni nejsou opaty zdejšími. za 80 let trvání kláštera
bylo by jich příliš mnoho, na jednoho by připadlo asi 9 roků
opatováni; s jakousi jistotou můžeme to říci o opatu Fridri

zchovi, jelikož pamatovali na jeho matku, a snad také o Janu.
poněvadž věděli. že pocházel z Osic.

V následujících 90 letech neznáme jména žádného opata.
až r. 1318 opata Artleba (Dozůst. D. Z. l. 36).

Domaslav zmín.1358 (Tomek. místopis Diahy s. 241-5).
R.1l'>60 uděluje papež jemu a nástupcům právo pon—

titikalií.')

. 1373 byl v Římě obviněn z věcí velmi nehezkých.
mimo jiné“ též. že mnoho klášterního majetku promarnil. tak
že jsou nyní v klášteře sotva 4- mniši a 4- kněží. kdežto jich
tam dříve bývalo i 40. takže se ani společné oFFiciumv kůru

nekoná; papež nařídil biskupu Litomyšl. a opatu Opatovskému.
aby vše přísně vyšetřili. a shledají—li jej vinný.m jej sesadili ')
Ač žalobce zajisté nadsazoval bylo přece mnoho pravdy. nebot
Domaslav byl sesazen. '

Bohunek r 1375 papež mu sděluje, že může být vy—
svěcen ocl kteréhokoliv biskupa; tento Bohunek byl až posud
proboštem Svídnickým u sv. Jakuba; za opata byl vlastně
zvolen Jindřich z Bezna. ale z neznámé příčiny opatství se
neujal; za to vyhrazeno mu bylo proboštství Svídnické. až
Bohunek opatství nastoupial R. 1576 byl jako opat v Lito—
myšli při slavnostním přinesení ostatků sv. Viktorína.

Bartoloměj, zmin. 1599 (rovnal spor mezi klášterem
Vilémovským a Dařízkem z Dalestrova o dvůr v_l3ačkověfl

R. 1406 dal pro některý patronátní farní kostel. nejspíš
Svídnický. zhotoviti křtitelnici s nápisem. že ji opatřil opat
Bartoloměj. „třetí intulovaný"; z čehož zjevno. že byl bezpro—
středním nástupcem Bohunkovým. Křtitelnice 'tato nalézá se
nyní v kathedrálním chrámě v Hradci. kamž byla zavlečena.
když husitští Hradečané a Chrudimané násilnické výpravy r.
1420 na Svídnici a Podlažice podnikali.

Jan. do r. 14-21: dne 25. června 1420 sešel se tábor
husit. lidu z Hradecka a Chrudimská na Kunětické'hoře:

!) Novák. Monum. Votic. ll.,
2) Výpis Valik. Řehoř Xl. & JP v-4.Zem. ArnLivu.
“) Výpis Valik.. lámléž.
') Dobner. Mohum. Vl. 443.
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rozdrážděn fanatickým Ambrožem. vypravil se k Dodlažícům.
, vrátil se však tajně na Hradec:') husité však “nájezdyopako

vali a v listopadu 14-20 klášter vyplenili a zkazili: co se
.s mnichy stalo. známo není; ale někteří, ne—livšichni. se útě—
kem zachránili; když se bouře poněkud přehnala vrátil se
opat Jan s některými mnichy do zpustošeného kláštera; když
však pražané k nimž u Chrudimě Žižkovi Táboři přitrhli
Chrudim dne 28. dubna 14-21 opanovali, odloučil se zde
Žižka od nich a táhl přes Dodlažice a Rychnburk na Doličku;

v Dódlažicích zajal opata Jana a 2 mnichy a dal je na
Rychnburce upáliti.2)

Bonifác z Volkenštejna: r. 144-8ustanovilpapež za
opata Bonifáce z Volkenštejna.„posledního professa
kláštera Dodlažskčho v diecési Litomyšlské..jenž
po smrti opata Jana byl osiřelý a pro zuřivost
husitů déle než 20 roků bez konventu".3l Ještě 14-60
podepsán jest Bonifác z Volkenštejna, opat Dodlažskýf) není
však zjištěno. bydlel-li v klášteře; r. 1480 Eva 2 Tupadel.
manželka Hynka Dobříkovského z Malejova. dala almužnu
do kláštera Dodlažskěhoňl; klášterství drželi zápisně Kostkové
a tento rod sotva dopřál umírajícímu klášteru. aby alespoň
.živořiti mohl.

Nadání.

Základem panství klášterního byl „les Vrbatův“. od za
kladatele- Vrbaty věnovaný. jejž však benediktini. jak již název
„les“ napovídá. prací rukou svých a přivolanými osadníky teprv
vzdělati musili; uchvatitelé klášterství po r.14-21 tedy klidili. kde ne
seli. Uzemí klášterní bylo dosti veliké. ale z většího dílu v krajině
méně úrodné. takže klášter zdejší patřil mezi nejchudší be nedik
ti nské kláštery v Čechách. ač nejchudším nebyl; r. 1552 zaplatil
papežského desátku 4- kopy. Sázavský však pouze 5 věrdunků. ')
Hranice území klášterního a osady jednotlivě poznáváme teprv

1) Vavřinec z Březové. prám. D. Č. V.
d.ilapsis lrulribus deprehensus solus abbas cum 2 aliis religiosis' m ilnmmu

obiit." ")a liHleraelDieurdorum Epit. 4. impressu typis. Pitler. Thesaurus. 20.Her c
') Sdělil prof. Sedláčekk.
") pumút. V". 532. dle Paprockého.
r') Rejstřík Desút. 29.
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z pozdějších zápisů; tvořilo 5 skupiny: l. v okolí kláštera.
ll. u Chroustovic. lll. panství Božídomské. Skupina ]. povstala
hlavně z lesa Vrbatova. pozdější panství Chrastské a l'lory
Včelákovské.

“Skupina l. a ll. Roku 14-36 král Zikmund zapsal zboží
podlažské Janu Dardusovi z Vrátkova:') osady nejsou zde
vyjmcn0vány. brzy nato drželi je Kostkové. kteří „zápisy“
později prodávali.

a) Bohuše Kostka r. 1539 prodal Slavatovi z Košum—
berka zboží své zápisné podlažskéfl dvůr ve vsi Do
dlažicích s poplužím, dčdinami. sladovnou, pivovarem. mě—
stečko Chrast. vsi Dodlažice Chraštice s mlýnem a pustým
rybníkem k témuž mlýnu příslušným (Horka)3) Chacholice
Skála Rosice (klášterní byl pouze díl) Brčekoly. Lhota Chrou
stovská. Zilovice Bor Dobrkov s dvory kmetcími a platy.
krčmami svobodnými ( rychtami),'mlýny pod plat vysazenými.
s podacími kostelními, zejména s těmito: ve vsi Rosicíchstou
vrchností. kterouž pán (Kostka) na témž podacím má (tedy
„jen část). ve vsi Chraštici podací a také pode vsí Skalou podací.
kteráž u sv. Vrbaty slove s 3 rybníkyu Dodlažica 52
u vsi Žilovic s haltéři sádkami u Rosic a Dodlažic.. . s ře
kami... i s těmi všemi lesy. kterýchž hajní ze vsi Chocholic
a Horky hájí.

b) V též době prodal Kostka Vokrouhlickěmu „hory
Včelákovské“. kláštera Dodlažského. a Vokrouhlický je prodal
kol r. 1554- Talackovi, totižf) Kostelec (Vrbatův), dvůr Tejn.

ejřov, Louka. Habrovec. Hlína, Vrbětice. Tisovec. Vyhnánov.
Dřeveš, Včelákov. Bystřec. Střítež, Kvasín. Dochov. Čechov.
Miřetice. Srny. Stan s částí vsi Bošova. Smrčku a Týna.“l

c) V tom čase prodal Kostka od klášterství Dodlažského
Mikuláši ze Zásmuk klášterní část Hroubovic. totiž dvůr,
na kterémž svrchupsaný Mikuláš jest s druhým dvorem kmet
cím 2 kusy lesa a kus háje na hůrce Dub|c1')(05tatek Hrou—

bovic příslušel ku zboží Domanickému. viz kostel Voletický)
1) Arch. C. H. 16 |.
"')Z Desk Z. XXXXI. J. &. sdělil prof. Sedláček.
3) Horka by a též majetkem Kcstkovým. ale nikoliv zíipisným klášterním. nýbrž

dědičným jelikož ji Kostka od Heřmana Malečského někd\ před r. 1539j eko dč
dict\i koupll. Nechvíle \ pnmút. X.

4) Dunder v Damát. V". 22075
") Z Des.k.Z Ll.. BQ sdčlujc R\bička v Pamět. Vll. 3:54.
") Z Desk Z. XXXlll. C. 22 sdělil prol'. Sedláček.



d) R. 154-4-Bohuše Kostka prodal Hrochovi z Mezilesic
na Týnci zboží zápisné: tičany. ves celou. ve Dvakačovi—
cích díl. v Zájezdci díl, v Čankovicích dil na Hůrce. v Trojo
vicích díl.') Ona zápisná část Čankovic patřila ku klášteru
v Sezemicích — viz tam — a části Trojovic a Zájezdce ku
kartusii Tržecké — viz tam: že Štičany a část Dvakačovic
patřily k Dodlažicům, vysvítá z jiného zápisu; r. 1563 měl
Detr z Mezilesic předložiti listy. zápisy... na dědiny zápisné
vsi Štičan celé, v Dvakačovicích dilu... někdy kláštera
Podlažskéhoř)

Skupina lll.. újezd Božídomský, později zvaný Novo—
hradský. když si zde zápisní držitel Kostka vystavěl nový hrad.
Ujezd tento patřil od neznámé doby kostelu Litomyšlskému.
byl však již ve 14. století zastaven klášteru Dodlažskémuf')
u něhož zůstal. '

Roku 1566—1368 rovnán byl spor o hranice na Desné
(psáno Desczna. z čehož patrno, že říčka slula vlastně Deštná.
ve výslovnosti Deana) poblíž kostela sv. Kateřiny. mezi pan—
stvím Božídomským kláštera Dodlažského a panstvím kapi—
tuly Litomyšlské. '

Na prvním srovnání z r. 1366. jež vyřknul biskup Albert,
jsou podepsání: Mikoláš. plebán Jičínský. oficiál biskupův.
Vilem Křeš ze Smrčka. Havel, probošt Dodlažský, Hereš
z Týnce. Štěpán ze Žestokfl

5 narovnáním lím nebyl však klášter spokojen. spor
trval dále. až byl r; 1568 nadobro urovnán a hranice do
podrobna zářezy “do stromů a nanesenými hromadami (kop—
czonos) vyznačeny. Na tomto druhém narovnání jsou pode—
psání: Vilém ze Smrčka. Havel probošt, Hereš z'Týnce.
Štěpán ze Žestok. jinak 2 Orle, Jan řeč.Třevice z Újezda:
vrchním rozhodčím byl Albert z Jarošova. Stalo se u pří—

tomnosti Alberta. děkana u sv. Jiljí v Praze. oticiála bisku—
pova. )

') Jos. Hroch z Desk Z. v Historickém Sborníku Vlasti roč. 1914, str. 160.
' Hroch. tamt. s. 170.
3 Při dělení panství mezi biskupa a kapitulu r. 1547 byly biskupu přirčeny

„bonn in Bozidom“. jmenuji se však mezi statky zastavenými. Codex Dipl.rMor.735
a 974- při rovnání r. 1308 biskupu opět potvrzeno „zboží v Božim domě“. zastavené
opatu Podlnřgkčmu.

* Z Arch. Rajhrad. sdělil prof. Sedláček.
") Arch. města Litomyšle č. 1-4.
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Klášterství Novohradské drželi zápisné též Kostkové,
r. 1547 byly jim zápisy na zboží duchovenské zkonfiskovány.
ale.Novohradsko bylo Bohuši Kostkovi na čas jeho života
ponecháno. po jeho smrti připadlo král. komoře; král je r. 1559
v dluhu 7000 kop postoupil Janu Zateckému zVeikerstorfm
totiž: Nový hrad s dvorem poplužnim. s rychlou Cholovickou..
s vesnicemi k té rychtě náležejicimi. jmenovitě Chotovice. Vol—
šany. Nová Ves, Božídom. Dříluka. Suchá l-hota;' rychta
Droscčská. a k té rychtě městečko Droseč a vesnice Záboří..
předměstí, Zderaz. Bor: rychta l_eštinská—& k té rychtě vsi
Leština. Doubravice. Lubejcina, Dvořiště. Javorník (t. j. Javor
niček), Podhořany. Rybníček. Mokrá Lhota; rychta Repnická
a k ní vsi Řepníky. Třemošice, Zádoli.')

O vsi Zvole. nyní Sv. Kateřina. se zde zminka neděje.
ač se v narovnání o meze na Desné r. 1568 výslovně jako
majetek klášterní, alespoň z části. připomíná.

Důvodní opatský chrám byl podle způsobu 12. stol. jistě
vystavěn v slohu románském, tedy s kryptou & povýšeným
chorem, byl však podle nalezených trosek v době gotiky zgoti—
sovan.

Sezemice.

Klášter sester řádu cisterc. s konventni kaplí
Panny Marie.

154-9 mom. sanctimonialium in Sezemicz, ordinis s. Ber—
nardi:

1350 Czezamtz. abbatissam et conventum 10 personarum
obtinens, Ord. cist.;

1551 mom. monialium in Czezamentz.

Kdy a od koho klášter Sezemický byl založen. můžeme
pouze přibližně určiti; byl poměrně chudě nadán, důkaz, že
založen byl v době pozdní. ku konci 13. neb na začátku 14.
stol.. stál však již. když králová Hradecká Alžběta v Hradci
sídlela, neboť byla jeho 'dobrodějkou. Podle pravidel řádu
cisterc. musily býti všechny konventniwjeho chrámy zasvěceny
panně Marii. tedy i zdejší; Sezemský farní kostel byl však

1) Sedláček. Hrady. l. 191.
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již při založení kláštera zasvěcen Nejsv. Trojici — viz mezi
farními kostely — klášter se však výslovně jmenuje klášterem
Panny Marie" .') K farnímu kostelu byla přistavěna zvláštní.
posud zachovaná kaple přístupná i z kláštera i z kostela,
v níž lze podnes viděti znak Moravských pánů z Lomnice.
totiž křídlo.2) Z okolnosti těchto je zřejmo, že farní kostel
zdejší byl od neznámého patrona :; povolením biskupovým se
vším nadáním a právem postoupen řeholi cisterc. na založení
ženského kláštera. jako nedávno před tím v pohledu 11Něm.
Brodu.—a že místo nákladného konventního chrámu. jejž si
chudý klášter vystavěti nemohl vystavěna byla pouhá kaplc
jež byla vlastním konventním chrámem a Danně Marii zasvě
cena (nyni má ovšem jiný titul). Že zakladatelem byl rod
Lomnických, snad po přeslici. ukazuje pouze onen rodový
znak. křídlo. Je—li tento rod zakladatelem, přišla sem osada
bezpochyby z Tišnova u Lomnice.

R. 1555 na prosbu abatyše & konventu uděluje papež
odpustky. kdož by klášteru něčím přispěl, jelikož budovy jeho
jsou stářím. požárem a vichrem zbořeny a až běda zpusto
šeny. a klášter od zlodějů a lupičů. kteří uloupili koně ajiná
menší a větší zvířata. tak jest ochuzen. že sestry ani na nej—
nutnější životní potřeby nemajía)

Známé abatyše.

Anna, abatyše, kláštera DannyMarie“ v Sezemicich zmín.1575—1579 (Dozůst. D 2. 1.4 9)
Žofie. zmín. 1594 (tamt. l. 555).*)
Marketa zmín.?)
Anna. zmín. 14—07(DD. XIV. f. 245).")

')— 1575—1579 Anna. abbatíssa moi. s. Mariae in Sezemicz. Pozůst. D. Z.

:) Nechvíle. v pamět. X. 5771.) Výpis z Arch. Vatik. v Zemském Archívu.
*) Žofka abatyše a konvent kláštera Sezemického zavazuji se platiti 10 kop

úroku panně Anně jichA:ipolusic-stlřenjež jim její matka Kateřina. mlynářka. půjčila. ato ukazují na Chotči. (.r .Č. ||.
") Marketa abatyšrcd:|a konvent téhož kláštera po\oluji též Anně 2 kopy platu

z Chotče. (ěžTamt
Rychtář a konšelé Vysoko-Mýtští r. 1569 rozhodli. že ze dvora Šňakova

má ročnč vycházeti úrok 2 op Anně, jeptišce \! Sezemicich. po jejíž smrti má pH
padnouti klášteru: úrok ten Anna zdědila po příbuzné Morketč. dceři petra Dlačka.
měšťana Mýtského. (Arch. Č. XIV. 521) Tato Anna stala „se později abatyši.
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Klášter byl zkažen z jara 14-21: zdá se. že husitští Dra
;žané. když ku konci dubna 14-21 od Chrudimě k Mýtu táhli.
nechali klášter Sezemský prozatim na pokoji. a že ho zkazili
teprv. když se na začátku května 2 nejvýchodnějšich Čech.
kde se s nimi Žižka se svými Tábority po vzetí Poličky spojil.
na Dardubsko a Hradecko vrátili. Theobald (p. 259) o pádu
Sezemic píše: „... když husité přirazili ku klášteru -v Seze—
micích („Gescnitz"), vnikli tam bez všelikého odporu: Žižka
kázal 13 sester spoutati, vyvedl je před klášter. aby byly -v po—
toce utopeny: ale vůdcové Pražanů měli s nimi ůtrpnost. pro—
_pustilije, načež s velkým pláčem a naříkáním odešly do Hradce.“

Nadání

bylo poměrně malé; v Rejstříku desát. str. 52 jest klášter ovšem
.zapsán. ale bez poznámky co zaplatil; neplatil bezpochyby
ničeho; základem nadání byly příjmy farního kostela; ostatně .
klášteru mimo Sezemice příslušelaChoteč, buď celá. nebo
.alespoň z větší části, a některé okolní vsi. jak vysvítá z po—
;zdějších zápisů. když bylo bývalé klášterství přiděleno ke Kuně
žtické Hoře.

R. 14-88 kníže Minsterberský prodal Andělu z Ronovce
(dědinuzápisnou klášteraSezemského: Sezemice městečko.
=vesČenkovice. pouze část, v Dočáplích dvůr kmetcí 5 po—
jplužím a pustinou Ondrákovskou (ostatek. jmenovitě poplužní
dvůr se stránčmi nad Labem měl svého domácího pána; DD.
XXlll. f. 4-37). v Lukovně ves (bez dvora?).1)

V urbáři panství Dardubského z r. 14-96 vypisuje se bý—
valé klášterstvítakto: Sezemice. Dočáply, Lukovna. Cho
iteč, Lány, Koloděje M.. Koloděje V„ Časy. Zminné.
Kladinař)

Část vsi Komárova byla.zápisná podle sousedství od
kláštera Sezemského (král Jiří zapsal bratřím z Kunčího ve
.200 kopách dvůr pustý v Komárověal

Na bývalý klášterní majetek ukazuje místní pověst, že tam
.býval klášter.

1) Dozůst. D. Z. ll. 4—29.
9) Arch. Č. XVll. 562. R. 337.7 prodal Slřízek z Kolo-děj něco klášteru Sezem.

Pozůst. D. Z. |. 451.
'“) Památky Vl. 92.

40.



626

Pardubice.

Klášter tak zvaných Cyriaků (křižovníků s červeným srd—
cem) s kostelem sv. Bartoloměje.

154-9mom. in Dardubicz tratrum- de poenitentia.
ss. martyrum. '

1550 mom.cruciterorum in Durdavitz de poeni
tentia ad ss. martyres.

1551mom. in Purdavitz de poenitenltia ad'ss. mar—
tyres.

R. 1295 potvrdil papež řádu tomuto držení kostelů. mezi
nimi též: „... v diecési pražské kostel sv. Bartoloměje v pardu—
bicích. („in Dordoby“) s kapli sv. Jiljí. v Dardubičkách.“')

Někdy dříve odevzdal tehdejší, neznámý patron — s povo
lením biskupa — farní kostel sjeho právy a příjmy jmenova—'

. nému řádu. jenž zde zřrídil převorství když byl kostel od bis—
kupa inkorporován.

Když Arnošt z Hostýně. otec potomního arcibiskupa Ar—
nošta. kol. 1527—1550 Pardubic výměnou za panství Vysm—
burské nabyl, byl jeho rod dobrodincem & patronem kláštera,-.
r. 1552 věnoval mu Arnošt l. na mnohé pobožnosti ves „Da rdo
vicz“ se všemi právy- (totiž Dardubičky. jež se odtud nazý—
valy Mnichově) aby v konventě žilo alespoň 10 mnichů. z nichž.
6 kněží. 2)

R. 1591 Vlach z Ostřcšan doznává. že pro klášter má
platiti z Janovic 2 kopy úroku, jež platil dřívez Ostřešanfl“
Ostatně tvořilo nadání kláštera hlavně obročí farního kostela.

Známí převoři.

Blažej. kol. r. 1570 vzdal se převorství v Pardubicích,
stav- se převorem zemským; ale někteří řádoví plebáni: Miko—
láš zeŽiželic, Jan ze Solnice. Mikoláš z Chudoby (Orlík?);
Zdeněk z Držkova, Mikoláš ze Sačan a někteří jiní bratři zvolili
za zemského převora Jana Kaplanéře bez svolání kapituly ač

je v provincii kolem 90 bratří; byl podán protest do Říma)
.) Regesto ll. 1201.
') Zimmermann. Geschichte der aufgehobenen Klóster. Dipl. ll.
a) Lib. Er. Xll.
*) Gregorii Xl. A. lll. (tedy as r 1572) výpis Vatikán. v Zemském Arch.
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.ale Jan se udržel. alespoň se vletech následujících připomíná
Jan převor provinc. Blažej zůstal převorem Dardubským. a
jako takový podepsán jest ještě r. 1590 na tundační listině
Benátecké.)

Mařík (Mauríc) do r. 14-17 plebán v Solnici. r. 14-17
:převor v Dardubicích. a současně zemský. podává kostel v Sol—
nici (viz tam).

Klášter Dardubský zkažen byl. jak se podobá. současně
se Sezemským v l. polovici května r. 14-21. když se pražané
spojení s Tábority na Dardubsko vrhli.

Chrudim.
Farní kostel v městě.

1349Chrudimoppidum muratum(městoopevněné);
1350in oppido Chrudim parochialis ea.:
1351 Chrudim.
Panství královské. od počátku 14. stol. věno královen.

podací však kláštera Břevnovského.
Kostel stál již za trvání veřejného hradu (Chrudim stará)

a zůstal farním i pro město purkrechtní kolem polovice 15.
stol. založené.

Klášter Břevnovský vešel s Chrudimi ve styk hned. když
.byl založen r. 993 (viz Litomyšl). 0 z té doby ási pocházelo
kostelní právo Břevnovských.

.Ještě ve 14. století musil plebán Chrudimský odvádčti
klášteru Břevnovskému 120 liber vosku a 4- kopy na peně—
zíchfl tuto značnou dávku lze vysvětliti jen z nějakého star—
šího práva. nikoliv z pouhého podacího, zvláště, když zde.
ani v okolí Břevnovští ničeho jiného neměli: podle zdejší
tradice odevzdal kostel zdejší Slavníkovec sv. Vojtěch jako
diecesální biskup, ovšem za souhlasu rodu Slavníkova. jenž
zde panoval, mnichům Břevnovskýmř) později musil postoupen
býti na čas kněžím světským. ale podací- a onu dávku si

1) Lib. Er. V. 572.
9) Emlcr. Urbáře. p. 207 a215.
a) Dopis : Chrudimč v Blnhměstu z r. 1860.51r.379.
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Břevnov hájil a obhájil; r. 1595 byla inkorporace v Římě
potvrzena.

Roku 1260 (Kon).. .rád, plebán v Chrudimi (svědek.
Regesta IV. 726);

1560 zmínka o plebánu Floriánu; nechtěl onen vosk
odvaděti: spor se dostal až do Říma kde byl
k dávce odsouzen :“)

1564 ? = Ota (z Újezda. dekanát Jičín.) 55. Flori—
činem:

1568 ? Jan (ze Ždánic, dekanát Hradecký) ss. Otou;
1575 po "]"Janu providován ke kostelu Chrudimskému

Václav;
1574- týž pleb. Václav Strnad: prodlouženamu lhůta

na zaplacení polo)vice příjmů: svědek Konrád,plebán v Chocnifl
1580 týž Václav Strnad opět se s opatem přel

o onu dávku.4

R. 1579 Litomyšlský biskup inkorporoval ku Břevn0v
skěmu klášteru kostel Panny Marie v Chrudimi, jehož
podací od původního založení a dle starodávného
zařízení klášteru Břevnovskému přísluší, ale teprve až zemře
nebo odejde plebán Václav.“l

Ale inkorporace narazila na veliké obtíže a byla teprve
1595 provedena.

Opat podal kostel kol roku 1581 professu Jarošovi
z Chotělic. ale král. jcnž kostelní právo mnichů v královských
městech neuznával, presentoval světského kněze Martina
z Chrášťan. jenž Jaroše vypudil a po několikroků se udržel :.
ještě 1587 slibuje. že klášteru zaplatí 600 liber vosku. za pět
roků zadržený. byl tedy plebánem as od r. 1581. (Lib. Er.
Xll. 250)

Zatim Jaroš & klášter své právo hájili až v Římě. Martin.
se udržel ještě r. 1592: viz dole.

1) Soud. Ak. \/l.| 219.

"ŠsoVýpis Valik.Gregorii Xl. \ Arch. Zemském.3

') lamt. IAI.k
") Dobncr, Monum. VI., 94.
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proti oběma nápadníkům objevil se. neznámo na jakém
základě, snad apoštolské provise. nápadník třetí. Jan z Maš—
tova, proti němuž stáli ovšem i Martin i Jaroš. nad oběma
zvítězil Maštovský, ale jen na krátko; konec dlouhého sporu
byl, že inkorporace byla v imě potvrzena r. 1395, načež
Jaroš pokojné drženi kostela nastoupil')

1407 prof. Filip. plebán v Chrudimi (Tomek. Praha..
V. 203):

"l" 1392 plebán Martin; Kříž. klient ze Střezetic. bydlící
v Chrudimi, podil po matce vRozběřicich věnuje
kostelu Chrudimskému.2)

Známé nadané oltáře.

a) 1395 Mikoláš, oltářnik oltáře sv. Václava v Chru—
dimi, směnil s Mikolášem. plebánem v Dilinkově
(Cont. Vl. 224);

14-08 Mikoláš. oltářnik sv. Václava: viz vedle.

b) 14-08 Filip, oltářnik oltáře sv. Jakuba (Mikoláš.
oltářník sv. Václava. slibuje zaplatiti Filipu, oltář
niku sv. Jakuba. 8 kop útrat vzešlých ze sporu
o oltář sv. Jakuba: Soud. Ak. Vl.24-1);

14-23 Václav, oltářnik v Chrudimi — oltář neimenován
— stal se plebánem v Holohlavech; viz tam;

14-24-Jan Trauchwein, oltářník v Chrudimi: oltář není
naznačen. stal se oltářnikem v Kladsku (Cont.
X. 55)

Farní kostel sv. Kříže.

134-9ea. s. Crucis;
1350in suburbiis ejusdem oppidi paroch. ea.

S.Crucis;
1351in suburbiis oppidi Chrudim et ejusdem

o idi ea. s. Crucis,
1358 Jindřich, plebán od sv. Kříže,děkan Chrudimský

(Svědek na dilči listině litomyšlské z r. 1358);

1) Jednání ješt obšiinč “psímu v K..rol'tu. Monum. Vatic. V. p. 1257“.
')Lib. Er. Xl.l E,



1376 Matěj (od sv. Kříže) ss. Janem (z Vícemilic):
1583 Hodík (od sv. Kříže) ss. Matějem (z Vícemilic;

vrátil se);
1397 Štěpán (od sv. Kříže) ss.Martinem (oltářníkem

u sv. Klementa v Praze):
14-01Martin (od sv. Kříže)ss. Mikolášem (ze Sopot);
14-08 Mikoláš (od sv. Kříže) ss. Zvěstem (ze Suché

u Stračova).
Z příkladu jiných královských měst můžeme souditi. že

kostel sv. Kříže byl pro Čechy. kdežto kostel městský vydal
král Otakar ll. přivolaným německým měšťanům.

Klášter dominikánský s chrámem Panny Marie.
1549.1550. 1351 Chrudim. domus tratrum Drac—

dicatoru m. '
Letopisec řádové dominikánské provincie České. D. Styx.

nemohl z archivu provinciálního o zdejším klášteře podati.
leč že byl založen přičiněním krále Václava ll. kol r. 1295,
skoro současně s Lounskýmf)

(Když r. 1582 Jindřich Lacenbok ze Strádova. jako po—
ručník sirotků Heřmana & Bernarda z Mrdic. jejich dědictví
Mrdické prodal. byl z prodeje vyňat úrok. „...jejž mnichům
věnovaly) není ovšem vypsáno, že mnichům Chrudimským.
ale můžeme to míti za jisté. jelikož rodina pánů Heřmano
městských měla u nich rodinný pohřeb; viz Stojice)

Když r. 1421 dne 28. dubna Jan Městecký město Dra
Žanům a Žižkovým Táboritům, kteří u Chrudimě k pražanům
přitáhli. na úmluvu vydal, ..... zkazili zde husité krásný. klá—
šter Matky Boží a 8 mnichů na náměstí upálili; klenoty
klášterní & kostelní musily býti Žižkovi vydány.“s)

Není v postupní listině:
Kostel špitální.

Roku 1559 Karel lV. potvrdil. když měšfan Mertlin. řeč.
Draczer. své jmění odkázal „k novému špitálu'ít) O špitálním

') Sclšil p. p. Hykede zv: řádu sv. Dominiku v Praze.
") Pozůst. D. Z. |. 4-71.
,) Theobald. p. 259.
4) Labler. Listář Chrudimský. p. 15.
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'kostele se zde zminka neděje, ale tehdy špitálu bez kostela
nebylo: v nejstarší městské knize Chrudimské děie se hned
po válkách husitských často zmínka o špitále sv. Kateřiny;

„za Karla lV. dávali rádi špitálním kaplím titul sv. Kateřiny.
na př. v Německém Brodě a ve Skutči.

(Roku 1459 Johanna králová poroučí. aby „špitálům“'
v Chrudimi každý týden vydáváno bylo 10 kop z ieiich zdeiších
věnných důchodů.') Byly-li zde dva špitály, a tudíž také dvě

.špitální kaple již v “době předhusitské, zjistiti nelze.)

Markovice.

1549 s. Marcus. sive minus Caplicz:
1550 a 1551 s. Marci (kostel nazýván obyčeině„uDolan");
1575 Václav (z Dolan. Litom. diec) ss. Janem (ze

Studence u Krucemburku; Cont. lll. 51):
1594- Bedřich (z Dolan. Litom. diec.)_ss. Dřibykem

(z Dřibyslavic. Cásl.: Conf. V. 195).

V Lib. Er. Xlll. F. 9 iest zápis o kostele zdejším; titul
zápisu je: ea. s. Martini „prope Dolan“, ale v textu „s. Marci“.

Všech z Čepě a ieho synovec Mikoláš učinili smlouvu. že
střídavě budou podávati „kostel sv. Marka u Dolan. Litom.
diecčsc“; klienti tito byli majitelé zboží. snímž podací spojeno
bylo; neni- pochyby, že to byl dvůr Dolanský. nyní zašlý.

(14-79 Anděl z Ronovce koupil při městě Chrudimi dvůr Do
lanský. Památ. ll. 260; ještě 1715 koupeny v Markovicich dvůr, kostel
.a 2 chalupníci. Damát. X. 742)

Rozhovice.

154-9Rozhovicz. 1550 a 1551Roslavitz (zkomoleno):
1575 plebán Martin (právní zástupce Jana. plebána

ze Studence, když směnil s Václavem z Dolan.
Acta 1. 115).

.) Z Arch. kapitol. Opis v Zem. Archivu.



Dřelouč.

154-9Drzelucz; 1550 a 1551 Jolucz (zkomoleno)

Panství i podací kláštera Opatovického.
1558 plebán Klement. svědek na dílčí listině Litomy-

šlské; viz tam; '

1590 plebán Oldřich — viz dole:
1597 papež kostel inkorporuje. ale až po smrti plebána

|dřicha.')

"1"R. 1405 byl Oldřich již mrtev. a kostel byl již po ně
jaký čas inkorporován: ale užitky kostela neměly býti odváděny
do důchodu klášterního. nýbrž zůstati kostelu na vydržování
několika mnichů zde; r. 14-05 papež inkorporaci opět schválil
a kostel Dřeloučskýna převorství povýšil a plebána na
převorař)

1416plebán prof. Petr. mezi voliteliopata (Cont. lX.189);
"]"1590 pleb. Oldřich: Marketa z Čečevsi.nyní bydlící

v Přelouči. vyznává, že před několika roky věno—
vala na výročí kostelu 11/2 lánu rolí v Cečevsi
(nyní zašlé) se stavením, nábytkem a dobytkem
(Er. XII. C, 11).

Lepejovice.
154-9Lepeiovicz; 1550 a 1551 Lepyovitz.

1558 plebán Valter (? Václav) podepsán za svědka na
dílčí listině Litomyšlské; viz tam.

(Lepejovice byly manství biskupství Olomouckého. k Jezbořicům;
1591 Olomoucký biskup Mikoláš svoluje, aby se sjednotili se svým
zbožím: Hertvík z Lepejovic a syn Myslibor se zbožím. které _drží od
biskupů Olomouckých.totižvLepejovicích, .Czirkanicz“ (patrněvCrkáni,
zašlé) a v Bezděkově s jedné ——a s druhé strany jeho zet Zvěst se
zbožím v Lánech. jež drží od krále. (Codex Mor. XV. 282) Sjednocení
1010 mělo výsledek. nebot' Zvěst se potom jmenuje z Lepejovic: když
Lepejovice držel Vilém 2 Duben, prodal 14-65 podací v Lepejovicích
(Dozůsl. ll. 559), 1. j. nějaký dvorec nebo rychtu a podací; právo po
dací příslušelo tedy majitelům zdejšího manství.

—:) Krofta. Monum. Votic. V.. p. 611.
,) Tumt. p. 1205
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Třebosice.

1349Trzebussicz; 1350 Tryebussicz: 1351Triesons.—
sitz (zkomoleno)

1398 plebán Jan (in Třebušic) podepsánXiako komisař“na desátkové listině Rosické (Er. Xll. . 9

Zmínka o kaplansfví.

14-11na listině Turkovické podepsán Otík, kaplan v Tře
bosicích (psáno „in Nemossicz“; Er. Vlll, O. 2)

Jezbořice.
134-9Jessutborzicz: 1350 a 1351 Chlumek.

Panství i podací biskupa Olomouc
(Roku 1050 věnován byl k biskupství Olomouckému újezd Jez

bořický. praedium Jhessutborici- ;1) r. 136.3 a 1377 příslušelo k rychtě
v Jezbořicích. jež slula Dálek („das man Freytags ncnnt“ ) mlýn na.
Veselici, krčma v Dlouhé Vsi. patrněvLánech :2) r. 1390 biskup
Mikoláš dává Jaroslavu ze Sobčšíno v léno půl vsi ivic & dvůr
tamtéž. v hospodářství Jezbořickém.) Před r. 1491 prodal Jindřich.
kníže Minsterberský, dědinu zápisnou od biskupství Olomouckého:
Jezbořice městečko... s dvorem, řekou Labem, luhy okolo Labe
s lukamiřeč.Dsinec.Bezděkov, Barchov. vsi celé, mlýnOpočen.
ves Opočnik. ves Lány s krčmou na Důlku (podle zápisu z r. 1391
patřila k Jezbořicům pouze krčma „na Důlku" —' viz Lepeiovice). ves
pustou Crkáň. s podacím v Jezbořicíchf)

1364- plebán Jakub (výpis Vatikán.. Urban V.. v Arch.
emsk.):

1374- plebán Jakub Vigandův má provisi ku probošt—
ství v Olbramově kostele, ač iiž drží farní kostel
v Kojetínč a chbořicích; jelikož lze očekávati,
že kostel Jezbořský bude uprázdněn. providuie
k němu papež Mikoláše Ulmanova z Nového

,) Regesta l. 50.

&) Codex Mor. 7XV. 71 a 152.=) Tami. XV.
') Arcli. Č. V. 7.246. — R. 14-56 potvrzuje biskup Olomoucký Bohuš zc Zvole

Janu Dubúnkovi léno v Čijevicich :: Žeroticich (ves zušlú. Ricgger ll. 613).



Města. jenž však zemřel. než se kostela Jezboř
ského ujal (výpis Vatikán., Řehoř Xl., v Arch.
Zemsk.);

1599 plebán Jakub; (jiný?) biskup Olomoucký. „jemuž
přísluší podací a patronát“, dovolil, aby jakési

rolle. jež plebán Jakub koupil. věnovány byly ko—ste uf)

14-03 plebán Jaku b. svědek (soud. Ak. W. 196):

14-09 Václašv Sláma (z Jezbořic) ss. Jiřím (z Chotěoře . '

pardubice.
1549Dordubicz;1350 a 1351Nova Civitas

orduvicz.

Kostel farní Panny Marie.

Město. někdy kol. počátku 14. stol. vedle staré osady „Dor
doby“ založené. slulo „Nové město"; pán města. snad teprv rod
Arnošta z Hostynč (viz Pardubice klášter) založil zde kostel
Danny Marie. jenž se stal farním. kdežto starší kostel sv. Barto—
loměje zůstal konventnim: farní právo nového kostela zůstalo
konventu; když v obvodě některého farního kostela založeno
bylo nové město. zůstalo farní právo staršímu kostelu (viz
na př. Kutná Hora a Malín), zde tedy křižovníkům u sv.
Bartoloměje, kteří však je spojili s novým kostelem v městě:
kostel byl tedy inkorporován. Arcibiskup Arnošt založil zde
na rodinném panství každodenní Mariánskou mši; papež r. 1558
udělil odpustky. kdož této mši sv. „v kostele farním" obcovati bu—
dou. (Výpis Vatikán.. lnnocenc Vl., v Arch. Zemsk) — Opět
důkaz, že tento farní kostel byl spravován křižovniky: v kostelích.
jež byly osazeny kněžími světskými. byly zakládány zvláštní
oltáře. ale v kostelích přivtělených některému konventu pouze
tak zvané stálé mše.

Právním plebánem byl převor konventu u sv. Bartoloměje.

1) Codex Mor. X". 449.



Filiální kostel sv. Jiljí v Pardubičkách.

154-90, 1550 a 1551(Nova Civitas Dorduvicz) cu m filia l i.
R. 1295 papež potvrzuje Cyriakům kostel SV.Borloloměie

v „Dordoby“ s kapli sv. Jiljí — viz Pardubice. konvent..

Tuněchody.
1349 Tunochod: 1550 a 1351 Tunchaad.

1566 Jan. (z Tuněchod) ss. .\l. (z Ostrožné);
14-05Vlacheň (z Tuněchod) s_s.Velislavem (z Libice

u Choteboře).

Zmínka o vikáři.

14-06, když vznikl spor mezi Václavem Velkem z Dřenic
& Čeňkem. panošem z Rozhovic. o kmetcí dvůr v Ostřešanech. ,
na němž seděl Mareš. vyřknul opat Břevnovský jako vrchní
rozhodčí.. ve farním domě v Chrudimi, nález. jímž onen dvorec
přisouzen byl Čeňkovi. jenž však měl Vclkovi vyplatiti 70 kop

rukám Martina. řeč. Eliáš, a Oldřicha. vikáře v Tuně—
ch odec 11:1)kostelní podací příslušelo k domácímu vladyctví
(1571 sjednotil se Jan z Tuněchod se Zbyňkem ze Slatiňan
se svým zbožím: 2 dvory popl. & 2 tvrze — totiž v Tuně—
chodech — ves celá bez 2 dvorů panoších a podací ko—
stel.. ve Třtí ves celá bez iednoho dvora km.. v Trojovicích
tři dvory km., v Slepoticích ieden dvůr kmf')

Sjednocení toto mělo praktický následek; když Zbyněk“
zemřel. nabyl Slatiňan Jan z'l'uněchod.

Zmínka o kaplanstvi.

Roku 14-57 Vlachcň zc Slatiňon, jenž po Vitku z Tuně—
chod Slatiňan & Tuněchod nabyl, zavadil v dluhu svým věři
telům Slatiňany & část Tuněchod s podacím ve Slatiňanech
& v Tuněchodech & dvo'tím, kaplanstvím tudíž (patrně
v každé jedno).3)

1) Soud. Ak. V. 12.
:) pozůsl. D. Z. 1. 440.
3) DD. XX. 85: sdělil školní. radu Sedláček..
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Hostovice.
134-9Hostomyericz: 1350 a 1351Hostowicz

Kol r. 1398 presentoval Zdech. plebán v »Milcvicích.ku
kostelu v Hostovicích. Litomyšlské diecése. Václava, plebána
v „Knyevicz“ (snad v Krněvicích). nyní. r. 1398. oba na svá
práva resignovali. Zdech na právo presentujícího. a Václav
na právo'presentovaného ve prospěch Jana Kubíka. plebána
ve Vys. Ujezdé. presentujícího. a Matěje. kněze 7, Dolan,
jejž Kubík presentoval; ale oba, i presentující Kubík. i pre—
sentovaný Matěj nahradí onomu Václavu 171-172kop soudních
:útrat, jež Matěj vyplatí. až vejde v právní držení kostela;
prozatim budou uloženy v zádušní pokladně.') Ani o Zdechovi.
.-ani o Kubíkovi z tohoto zápisu nevysvítá. proč měli právo
__podací.

Sezemice.
1349 0. 1350 a 1351 Czeczamicz.

Farní kostel.

Mimo klášterníkapli Panny Marie byl v Sezemicích též
'kostel farní, jenž zde byl již před založením kláštera: když
kol roku 1300 zde byl založen klášter. byly příjmy farního
kostela sv. Trojice (výslovně) inkorporovány klášteru.
místo řádného faráře nastoupil farní vikář: správci farního
kostela byla ponechána jen přiměřená část: později bylo sta—
noveno, aby visitator kláštera každých 5 roků jednoho mnicha—
knéze správcem farního kostela ustanovil a biskupu Lito—
myšlskému presentovat. aby mu svěřil duchovní správu; ale
tito farní vikáři-mniší, spoléhajíce na to. že v 5 letech ne
mohou býti odstranění. ponechávali si užitky skoro všecky.
takže pro klášter málo zbývalo: na žádost abatyše svoluje tedy
papež r. 1397, aby abatyše nevhodného vikáře farního mohla
odstraniti a jiného. professa nebo světského kněze. biskupu
litomyšlskému prcscntovati, aby mu odevzdal farní duchovní
.správu. (Krofta. Mon. Vat. V. č. 1139)

l,) Lib. Er. xu. K, 13.
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1407 Václav. kaplan abatyše Sezemské, háji na dvor
ském soudě dědictví abatyše Anny ve Slatině & v Dlotišti
u Vys. Mýta (DD. XIV. t. 279): stálý farní vikář slul též
kaplanem abatyšiným.

Dašice.
1349. 1550—1551 Dassicz

1591 plebán Jan (z Dašic) ss. Dřechem (z Lična).
(CF. V1. 162)

Panství i podací pánů na zdejší tvrzi. 0598: „Já Budiš
7. Dašic vyznávám. Že jsem prodal Bočkovi z Kunštátu všecko
zboži své v Dašicích. »“ Kostěnicich' s tvrzi & kostelním
podacím: Arch. Č. XlV. 540; — 1409 Mikoláš z Barchova
zajistil manželce Bětce věno na Dašicich (Dozůst. ll. 65) a
po smrti Bětky projednáváno bylo její věno na: Dašicích,
tvrzi, dvoře a podacím kostelním. (DD. XV. t. 359 b.
XXlll. 256 a 377)

Moravany.
1349—1350—1351 M 0 r a v a n.

Slepotice.
1349—1350—1351 51 e poticz.

1377 přel se' 0 kostel Jan z Chroustovic s neznámým
konkurentem a.výsledkem (Acta Vll. 185); spor
ten trval ještě 1380 (Acta Vll. 281);

1402 Václav. druhdy plebán ve Slepoticich (Acta VI.
52 a ,IV. MS):

1406 plebán Havel (Acta V. 503):
1407 Havel (ze Slepotic) ss. Vavřincem') (oltářnikem

u s;. Mikuláše na Kurnim trhu v praze. Ct.Vlll.219 .

1) Mistr Vavřinec z Březové, známý lelopisec.



Ale Havel spravoval kostel Slepotický dále jménem
právního plebána Vavřince, nebot 1407 Havel. druhdy plebán
Slepotický, nyní oltářník v Praze. slíbil jakémusi Henslinovi
zaplatiti 12 kop z užitků kostela Slepotického. za jehož správce
jest ustanoven od Mistra Vavřince. jenž jest řečeného
kostela plebánem (právním; Acta Vl. 32);

1411 plebán Havel při jednání o úrok k oltáři v Ko—
líně. současně s Ondřejem. plebánem Velimským
(Er. V. 553).

Chroustovice.
134-9Chrustovicz;1350. 1351Crustovicz.

1374 plebán Zdech (svědek. podle Jelínka. l. s. 135.
z listiny Cerekvické):

1390 Bedřich (z Chroustovic) ss. N... (od sv. Petra
v Hradci);

14-06D. Bartoloměj z Chrústovic;'l
14—14Mikoláš z Dráchovic obdržel papež. provisi ku

kanonikátu u sv. Jiří v Praze. „ač se pře o farní
kostel v Chroustovicích“. Litom. d. (Výpis Vatik.
v Zem. Archivu):

14-37 Jan Vavřincův z H'abrů byl ordinován na titul
farního kostela v Chroustovicích. (Arch. Kapít.
XXl. 9. Ordinationes)

Dodací právo měli pp. na zdejší tvrzi: nedávno před
rokem 14-18 zaručuje Dříbyk z Chroustovic Petru z Týnce
dluh na: Chroustovicích, tvrzi. městečku... 5 pod ac'ím ko—
stelním, Vojském Mostě. Poděčelich. Městci. Lipčeku (DD.
XX. 24. b. opis v Arch. Zem.).

(Po smrti Dříbykově popsáno jest Chroustovské panství podrob
něji: městečko Chroustovice, tvrz. dvůr poplužnís šesterým poplužím.
domy. cly, pivovarem. z něhož se z každé várky platí 2 gr. & džber

* DD. XlV. l'.273: hájí na dvorském soudě právo Doroty, vdovypo |Filipovi.
řeč. Belzebub, : Rudhošlč- není vytčeno. že byl onen Bartoloměj plebánem. ale pře
Deskmui nikoho nejmenovoli „pan'. jen duchovní. a sice důsledně: pánem na Chrou-
stovicích nějaký Bartoloměj nebyl.
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mlatu. sladovnou. z níž se ročně platí II/2 kopy. mlýnem. z něhož se
odvádi ročně 80 korců mouky pšeničné neb žitné o 6 vepřů vykrmiti
na tvrz, s kostelním podacím, & 80 kop bez 4-0 gr. úroku....
2 louky. jedna, řeč. Kukla u Slepotic. druhá, řeč. Zvidina pod Uher
skem, les řeč. Lipec.s jinými lesy. řekou a robotami; Městec. ves celé
5 L') kopamí & 4-5 gr. úroku. poděčely. ves celé s 6 kopami & 8 gr.
úroku. Most, ves celé 5 3 kop. a 55 gr. úroku. (DD. XXllt. t. 145)

Týnec (Hrochův)
1549. 1550. 1551 Tynetz.

O podacím: 14-15 Jan. řeč. Bošín. z Dřestavlk, zaručuje
dluh na svém majetku v Dřestavlcích. tvrzi. dvoru popl.. dvo—
říchkm.,v Týnci na krčmě.dvořích km.s části kostel-'
ního podacího (DD. XV. 558). t. i. jeho hlas podacího
spojen byl se zbožím, jež v Týnci měl, krčmou, dvory km.;j
ostatek podacího patřil pánu na domácí tvrzi.

Zmínka o škole.

Roku 14-04-převzal Petnz Týnce kapitál. jímž oltář sv.
Kříže v kathedrálnim chrámě v Litomyšli nadán byl. a vykázal

. z něho úrok na svých úročnících v Týnci.'mezi nimi též na
rektoru školy (viz založení oltáře).

Vejvanovice.
1349. 1350. 1351 lvan ovicz.

R. 1406 bylo plebánu v_„Eyvanovících“ N. uloženo. aby
urovnal jakýsi spormezi klerikem Detrem a Jeníkem. klientem
ze Žižina (Soud. Ak. V. 24).

Danství i podací držitelů panství Pardubského. (po smrti
Vznaty ze Skuhrova kol. r. 1582. jenž byl s pány z Dardubic
spolumajitelem panství Dardubského, měl jeho díl jako odúmrť
připadnouti hrál. komoře; nastal spor se Smilem z Dardubic
na Rychnburce. jenž skončen byl tím. že město a některé vsi
(Přerov a j.) připadlo králi. ostatni vsi byly ponechány Smi—

41
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lovi. totiž: Mikulovice. Dražkov. Jesenčany, Uherčice, Evano
více. Pardubice Mnichově (Dardubičky), Černá. Nemošičky,
v Ostřešanech něco ;]) Smil tyto Dardubské vsi připojil k Rychn—
burku.)

O podacím kostelním mluví se zde jen všeobecně „s ko—
stelními podacím“. ale v pozdějším popsání panstvi'Rychnbur—
ského, po vymření rodu pp. z'Dardubic. praví se výslovně:
Evanovicc, ves celé 5 podacím kost. „k výplatě“,byla tedy
zastavena. Mikulovice. ves celá s podacím."")

Trojovice.
134-9Troyovicz; 1350 a 1351 Trojavicz.

1374- plebán Oldřich '(svědek na listině Cerekvické).
Dodací _měli držitelé vsi (r. 14-58 zastavil Jan ze Stra—

dova: Stradov . .. dvůr poplužní v Trojovicích s podacím
kost.3) Trojovice měly však více pánů: 1371 patřily tři dvory
kmetcí k Tuněchodům, 14-19 měl zde něco klášter Tržccký).

Žestoky.
1349 chtok; 1350 a 1351Seslok.

(Podle podvržené listiny v Regest. l.-. p. 89. byl klášteru Kladrub
skému věnován r. 1115 též koslel v „Seztocch"; místopisci kladou
tento kostel do Žestok: právem-Ii. těžko rozhodnouti. poněvadž je to
zpráva ojedinělá: mimo to dle ,.Friedrich. Codex Dipl. Boh. 1.,p. 393“
byla listina tato teprv v 15. stol. složena)

R. 14-05 plebán Pavel. byl současně oltářníkem oltáře
sv. Apoštolů v Čáslavi. a měl nějaký spor o 10 kop úroku.
jež k tomu oltáři ze dvora'Schintlochu (nyní Filipov). patří—
cího Václavu ze Svatého pole. vycházely. (Arch. Čáslav. A B.)

' 1408 se plebán pavel o tento úrok s Václavem Svato—
polským dohodnul; rozhodčí: plebáni Jakub 2 Dchořova a
Karel z Markovic. (Soud. Ak. Vl. 161)

1) R. 1392 Smil tyto vsi prodává -— jen zdánlivě. Otovi z Bergovar pozůst.
D. 7.. |. 548.

*) DD. XX111. 1. 178.

3)' Arch. Č. 111.520.
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Dokud sledovati lze. patřilo podací držitelům Žestok. bylo
však roztříštěno. R. 1380 byla projednávána pozůstalost po Janu
Tichavovi ze Žestok, jemuž zde patřil dvůr (Dozůsl. D. Z. l. 463):
o této pozůstalosti bylo jednáno ještě 14-37 . .. „dvůr popluž.
s částí podacího“ (DD. XXlll. 67). Něco zde patřilo klá—
šteru Dodlažskému k proboštství ve Svídnici; když r. 1458
mezi Kostkou. jenž klášterství Dodlažské držel. a Horynou
z Honbic pře o podací Svídnické vzešly. předvedl Kostka
„svědka Beneše Brázdu ze Srbce. jenž za chlapeckých let jako
žák s mnichy v kůru v proboštském kostele u sv. Jakuba
zpíval, a nyní vypověděl: „...to mi povědomo od mladých
let, že opat Bartoš toho kláštera v Dodlažicích své probošty
jest sadil tu u Svídnice v klášteře. a to opat s těmi kněžími
spravovali sů všecko to zbožíčko. jakož lesy. mlýny a jiné věci.
a také ten dvůr v Žestocích" (z DD. XXlll. 265. sdělil
p. prot. Sedláček).

SV. Jiří u Chrudimě.

1349 Caplicz majus: 1350 a 1351 Caplícz

Kostel osamělý nebyl původně určen za farní; samota &
titul sv. Jiří nasvědčují. že zde byla hradní stráž; v 16. stol.
.bylo podací drženo k statku Orelskému.

Honbice.
134-9Hombicz: 1350 a 1351 Honvicz

Rosice vladycké.

1349. 1550 a 1551 Rossícz

1383 plebán Martin. prelát kapituly Lilomyšlské. (Na
listině z Arch. města Litomyšl. Č. 50, v níž biskup uděluje městu
práva. jsou podepsání: „. . . my preláti a celá kapitula . . .
Dluhomil. převor . . .. Křištan Dešík z Chlumce. Marlin z Ro—
.sic . . .“; není zde ovšem řečeno. že Martin byl Rosickým ple—
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bánem, ale odjinud víme. že Dešík Křištan byl plébánem
v Chlumci; ostatně je Martin jako plebán zdcjší zjištěn znásledu
jícího zápisu.)

1390 a 1391 Mareš. plebán z Rosic. hájí na DVOl'SkélTl'.
soudě práva Elišky z Luže po Heršovi a Jekšovi z Rosicf)

Č ást podacího příslušela majitelůmzdejšího vladyctví (1374
Dětleb a Ješek. bratři ze Seslávek. sjednotili se svým majet—
kem: dva dvory poplužní. 4-podsedky . . . podacím kostel—
ním — není řečeno kde ——ale jinde. než'v Rosicích na je—
jich panství kostela nebylo, v Synčanech dvůr popl.. v Rosi—
cích 3 dvory kmetcí s podacím'kostelním — po druhé,
jelikož oba bratři měli na podacím podílu. v Holctínč 3 dvory'
kmetcí, v Seslavci dvůr popl.)2)

Druhá část Rosic &podacího patřila klášteru Podlaž
skému. (R. 1539 prodal Kostka Slavatovi z Chlumu zboží zá
pisné Dodlažské . . . Rosice. což tu má . . . s podacími kostel—
ními, zcjmčna . .. v Rosicích s tou vrchností, kterouž pán
na témž podacím má"3) — tedy nikoliv celé — viz klá
šterní majetek.)

Dodlažice s Iiliálkou v Chraštici.

134-90. 1350 a 1351 Dodlasicz cum filia Chrasticz.

Opatský chrám nebýval zpravidla též chrámem farním,.
jelikož byl vždy v ohradě klášterní (intra septa moi), jež v noci
bývala zavřena. kdežto farní musil státi mimo ohradu (intra
septa moi.); farní služby Boží by rušily konventní a naopak:
proto mimo chrám opatský býval obyčejně vedlejší. jenž slou—
žil k účelům farním.

V Dodlažicích samých není však v pozdější době zmínky
ani o zříceninách kostela vedlejšího; nynější kostel sv. Mar—
kety, vystavěný teprv r. 1696 od biskupa z Talmberku. má
býti spíše nástupcem chrámu opatského. o němž se domní—
vali, ač omylem, že byl zasvěcen sv. Marketě. „Farní kostel.

,) DD. Xlll. [. 210.a)pozůst. D. Z. ..4-45
3)D .Z. XLl. J. 4. Sdělil prof. Sedláček.
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Dodlažice“ hledali musíme spíše někde opodál Dodlažic totiž
„u sv. Vrbaty pod 5kalou“. což je tím pravděpodobnější že
měl své záduší a podací; viz býv. panství klášterní r. 1559;
nějaký podružný kostelík neměl by ani záduši. ani kollatury.

Roku 1592 udělil papež odpustky „kapli Zvěstování
Danny Marie nedaleko Dodlažic. Litomyšlskě diecése."'l

Neni míněn chrám opatský. jejž by papež nejmenoval
„kaplí“ a nepsal by „nedaleko“ Dodlažic. nýbrž „v Dodlažicích“.
což dobře ukazuje na kostelík u sv. Vrbaty. a konečně. kdyby
byl v Dodlažicích, měly by 2 kostely vedle sebe, opatský a
farní, týž titul Danny Marie. což by byla neobvyklá zvláštnost.
Nyní má ovšem úřední titul sv. Jana Křtitele. ale poustev—
nické kaple bývaly zpravidla zasvěceny Panně Marii a sv.
Janu Křtiteli; během času mohl titul Danny Marie ustoupiti
do pozadí. Udělení odpustků napovídá. že kostel tento byl
u lidu oblíben a četné navštěvovánÝ)

Kostelec Vrbatův.
134-9. 1550. 1551 Costelecz.

Danství kláštera Dodlažskěho. jenž kostel na území svěm
založil a nadal.

Podle podvržené Opatovské zakládací listiny, datované 1073. ale
o mnoho později složenéř) věnova (níže Vratislav r. 1075 klášteru
"Opatovskěmu .těž „ves Hlinu, jež sluje .u kostela', na rozdíl od jiné
vsi léhož jména, 'a lesni újezd u též vsi až k_potoku „Rochiteni“ a až
.k lesu Vrbatova .a Zdeslavovu“.,

Jelikož =vsousedství Kostelce jest nyni víska Hlína. soudí mnozi
krajinští místopisci, že kostel zdejší stál již 1073: o jeho existenci v oné
době musíme však pochybovali z následujících důvodů: listina jesl slo
.žena o mnoho později; újezd Opatovská Hlíny sahal k lesu Vrbatovu
-a Zdeslavovu. nynější Hlína však povstala v lese Vrbatově. což ostatně
redaktor list-iny sám prozradil. rozeznávaje dvojí Hlinu: klášter Opa
tovský v zdejší krajině něco měl, ovšem mimo les Vrbatův: nebot před
r. 1167 koupil Litomyšlský opat Bohumil od Opatovských les u Hrou
bovic;') nedaleko jest ves Zdislav. pojmenovaná zajisté po onom Zdi

;) Krofta, Monum. Votic. V.. .571.
Jak mi : hodnověrně Stlunvpřečeno bylo. není ve zdejším okoli titul sv. Vr

baty znám: lidpplý říká ,u sv. nny“.
a) Friedrich. Codex Boh. |. 369.
') Friedrich. Codex boh. l. 414.
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slavu, k jehož lesu újezd Opatovskč Hlíny sahal; na takových místech,
na jakém je nynější Kostelec. solva byl v 11. stol. kostel založen; kostel
u l'llíny Opatovská. jež buď zašla. nebo název změnila. spíše ukazuje
na kostel v krajině úrodné. v Luži nebo Volclicích, ovšem nikoliv r. 1073.
nýbrž teprv, když listina skládána byla.

Zato o stáří kostela zdejšího svědčí sám název „Kostelec", [. j.
ohrazený kostel. útočiště okolních obyvatel za vpádů loupežníků, asi od
r. 1278 čili řádění Braniborů. což se po vymření Přemyslovců r. 1307
v rozbrbjích o trůn český opakovalo a i za vlády krále Jana dlouho
trvalo. „Dodnes lze pozorovali zbytky náspu na východní straně kostela
na svahu k potoku Žejbro." (Soupis. Chrudimsko. str. 150)

Čelákov.
1349 Czelakov: 11550a 1351 Czeletav.

Danství kláštera Dodlažského; kostel založen a nadán
od kláštera. když les Vrbatův zalidřiovati a vzdělávali počal:
před 13. stol. se to nestalo. jelikož v krajině zdejší zavedena
byla rychtová soustava.

Kamenice Trhová.
154-9Camenicz:1350.1351 Campnicz.

1367 plebán Velislav (z Kamenice. Litomyšlské diec.)
ss. Matějem (ze Živanic):

1592 plebán Beneš, komisař. když plebán Lucibořský
směnil s Dolomským (Soud. Akt. lll. 221).

Na bývalého patrona Beneše 2 Kocourova. jenž byl pá—
nem na Kamenici a r. 1419 zemřel. upomíná jeho náhrobek
se znakem. buvolí rohy (Damát. Arch. ll. 194).

Dodací příslušelo majitelům zdejší tvrze. (R. 1500 prodal
Václav z perknova Trčkovi: Kamenice, tvrz, dvůr poplužní.
15 dvorů km..s lukami.lesy.hamry. s kostelním podacím,
ku klerémuž jest 5 rybníků. 10 dní robot. 10 kur-a několik
lidí, 1. i- úročníků).')

1) Dozůst. D. Z. ll. 525.
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Filiální kostel sv. Mikoláše u Rvačova.

1549 01550 a 1551 (Campnicz) cum filia ad 5.Nico—
laum.

Nasavrky.
1549 Nassavrk: 1550Slassa-Voyrk:

1551Slassavyrk.

Danslví i podací pp. na Slradově.

(Před rokem 1458 zastavil Jan ze Stradova Alšovi z Bě—
lovan: Slradov hrad. dvůr poplužní v DFůl10lÍCÍCl1,Nasavrky
s podacím. něco v Javorném. Ochozi. Obořicích, peklech.
Výsonině.)')

1595 plebán Jan (z Nasavrk) ss. Markem (z Horek
u Jenikova):

1408 Vil (z Nasavrk) 55.Jan e rn (ze Skořenic u Chocně);
1408 Jan (7. Nasavrk) ss. Václavem (ze Stusyny

u Ronova);
1409 Václav (z Nasavrk) ss. Hankem (z Zehušic).

Bělovany.
1549 Byelovan: 1550Byotovan: 1551Byeczovan.

Seč.

1549, 1350, 1551 Syecz.

1558 plebán Jan (ze Seče) ss. Olmarem (ze 5ýciny):

1407 Václav. plebán v „Syecz“, dlužen purkrabímu na
Chlumci (Soud. Ak. Vl. 92).

(panství pánů na hradě Vildštejně: r. 1499 dává král Vladislav
Trčkovi v dčdiclvi: hrad Vildšlcin. Seč. _Žd'ér, Kovářov. Kraskov :: Krade
nov.)2

!) Arch. Č. 111. 520.
=) Arch. . v. 572.
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Žumberk.
134-QZumberk;135O5unnenberk;1351Simenberk.

1366 plebán Jiří ze Žumberká stal se plebánem v Drav
nově (Cf. ll. 72);

1374- plebán Henslin (ze Žumberka) ss. Janem (ze
Stusyny):

1384- plebán Jan (ze Žumberka) ss. Janem (ze Slu
syny)

Ná patrony. pp. z Boskovic-Brandýsa, kteří ku konci
14. stol. na Žumberce vládli, upomíná vedle iiných znaků
1 znak jejich. hřeben (Soupis, Chrudimsko, str. 222).

Slaliňany.
11540Slatyna Svankonis:1f550 a13515láfin.

„Slatina Svaňkova“ sluje podle tehdeišího plebána Svaňka.
jako Popovicz Adáe & istá lvano též podle plebánů.

Dodací držitelů Slatiňan, roku 1371 Zbyněk ze Slatiňan
sjednotil se s Janem z Tuněchod se svým majetkem: Slati
ňany. tvrz, dvůr poplužní s podacím kostelním, 20 dvorů
km.. Kochánovice. v Trpišově 13 dvorů kmf)

Toto siednocení mělo následky; po Zbyňkovi vládli zde
Tuněchodšlí.

Pozdější zmínka o kaplanstvi.

Roku 14-37 Vlacheň ze Slatiňan zastavuje v dluhu: „Sla—
tiňany s podacím kostelním v Slatiňanech a Tuněchodech.
& dvojí kaplanství tudiž" (patrně jedno ve Slatiňanech
& druhé v Tuněchodech; viz Tuněchody).

Svídnice (sv. Jakub nad Svídnicí, Dráčov).
134-9.1350.'155l Svidnicz.

Danslví i podací pp. na hradě Stradově.

1) Pozůsl. D. Z. |. 4-40.
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1561 Frycc k. plebán ve Svídnici, Litom. diec.. směnil
s Janem z Třebonína (viz Třebonín).

Kol roku 1374- plebán Vilém doznává. že na kostel
ve Svídnici. Litom. diec.. dobrovolně resígnoval & že se o něj
ani s panem .larošem (Lacenbokem) ani s kýmkoliv jiným
soudně příti nebude.')

Do resignaci Viléma postoupil Jaroš Lacenbok. pán na
Stradově. jako patron své kostelní právo klášteru Dodlaž—
skému. jenž jej osadil několika konventuály a zřídil zde pro
boštství, zvané „klášterec u sv. Jakuba nad Svídnicí".

(Když r. 1460 vznikl spor o záduší tohoto kláštera, svědčil stařec
Matěj ze Svídnice, prý 111 roků starý: . . pamatuji ze své mladosti.
že nějakýpan Jaroš, kterýž tcn klášter stavěl, byl jestpánem
tohoto zboží i podacím kostelním u sv. Jakuba.)z)

Kol r. 1574- probošt Bohune k; proboštství Svídnické.
s nímž je spojena duchovní správa. bylo uprázdněno.
jelikož dosavadní probošt Bohunek stal se opatem; papež ku
proboštství providujc Jindřicha z Bezna. jenž vlastně byl
zvolen za opata.“l

1385 Mikoláš. plebán (probošt ?) ve Svídnici u sv.
Jakuba. Litom. diec. (Soud. Ak. ll. 211):

1392 papež uděluje odpustky farnímu kostelu sv. Jakuba
ve Svídnici. Litomyšl. diecfl

Na větší počet mnichů a žáků podnes ukazuje ná—
padně dlouhý kněžský kůr. jenž schválně k tehdejšímu kostelu
přistavěn byl. když zde povstalo proboštství (chór jest dle
Soupisu,- Chrudimsko. strana 181. 10'20m dlouhý, loď pak
161/2m). Klášterec zkažen byl z jara 1421 od ztanatisovaného
lidu z Hradecka a z Chrudimska: „... v první nedělivpostě
(14-21) vytáhli _z Chrudimě s vozy a puškami ku klášteru
sv. Jakuba u Stradova a tu šturmovali a zapálili klášter, a tu
jich sbito. a kteří seskákali se zdí. na 28 pacholků silných,
brannýchfó)

[) Soud. Ak. l. 106.
9) DD. XXlll. 2835. sdělil prof. Sedláček.
:) Výpis Vodík. Řehoř Xl. v Arch. Zemsk.
.) Krofta. Monum. Vatíc. V.. p. 571.
“) Staří Letopis. č. str. 44.



Obširněji otom píše Theobald, str. 254: „... když
Chrudimští měštané (? vlastně lid z Chrudimská) uslyšeli
0 velkých vítězstvích Žižkových. nechtěli zůstati pozadu, srotili
se. učinili Jana Drostovlasa. jenž býval v Hradci biřicem.svým
hejtmanem. táhli ku klášteru sv. Jakuba naproti Stradovu.
útočili naň pilně a čtvrtého dne ho zapálili. v klášteře zahy
nulo 24- lidí. z Chrudimských 26 vznešených (? biřic byl
vůdcem!) měštanú." Co se s mnichy stalo, ani jedna. ani
druhá zpráva nepraví. Krátkou zmínku o majetku probošt—
skčm viz cstoky.

Lucibořice.

154-9Lucziboricz; 1550, 1551 Lycyboricz.

1392 plebán Blažej (z „l_utobořic")ss. Henslinem
(z Dolomě);

14-02 plebán Budík (z Litobořic) ss. Blažejem (z D0—
lomě).

panství, tak zv. újezd Bojanovský, kláštera Vilémovského.

(R. 1529 byl újezd Bojanovský od mnohých let úplně pustým:
klášter postoupil jej Jindřichu z Lichlenburka na čas života. aby jej
znova osadil: podrobný seznam vsí viz klášter Vilémovský v dekanálě
Čáslavském.)

Bojanov.

Panství i podací kláštera Vilémovského. v újezdě Boja—
novském.

1398 Vilém. plebán v Bojanově. svědek na dílčí listině
Litomyšlské z r. 1598 — viz tam;')

1401 papež povolil inkorporaci ku klášteru Vilémovskému
kostelů ve Světlé a v Heřmani, v díecési Pražské.
a v Bojanově v díecési Litomyšlskéf) inkorporace
však asi uskutečněna nebyla.

') Codex Mor. Xll. 4-32.
2) Krofta. Monum. Votic. V.. p. 1656.
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14-12 Václav z Meziříčí. plebán Boianovský. hájil ná
soudě dvorském dědiciví po Derchtě z Beznáf)

Smrček.
134-9 Smyrzecz; 1350. 1351 „Comyrk“ (zkomoleno)

14-06 Jan. plebán v „Smrčná". Litom. diec.. dlužen (Soud.
Ak. V. 255).

Dansiví a podací. alespoň z části. vladyk domácích (po
smrti Krištofora Křeše ze Smrčku projednávána ieho pozů—
sialosi: Smrček. fvrz pustá. dvůr poplužní s 2 podsedky,
s podacím kostelním a čásl vsi Švihova.2)(Křešové drželi
Smrček již 1366 — viz Dodlážských rovnání o meze ná
Desná)

Něco zde patřilo klášteru Dodlážskému: _— viz tam.

Chrbokov.

1349.Chribatov;1350 a 1351Chirbatov.

Doucbobrady.
134-9Duchobrád; 1350 Duchovrad;

. 1351 Duthobrad.
1402 plebán Mikoláš (z Douchobrad) ss. Velikem

(z Lukavice. dekanál Kostelecký: psáno „Doděbrad“. ale 5 při—
davkem diec. Litomyšl.).

, Stolany.
134-9a 1350 Stolen; 1351 Scoran (zkomoleno)

panství i podací klášiera Opatovského (1229 král Ota—_
kar l. věnuje klášteru ves Stolany s příslušenslvím).s)

_ l DD. xv. 1. 51.DD. XV. 361.
a) Friedrich, Codex Boh. ll.. p. 326.
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Zachovaly se zde zbytky stavby román. kostelcového opev
nění; kostel tedy stál. když bylo potřeba kostely opevňovati.
ku konci 15. a na začátku 14. století.

14-05povolil papež inkorporaci ku klášteru Opatovskémuf)
14-16 plebán prot. Martin mezi voliteli opata (Cont.

Vlll. 188).

Morašice.
1549, 1550 a 1551 Morassicz.

Na bývalé patrony před válkami husitskými. vladyky zdejší.
připomíná znak trojlist. tentýž. jako měl ród Heřmano—Měst—
ských; srov. Kostelec—;1382 Hereš z Morašic. (R. 14-95 zmínka
o úroku z Bylan pro kostel :“) úrok pocházel bezpochyby z dob

_předhusitských.)

Kostelec u Heřmanova Městce.
1549. 1350 a 1551 Costel.

Jak jméno svědčí. býval kostel ohrazen: náspy & pří
kopy isou posud znatelny: byly zde nalezeny hlavice a patky
rom. sloupků (Soupis. Chrudimsko. str. 147).

R. 1279 zmínka o Heřmanu z „Kostela“ (Regesta 11.507).
R. 14-08 plebán Vít. Jaroslav z Opočna, tehdejší majitel

panství Heřmano—Městského. vypůjčil si 55 kop zádušních
peněz a vykázal z nich pro Víta a jeho nástupce 185 grošů
úroku na úročnících v Kostelci, mezi nimi na 2 mlynáříchfll

Panství i podací pp. Heřm.—Městských (z Mrdic).
1551 Bernard z Mrdic postoupil bratru Jarošovi z Mrdic

& Jaroši z Lacenboka: Mrdice, hrad & dvůr popl. v Knění—
cích & Klešicích něco._v Močidelcích 7 lánů. v Heřm. Městci
půl města s polovici kostel. podání. v Kostelci 11/2dvoru

1) Krofta. Monum. Vatic. V.. p. 1262.
7) Dozůst. D. 7.. ll. 461.
3) Codex Mor. XV. 12.
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kmetcíhos polovicíkostel. podání; r. 1556 Jaroš Lacenbok
svůj díl postoupil Jaroši z Mrdicf)

1582 Jaroš Lacenbok ze Strádova. poručník sirotků po
'l' Heřmanu & Bernardu z Mrdic. prodal Čeňku z Veselí—
Vartenberka dědictví sirotků: Mrdice. tvrz. Heřm. Město. Kle—
šice. Kněnice. Vidřice, Načešice, Vícemilice. Slavkovice. Zlatou—
šov. Hody, Kostelec . . . :; podacím kostelů: ručitel Hereš z Mo—
rašic, strýc oněch sirotků.2)

Heřmanův Městec.

1549 Hermani oppidum: 1550 a 1551 Hermanstat.

Kostel založen současně s městem od některého Heřmana
z Mrdic na panství Mrdickém: panství i podací jako v Kostelci.

1579 Hertvík. plebán. měl nějaký spor s Albertem, bisku—
pem Litomyšl. (Soud. Ak. ]. 575);

1595 plebán Oldřich Sova (zmínka Soud. Ak. lll. 14-9);
1594- Ol mašek (Opeček), snad Oldřich, plebán v Heřm.

Městci (Soud. Ak. Vll. 156):
1599 plebán Štěpán ze Železnice. místonotář Desk Zem..

obdržel od papeže svolení. že po 5 roky smí
držeti kostel zdejší bezvysvěccní na kněžstvífl)

14-00 plebán Štěpán. svědek (Lib. Cont. Vl. 167);
1402 plebán Mikoláš a nájemce obročí Václav (Soud.

Ak. IV. 14-7):

14-04-'Mikoláš (z Heřm. Městce) ss. Janem (z Lužce).

_ Mičov.
1.549 Miczov: 1350 Mytov; 1551 Micov.

panství i podací pp. na Lichtenburce. ve 1+. stol. krá-—
lovské. '

!) Pozůst. l). Z. |. 4-17.
") Tamt. l. 471.
a) Krofta. Monum. Votic. V., p. 769.



1558 král Karel Jan po "]"lanu (Lib. Cont. l. 69):
1577 králová ——Martin po “j'Janu (Cont. W. 67);
1591 Apollínář. plebán v Míčové. stal se kanovníkem

Mělnickým. obojí na podacím král. (Cont. V./2. 92).
ale kostel Mičovský držel dále;

1404 Appollinář plebán v Míčové směnil 5 N.
oltářníkem oltáře sv. Ludvíka na hradě králové

na Mělníce (Cont. Vl. 127).

Hošťalovice.
154-9.1550 a 1551 Hostialovicz.

1586 plebán Benedikt (z Hošťalovic) ss. Detrcm (2 Vy—
soké. dek. áslav.):

1590 Petr (z Hoštalovic)ss. Mikolášem (ze Stusyny);
14-14Filip (z Hoštalovic) ss. Hodíkem, kaplanem v Klo

míně (Conf.Vll.113).
V neznámé době měl Jakub, plebán v „Koczlovicz". ně—

jaké právní jednání s Henslinem. plebánem v Turkovicích
.(Soud. Ak. II. 238).

Stojice.
1349. 1350 a 1551 Stoyecz.

7141-18Havel. plebán ze Stojic. směnil 5 Je ncm (z Vyšeho
řovic. v dckanátě Brandýském (Cont. Vlll. 265).

Danství i podací pp. na hradě Svojšickém.
Sňatkem Kateřiny ze Svojšic s horníkem Ruthardem

z Malešova dostalo sepanství Svojšické v držení Ruthardovců.
(1405 Anna. správně Kateřina vdova po 1“Heřmanu 7 Mrdic,
zapisuje vdluhu Václavu Ruthardovi z Malešova: Svojšice. tvrz.
dvůr popl.. dvory km.. „5tojeczín“. Holotín. Rašov.') Výslovná
zmínka o podacím děje se v pozdním zápisu z r. 154-3.:Stojice

.s tvrzí a dvorem. Stojice. Holotín, Rašov s mlýnem pod Svojšici
s podacím ve Stojících. Dam. Vll. 1ó2.)

Na patrony Ruthardovce upomíná zdejší kalich (nyní ve
..Svinčancch) s jejich znakem (ratolestí) a jménem „Detr". jenž
po otci Václavu asi od roku 14-15 na Svojšicích panoval.

1) 6—6—XXl. 180: opis v Arch. Zcmsk.
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Ze Svojšická paní, Kateřina. patronkou kostela byla.
svědčí i pohřcb zavražděného Ojíře z Mrdic (Kateřina byla
vdovou “po Heřmanu z Mrdic); mrtvolu vezli r. 1398 z Heř—
manova Městce ku pohřbu do Chrudimě. bezpochyby k Do—
minikánům. ale zacházkou „do Stojecího. kde službu mu učinili“,
a odtud. opět zach'ázkou do Svinčan. „a tu po druhé službu
učinili za duši jeho, a potom vedi ho do Chrudimě. a tu
jest pochován".')

Svinčany.
134-95vinczan;1350. 1351 Svitan.

Zavezení mrtvoly Ojířovy do Svinčan & služba za jeho
duši zde svědčí o kostelním právu Jindřicha z Lacenboku.
jenž byl v blízkém spojení se zavražděným. (14-07 Jindřich
Lacenbok prodal Janu ze chchovic: ve Svinčanech tvrz.
dvůr poplužní, dvory km.. část vsi Ledce a Dvorů se vší
zvůli. mimo 2 lány lesa a hořejší rybník v Ledcích, což

„s Cholticemi prodal Janu z Lipky.)2)

Nejsou v postupních listinách:
Mikulovice.

Roku 14-04-plebán Adam; Jan LidéřzMikulovic, „Lito
myšlské diec." (majitel nějakého vladyctví nebo nápravnictvi
zde). prodal 3 pruty. čili 'Í. _lánu role s loukou v Mikulo
vicích pod kostelem plebánu Adamovi pro záduší za 30 kopa)
Ostatně patřily Mikulovice s kostelním podacím majitelům
panství Dardubského: od r. 1384-bylo obojí drženo k Rychen
burku; viz Vejvanovice.

Kočí.

KOStel zdejší dala roku 1397 na svém věnném panství
Chrudimském vystavěti králové Zotie. jak to zachovaný leto
počet na kostele hlásá.

„i)r DD.'XXX111. 276; sdělil p. prof. Sedláček.
*) Náhlík. v Pamět. Vlt. 160. dle DD. XXI. 147: v Pozůsl. D. Z. |. 571

položen jest tento prodej dle téhož pramene do r. 1397.
“) Lib. E . 514.



H. Dekanát Mýtský.

Známí děkani: za biskupa Tobiáše ('l' 1296) Jo.. děkan
Mýtský; zmínka o plebánech „tvého dekanátu a o tvých vi
kářích"; jelikož biskup zakročuje na žádost měštanů Mýtských
a mluví o „vikářích tvých“. jest patrno. že tento děkan Jo.
byl plebánem Mýtským.')

14-09 Jan z Řepník, plebán v Repníkách. děkan; viz
nadaci Mladočovskou.

Mýto Vysoké.
134-9Muta. oppidum muratum; 1550 oppidum Alta

Muta:1351 oppidum Altameuta.

panství i podací od založení královo; když král Otakar ll.
kolem roku 1260 zde — místo na Vraclavi — založil král..
purkrechtní město. založil a hojně nadal zde současně i farní
kostel panny Marie; před založením města zde kostela
nebylo. nebot původní osadu Mýto, tedy s celnicí, musíme
hledati asi tam. kde zemská cesta směrem od Džbánova pře—
kračovala potok Knířovský. později od zdejších Němců zvaný
Nisbach. snad proto, že se sem přistěhovali od říčky Nisy.

Ze zápisů 14. století vysvítá. že farní kostel zdejší byl
inkorporován ku kapitule Vyšehradské. takže jeho obročí tvo—
řilo jednu kanovnickou prebendu; viz Rejstřík desátkový, str.
15. Z r. 1569. 1584. 1585, 14-05.

Podle datovaných příkladů v jiných král. městech. na př..
v Kouřimi. Kolíně. Čáslavi, Hradci, nastala tato inkorporace
někdy za krále Jana ('j' 134-6), když tento marnotratný králi
téměř vše. co bylo korunního. zastavil, nebo prodal. zadával:

1) Dr. Novák. Formulář biskupa Tobiáše, p. 72.
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i král. práva kostelní kapitulám nebo klášterům, aby _jim tak
staré dluhy částečně splatil. a aby mohl nové dělati. Vyše—
hradské kapitule zadal korunní kostelní právo v Heřmani
u písku. v Žitomiři u Českého Brodu a ve Vys. Mýtě —
státi se to mohlo asi do r. 1556, neboť od té doby králevic
Karel již nad právy koruny bděl. Když nastala inkorporace,
spravoval kostcl tak zv. „stálý vikář". ač se obyčejně nazýval
plebánem: kanovníku Vyšehradskému musil ročně odváděli
20 kop. z čehož jest zjevno. že kostel byl velmi hojně nadán,
nebot stálému vikáři musil zbývati slušný podíl: stálého vikáře
presentoval Vyšehradský kanovník.

1560 plebán Lev (z Mýta) ss. Michaelem (z Bukov
níku, Cont. l. 114);

1562 plebánMichael (zMýta)ss.Henslinem (z Řičan.
Cont. l.).

Tento Henslin se často objevuje pod jmenem l'lanek,
u kostela Mýtského však později nesídlel, nýbrž v Praze. kde
měl oltářnictví.

1574- plebán Jan (na listině Cerekvické).
1577 plebán l'lanek doznává, že jest povinen platiti ročně

20 kop kanovniku Vyšehradskému (Soud. Ak. l. 569).
V Mýtě měl misto sebe r. 1578 zástupce Martina, „jenž

se považuje za místoplebána" (Soud. Ak. [. 511).

R. 1590 po smrti Jana. řeč. Hanek. „jenž držel kostel
Panny Marie ve Vys. Mýtěf) obdržel papežskou provisi
k témuž kostelu Václav Bohunkův z Vys. Mýtaf) musil se
však 0 kostel příti s jakýmsi Tomášem. „uchvatitelem“.3)

1594- Václav Bohunkův. správce kostela v Mýtě. stal se
papežským kaplanemf)

R. 1596 a 1598 zmínka o plebánu Václavuf)

Mezitím se shledalo. že Václav nabyl provise nesprávně,
a že tedy kostel proti právu drží. pročež papež r. 1597 provi—
doval „ku stálé vikarii“ ve Vys. Mýtě. uprázdněné po smrti

:) Dr. Krofta, Monum. Velic. V. 200.
umi.

') Arch. Kapil. XVlll.. 25 b.
') Krofta. |. c.. str. 4-80.
5) Soud. Ak. HI. 187 u Codex Dipl. Mor. X". 452.
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. '

Jana. řeč. „Anek“ (Hanek) Jakuba Martinovaf) ale Václav
se udržel; r. 14-01papež praví. že po smrti Hanka providoval
Jakuba. ale že Václav Misera (patrně hořejšíVáclav Bo—
hunkův) kostel uchvátil a posud jej drží.2) ale r. 14-01se ho
řejší Jakub. oltářník v Černovicích. kostela skutečně ujalf)

14-06plebán Jakub- (1 Mýta) ss. Jindřichem (oltář
níkem u sv. Michala na Kurním trhu):

14-18plebán Jindřich resignoval, a byl providován a
dosazen petr z Mýtaf)

Známý nadaný oltář.
1394 Václav.'oltářník v_kostele Mýtském. svědek na

listině Ujezdské, víz tam:
1401 Jan. oltářník sv. Kateřiny v Mýtě. směnil s Miko

lášem. plebánem v Rychnově. v dekanátě Koste
leckém.

Z původní předhusitské stavby kostela zbyla podnes spodní
část jižní věže a přilehlé zed jižní lodi s portálem malých roz—
měrů :“) patrno. že kostel měl již před r. 14-21 dvě věže a tři lodí.

V nynějších rozměrech byl vystavěn teprve později.

Ostatní kostely v Mýtě.

Filiální kostel (Všech Svatých).
1549 0. 1350 (Alta Muta. paroch. ca.) cum filiali; 15510.

Jako v jiných král. městech byl též v Mýtě mimo chrám
farní. městský. též kostel vedlejši, určený hlavně pro obyva—
telstvo podměstské a jeho. pohřeb; rozhodovala zde asi též
národnost: obyvatelé podměstští byli zajisté Češi, kdežto ve
vnitřním městě a též ve farním kostele panovali Němci. po
tomci kolonistů. jimiž Otakar ll. město osadil. Kostelík Všech
Svatých stával tam. kde se nyní říká „na pohřcbč".

1) Krofta. Mon. Votic. V.. s. 633.
') Tamt. str. .
s) Lib. Cont. V". 55.
') Výpisy Vutik. Martin V. v Arch. Zem.
"; Wirth, Soupis. XVI. 108.



Klášter minoritů s chrámem ss. Petra a Pavla.
154-9 Muta cum domo tratrum m-inoru-m; 1550 Alta
.“Muta.domus tratrum minorum; 1551Domus tratrum

ordinis minorum.
Založen byl týmž způsobem. jako kláštery mnichů Že—

bravých vůbec; majitel panství. zde král, dal svolení. stavební
místo se zahradou. ostatní si musili mniši vyžebrati. Roku
154-7 byla zde konána řádová provinciální kapitula za při—
spění Elišky z Dotštejnaf) paní na části Chocně. Klášter byl
tehdy již dostavěn, jelikož se zde mohla odbývati provinciální
kapitula. a stavba jistě dlouho trvala. založení tedy padá mezi
r. 1260—1547, musí se však vyloučiti smutné doby za řá
dění Braniborů po pádu krále Otokara ll. 1278 a nepokojné
časy po vymření Dřemyslovců 1506 a doba za nepořádné
vlády'krále Jana ('l' 1546); v těchto dobách nebylo na zaklá
dání klášterů ani pomyšlení: zbývá tedy pouze doba za pano
vání Otakara ll. mezi r. 1260 — založení města — a r. 1278
& panování Václava ll. (1505)

R. 1599 patřil do kustodie Hradecké též „dům v Mýtě
(domus de Muta; viz Hradec).)

14-19věnoval klášteru 55. Petra a Pavla na zádušní vý—
ročí měštan Kraczer (Hradecký) 1 kopu úroku vycházející
z některé Lhoty u Chocněsl

Klášter byl _zkažen. když r. 14-21 bud posledního dubna
nebo 1. května pražané násilně město vzalif) Co se stalo
s mnichy. známo není.

O zříceninách kláštera mluví se ještě v 15. a na začátku
.16. stol. (Jireček, Vys. Mýto. s. 27).

Ženský klášter klarisek.
(Ženská větev řehole minoritské)

O klášteře tomto víme pouze z tradice: ani v postup—
ních listinách z r. 1549—1551, ani v seznamu z r. 1599

1) Dobner. Monum. W. 52. podle Beneše Minority.
") V kustodii Hradecké připomínaíí se htéž kláštery. i Mýtský. již kol. r. 1540.

(Minařík ve Sborniku histor. ve Vlasti roč. 1014. str. 202.
:) Li.b Er 6... některá města vzdala se v dubnu 1421 na úmluvu. jako Kouřim

Kolín. N)mburk Hore. Čáslav. Cluudim: a která se zprotivila. to jsou potom brzo
dobyla. jako Jaroměř Mýto. Trutnov. Dvůr. Polička a v nich množství lidu zoítn

4-2.
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není o něm zmínky. ale pochybovati o něm nelze. nebot po
dnes sluje část města. kde stával, „Kateřinky“, patrný to důkaz,
že zde žily klášterní sestry, & Že jejich klášterní kaple zasvě—
cena byla sv. Kateřině: něco podobného vidíme v Praze. kde
bývalý klášter sester řádu augustin. podnes sluje „Kateřinky“
podle klášterního kostela sv. Kateřiny (nyní ústav pro choro—
myslné).

Nespolehliví místní kronikáři umějí mnoho vypravovati
o Žerotínech v Mýtě. zvláště, že prý zde vystavěli nynější.
děkanský chrám, ač jej ani nezaložili. ani nevystavěli; rod.
tento přišel s Mýtem ve styk spíše skrze klášter klarisek.

Žerotínové měli svůj rodinný klášter klarisek v Týnci
Danenském na Slánsku, v němž mnohá Žerotinka jako klá—
šterní sestra nebo abatyše žilaf) Přišla-li tedy osada do Mýta.
zcela nebo částečně z kláštera Týneckého s některou Zero—
tínkou (Škonkou?) jako abatyší, snadno mohla vzniknouti
pověst o Žerotínech v Mýtě. podle zkušeností, že každý klá—
šter založil „pán“ čili majitel panství, založil zdejší klášter kla—
risek král. nebo spíše některá králová jako věnná paní města
a panství Mýtského; na založení a vydržování určila bezpo—
chyby část svých věnných příjmů.

Klášter byl zkažen z jara r. 14-212)

Vraclav.
1549. 1550, 1551 Vratislavia.

(Podle staré výslovnosti říkali místo Vratislav „Vraclav“,
vlastně Vracslav; nynější tvar „Vraclav“ není tedy kazimluva.
a zbytečno jest vnucovati „Vratislav“.)

14-07 Šimon, plebán ve „Vracislav“, Litomyšlskč diecése.
stal se oltářníkem v Týně v Praze. (Cont. Vl. 207)

jest & spáleno." —- Staří Letop. p. 45. V takových násilně opanovnných městech husité
mnichy, kteří dopadeni byli. obyčejně povraždili, v Kouřimi. Kolíně a v Chrudimi je
upálili. ač se tato města vzdala na úmluvu.

immermann. Geschichte der aufgchobenen Klůster. Dipl. X.. p. 86..
r. 1385 Plichta ze 'erotína učinil nadání klášteru ýneckému. jmenovitě Hercea

konce. jež v klášteře žijí. — . 1415 Jindřich 7. Chodžovn těž něco věnoval Herce
abatyši (: Elšce : Žerotína. sestře klášterní. -— Srov. Šembera: Vys. Mýto. str. 40
pod čarou: tam neznačená dobu & příčina styku s Mýtem však není správnůj

*) ostele Knířovskěm jest obraz Mýta z 16. století s nápisem: „Dle pn
matnj spravj A. 1400 město Vjsokj Meyto Ohněm celé Struveno bylo: A. 1421,
Zisskovska rotu dobila & z dvouma klussterj vyvrátila ho." Soupis XVI. 63.
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podle zásady zajisté správné. že první chrám. jenž na
území některého veřejného hradu čili města v tehdejším vý
znamu povstal, založen byl jistě na hradě nebo v jeho pod—
hradí, můžeme kostel Vraclavský bezpečně považovati za nej
starší v bývalém kraji Vraclavském. čili pozdějším dckanátě
Mýtském; ostatně o stáří kostela zdejšího, sv. Václava, již
zrušeného svědčí stopy jeho románského slohuf) Když po
založení Vys. Mýta kol r. 1260 hrad Vraclavský byl opuštěn.
zůstal kostel sv. Václava farním pro zákupní ves. jež z pod—
hradí povstala. ač podle starých zbytků nynějšího Farního

kostela Danny Marie i tento kostel již ve 14-.století vystavěn
yl )

Dokud královští úředníci na hradě sídlcli. bylo panství i kostelní
podací jistě královo. a nepřestalo jím býti ani založením Vys. Mýta.
Král Otakarll.. tento žárlivý strážce moci královské. zakládal král.
města. aby byla král. hrady, k nimž přidělil jako král. panství. co
bylo v okolí králova. ano leckdes i něco posavadnímu majiteli. také
u Mýta. odňal a ku svému panství přivtělil: tím spíše podržel si to.
co mu již před založením města patřilo. zde tedy Vraclav s okolím.
Vraclav tedy příslušela kMýtu, ale nikolivve smyslu městská obec.
nýbrž ve smyslu král. hra

Mimo Mýto a Vraclav s lesem Rez patřily ku král. hradu a pan
ství Mýtskému. pokud sledovali lze, též anicc. kde měl městský
kostel část svého nadání, pak vsi Stradouň a Džbánov. jež obojí
král Václav ll. r. 1304- věnoval klášteru Zbraslavskému. a ves Staré
Mýto, králem Otakarem ll. založené.

R. 1437 ovšem král Zikmund potvrdil obci Mýtské mimo jiné
též ves Vraclav. les Rez, Bor a jiné lesy. „jak to od slarodávna
.k městu příslušelo“,3) zajisté ale, jak bylo již řečeno. ve smyslu král.
hrad. nikoliv městská obec. Kdyžpo smrti krále'VáclavaN. na
staly bouře husitské, a Zikmunda „král neměli za král". uchvátili
.za dlouhého bezvládí a bouřcní mnozí páni a též král. města. co bylo
*vokolí královského. ku své obci. Mýtští také. Zikmund. aby konečně uznán
byl za krále. potvrdil 1436—44-57 šmahem. co páni &král. města. mezi
nimi též Mýto. z království a duchovenslví uchvátili: potvrzení z r. 14-37
ťtcdy nedokazuje. že Vraclav s lesem Rez před r. 1421 k obci Mýt
ské patřila. nýbrž naopak. že k ní nepatřila; co měla obec již před
r. 1421, na př. výsady, lány, hodinové hájemství a j., to jí král nemusil
potvrzovati a také nepotvrdilf)

;Soupis XVI. 236 klade jeho stavbu do 11. stol.Taml. str.!.25
Listina vytištěna jest v Šemberově „Vys. Mýto“ . str. 135.

:Monogralisté Mýtšti. Šembera a Jireček ovšem z onoho potvrzeni soudí. že
'.Vrnclav již dávno před r. 14-21 příslušela k obci Mýtskč.



662

Toulo dalekou zacházkou budiž dokázáno. že panství i kostelní
podací do r. 1421 příslušelo králi. později králové, iako věnné
paní král. panství Mýtského.

Radhošť.
134-9Radhoscz; 1350 a 1351 Radhost.

14-02 Jan. plebán v „Ředhošti“. Litomyšld.. byl odsou—
zen. aby sestřenci zemřelého Slepotického faráře
Václava vyplatil 6% kopy (Soud. Ak. lV. MB);

14-13 plebán Mátěi (z Radhoště) ss. l'lodíkem (z Uhři—
něvsi. Cont. lX. 77).

(1399 provolána byla pozůstalost.. Jcstřcbcc s Týniskem, po 1"Al
šovi z Jestřebce; DD. XlV. 13; a r. 1420 po 1“ Kateřině, správně
Marketě, vdově po Rynšovi z Radhoště, totiž i v Radhošti popluží s dvory
km.; DD. XV. 1.41—42; ani v jednom, ani v druhém zápise není zmínka
o kostelním podacím: ale r. 1543 klade si Bernard Jestřebský z Rýzen
burka znovu do Desk: Jestřebec, tvrz (: dvůr, Týnisko s mlýnem &
podacím kostelním v Radhošti. kdežto obec Mýtská činí téhož roku
přiznání. žc drží . .. Uhersko s podacím. .. & Radhošť bez zmínky
o podacím; Sedláček, Hrady, [. 110—111: ztoho patrno. že kostelní
podací v Radhošti'buď celé nebo z části příslušelo ku dvoru Jestřeb
skému. jenž povstal bezpochyby něiakým dělením zboži Radhoštského
před r. 1390).

Uhersko.
1349 Uhersk: 1350 Huhersk; 1351 Huherstk.

Dlátěnice.
1340, 1550 a 1551 Dlatynicz

Ředice.
1349 Hermanivilla; 1350 a 1351 Hryedicz

Jsou zde znatelny zbytky kostelcového opevnění, jelikož
zde na panství královském nebylo tvrze.

1390 plebán Jan (z Ředic) ss. Jánem (z Deček.dekanát
olínský):
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1391 plebán Jan (z Ředic) ss. Jindřichem (oltářníkem
v České Lípě. Cont-. Vl. 103):

1393 plebán Mikoláš (z Ředic) ss. Matějem (oltář—
níkem v Rychnově. dekan. Kostelecký):

14-17plebán Jan (z Ředic) ss. Václavem (z Radošovic,
dekan. Štěpánovský). .

. panství. podací i založení královské k Chvojnu. bylo však
záhy jako vše královské. zvláště za krále Jana, zapisováno.
R. 1336 král Jan zastavil pp. z Lipého: městečko Chvojen . ..
a vsi Tyczmansdorf (Ostřetin), Hcrmansdorf (Ředice), Valters—
dort (Roveň), Ekleinsdort (Holice), s podacím kostelů na
celém řečeném zboži.') '

Z listiny této se dovídáme. že královský les Hradecký
byl zde hromadně osazen teprv za velké kolonisace v druhé
polovici 13. století. čemuž nasvědčují nápadně dlouhé, lánové
vsi se soustavou rychtovou, jako v tomtéž čase na Lanškroun;
sku: osazen byl přivolanými německými kolonisty. jak názvy
vsi svědčí. ač se vedle nich též původní česká jména, snad
jen tratí nebo malých osad. udržela a konečně zvítězila. Sou—
časně se založením zákupních německých vsí byly založeny
a_nadány i kostely.

panství i podací v jmenovaných vsích měli někdy od
polovice 14. století pp. ze Šternberka. kteří zde mnoho. zvláště
rychty (krčmy) s podacím kostelním později odprodávali; když
po Šternbercích na zbytku nastoupili Kostkové. musili podací
kupovati zvlášt.

Holice.
1549 Holicz sive Eklinivilla: 1350 a 1.351Helycz.

Založení, panství a podací jako v Redici. posléz před
r. 14-21 pp. ze Šternberka.

1392 plebán Dřech (z Holic) 55. N., plebánem u sv.
Petra v Hradci.

Zmínka o vikáři.

Kolem r. 1378—1389 zproštěn byl irregularity Detr, řeč.
Kopka. vikář kostela v Holicích. do níž upadl. že jako diecesán
pražský vysvčcen byl v Litomyšligl '

=) Regesta W. 114.
"') Arch. Kopil. Codex dispens.



Roveň.
134-9Rovna sive Valterivilla; 1350 a 1351 Robna.

Založení. panství a podací jako v Ředici: Šternberkové
zde prodali rychtu s podacím; když Kostkové ostalek Rovně
nabyli, musili podací koupiti zvlášt.

Komárov, filiálka.

134-9 0: 1350 a 1351 (Robna) cum filia.

Ves, kde tato filiálka byla. není jmenována; okolnosti
ukazuií však na Komárov.

_ Ostřetín (Hostětín)
134-9Tyczmanivilla; 1350 Hostetyn; 1351Hostestin.

Založení. panství a podací. alespoň původně. iako v Ředici.
1360 plebán Petr (z Tyčmansdorfu. Litom.d.) 55.Petrem.

(špitálním kaplanem v Hradci);
14-09 plebán Vít (z „Ostrzetin“.Litom.d.) s. Martinem

(z Hnátnice);
14-18plebán Martin (z „Ostrzetin“) ss. Mikolášem

(z Koles, dekan Kolínský).

Zdaž a jak dlouho měli Šternberkové panství a podací.
sledovati nelze.

Veliny, filiálka.
134-90, (Hostetin) cum filia: 1351 (Hostestin)

cum filia.

Ves není jmenována. sousedství ukazuje na Veliny_.
1365 plebán Petr (z Velin, Litom. d.) ss. Det rem (z Ja

vornice. dekan. Kostelecký):
1366 plebán Víšek (7.Velin Litom. d.) ss. N. (z Hrádku

dekan. Dobrušský).

Buď bydlel plebán Oslřetínský u filiálky. nebo se kostel
Velinský mezi r. 1350—1365 stal farním.
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V popisu panstviChvojenského z r. 1336 se Veliny ne—
připomínaji; měly bezpochyby svého zvláštního. neznámého
pána od doby těž neznámé.')

Zámrsk.
134-9Zamysk; 1350. 1351 Sampricz (zkomolenina)

1356 Volt . . .. plebán v Samb . ... Litomyš. diec.. ss.
Detre m, z Němec. Libchavy. (Lychnov teuton.: Tadra. Cancel—
laria Arnesti. p. 375. Není úplně jisto, týká—lise tato zpráva
Zámrsku)

Slatina—plotiště.
134-9 Dloticz; 1350, 1351 Doloticz.

podle Soupisu XVl. 212 stopy stavby románské s ro—
mánskou křtitelnici.nyní v Chocni.

Podací držitelů dvora Dlotiště a vsi Slatiny.
(R. 1368 po smrti Petra Vintířova a jeho manželky Lucie narov

nali rychtář a konšelé Mýtští spor o dědictví tak. že děti po Lucii
maji míti 22 prutů s dvorem v Dlotišti; jedna z dcer. Anna. byla jep
tiškou v Sezemicích.2) 1409 bylo Machnč. vdově po Martinu. pro její
provinění zkonfiskováno její věno. jež měla zapsáno na Dlotišli a
Slatiněř) 1410 byl Martinův majetek dán Mstidruhu : Adlaru, totiž
Plotiště. dvůr popl. s podacím kostelním a dědické právo na
dveřích kmetcich (ve Slatině),*) & Mstidruh byl nato uvedený)

vá práva hájili však i jiní nápadníci: nastal dlouhý spor, za jeho
trvání bylo toto zboží již v kolíkálé ruce: skončen byl teprv 1435 ve
prospěch Mstidruhův, jenž byl-opět uveden v držení dvorů poplužních a
14- kop úroku : dvorů kmetcích ve Slatině a v Dlotišli . .. s rolemi.
:lukami,lesy a podacím kostel. ve Slatině.“)

? \
134-9.1350, 1351 submersa ecclesia.

Tento záhadný kostel dal krajinským místopiscům již
mnoho práce; nejpohodlněji záhadu rozluštil Jelínek (Historie

1) prof- Sedláček. Hrady |. 74. vyslovil domněnku. že zde stávala tvrz Hrušo
vice nu lesnatém kopci mezi Oslřelínem u Jelením. jemuž se řiká Velký Hradec.
lvrziště okrouhlé s příkopem & náspem.

".l)DD XIV. [. 279") Tam

;ŠDDDonntiones regis Venceslai. p. 109. v Zem. Arch.[ 11.

“) Ruml.xf. 3+9.
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Litomyšle). jelikož v některých postupních listinách psány jsou
kostely v pořadí . .submersa ea. Hermanic“. napsal „vytopený
kostel v Hermanicích". narážeje na povodeň z r. 1310: toto
vysvětlení jest však nesprávné, neboť v jiných postupních
listinách je pořadí jiné; Jireček drží se též povodně. a myslí
na nějaký. nyní již zmízelý kostelík. jenž byl potopen; ale
v okolí není proň mista; Royek (Památky X. 748) klade jej
do Starého Mýta. kde býval kostel sv. Mikoláše. domnívaje
se. že onou povodní byl zatopen; ten však stával na takovém.
místě. že by jej mohla zatopiti jen nějaká malá potopa světa:
Nejedlý (Dějiny Litomyšle) se rozluštění vyhnul poznámkou
„kostel nelokalisovatelný“ (str. H+). K mnohým těmto do
mněnkám budiž zde příčiněna nová, totiž. že jméno jest
psáno zkomolené. místo „srub. Muta antiqua“. Srub.
Staré Mýto. :

Kdo jen poněkud zná písmo 14. stol.. uzná zajisté. že
konsistorni písař. jenž s místními poměry nebyl ani dost málo
obeznámen. snadno mohl čísti a potom napsati sub místo
srub, a místo „muta“ „mersa“ a místo „antiqua“ (ve zkratce)
;,ea.“ (též zkráceně). Obě slova. i „antiqua“ i ..ecclesia",
psali totiž obyčejně zkráceně. a obě zkratky si byly v běž
ném pismě podobny. vlastní jména psali obyčejně malou pí—
smenou, rozdělovacich znamení neuživali; v postupních listi
nách vidíme ještě horší zkomoleniny jmen osadních. Zaráži
ovšem, že ve všech známých postupních listinách objevuje se
týž tvar „submersa ea.". což však není nic 'divněho; přepiso—
vači zvykli latině s radostí uvítali. když v dlouhé. suchof
párné řadě jmen jím naprosto neznámých znenadání přišli
na slovo latinské. jehož se pak jeden po druhém houževnatě
drželi.

Ostatně jcst odjinud zjištěno, že i na Srubě i na Starém
Mýtě kostely byly.

Srub.
1349. 1550. 1551 „sub“.

Roku 1292 nebylo zde ani vsí. ani kostela. nýbrž „les
u Mýta, jenž sluje 'Zrub. u něhož jest ves SlatinaŽl)

1) Regesta IV. 745.
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Když zde později založena byla ves. jmenovala se podle
dolejších deskových zápisů „Lhota na Srubě. Lhota na tráv—
níku. Lhota penes viridaria civitatis Mutensis“.

14-16Mikoláš. plebán na „Svrubu", stal se plebánem
v'Selmici Dřelouče. (Cont. Vll. IOS.)

Zachoval se zde zvonek 7. r. 1404. jenž tedy patří k nej-
starším v Čechách.') a křtitelnice, neklamnýdůkaz. že kostel
byl farním.

Kostelní podací spojeno bylo se zdejším vladyctvím..
k němuž příslušel _dvůr poplužní a 8 dvorů selských na
Srubě a ves Lozice (zašla. někde u Chocně).=)

(14-14-petr ze Srubu. řeč. Kropáč, zapsal manželce věno na vsi
Lozici a na popl. dvoře na Srubě,") tedy nikoliv také na oněch 8 dvo
řicli kmetcícli: "od té doby bylo vladyclvi Srubské před právem roz
děleno. ves byla vedena zvlášf a dvůr s Lozicí též zvlášt. což mělo
s_včnásledky přcd právem po smrti obou manželů. — po smrti
Petrově provolány byly 4- dvory kmetcí osazené a 4-pustě 5 kostel
ním podacím ve Lhotě na Srubě (patrně jen s částí. ostatek držen
k dvoru popl.) & byly postoupeny 1454- Staškovi ze Slatiny (DD. XXlll..
t. 235). ale podle DD. XXlll. 122 Kostkovi; onen věnný dil po 'i' pe
škové byl dán Alšovi ze Šternberka (DD. XV. 45). jenž jej držel
k Brandýsu.

Když Kostkové po Šternbercích nabyli panství Brandýského. byl
Srub držen k Brandýsu; ale ternberkové zde zatím něco prodali,
jmenovitě kostelní podací s nějakým dvorcem. nebot' Kostkové je musili
koupiti zvlášť?)

Staré Mýto.
1349. 1350 a 1351 „mcrsa ea“.

Když král Otakar ll.. zakládaje kol. r. 1260 král. město
Vysoké Mýto. obyvatele ze staré osady Mýta vypudil. usadil
je as hodinu cesty dále k východu na planině naproti ny
nějšímu mlýnu Spálenci. kde jim založil novou ves. již původní
obyvatelé Mýta nazvali „Staré Mýto“; podle polohy přidělil

1) Soupis XVI. 214.
' nku 144-4-luíl Cidlina platit k zírduší Choceňskému 3 věrdunky : 0 prutů

purkrec'ntních v Lozir ich. kterýž plat kněz Jun píšek (farář Choceňský 1390- 14-01)
u pana Jana Krušiny (pána na Chocni) koupil. Kirilla Clioceůská. opis v Zemském
Arch. — Lozice ledy nepatřily celé k \'ladyclvi Srubskému. nýbrž z části k panství
Choceňskěmu.

' Pozůst. D. Z. ll. 115.
*) Sedláček. Hrady. |. 110—111.
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k ní pozemky, iež maiileli dolního dvora v Tisové. nyní
čís. 9. odňal; současně založil a nadal zde farní kostel sv.

.Mikoláše; panství i podací bylo ovšem královo. jako součást

.král. panství Vys.—Mýtského.
(Brzy po r. 14-21 obyvatelé Staré Mýto opustili a vrátili se do

města, grunty své prodavše Tisovským; ale majitelé dvou lánů ležících
—usamé Tisové zůstali Starému Mýtu poněkud věrni, podrževše si své
lány, hospodářské dvorce vystavěli si však u samé Tisové: bývalý velký
grunt Padourovský, :: druhý. na němž vznikla Mýtská část Pekárky.)

Když Staré Mýto bylo opuštěno. pustnul kostelík sv. Miko
láše, až zašel nadobrof)

Kostelní právo, pokud něiakě zbylo. zdědil kostel městský,...
rybaření v řece v mezích někdy staromýtských. bývalé desátky,
] věrtel pšenice z místa bývalého hřbitova ;2)nástupcové drži
telů oněch dvou Staro-Mýtskýeh gruntů isou, nebo :do ne—
dávna byli přifařeni ku kostelu městskému a _konskribování

. k obci Mýtské.

Heřmanice Ceské.
15491550 a 1351Hermanicz.

1374- plebán 'Tomáš; někdy před r. 1574- půičilo ducho
venstvo Litomyšl. diecése výběrčímu papežského desátku 150
tlorenů: nyní1374- plebán Tomáš jako zástupce duchovenstva

'(proeurator cleri diee. Luthomysl) splátku z rukou opata Dod
.lažskčho přijal & kvitovalř)

1385 ie mezi'kathedrálními kanovníky Litomyšl. podepsán
též Václav z Heřmanic, není však připsáno „plebán“; ale
vedle něho jsou podepsání kanovníci: Martin z Rosic u Chrasti
& Křištan Dešík z Chlumce. též bez poznámky „p|ebán“: od—
“jinudje však zjištěno. že ve jmenovaných dvou osadách Mareš
.a Křištan plebány byli.

1419 plebán Martin (z Heřmanic) ss. Matějem (z Dě—
čína na Rychnovsku).

1455 role pod kostelem někdy sv. Mikoláše . .. naiali & prutů roli
u kostelíka někdy sv. Mikoláše v poli. Jireček Mýto Vys.. str.11.—12

604Multill Košťál z Tisové. nyní &.50 platí ku kostelu městskému
1 věrtel pšenicrě z místa. kde krchov Starého Mýto bý.val toho mís'u oráním & osí
*vánim uživuie. Jireček. tamt.

oud. Ak. [. 64
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O kostele děje se nepřímá zmínka r. 1510: _...u Lito
myšle v Heřmanicích povodeň tanec i s pištcem vžala. a ta.
Boží spústa v den sv. Jakuba se stala;"') k čemuž místní
pověst dokládá, že se to stalo 0 pouti sv. Jakubské: kostel
je zasvěcen sv. Jakubu.

Vynecháme—lipozdější změny na kostelní budově, totiž'
vyzdění hořejších pater věže a prolomení dveří „v průčelí za
vlády Kostků v 16. století (za tuto opravu přivlastnil si Kostka
zádušní dvorec), zvláště pak změny ve století 18.. totiž při—
stavění příčních lodí. sklenutí celého kostela a rozšíření oken..
objeví se nám stavba mnohem starší než z r. 1310; nápadně
hmotné zdivo v původní zachované části. přes 1% metru silnéfl—
ukazuje na století 12.. tedy na dobu Hrabišiců, zvláště Kojatyf)

Krajinšti místopisci mají za to. že krajina mezi Chocni & Sloup-
nicí byla ku konci 12. až do polovice 15. století majetkem mocného
panského rodu Hrabišiců. "Na jejich panství ukazuje testament Hrabišice
Kojaty z r. 1227 (Reges. l. 353), v němž jednotlivým dědicům vykazuje.
legáty podél Orlice od Chocně až k potoku Libchavě: mimo jiné odka-
zuje Božihrobcům, t. j. klášteru Zderazskému. jejž založil, nějaký lesní
újezd u Chocně. patrně směrem k Zálši; Odkázané podíly byly zjevně
pouhé okraje většího územi Kojatova. jež rodu zůstalo. Ku konci 13. sto
leti patřilo toto území moravským pánům ze Švábenic. kteří s Hrabišícil
blízce spřízněni byli. Ale po smrti Kojatova bratra Všebora — r. 1238
byl ještě živ —- nenastoupili Svábeničtí hned & pokojně. bezpochyby
si na ně dělala nároky královská komora jako na odúmrtí; tolik je—
jisto. že r. 1292 skoro celé toto území bylo považováno za majetek
královské komory —- bylo totiž od krále určeno pro klášter Zbraslav-.
ský ——viz Lanšpersko — ale nedošlo na to. Do r. 1297 vládli Švábe
ničtí též krajině Upské (Trutnovské), již však králi postoupili; r. 1301—
nazývá král Václav ll. Upu „městem našim" a že se o ně a o jiné—
věci jal smlouvati a _smluvil s Vitkem ze Švábenic (. . . cum primum—
supra dicta civitate Upa contrahere coepimus et contraximus cum
eodem Vitkone . . . Reges. ll. 806). Postoupení Upska králi stalo se tedy
smlouvou. již předcházelo projednávání; jelikož r. 1298 Vítek jest již—.
pánem na Heřmanicích s okolím, byl obsah onoho smlouvání & ko
nečného smluveni zajisté ten, že Vítek postoupil králi své nároky na"
Upsko, a královská komora za to Vítkovi své nároky na Heřmansko.
(Prof. Sedláček v Místopis. Slovníku. str. 215, však píše. že Vítek nabyl
Hcřmanska koupí, tedy bez ohledu na dědění po příbuzných Hrabišicích.)

1) Dalimil. prnm. I'). c. 111.221.
a) 50an XlX. 5.
s) Myslím, že Kojata je Jakob; místo Jacob objevuje se v listinách tvar Ko

vata a Kabala — posud Kubát; hlásku b a v často zaméňovali za j. Hrabišic Kojata
věnoval klášteru Zderaz: těž ves Vroutek na Áatecku. kde jest starobylý románský
kostelík sv. Jakubu zasvěcený. 



R. 1226 podepsán jest na listině Litomyšlské Svatoslav z Heřmanic.
.Reges. ]. 328. a r. 1263 Oldřich z Hermanic. Reges. ll. 160: vlady
kové tito drželi bezpochyby Heřmanice pod nějakým právním titulem
od Hrabišiců & král. komory.

Majetek kláštera Zderazského v Praze
ve zdejším okoli.

R. 1208 zastavnl Vitek ze Švábenic pražským kupcům 80 hřiven
úroku .z našeho dědictví v Heřmanicích s příslušenstvím“ 1.) Úrok la
kový předpokládá několik větších vsi poznáváme je z následujících zá
pisů: 1308 zastavil Vítek klášteru Zderazskému, .jejž založili naši před
kové" (po přeslici. neboť založili jej Hrabišici) ves Voděrady ve 100
hřivnách, jelikož klášter za něho pražským kupcům zaplatil dluh, a
kdyby tato ves byla již jinému zastavena, tedy ves Val čma nice (Ouc
manice). nebo jiné statky, jež jsou v sousedství jejich klášterní vsi _Zalicz“

"(Zéleš)a patronátníprávokostela sv. Jiří v Prostřední Lhotč.2)
Záleš byla tedy z části majetkem Zderazských již před rokem

1508: Kojata r. 1227 odkázal jakémusi Milotovi a Sezemovi nějaké
území u Chocně. „aby se zde s Božíhrobci. t. j. s klášterem Zde
razským, o les rozdělili a udělali zde nové pole (novalia).3)

Timto postoupením nebylo však všecko nahrazeno. co klášter
.za zadluženého Vítka. svého patrona zaplatil. proto postoupil mu Vítek
r. 1309 ves Záleš, tedy druhou část. posud Vítkovu. a ves Slúpná

(Sloupnice Dolní) ) Mimo jmenovane vsi patřily Vítkovi ještě jiné jež
však drželi za nějaké platy a služby jeho panoši čili klienti. Na V-ítkově
listině z r. 1307 svědčili s Vitkem „služebníci naši" Tvořimír z Cho
těšin a Havlík z .,Keblova". t. j. Čbánovaf') r. 1308. když zasta
voval Voděrady. „moji hosté" Tvořimír z Lou ček (nahoře psán z Cho—
těšin) a Havel ze Čbánova nahoře z Keblova a r. 1309, když zasta
voval Sloupnici Mikoláš z Koldic (? z Kozíček u Chocně ?) pešek
z Hemže a Havlík ze Čbánova. Rod Švábenických zchudnul. podle
hořejších zápisů zbyly mu z panství dosti rozsáhlého .konečně pouze

eřmanice a kolem r. 1314 rod tento z krajiny zdejší mizí. Nástupci
nejsou známi. až r 1397 Dešik Kokot a Beneš z Něni'c prodali ně
jaký úrok pro záduší Choceňské v Heřmanicích — viz Choceň: roku
1407 byl pánem na Heřmanicích Václav Sekyra z rodu Choltických
— viz fundaci Chocenskou. a r. 14-15 na stížný list ksněmu Kostnic
kému přivěsil pečet Vilém z Heřmanic.6)

Kostelní podací připomíná se výslovně jako příslušnost k tvrzi

zdejší teprv za vlády Kostků. ač k ní podle vypsaných poměrů patřilo
jistě od založení.

1) Loserth. St. 9Pnuler Formelbuch p. 49.2) Regesta ll.
3) Regesta l. 3353.
') Tamt. 11. 952.
n) Tamt. ll. 914.
“) Arch. C. III. 189.
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O některých vyjmenovaných. někdy Vitkových. později Zderaz
ských osadách máme tyto kusé zprávy: r. 1569 Rudlín Royt. dědičný
rychtář ve Vys. Mýtě. najal od kláštera Zderazského na 5 roků 9 lánů
od pusté vsi. jež druhdy slula Sloupná. spodmínkou,že ony
lány na vlastni náklad dřevěným plotem (lesními zásekami) uhradí,
hospodářská stavení. .totiž dům se světnici pro hospodáře, a stodolu
a sklepy vystaví.')

Podle nejasné zprávy u Hamerschmieda prodali Zderazšti brzy
na to k Brandýsu za stálý roční“ plat ves Záleš a Sloupnici2) a, jak
se zdá, též ves Sv. Jiří 5 kostelním podacím.

14-09 Jan Zelený z Dočápel koupil od Zderazských na čas ži
vota 20 kop úroku z klášterní vsi Zálešx) bezpochyby z druhé části
VSI.

Voděrady byly též již r. 14-12 v soukromém držení. (14-12 Heralt
z Chmelíka prodal převoru kostela Panny Marie v Litomyšli 3 kopy
a 17 gr. úroku na 5 kmetcíchdvorcích ve Voděradechf)

Sv. Jiří.

1549 Lhota;1550 l'lelota;1351 Elhota.

Zmínka () kostele: r. 1199 na žádost “rytíře Jiřího udělil
arcibiskup Kaločský Saul odpustky „kostelu ve Lhotě. jenž
jest v'království českém sv. Jiří zasvěcen'ÍG) Ze zprávy této
poznáváme, jak vysoko do lesa osazování již r. 1199 pokročilo.

Mezi osadami. jež r. 1292 pro klášter Zbraslavský ur—
čenz byly. byla též „Ethota u kostela sv. Jiři". Viz Lanšpersko.

Panství i podací původně držitelů krajiny Heřmanické;
r. 1308 Vítek ze Švábenic postoupil klášteru Zderazskému
patronátní právo „kostela sv. Jiří v Prostřední Lhotě“: —
viz Heřmanice.

1336 na presentaci Zderazského probošta potvrdil biskup
Jan plebána Jindřicha; 6)

1393 plebán Matěj (od sv. Jiří ve Lhotě Litomyšlské
diecése) ss. Janem (ze Žemberka)

;) Rukop. Univers.. Opis Mus.. těž Čelakovsky. privilegia ll.
2) Drodromus gloriae Prag.. .7.27
:) Schubert, Urkundcnregeslen. p. 59.) pozůst. l'.
") Regesta l. 199. Tento rytíř Jiří pocházel z některého předního rodu pun

ského. jelikož byl v králově družině. když krállotakar l jel do Uher pro nevěstu,
Krška ve spisku. Choceň" jmenuje ho Hrubíšicee.m - 

o) Regesta IV. 126.
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Sloupnice (Horní).
1349, 1550. 1351 Slupnicz.

1400 plebán Klement (ze Sloupnice, Litomyšl.diecése)
ss. Tomášem (z Nezabudic na Rakovnicku.
Cont. Vl. 30).

Ves pojmenována jest podle potoka (roku 1167 rivuy
Slúpnicz). R. 1167 vsi ještě nebylo, založena byla as 0 100
let později podle práva lánového čili zákupního; r. 1292 byly
pro klášter Zbraslavský určeny též osady: Vlčkov, Sloup
nice. „Svatoslav“ (? či snad „Sloupnicz Svatoslai“, Sloup—
nice Svatoslavova, na rozdíl od druhé SloupniceP). Skuh—
rov; viz Lanšpersko. Kdežto Sloupnice Dolni příslušela
k zboží Heřmanskému a od r. 1509 ku klášteru Zderazskému.,
povstalo na Sloupnici Horní samostatně vladyctví s farním
kostelem. jehož podací bezpochyby měl domácí vladyka.

Jakousi. ač pouze temnou. zprávu o vzniknuti samostat—
ného vladyctví s kostelem podává nám listina Třebovská z roku
1335.') v níž Lipold. foyt Třebovský. doznává. že děd jeho,
Detr z Hermanic, dělaje ve Sloupnicitestament, věnoval
kostelu Třebovskému 4-0 gr. z jednoho poplatněho úročnika.
patrně ve Sloupnici. Testament dělal ve Sloupnici. ovšem na
tvrzi, byl as zdejším vladykou a vrchností. a měl rodový pří—
domek „z Hermanic". zajisté proto, že rod jeho někdy Heřma
nice držel. bud již od Hrabišiců. nebo od král. komory. proto
se mezi osadami r. 1292 pro Zbraslavský klášter určenými
Heřmanice nepřipominají, jelikož již měly svého pána. — To
vše nasvědčuje. že Vitek ze Švábenic. když se kol. r. 1297
sám na Heřmanicích usadil (tvrz byla na „chhově kopci“).
tento původní rod, jenž měl přídomek „z Hermanic“, odtud
vyhostil. a že mu náhradou dal nejvýchodnější část své zdejší
državy na Sloupnici Horní (podržev si Sloupnici Dolni).
čímž povstalo samostatné vladyctví s tvrzí a kostelem.

pozdější majitele známe málo.
R. 1397 byl zde pánem Tomáš 2 Horek. jenž tehdy k zá—

duší Choceňskému 4 kopy úroku na svých poddaných ve
Sloupnici prodal; viz Choceň. R. 1398 podepsán jest na
listině Choceňské Hroch ze Sloupnice. bud nástupce Tomášův,
nebo držel něco na Sloupnici Dolni.

1) Regesta lV. 4-8.



Vračovice.
134-9Braczkovicz; 1550 Breslovic (obojí zkomoleno):

1351 0.

původní znění „Vratišovice“ vyslovovali '„Vracšovice“,
z čehož nynější „Vračovice".

Co z původní stavby zbylo. jeví sloh románský. zdivo
velice hmotné. „z konce 12. stol.“ (praví Soupis. XVI., str. 228),
dodejme však pro jistotu. že z doby před koncem století 13.,
nebot ves je založena podle soustavy lánové, tedy na samém
konci 12. nebo až 13. století. _

(Vračovice byly vladyctvím pro sebe, jež se však obmezovalo
pouze na tuto ves; r. 1292 mělo 'již svého pána. neboť v seznamu
okolních vsí pro klášter Zbraslavský určených se Vračovice nepřipo—
mínají; r. 1405 patřily bratřím Detru a Dříbykovi z Týnce (Hrochova),
jinak 2 Chroustovic. kteří tehdy bratřím Mikoláši a Ondřeji z Rosic
na čas života postoupili „dědictví svého Vratišovic. i toho všeho. co
přísluší k tomu. a za to mají (Rosičtí) slúžiti na dvú koních se dvěma
brannýma'f) t. j. až bude prohlášena branná hotovost. mají do války
vypravili a vyzbrojiti dva jezdce, začež budou bez jiných povinností
užívati poplužního dvora zdejšího s nějakým dvorem kmetcím. Držitelé
Vračovic sídleli na tvrzi „Vorlov“: když Vračovice již neměly svého
vlastního pána. byvše přiděleny k panství Brandýskému. byla tvrz
opuštěna a zpustla.

Podací kostela zdejšího připomíná se výslovně jako příslušnost
k zdejšímu vladyctví teprve za vlády Kostků na Brandýse)

Mladočov.
134-9Mladocov;1550 a 1.351Mladoschov.

Panství i podací držitelů Mladočova, r. 1408 Mikoláše
Toulovec. jenž zde věnoval ó kop úroku ke špitálu v Lito—
myšli; viz tam.

1409 plebán Matěj; viz dole:
14-17plebán Matěj (z Mladočova) ss. Ambrožem

(z Uhelné Příbramě)
1+09.Toulovec a plebán Matěj věnovali k záduší na

výroční pobožnosti 56 gr. úroku z půllánu poplatného v Mla—
dočově.2)

*) Arch. C |.
2) Arch. litam.: č.9329 u Jelínka, str. 244.

43



Zmínka o vikáři & škole.

Z této fundace mají za zpívání hodinek o každých
suchých dnech dostávati vikář 2 gr.. žáci 1 gr., 3 chudí po
3 penízíchfl Fundační listina potvrzena byla v konsistoři Lito
myšlské od otíciála Jana z epník (plebána). jenž byl též dě—
kanem dekanátu Mýtského. před svědky plebány z Újezda
a Morašic.

Knířov.
1549 Kmyerov;1350 Kmyrov; 1351Kinyrov;

vše zkomoleno.

? 1360 Jan. plebán z „Kmylovia“. Litomyšlskě diecěse.
ss. Detrem, špitálním kaplanem v Hradci.

Panství a podací držitelů Lhůty a Stříhanova.
Roku 1352 věnovali arcibiskup Arnošt a jeho bratři.

pp. z Dardubic, kostelu Johannitů v Kladsku, kde Arnošt nabyl
prvního školního vzdělání. když tam otec jeho byl kastelánem,
rodinný majetek, ves Lhotu v okresu Mýtském: Johannité byli
však povinni vypláceti značné podíly též jiným kostelůmf)
Dozoruhodno jest, že v krajině zdejší do nedávna udržela sc
pověst o arcibiskupu Arnoštu: snad byl jeho přičiněním kostel
zdejší založen. (Srov. Jireček, „Mýto Vys.“. str. 51)

e podací příslušelo držitelům Lhůty a Stříhanova. po—
znáváme z pozdějších zápisů: Johannité zboží zdejší dlouho
nedrželi. Když kol r. 1386 Kačka. manželka Jana Frýbergra
z Mýta, dcera smíla z Brandýsa (rodina tato tehdy Brandýs
již nedržela, bydlíc v Mýtě). zemřela, byl její majetek, „Lhota

“pod Knířovem“. provolán: hájil & obhájil jej na soudě dvor
ském její syn Nyček (Mikoláš) Frýbergeď) tento Nyček po—
stoupil roku 1433 Jívoví ze Seče Knířov a Stříhanov
s podacím v Knířověf)

Bučina.

134-9Muczina; 1350 Buczyen (vše zkomoleno):
1351'Buczin.

panství vladyk zdejších.
_'—)T_u—m.

*) Tadru. Cancellaria Ernesli. p. 436.
:) DD. Xlll. I'. 5. a.
*) pozůst. D. Z. ||. 246.
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podle listiny Litomyšlské. rokem 1167 datované. ale o mnoho
později složené, věnoval Petr. syn Lubmanův. ves „na bučině" klášteru
Litomyšlskémuzl) klášter ji však dlouho nepodržel. záhy zde povstalo
soukromé vladyctví, obmezené na Bučinu; r. 1244 připomíná se vla
dyka Držck z Bučiny2) a roku 1293 prodal Litomyšlský opat Oldřich
paní Alžbětě. vdově po Drž ovi z Bučiny a jejím synům Vincenci a
Mikoláši jakousi rolí mezi Morašicemi a Mokřencem (r. 1167 les).3)
Myslím, že tento vladycký rod daleko od založení a nadání kostela nestál.
Ctihodný. ač nyní skoro opuštěný starousedlík!

R. 1374 plebán Vít smluvil se s Nyčkem, synem Smila z Mýta
(patrně z rodu Brandýskych) o desátek na ten způsob. že bude kostelu
odváděti ročně 1 kopu grošů, C) korců žita a () ovsaf) Jednalo se
patrně o desátek z dvoru panského, nebot desátek z dvorů kmetcích
byl obyčejně pevně stanoven a rovnání oň velmi řídké. za to o dávky
z dvorů panských vclmi čelné. kde se totiž jednalo o dávky někdy
dobrovolně věnované. aby kostelní obročí, zvláště na malých vla
dyctvích. mohlo býti založeno; co zakladatel věnoval rád &dobrovolně.
to jeho nástupcové považovali za odporné břemeno a přím byla brána
otevřena, zv áště de věnování nebylo dosli jasné: narovnání stvrzeno
bylo v konsistoři Litomyšlskě od oÍiciála Mikoláše : Jičína.

Z jednání tohoto můžeme soudili, že onen Nyček byl tehdy pá
nem na Bučině; že mu příslušelo též podací. můžeme se pouze doha
dovati.

Makov.
1349 Makov; 1550. 1351 Macov.

panství zdejších vladyk; o podacím výslovné zmínky není.
až .teprve v pozdější době.

1596 plebán Vavřinec (z Makova). ss. Havlem
(z Vícemilic);

1404 plebán Jan, svědek (Soud. Ak. IV. 517);
14-06 plebán Jan (z Makova) ss. Havlem (z Orlice.

dekanát Kostelecký);
14-15plebán Jiří (z Makova) ss. Janem (oltářníkem

v Ličně):
14-19plebán Jan (z Makova) ss. Blažejem (z Liberku

u Rychnova).

1) Regesta l. 139.
2) Tnmt. !. 52:5.
3) Tumt. II. 696. [
') Listina Cerekvická. cit. u Jelínka str. 185.
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(V druhé polovici 14. století patřil Makov s částí Pří-
luky pánům z Dotšteina, kteří na zdejší tvrzi sídleli: r; 1590“

se na soudě dvorském ukázalo. že Bona. vdova po Jindřichu:
z Potštejna. postoupila synům své věnné právo jež měla na
Makově a Dříluce.') táž Bona měla též 4 kopy úrokw vňnnýcllí
na Úiezdci.'))

Chotovice.
1349 0: 1350. 1351 Kochovicz.

panství Božídomské, kláštera Dodlažského: víz tam—.Roku)
1406 Jiří. druhdy plebán v Chotovici. „Litomyšl. diec.'.".nyní
v Hnátnici, slíbil zaplatiti taxu (Soud. Ak. V. 79).

BOŽÍ dům (Nové Hrady).
1349. 1550. 1351 Bozidom.

Panství Božídomské kláštera Podlažského.

1293 Slavibor z Božího domu. svědek. když Lito-
myšlský opat prodal Alžbětě z Bučiny roli mezi
Morašicemi a Mokřencemf'l dostala-li osada název
po kostele. byl tam kostel již 1293:

1368 plebán Václav (z Božího domu) ss. Odolenem.
(z Milíčova; Cont. ll. 100).

Droseč.
1349 Drossiecz: 1350. 1351 Borschicz(zkomoleno)..

Panství Božídomské. kláštera Dodlažského.

Řepníky.
1349 Rzepnik: 1350, 1351 Srepník.

Božídomské panství kláštera Dodlažského.

1) DD. Xlll. I'. 11 u.
') lt.nm . 13
:) Regesta ll. 696.



677

Zachovala se zde románská křtitelnice(Soupis XVl..
:str. 188);

1399 Detr plebán z Řepník (svědek: zde též Detr Weys
druhdy němec kazatel v Mýtě )).

14-09 Jan z Řepník. děkan dekanátu Mýtskěho: viz
nadační list Mladočovský.

Kostely na panství Rychnburském & Božídomském.

Z krajiny. kde ve 14. století vidime veliká panství Rychn
lburskě & Božídomskě, neozývá se až do druhé polovice 13.
.století ani jediný hlas života. jelikož až do té doby tam byl
pustý les: tím je též řečeno. kdy tamější osady a jejich
.kostely vznikati počaly; krajina jest vysoko položena. méně
úrodná a zbyla při král. komoře. jak tomu v podobných
případech i jinde bylo. když okolní úrodnější nížiny již dávno
.zadány byly. Prvni hlas života slyšíme odtud z r. 1289. když
.král Václav ll. chtěl nabýti markrabství Míšenského výměnou
mimo jiné za Skuč (Zkuts) rozumí se s celou okolní krajinou )
.ale k zamýšlené výměně nedošlo a krajina Skučská zůstala
u král. komory stala se však někdy před r. 154-8 majetkem
soukromým. načež si nový pán vystavěl hrad Ryclinburk.
!(V Majestas Carolina z r. 134-8 se ani Skuč. ani Rychnburk
.mezi král. hrady již nepřipomíná.)

První známí soukromí majitelé 'panství Rychnburského
.byli páni z Vartenberka. (R. 1561 zemský převor Johannitů
.l'lavel z Lemberka a bratři z Veselí-Vartenberka věnují Draž
.skě kommendě 24 kop úroku ze vsi Jeseníku u Nymburka
'.na zádušní výroční pobožnosti za příbuzné. mezi nimi za
Beneše 2 Rychnburka. syna Benešova. totiž z Varten—
Íberka.3)

Kol r. 1384- panoval zde již rod pánů z Pardubic. kteří
.se pak psali 7. „Rychnburka“.

Roku'\1.'592 prodal Smil z Rychnburka, jen na oko.
“panství Rychnburské: všecky osady na panství jsou dopodrobna
wytčcny') s všeobecnou poznámkou „i s podacími kostelními".

1) Jireček. Vys. Mýto. str. 138.
9) Regesta. ll. 631.

:) Arch. Johannilů. opis Mus.- viz Jesenik. v dekan. Havruňskěm.l.') Pozůst. D Z.



'Když se kol roku 14-59 po vymření rodu Dardubských
o iejích pozůstalost na soudě dvorském iednalo. vyjmenovány
byly tytéž vsi, jako r. 1392. jsou ale uvedeny podle rych—
tářství se zmínkou o kostelním podacím.')

. Rychtářství Rychnburské: hrad s předhradím, Dalcticc.
Bezvětice. Lažany. Štěpánov. Lhota. Kamenička. Janovice,
Rabouň. Kvasice. Chlum. Dolany. Brdo. Zhoř. l'lněvětice.
Mířetín. Lešany s podacím ...vypsáno neiasně a ne
úplně; kostely byly již 1349 v Lažanech, Štěpánově a
v Janovicích:

.Rychtářství Skučské: Skuč, Žďár, Raděšice, Leštinka,
Malinné,Skutíčko.s patronátním právem ve Skuči;

.Rychtářství Derarecké: Perarec, Kutřín. v Hlubokém
iúročník s kostelním podacím v Derarci;
Rychtář-ství Rybenské: Rybná. Otradov s kostelním
podacím . .. nevypsáno kde: bylo v Otradově;

. Rychtářství Kamenické: Kamenice. ves pustá 5 kostel—
ním podacím tamtéž. Šenov. Rybná Morav.. vsi pusté:

. Rychtářství Krounskě: Krouna. něco v Oldřiši. s ko
stelním patronátem v ...... nevypsáno:kostel byl
v Krouné: '

. Rychtářství Kladenské: Kladně, Dědová:
Rychtářství Svratcckě: Svratka. Svratouch s kostelním
podacím v . .. nevypsáno: kostel byl ve Svratce:
Rychtářství Kamenické: Kamenice Rejchlova, Chlumětín.
Lhota. Dřerostlé. Blatné. Jeníkov: podací kostelní žádné:

10. Rychtář-stvíHIínské: Hlinskě. Strana. Studnice. Chlum. Víta
nov,Kouty s hamremv přerostléms kostelním podacím
v . . ., nevypsáno: kostel byl v Hlínském;

. Rychtářství Ranské: Raná. Oldřetice. Dokřikov. Vojtěchov.
něco v Holetíně a Mrakolíně, s kostelním podacím v....
nevypsáno: kostel byl v Rané: něco v Zbožňově. Kladné;
r. 1392 též: V r a Rychnov. (Lozice. Bělá. v Martinicích
] úročník. ve těnci 2 úročníci. v Luži městečku 2 úroč—

níci. v Zdislavi dvojí sedění.) R. 1592 ještě Radim. Ra
dimec a něco v Srbcích.
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1) DD. XXIII. [. 17s.
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Derarec.
1349 Bernarticz (zkomoleno); 1350, 1351 Dharatz.

Danství i podací Rychnbu rské.

podle sdělení v Damát. Arch. [. 168 nalezena zde byla
r. 1731 ostatková autentika. dle níž byl zde r. 1321 posvěcen
oltář od Pražského biskupa Jana; ale buď letopočet nebo
imčno světítele bylo chybně čteno; r. 1321 prodléval biskup
Jan na papežském dvoře v Avígnoně.

Krouná, druhdy Krouná horní.
1349 Grunav:1350. 1351Grenna superior.

Panství i podací Rychnburské; věž se do výšky úží po
způsobu v první čtvrti 14.;stol. obvyklém (Soupis XVl., str. 70).

Otradov, druhdy Krouná dolní.
134-9.Grunav;1350 Grenna inferior; 13510.

panství i podací Rychnburské.

Lažany. '
1349.1350. 1351 Lazen.

panství i podací Rychnburské; věž se do výše úží; do
nedávna bylo zde viděti zbytek románského sloupku po—
dvoiného okna (Soupis XVI.. str. 74).

Hlinsko.
1349 Lynsk; 1350 Hlynsek; 1351Hlyncz.

panství i podacj Rychnburské.

Raná.
134-9 a 1350 Rana; 1351 Bava.

Panství i podací Rychnburské.
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1362 plebán Řehoř (z _Rané.Litomyšlská diecése) ss. Pe—
trem (z Bílého Ujezda. dekanát Dobrušský).

1374 plebán Jan (z Rané)'ss. Henslínem (z Ostrožna.
dekanát Jičínský).

Skuč.
1349 Skucz: 1350 Lancz;1351 Kavez (zkomoleniny).

Panství i podací Rychnburské; na bývalé patrony Arnošta
z Pardubic na Rychnburce a jeho manželku Alžbětu z Jin
dřichova Hradce upomínal- do nedávna pod vrstvou vápna
nalezený jejich znak: půlkůň pp. z Pardubic a pětilistá růže
Vítkovců na Hradcif)

Štěpánov.
1349Styepanov; 1350 Scchanov; 1351 Czepanov.

Panství i podací Rychnburské.

Janovice (kostelík nyní o samotě u Dolů).
1349 Janovícz; 1350. 1351 Jenovicz.

Panství i podací Rychnburské; z 1847 objeveny byly zá—
klady starého kostela s románskou kryptou a hlavice
román. sloupku (Soupis XVl.. str. 43—45).

Luže.
1349 Lusa sive Camenicz, oppidum;

1350. 1351 Lucza.

Městečko se jmenovalo Luže a Kamenice podle říček;
jelikož říčka Rychnburská jistě slula „Kamenice". zbývá pro
potok Novohradský jméno Luža (na Bydžovsku a jinde byla
říčka Lužica). Když se oba potoky spojily. nebyl název spo
jené řeky ustálen. jmenovala se Luža i Kamenice. ustálilo se
však jméno Luža, jak pojmenování městečka a nedaleké vsí
Lozice svědčí.

1) Štěpánek. v Pumót. 01.. str. 423.
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Panství i celé podací pánů na Košumberce (r. 1372 prodal
Diviš z Popovce pánům z Chlumu: Košumbelk hrad Luže.
Zdislav vc Voleticích dvůr poplužní. v Srbci něco Dopovec
něco Mížkovice dvůr(?) Budislav(?) něco Mentour. Jenšovice
.něco ankovice něco Stěnec něco Ostrov něco. v Domora—
-dicíchněco. ...s podacím kostelním).')

Voletice.

1349 Vluticg; 1550, 1351 Volaticz.

1394- plebán Václav (z Voletic) ss. Jánem (z písečné.
dekan. Kostelec).

_ Část podacího i panství patřila ke Košumberku — viz
Luže, ostotek obojího k vladyctví Domanicko—Srbečskému.

(Roku 1475 po smrti Jiřího ze Srbce. syna Beneše Brázdy ze
ÍSrbce. —-roku 14-15 zmínka o Beneši Brázdovi z Domanic & Detru
Brázdovi ze Srbce, Arch. Č H[ 189 — provolána byla jeho pozů
stalost: Domanice s dvorem poplužním & lesem Jedlinou, Založeny,
v Jenšovicich něco 5 kostel. podacím. totiž částí. v Bělé něco.
v Oleticích něco s kostelním podacím. ovšem jen z části. v Mra

-víně část, v Stěnci část. v Střítcži část, v Hluboké část, Turov, v Hrů
bovicích 1 dvůr km.; bylo postoupeno Janu z Bříště & Janu 1 Je
střebce „bez poškození patronátního práva kostelů v Jenšovicích &
v Oleticích Jana z Košumberká“,2) to jest jeho části. jež příslušela
;ke Košumberku)

Jenšovice.
1349 Jenissovicz; 1350 a 1351Jenschovicz.

1361 plebán Matěj (z Jenšovic, Litom. d.) ss. Držkem
(ze ivanic v dekan. Hradeckém):

1380 Petr. plebán v Jenšovicích, Litom. d.. stal se ple
bánem v Neveklově (Cont. lV. 173);

1394 plebán Jakub; Jindřich Lacenbok. jinde psán
z Košumberka. pohání jej před soud (Soud. Ak.
Vll. 166):

14-15 plebán Jakub (2 Jenšovic, l_itomyšlské diecěse)
ss. Janem (z Běstviny, v dekan. Cásláv.):

)pozů ust. D. Z. l.
;) DD. XXlll. [. 337—338.



14-17 Jan (z Jenšovic) ss. Pří byke m (ze Skalice. v deka—
nátu Dobrušském; není ovšem připsáno „Litom.
diec.". ale v Jenšovicích v dekanátě Turnovském
nastoupil r. 14-18Filip po Janovi. nikoliv Dříbykovi).

Dodací i panství bylo rozděleno na 3 díly:
a) Část byla držena ke Košumberku. viz Luže r. 1372.
b) Část ke skupině Domanicko-Srbecké — viz Voleticer.l+7í
c) Část k panství Dopoveckému.
(R. 1411. po smrti Ješka : Vilštejna byla provolúna jeho pozů

stalost: Pušice. Dopovec, Svařeň. Sedlec,'Martinice, Mentour. Janovice
(? Janovičky ?). Ostrov — většinou jen z části — s dvory poplužními
a podacím kostelů, & postoupena v manství Janu & Vilémovi
z Košumberka, jenž je připojil ke Košumberkuď) řečeno „s podacím
kostelním“. ale v jmenovaných 'vsícli kostela nebylo; Jenšovice s ko
stelem se zde nepřipominaji: ale roku 1417'král jmenovaným bratřím
z manství propustil zboži Dopovccké. Dušicc, Svořeň, Sedlec, Martinice.
Mentour,Janovice Jenšovice. Ostrov.)

Od roku 1411 patřil Dopovecký hlas podacího v Jenšovicích ke
Košumberku, takže zbyli pouze 2 patroni, Košumberský a Domanický,
misto posavadnícl'n Z).)

Kamenice pustá.
154-9O;1350;1551 Cameniczka.

Panství i podací Rychnburské.
Royek přihlížeje k názvu „Kamenička". klade plebanii do

nynější Kameničky: ale hledaů ji musime spíše v Kamenici
pusté.

V seznamu z r. 1459 připomínají se:
a) V rychtářství Kamenickém: Kamenice Rajchlova (ny—

nější Kamenička). Clílumětín. Lhota. Dřerostlé.
Blatné. Jeníkov — bez zmínky o podacím;.

b) V rychtářstvíKamenickém: Kamenice, ves pustá
s podacím tamtéž. Šanov, Rybná moravská..

_ Svratka. \
1349 o; 1550. 1351 Svratavia.

Panství i podací Rychnburské.

* *) DD. xv. r. 2.

*) _DD. temi. r. 4.
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Ujezd Choceňský.
1549 Uyesd; 1350. 1351 o.

1398 Václav. plebán z Újezda. svědek (na dílčí listině
v konsistoři Litomyšlské; v Uiezdě Litomyšlském
plebánem nebyl, neboť by svědčil ve vlastní zá—

. ležitosti. což dovoleno nebylo).
(154-2 majetek pánů z. Dolšleina: tvrz &městečko Hrádek

(Borohrádek), Šachov. Božetice. Černé Jezero, Moravsko.
ljlorka. Zdělov, Čermná Malá. Čečovice, chhovicc. Dostolov,
Uiezd. Lhota Uičikova, Žďár horní, Krchlebyf) Severní část
tohoto území tvořila brzy na 10 pgnslvi Borohrádecké; viz

achov; příslušnost části iižní :; Uiezdem v lé době nelze
sledovali.

Není v posíupní listině:

Špifálni kaple sv. Kateřiny ve Skuči.

Kol r_. 1387 založil Smil z Rychnburku ve Skuči špitál
pro chudé; řečeného roku učinil s Deirem Lutkou smlouvu„„„„„

1) pumál. IX.. slr. 595.
2) Pumál. X.. slr. 715.



HI. Dekanát poličský.

Známí děkani.

“Kol r. 14-12Trojan, plebán v Janštorfě. děkan okrsku
Litomyšlského; viz Janštorf:

14-14 Heřman. plebán v Karl i, děkan; viz tam.

Polička.
1549.1550.1351 oppidum Dolicka.

Když Litomyšlská listina, datovaná r. 1167, psána byla,
"nebylo na místě nynější poličky ještě osady. nýbrž byla zde pouhá
niva, zvaná „poličky, na poličkách“, a tak tomu bylo ještě skoro
celé století, až kol r. 1265 král Otakar ll. zde založil krá—
.lovské město; současně založil a nadal zde též farní kostel.

panství i podací královo: na počátku 14. stol. byla zde
věnnou paní králová Eliška, vdova po králi Václavu ll. Roku
1521 postoupil ji král Jan patronátní právo kostela v Doličce')
a Eliška je postoupila klášteru sester rádu cisterc. v Králově
»dvoře u Brna. jak je viděti z podávání r. 1385.

1524 petr, plebán poličský. kaplan králové Elišky, ob—
držel papežskou provisi na kanonikát Vyšehradský (Regesta
HI. 595). před r. 1574 byl právním plebánem kostela polič—
ského, t. j. užíval jeho obročí kardinál Quido. papež vyslanec.
jenž i mnohých jiných obročí v Cechách užíval.

R. 1374- providován byl ke kostelu Doličskému pavel
z Chocně po smrti kardinála Quidď)

1385 abatyše v Králově dvoře = Matěj (ze Starého
Kolína) ss. Pavlem z'Chocně (z poličky;
Cont. lV. 173):

. ll Regesta m. 292." Výpis Valik.. Rehoř Vl.. sv. "I. v Arch. Zem.



685

1389 plebán Matěj (z Poličky) ss. Detrem Lauter—
bach (ze Šestlic. Cont. IV. 268);

1393 plebán Petr Lauterbach (z poličky) ss. Mar—
tinem (z Nového Kolína. dekanát Kolínský);

1397 Václav Sláma. kanovník Litomyšlský, plebán
v poličce (Dobner. Monum. Vl. 433):

1402 plebán Mikoláš (z poličky)ss. Mauricem (ze
lapanova; Cont. Vll. 82):

1419 Mauric, plebán v Poličce. stal se oltářníkem u sv.
Mikoláše v Draze (Cont. lX. 289).

Kostely na panství Litomyšlském.

Všecky kostely. na tomto panství. mimo Litomyšlské a

Cerekvický. byly i s osadami založeny v době zákupního
práva a hromadného osazování újezdů lesních. totiž v druhé
polovici 13. století: založili a nadali je současně s osadami
premonstráti Litomyšlští; jednotlivé osady viz dělení z r. 1398.

Třemošná, nyní Sebranice.
1349Trzemusna;1350.1351 Stremusna.

Do r. 1344 panství i podací kláštera,potom obojí biskupovo.
1349 plebán Ondřej, protes Litomyšlský („Vavřinec,“

praví kapitula, „koupil od našeho bratra Ondřeje,
faráře v Třemošné.22 prutů rolí v Litrbašíchf Urbář
Litomyšl. 2 r. 1557. opis Mus.):

1383 Dolá k, plebán v Třemošné, svědek (Soud. Ak. ll. 186).

Široký důl.
1349(Trzemusna) cum Latavilla;1350,l351...cum

filia Latavallis.

Do r. 1344 panství i podací kláštera. potom obojí biskupovo.
R 1347 stal se Mikoláš, plebán v irokém dolu. profes.

Litomyšl., kathedrálním kapitulárem, ač ještě 1351 kostel se
jmenuje tiliálkou farního kostela v Třemošné; buď tedy Mikoláš
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bydlel u tiliálky. nebo se filiálním jmenuje podle staršího po
měru právního: v narovnání o kostelní podací z r. 1558.
kde vyjmenovány jsou kostely pouze tarni. jest mezi nimi uveden
též Širokodolský vedle Třemošenského. _

K panství Litomyšlskému však příslušela pouze část Širo—
kého dolu s kostelem: když kol r. 1265 král Otakar ll. za
kládal panství Poličské. postoupil, vlastně vrátil. klášteru Lito
myšlskému 60 lánů role & pustého lesa „mezi Širokým dolem
naproti pramenům Deštné a mezi říčkou Borovnicí“.') ostatek
Širokého dolu zůstal u král. panství Doličského.

Ujezd.
1349 Uyezd; 1350.1551 Uygesd.

Do r. 154-4-panství i podací kláštera. potom obojí biskupovo.
1594—rovnán spor mezi chořcm, protcssem l_itom., nyní

správcem kostela Ujezdského a mezi kapitulou; jakýsi dobro—
dinec (ijerko. commensalis) odkázal kapitule 5 pruty pole
u Hor. Ujezda. ale ehoř se onoho pole. ujal pro sebe. ač
druhdy býval kapitulním kustodem: mimo to přinesl z kathe
drálního chrámu do Ujezda mšál v ceně 8 kop. Biskupův
otticiál Vítek. kanovník kapituly sv.-jilské v Draze. výrokem
soudním rozhodnul. že onen mšál má zůstati Řehořovi. ale
k poli že se nesmí hlásiti.

Rozsudek tento byl vyhlášen v konsistoři Litomyšlské r. 17594;
svědci: Michael. plebán Cerekvický. Václav, oltářník v Mýtě.
Václav. český kazatel kostela Litomyšlskéhď)

Ještě r. 1475 byl plebánem v Ujezdě protes Litomyšlský
mezi voliteli biskupa Bavoraf) není však dokázáno. držel—li
kostel skutečné. anebo byl-li jen právním farářem: na Kostku
by to bylo divné, kdyby ho na svém panství nechal na pokoji.

Cerekvice.
154-9. 1550 a 1551 Czirkovicz.

1594- plebán Mic hael. svědek; víz vedle Újezd: zdá se.
že nebyl professem. nýbrž knězem světským, jelikož svědčil
v jednání. jež se týkalo kapituly.

:) Regesta ||. 260.
) Opis v Zemsk. Arch. \: Brně. 5. 4216.

:) Čermák. premonstráti.
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Kolem r. 1167 věnovala Vladislavova snacha klášteru
Litom. Bohňovice a Cerekvici ;') název vsi svědčí, že zde tehdy
byl kostel, a sice dřevěný (ecclesia lignea = katholica = cír
kvice). Založení a původní panství zeměpanské k veřejnému
hradu Litomyšlskému. potom panství i podací až do r. 1544
kláštera. po rozdělení 154-7 a narovnání panství kapituly,
ale podací biskupovo.

plebán Cerekvický byl povinen odváděti patronu (klášteru)
ročně 8 kop: když vrchnost nad vsí přisouzena byla kapitule,
ale podací'biskupovi, vyskytla se otázka. komu z obou onen
poplatek přísluší; rozhodnutí vznešeno bylo na arcibiskupa;
jednání trvalo ještě r. 15812)

Litrbachy.
154-9. 1550 a 1551 Lutrbach.

Danství i podací do r. 154—4klášterní. potom obojí bisku—
povo.

1404—Rudeš, řeholní kanovník Litomyšlský a plebán
v Litrbaších (hájí na soudě dvorském dědictví
po Kateřině. vdově po Janu Kdulincoví z Ostro
měře; DD. XIV. 1. 20);

1407 profes Rudeš, plebán v Litrbachu. bratr petra
Kdulince z Ostroměře (Soud. Ak. Vl. 249).

1455 Vavřinec. druhdy kantor kapitulní a farář v Litr—
baších („Ich Lorenz... Chorherr zu Litomyschel und Dtarrer
zu Lauterbach“) svoluje k prodeji jakéhosi rodinného majetku
(Arch. Utomyšl.. Liber lnscript. p. 190 (170): list datován jest
ve Vídni. byl tedy od svého kostela Litrbašského vypuzen a
žil ve vyhnanství.

Třtěnice.
Kostel filiální.

154-9'(Luterbach) 'cum Strynicz; 1550 (Lutherbach)
cum filia Strinicz; 1551(Lutherbach) cum filia

Strenicz
panství i patronátní právo do r. 1544- klášterní, potom

panství kapitulní.
1) Regesta |. 140.
*) Arch. Kapít., XV. 26.. opis Mus.
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Abštorf.
1549. 1550 a 1551 Abbatis villa.

Panství i podací do r. 134-4-klášterni. potom panství
kapitulní, podací biskupovo.

14-07 Vavřinec. plebán v Abštorfě, svědek na nadační

Dittersdorl.
Kostel liliálni.

1549.155o.1551 (Abbatis villa) cum filia
eodorici villa.

panství i patronát do roku 1344 klášterní. po rozdělení
panství kapitulní.

Ketzelsdorf.
1549. 1550. 1551 Cunczendorf.

Danství i podací do roku 1544- klášterní. potom obojí;
biskupovo.

Kostely na panství Poličském & Svojanovském.
Osady, tedy i kostely ve velkém lesním újezdě Doličskěm, zaklá

dány byly teprve za práva zúkupního. tedy v pokročilém století 15.
Kolem r. 1167 věnoval Vladislav II. kostelu Lilomyšlskému újezd na
Lubném.. . a celý les od pramenů Deštné (Desné) už k řece Svratce.
ano Vladislav zakázal v lese tomto zakládali osady.

Když se újezd tento za krále Otakara ll. stal ymajetkem korunním
bylo zde založeno nejen král. město polička. nýbrž i mnoho vsí; osa
zování újezdu svěřil král Konrádu z l-evendorfu,') jenž na část přivolal
německé kolonisty; za hlavu a hrad celého panství zvoleno nové
město Polička: k jejímu hodinovému hájemství městskému přiměřeno
bylo 50 lánů. kdežto na celém újezdě bylo 800 ímů: mo lo na něm
ledy povstati alespoň 16 osad tak velkých jako Poličkař) Roku 1285
postoupil král Václav ll. svému otčimu Záviši z Falkenštejna a jeho
synu Ješkovi — mimo panství Lanšperské — též .naše město
.Dolicz' se všemi vsemi k městu (ve smyslu král. hrad)" příslušnými“ 3)
Záviš bezpochyby vystavěl hrad Svojanov nebot r 1287 zavedl druhou

]) Regesta ll. 192.
9) Regesta ||. 192.
3) Temt. 11. 550.
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svou manželku Alžbětu uherskou na hrad „Vurstenberg“ (Fůrstenberg).')
po pádu Závišově r. 1288 připadla Polička se Svojanovem opět králi.

Založení Svojanova bylo příčinou. že panství Poličské bylo roz—
děleno na Poličské a Svojanovské, oboji královské. Svojanovské spra
vovali bud' purkrabí. nebo zápisni páni.2)

Osady a kostely na panství Svojanovském roku 14-57
a ovšem již dříve. ano již z doby kolonisace: Svojanov hrad,
Langdort (správně Levendorf. po osazovateli, nyní Limburk)
s podacím kostelním. Radiměř,Bělá s podacím. Hans
dort (Heinzendort'. Vítějovice) s podacím. Svojanov 5 po—
dacím Trpín s podacím Bystrá s Hartmanicemia „“Sosan
(Stašov?) s podacím. Rohozná s podacím Jedlovás po
dacím Korouhev s podacím. Hlásnice..... ') Založeny
a nadány byly od král. komory současně se založením osad

Bystrá.
1549. 1550. 1551 Bystrel.

Danství i podací Svojanovské.

Trpín.
Kostel filiálníf

1549 (Bystrel) cum Tripina; 1550(Bystrel)cum filia
Tyrpina: 1551 cum filia Tripina.

panství i patronát Svojanovský.

Jedlová.
1349. 1350, 1351 Dulcherfons.

Panství i podací Svojanovské.

Korouhev.
154-9Korovia: 1550 Chorovia: 1551 Koroma.

panství 1 podac1 Svomnovské.

,) Kroniku Zbrusl. Prameny. lV.
") Muuric Trnpp v Pamál. Arch. ll. 567 jmenuje v letech 1556—1508 Filipa

ze Svojanovu. v „Majestas Carolinu" z r. 154-8 je. ,F'ruslcnberg uveden mezi hrady
nezástavnými. Arch. C. lll. 8.5

s) pamět. Arch. ll. 567.



Borová čili Oldřiš,
1549 Borovia, sive Ulricivilla;1550 01

1551 Borovia.

Mezi panstvím Svojanovským. Litomyšlským, Božídomským
Rychnburským a hranicí Moravskou vidíme ve 14. stol. území se 2 far
ními kostely. v Borové a v Telecím. jež k žádnému ze, jmenovaných
panství nepříslušelo: mnohé okolnosti svědčí, že území toto příslušelo

e král. panství poličskému. tedy k poličce ve smyslu „král. hrad':
nebot před vznikem panství Svojanovského byl celý újezd panstvím krá
lovským k Poličce, jcž Svojanovsko jen z části zaujalo. ostatek zůstal
u poličky; u každého královského města patřily králi mimo město též
některé vsi. tím spíše u poličky. jelikož k ní původně patřila celá kra

jina; po husitských válkách vidíme toto území jako příslušnost k Po
ličce. ale již ve smyslu- obec, ni oliv rá ra Tato změna
stala se známým způsobem. jako ve všech král. městech. ——viz Vys.
Mýto. Za bezvládí 1421—14-56 přivlastnily sí obce král. měst, co
v okolí bylo královského & král Zikmund jim to r. 14-56 potvrdil. —
(R. 154-7 bylo „obci Doličské skontiskováno: Kamenec. Sádek. Oldříš.
Trhonice. Borová. Telecí Modřice Nedvězí Sedliště .. .úrok nějaký
v Krouhvi v Pusté Rybné. v Širokém Dole (jen část patřila k Poličce)
v Radiměři. Damát. X. 455. — Stopa. ač pozdní. bývalého panství
královského, s nímž zajisté spojeno bylo podací kostela Borovského)

_Morašice.
1549.1550 a 1551Morassicz

Část vsi patřila k panství Litomyšlskému po jeho rozdě
lení ke stolu biskupskému. ostatek vsi s patronátem kostelním
pánu na zdejší tvrzi.

R. 1521 uděleny byly odpustky „oratoří na hradě Bludově
v Morašicích“')

1554-plcbán Jaroslav: Jarka, vdova po Janu z Nedo
šina—&Ješek Štrot z Morašic věnují k záduši 2 kopy
úroku z „Koyansdortu“ (Děšic), aby plebán Jaro—
slav a jeho nástupci drželi vikáře. (Nadační listina
vyhotovena byla r. 1554- v konsistoři Litomyšlské.
„kde se projednávají právní záležitosti". a potvr—
zena od Mikuláše z Pelhřimova gener. vikáře
biskupa Jana. )?)

1) Regesta HI. 501. z farní knihy Morašickéi
2) Opis v Chaos pcssininnum v Zcmsk. Arch. v Brně. p. 110.
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1586 Adam 2 Morašic věnuje na Zádušní pobožnosti
4- kopy úroku z Pušic „pro plebóna & kostel
sv. Petra a Pavla v Morašicích Bludových'íll

1407 plebán Petr (svědek na špitální nadační listině
v Litomyšli).

14-19plebán Václav, profes Litomyšlský. stal se plebánem
ve Svitavech (Jelínek. l. 275).

Po domácím rodě Bludů drželi Morašice pp. z Potštejna
na Makově. kteří je prodali Rudlinovi. _rychtáři Mýtskému';
r. 1370 dokázala na dvorském soudě Rudlinova dcera Anna.
provdaná za Petra Frýbergra z Mýta. _žeotec ieií Rudlin koupil
druhdy od Jindřicha z Potštejna: Uiezdec s tvrzí. dvorem
poplužním. v Morašicích dvůr poplužní s tvrzí a podacím
kostelním, dvory kmetcí“v Sedlišfkách u Morašic se svobod—
nými rolemiř) Vše bylo přisouzeno Anně, a ta někdy před
r. 1587 prodala 2/3 imenovaných dědin Filipu ze Slepotiď)

Janštorl.
1349, 1350. 1351 Jansdorf.

Panství i podací do r. 134—4kláštera Litomyšlského. po
rozdělení obojí biskupovo.

1412 Trojan, plebán v Janštorl'ě a děkan okresu (di—
slriclus) Limyšl.. věnoval špitálu Litomyšl. 5 kopy
úroku z Desnéfl

Karle.
134-9Karlsprun;1350 Kirelsprun:1351 Karelsprun.

Panství i podací do r. 134-4-klášterní, po rozdělení oboií
biskupovo.

1567 Hašek plebán „v Karlsprunť stal se plebánem
v Černošicích u Zbraslavě (l_ib. Cont. l.,/z-BO.)

_l) Opis v Chaos lpes-.sinianum. p. 111. tamtéž.
L') Dozůst. D.12.a) Tumt. l.
) Rojek. Pulllát. lX.. str. 754 & Liber Inscrip. Lilom. s. 86.
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1393 Vít. plebán v „Carlsprun“ (svědek na listině Lan—
škiounské — viz tam přestěhování konventu).

14-09 plebán Heřman. 14-14-děkan.')

Květná.
Kostel filiální.

1349 (Karlsprun) cum filia; 1350 a 1.351(Karlsprun)
cum filia in Blumenau.

Do r.1134-4- panství i patronát klášterní, po rozdělení
obojí biskupovo.

Limberk.
134-9a 1350 Laubendorf: 1351Lauwendorf.

panství i podací Svojanovské; ves původně Lówendorf
zdědila název po l_čvendorfu, osazovateli Poličky a celého
úiezdu.

Banín.
134-9. 1350, 1351 Banyna.

panství kláštera Zbraslavského: r. 1293 věnoval král
Václav ll. klášteru z panství Svojanovského vsi Banín a Novvá
Bělá a les u těchto vsí ;2) pokud bylo Lanšpersko v držení
Zbraslavských. spravoval tyto vsi mnich--probošt Lanšperský.
ienž úrok z nich měl odváděli ke kustodii klášterní. 3) Když
r. 1358 klášter panství Lanšperské k biskupství Litomyšl. prodal.
podržel si Banín s Bělou: (r. 14-37 zapsal král Zikmund Ma—
těii Holcovi z Nemošic ves kláštera Zbraslavského Banínf)

Rohozná.
Kostel filiální.

134-9.1350. 1351 (Banyna) cum filia Rohosna.

Panství i podací Svoianovské.

' Arch. Litom. Looib.lnscripl. p. 184 n'lBB. Opis v Zemsk. Arch. Brněnském.") Regesta ".

3) Tndrn. listář ŽOZĚrnslnvský p. 14.4) Arch. Č.
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1415 plebán Pavel (z Rohozná) ss. Václavem (ze
Skuhrova. dekánát Německo-Brodský); buď byl
kostel v Rohozně po r. 1551 povýšen na farní.
nebo plebán Banínský sídlel u filiálky.

Vítějoves (Královská).
(Vítoves, Vítová, Hynčina, Kónigs—l'leinczendorf: snad původně

lojtčjoves misto Vojtěchoves)
1549Abbatis villa. chybně místo Albertivilla;

1550 a 1551 Alberti villa.

1592 plebán Michael (z Albertivilla, Litom. d.) ss. Ště—
pánem (z Tisu. Cont. Vl. 150: Soud. Ak. lll. 61).

Panství i podací Svojanovské: r. 14-57 Hansdort, [. j.
Heinzdort.

Nejsou v postupních listinách.

Semanín.
1558.bylo biskupu Litomyšl. přiřčeno podací kostelní

v „Schermerzdortu"; panství těž jeho; viz narovnání z r. 1558..
Mikulč.

1558 totéž schváleno i o kostele v „Nicols“; panství též
biskupovo.

Svojanov.
(Farní kostel byl původně v Starém Svojanově.)

panství i podací Svojanovskě.
1575 Jan. plebán ve'5vojanově. svědek (Soud. Ak. l. 57):
1574- Jan. „ „ „ (na listině Cerek

vícké):
1585 Jan, plebán ve Svojanově. ručitel (Soud. Ak. ll. 21());
1592 plebán Chval (ze Svojanova) ss. Mikolášem

(z Ratibořic. Cont. Vl. 125);
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1594- plebán Erazim (ze Svojanova) ss. Ma těíem(z Pří-
bramě. Cont. Vll. 172);

1398 plebán Příbyk (ze Svoianova) ss Jakubem (ze
Strýčic. Cont. Vll. 511).

Kostel byl dříve založen než hrad, tedy před r._1287„
nebof zakladatel hradu byl by kostel spíše založil v osadě
podhradní, než opodál ve vsi.

Telecí.
panství i podací totéž jako Borová; viz tam.
1403 plebán Detr (z Telecí) ss. Markem. (ze Sopot,

dekan. Německo-Brodský).

Sv. Kateřina.

při kladení mezníků na Desné mezi panstvím Litomy—
šlským a Božídomským kláštera Dodlažského r. 1366 a 1368
děie se několikráte zmínka o kostele sv. Kateřiny; zástupce.
kapituly tvrdil. že potok pod a vedle kostela sv. Kateřiny te—
koucí ku vsi Borovnici (Borová) sluje Borovnice: (sub et penes.
katholicam s. Catharinae: kostelík byl tehdy dřevěný/f):

Bělá.
O kostelním podacím v Bělé na panství. Svojanovskénu

zmínka-r. 145—7(Běla mit dem Kirchenlehen); kostel jest však
patrně starší. neboť v bouřlivé dobé 1421—14-37 kostely se zá—
dušim zakládány nebyly.

,) Z Arch. Rajhrad. sdělil prot. Sedláček..



IV. Dekanáf Lanškrounský.

Známý děkan:

1393 Mikoláš, plebán v „Ostrve“. děkan; viz tam.

Kostely na panství Lanšperském.
Krajina. z níž povstalo veliké panství Lanšperske', zbyla při

král. komoře až do začátku 14. stol., a byla teprve někdy v 2. polo
vici 13. stol. hromadně na právu zákupním zkolonísována, jak podnes
svědčí lánové či lhotní vsi & soustava rychtová; současně se zakládá
ním vsí bylo pamatováno též na založení potřebných kostelů. Osazení
svěřila král. komora bratřím z Drnholcezl) značná část újezdu osazena
byla německými kolonisty. přivolanými snad z okolí Landskronu ve
Slezsku. Roku 1265 postoupil král Václav II. svému otčimu Záviši
z Falkenštejna mimo jiné též hrad Lantšperk a město Lanškroun se
všemi městy & vesnicemi k němu příslušnýmiř) první hlas života. jenž
se z krajiny zdejší ozývá.

Po pádu Závišově 1288 připadlo Lantšpersko opět ku král.
komoře: r. 1289 chtěl král Václav ", markraběti Míšenskému výměnou
za jeho “markrabství postoupiti mimo jiné též Landscrone. Landes
berc, _Orthe“ (jistě Ousti)...,3) na výměnu však nedošlo.

Roku 1292 určil král Václav ll. pro nový klášter Zbraslavský
krajinu kolem Ustí & Třebové. a mimo to území na levém břehu Orlice
mezi Chocni a Sloupnici. včetněř) ale toto území na levém břehu
klášter nepodržel. za to postoupil mu král r. 1504- krajinu Lanškroun
skouf') takže celé panství Lanšperské patřilo klášteru.

Roku 1336 bylo na panství: 4- městečká trhová &přes 50vesnic
s 18 tarními kostely, takže zde zřízeno bylo proboštství,“) t. 3. na
Lanšperce sídlelo několik Zbraslavských cisterciánů s proboštem v čele,
kteří hospodářství na panství spravovali.

;) Regesta ||. 586.
m .

3) Tamt. tl. 631.
') Tamt. IV. 746.
“) Tamt. ". 867.
0) Tami. IV. 121.
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panství mělo do klášterního důchodu vynášeli 500 kop ročně,
ale v nepokojných dobách po roku 1306 a za nepořádné vlády krále
Jana nevynášelo ničeho. jelikož sousední loupeživí rytíři poddané klá
šterní až do naha. často doslovně. odirali; za to je letopisee Zbraslav
ský krutě potrestal, postaviv je ve svém Letopise') na pranýř. na němž
již přes 600 roků státi musí, totiž: Ješek ze Šilperku, Jan z Vusthub(?).
Petr ze Žampac u. ohunek ze enberka, .leniš z Kyšperka, Vítek ze
Švábenic (na Heřmanicích), Oldřich z Brandýsa.

O mnoho lepší nebyl král Jan. jenž panství uchvátil. aby za ně
pro svou stále prázdnou kasu nčco utržil.

Nebylo tedy divu, že se klášter snažil panství buď za stálý
plat zapsati nebo prodati, podařilo se mu to však teprve
r. 1358. když je Litomyšlský biskup k biskupskému stolu při
koupilžl Biskup postoupil za ně klášteru ves Zvole (u Zbra
slavě), jež byla majetkem jeho rodného bratra. světiciho biskupa
Matěje, a biskupskou ves l'lrušovou (mimo, co zde měla
kapitula) se 40 kopami úroku a 50 kopami jiných příjmů.
Zvole a Hrušová byly postoupeny trvale; mimo to zajistil biskup
Jan klášteru 100 kop úroku z Osíka ,a Ujezda s podmínkou.
že tolik kop úroku bude z Osíka a Ujezda ze zástavy vyba
veno. kolik kop úroku biskup pro klášter jinde zjedná. aneb
kolik třináctck kop kapitálu mu vyplatí; celé jednání musi však
býti do deseti roků ukončeno. '

Danstvi Lanšperské stojí prý za 4000 kop. ale. pro bi—
skupa za 5000; vsi Čbánov a Slradouň, obě u Vys. Mýta,
jcž král Václav ll. od svého Mýtského panství klášteru věno—
val. klášteru zůstanouf)

popis panství Lanšperskébof)
__ l

R. 1292 RŠ 1504 ; R. 1558

Choczna, villa l'o- .=:

rensis gg — ——
Bistovic E.? —— — '
Mohlna (?) É;— — _

*) Drum. D. C. N. 1 . 
*) Lib. Er. ll. 10. kde jsou osady vylčeny: porovnáme-li \šak tento seznam

s oním z r. 1504. shledóme. že tam (15581 některé scházejí: za to jsou tam některé.
jež se v seznamu z r. 1304 neobjevují. .

3) Tadra. Listář Zbrasl.. p. 90.
*) Seznam z r. 1556 byl již několikráte tiskem uveřejněn.
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Malin (?) ' Nlalin (?)

R. 1292 R. 1304 R. 1358

Chlum | — —
Bork ; — —
Norsin i '— —
les Zrub circa Mu- ' -— —
Slolin lam — —
Jehned „ — - —

Kosorsin ;. — -—
Lulska & —- —
Salicz Ž — —
Bovoz (?) : — ——
villa Valezmani ; — —
Elllola circa tam. s. ?

eorgii % — —
erizcov (?) o —— —

Zvlisla _ — —
Vodirad — -—
Vllskov ' —
Slupnicz — ——
Svalosla (?) -— —
Schurova Skúrov —
Usli scu Vilhelmswed Vilhelmswerd civilas, Vilhelmswerd

quae Usci dicilur
_ Villa Ulrici Ulrichsdorf Ulrisdorf

Cunczendorf (?) \ — —
Livenlal £ Libenlal Libenlal
Dilrichsbach Dilrichspach Dilrichspach
Villa Michaelis Michelsdorf Micliclsdorf
Villa Herlerici Herlwichsdorf l'lerlréischsdorf
Villa Sifridi Sifridsdorf cyfrisdor
Cnapendorf Knappendorl Knappendorf
Ritov Rylov —
Riiov bohemic. Rylov boem. —
Gerhardsdorf Gerhardsdorf Villa Gerhardi
Tribovia. civilas Tribovia boem., villa Triboviu

' forensís
Ribna Rybnik Rybnik
Kunigsfell Kunigswelcl Kunigsweld
Hervici villa l'lerwigsdorl crwigsdorf
Scors, deserla Zhors \ Zhors

—— Brevis Tribovia —

— Longa Tribovia —
— Jansdorf (?) - Jansdorf (?)
— Parnik arník superior cl in

[ferior
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Místo osad na levém břehu Orlice bylo r. 1304- klášlbru po—
stoupeno Lanškrounsko.

R. 1292 ; R. 1504 R. 1355

Landschron. civilas Landiscrona
Sichlingsdorf *Sichlingsdorf

— ' asov ' zausau

— Albrechlsdorf | Albrechlsdorf
Herbertsdorf | Herborzendorf
Hermansdorf (l.) Hermansdorf

—— Hermansdorf (ll.) Hermansdorf
-— Viprechlsdorf Viprechlsdorf
-— Czunkendorf Schunkendorf
— Reimprechlsdorf (?) —
— Gablona. villaforcnsis Cabilona
—-' Perchloldsdorf Perchloldsdorf
—— udmirsdor ' ——
— Ver'nhersdorf _
— Valfersdorf Ballersdorf
-— Petirsdorf Pelrisdorf
— Rollenwazzer Rafa aqua
—— Jacobsdorf Jakobisdorf
— - Jansdorf Jansdorf
— Rudolsdorf Rudolfsdorf
— Tamigsdorf —
— Tirpings —
— Lukav Luckav
— Vojlsdorf ! Voyezdorf
— Cigenfus ' 
— — Hulvasdorf
— Michav (?)
— — Miroslops (?)
—— —— Raczlabsdorf (?)

— —— i Hevendorf (?)
—— — : Weczmansdorf (?)

Poznámka. Vsi Kozínoha (Ci'genfus) & Trpík král
Jan klášteru odňal :: zastavil; r. 1550 Karel IV. ovšem na
řídil, aby klášteru vráceny byly-Cigenfus a Trpík. ]ež král Jan
druhdy klášteru odňal & Otovi z Tanwaldu zaštavil. ) ale ne
stalo se tak vsi tyto zůstaly souklomým majetkem; r. 14—02

'). Tadra. Lislóř Zbrosluvsky. p. 06.
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koupil je za 170 kop od Jindřicha z Brandýsa. jinak z Lib—
chavy, Jindřich. probošt kláštera Lanškrounského. ke svému

Mimo to scházejí r. 1358: Řetová a Čes. Řetová. Tře—
bovice a Dlouhá Třebová. Damníkov: Třebovici a Damníkov
vidíme později v držení kláštera Lanškrounského.

Lanškroun.
134—0Lanscrona. oppidum muratum;

1350, 1.551Lantsc ron.

Panství i podací Lanšperské.
1571 plebán Mikoláš; druhdy přel se s ním 0 kostel

Drocek ze Sloupnice; (Výpis Vatik.. Řehoř X1..
v Arch. Zemském)

1377 plebán Ondřej; biskup Albert svoluje. aby po
smrti nebo odchodu Ondřeje far ní kostel
panny Marie. „jehož podávání „nám“ p'řísluší“,
byl ke klášteru zdejšímu inkorporovánřl r. 1380
provedl official Olomoucký z nařízení papežova
inkorporaci farního kostela panny Marie ke klá
šteru sv. Mikoláše a sv. Kateřiny; místo světského.
kněze-faráře nastoupil profes jako „stálý vikář",
jemuž vyhrazeny byly 2 lány, jeden kostela tůř
ního. druhý kostela tiliálního v Žichlínku,
užitek z mlýna a 120 korců desátkual

1395 a 1597 zmínka o místo-plebánu profesu Januf),

Třebová Ceská.
154-0. 1350. 1351 Tribovia.

Panství i podací Lanšperské.
1335 plebán Reymwald: (Lipold, rychtář Třebovskju

stvrdil. co druhdy jeho předek Detr z Heř—
manic kostelu Danny Marie a sv. Mikoláše

_- _*)—C&AMor. xm. 211.

;) Codex Mor. XI. 179.
) umt.

') Tnmt. Xll. 142, 337.
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a sv. Kateřiny v_Třebové _věnoval. totiž 4-0 gr.
úroku ze Sloupnice, z mlýna u města 2 korce
žita. a z mlýna v Darniku 22 gr. úroku);')

1360 plebán Jan (z Třebové) ss. Detrem (kaplanem
špitálu sv. Anny v Hradci. Cont. l. 121);

1378 plebán Jan vyměnil zádušní louku za Havlíkův
domek, jenž stál uprostřed gruntů zádušníchř)

21403 plebán Kašpar stal se oltářnikem v Týně v Praze.
(Cont. Vll. BB.)

"j" 14-14-Mařík zapisuje jakémusi sirotku 4- kopy; kdyby
Ísirotek tento zemřel. mají připadnouti kostelu „k sv. Mikoláší
-v Českey Třebovey'ía)

Zmínka o kapli'sv. Kateřiny & o vikáři;

R; 1355 potvrzuje Lipold, fojt. že druhdy darovány byly
ke kapli sv. Kateřiny jakési zahrady; podepsání mimo hořej
šího Reymwalda těž Jan. místoplebán. Matěj, vikářf)

Lukava.
"154-9Luthovia:1350l-uchovia:1351Luchama

' (vše zkomoleno).

.Danstvi i podací Lanšperskě.

před r. 1397 byl zde plebánem Jan z Čenkovic (či
Čankovic ?), ale na základě papežské provise dělal si nároky
na kostel Matěj z Dřelouče; spor vznesen na konsistoř Lito—
myšlskou. kde oticiál kostel potvrdil Janu. uloživ Matěji
mlčení; Matěj však nemlčel. nýbrž rekuroval do Říma, zemřel
však, než spor rozsouzen byl. R. 14-01v právu jeho na kostel
v Lukavč nastoupil z rozhodnutí papežského Jakub Mar—
tinův, ač již má oltářnické obročí v Černovicích a 0 kostel
(„stálou vikarii“) ve Vys. Mýtě se soudif)

1) Regesta lV. 4-8.
2 Kniha městu Třebové. č. l.. str. 6.. nyní v Zemsk. Arch.
3) Tami. s. 19.
') Regesta IV.. 48.
") Krofta. Monum. Votic. V, č. 1769.
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0 kostel Lukavský přel se Jakub ještě r. 1405. (Papež
uděluje mu provisi k oltáři v kostele pražském. ač již drží
stálou vikarii ve Vys. Mýtě &0 kostel v Lukávě se soudí.')

Damníkov.
1549Tomiksdorf: 1550Tainiskdort:

1551Tamsdorf.

panství i podací původně Lanšperskéf)
1595 plebán Václav (svědek při stěhování kláštera

Lanškroun.: Codex MOr. Xll. 145):
1405 plebán Vintíř (z Damníkova) ss. Petrem (z Něm..

Libchavy, dekanál Kostelecký).

Zachovaly se zde zbytky kostelcového opevnění, zajisté
z doby kol r. 1510, když loupeživí sousedé poddané kláštera.
Zbraslavského nelítostně odírali; viz nahoře.

Kunžvald.
1349.1550 Kunigsweld; 1351Cumbisfeld.

Panství i podací Lanšperské.

Třebovice.
1549, 1550 Tribovicz; 1551 Gribovicz;

panství i podací “původně Lanšperskéř)

Řetová.
1349 1550 Ritovia:1551 Ritavia.

Panství i podací původně Lanšpe1ské.)

1j—Tnmt. čis. 217
) K se Dumnikov výslovně připomíná jako příslušnost Lnnšperská. však.

nikoliv r. 1558: za 1rváni kláštera Lunškrounského byla tato ves jeho majetkem.
a) R. 1504 příslušnost Lanšpersků. „brevis Tribovin"; v seznamu : r. 1556

schází. a byla později majetkem kláštera lanškmunskěho. Zdá se. že mezi r. 15040až
1556 byly Třebovice u Domníkov klášteru Zbraslavskému odcizeny & později ke klá—
šteru Lonškrounskému přikoupeny.

') R. 1292 a 1.504 ..yR"lov' v seznamu Lunšperskýclí vsí; r. 1558 : neznámé-.
příčiny schází: bylo snad mezi tím od někoho uchvácenu.



1363 plebán Ja n (1 Řetové) ss. Mikoláše m (z Čermné
u Hronova; Cont. tl. 22).

Oustí.
1349. 1350. 1351 \Vilhelmsverd.

Německý název upomíná snad na osazovatele Viléma
7. Drnholce. iehož bratří osazovali Lanšpersko; Wilhelms
werde Vilémův ostroh či ostrov. utvořený ústím Třebovky
do Orlice. „Austi“ vyslovovali jako „Ausc“, což v latinských

lístinách četli „Ausk": tvar tento se skutečně obievuie: srov.
Ustí n.l'l.. Ausk. Aussíg.

panství i podací Lanšperské.
1297 Lutold. plebán ve „Wilhelmswerde“. úředník krále

Václava ll. při ieho korunovacif) Knězem ovšem
nebyl. kral mu dal podle tehdeišího zlozvyku místo
služného kostelní obročí na svém patronátě Lan—
šperském;

1574- Detr z Jezbořic. plebán v „Usk“. ale musil se
0 kostel příti. (Výpis _Vatik. Řehoř Xl. v Arch.
Zemsk)

1383 imenován jest mezi káthedr. kanovníky Litómyš. též
„Jakob von Wilhelmswerd“; není ovšem připsáno.
že byl plebánem. ale vedle něho jsou jako kanov—
nící jmenování Martin z Rosic a Pešík z Chlumu.
kteří v jmenovaných osadách byli faráři. Viz
Heřmanice;

14-03 Petr. plebán (z „Wilhelmswerd“, Litom. d.) ss. M ik o—
lášem (ze Starých Buků. v dekan. Dvou—ském).

Nadaný oltář.
1593 Řehoř. oltářník oltáře sv. Jakuba v .,Usk“ (svědek

při stěhování kláštera Lanškrounského. Codex
Mor. xu. 243).

Knapovec.
1349. 1550. 1551_Kna pen dort.

Panství i podací Lanšperské.

* ;šrrLc'topis Zbraslav. Prameny D. Č. IV. 76.
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Dobrouč Dolní.
1549. 1550. 1551 Lybental.

Panství i podací Lanšperské.

1363 plebán Martin (z Libentalu) ss. Františkem
(z Něm. Libchavy. v dekan. Kosteleckém).

Čenkovice.
1549. 1550. 1551 Cunczendorf.

panství i podací Lanšpcrskč.

Ostrov, Ostrove, Ústrbí.
134-0Michaelis villa; 13.50.1351Michelsdorf.

panství i podací Lanšperské.
1393 Mikoláš. plebán v „Ostrva“, děkan dekanátu Lan—

škrounského (sVědek při přesídlení kláštera Lan
škrounského. Codex Mor. Xll. 243):

14-17 De'tr plebán ve „“.Vostrve držel od obce Třebov—
ské 4- pruty pole pod plat; jednoho prutu se
vzdal a 3 si podržel za plat 4- grošů ročně &
desátku (ku kostelu Třebovskému) 1 korec žila
a ] korec ovsa zl)

14-18plebán De1r(„ z Michelsdorfu )ss. Davlem (z Něm
Libchavy v dekan. Kosteleckém).

Tvar „Ostrva“ , „Vostrove“ a nynější „Ústrbí“ dává znáti. Že
se kraiina před velkou němec. kolonisací imenovala „Ostroví“.

Čermná.
1549. 1550. 1551 Ruffa aqua.

panství i podací Lanšperské.

1367 plebán Jan (z Čermné. Litom. d.) ss. Janem
(z Bohušína. dekan. Dobrušský).

') Kniha Třebovská l. 21: nyní v Arch. Zem.
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Dobrouč Horni.
1549Dytryechsbach; 1550Dytreychspach;

1551Gytrichspach.

Panství i podací Lanšperské.

Rudoltice.

1349,155o,1351Rudofivilla.

Danství i podací Lanšperské.

Jablonná.
1349 (a;—1550,„1551Gablona.

panství“ i podací Lanšpcrské.

1565 Kolda. plebán (v Jablonné. Litom.d.) ss. Janem:
(z Mur. dekan. Řípský. Cont. ll.);

1570 plebán Jan (z Jablonné) ss. Koldou (z Mur.
onf.); po 7 rocích se oba vrátili.

Nejsou v postupních listinách.

Vyprachtice.

panství i podací Lanšperské.

14-01 Štč pá n. plebán (z „Vilprechtic“. Lítom. d.) 55. Haš
kem (z Hnátnice, dekan. Kostelecký).

Zichlínek.

(Filiálka kostela Lanškrounského: viz tam 1577)

V listině z r. 1556 se praví, že na panství Lanšperském
je 18 farních kostelů; zde jest skutečně 18 kostelů zjištěno,
je ale mezi nimi ieden kostel filiální; pokud klášter Zbraslavský
Lanšpersko držel. byla z Lanšperka spravována též ves Banín,
kde též byl farní kostel.
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Lanškroun.
Klášter řeholních kanovníků sv. Augustina s kostelem

sv. Mikoláše a sv. Kateřiny.

Litomyšlský biskup Petr založil ve své otčině — podle
tradice pocházel z Třešňovse u Lanškrouna — klášter řehol
ních kanovníků .. před branou města ku cti B.. Panny Marie
a sv. Mikoláše a Kateřiny“. aby zde bylo 12 kanovníků. a
() chudých mělo zde ošetření; založil a nadal tedy současně
špitál čili chudobinecll

Zakládací listina datována jest 8. srpna 1571. ale zakla—
datel mluví v ní v čase minulém zřídili jsme a založili...
padá tedy založení před 818. 1371.

Probošt kláštera u Všech Svatých v Olomouci Hájek
píše v „Epitome historiae canoniae Landskron z r. 173922) že
zakládací listina mluví o kanovnicích černých. z čehož soudí.
že zdejší kanonie nepříslušela ku kongregaci Lateránské. nýbrž
trantouzské sv. Ruta a Viktora. což' jest odůvodněno i tím.
že pražský biskup Jan IV. první řehol. kanovníky do Roud—
nice povolal z Francouz kde mnoho let na papežském dvoře
v Avignoně prodlíval a tuto řeholi poznal.

Do Lanškrouna přišla osada z Roudnice. (hořejší Hájek
myslí, že z Karlova v Praze) nebot Lanškrounšti se v domácím
řádě spravovali podle Roudnických.

R. 1578 udělil papež odpustky „kostelu sv. Mikoláše a
sv. Kateřiny“ řádu sv. Augustina v diecési Litomyšlské. jejž
byl Petr. arcibiskup Magdeburský. založil a nadalsl

Na žádost diecésniho biskupa Jana svolil papež r. 1589.
aby se konvent přestěhoval do města k farnímu kostelu. jenž
byl již v r. 1580 ke klášteru inkorporován, jelikož posavadní
klášterní budovy stojí na místě vlhkém a jsouce mimo hradby
městské. loupežníky přepadávány byly; převedení stalo se r. 1593
o slavnosti Nejsvětější Trojice způsobem slavným: mimo diec.
Litomyšl. biskupa Jana byli zde ještě dva jiní biskupové, totiž
Jan, biskup Narathenský a Jan Magarenskýf)

Codex Mor. X. 160

:Nyni v studijni knihovně v Olomouci.Krofta Monum. Vatic.
:) Hájek. Epilome. hc.

45
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Na rozšíření budov klášterních přikoupil probošt r. 1396
7 okolních domků. a r. 1399 opět 8 jiných: za ušlý „šos“
byla obci dána náhrada.

probošti.

Jindřich přišel sem v čele první osady kol. r. 1371:
v listinách se o něm děje často zminka, poslední
13./7. 1408 v rozepři o patronát v Nezamysli—
cíchf) r. 5/6. 1409 mluví se o něm jako 0 pro
boštu „bývalěm".2)

Jan. zmínka 1412. (Sbírka Cerroniho ll. 71 v Zemsk.
Arch. \; Brně.)

Jan. jiný. r. ? (tamt.):
Vavřinec. r. 1421 — nejisto. byl—liproboštem. pokud

konvent byl v Lanškrouně; zemřel ve Fulneku 1438.

Nádáni.

Zakladatel petr věnoval ves Střítež (u poličky) z níž
vycházelo ó kop úroku, dvůr Kronfeld u Lanškrouna a mlýn
na Sázavě (tamní) v AlbrechtsdorfuÍU

listině z r. 1378, když jednalo se o inkorporaci far—
ního kostela. jmenuje se jako majetek kláštera dvůr Krotenfu l.

Podle citovaného Hájka patřilo klášteru: Damníkov
(5třitež),_Radiměř.Třebovice. Bystrec a dvůr v Osíku.

Jelikož zakladatel Dctr ke klášteru věnoval leccos. co při
slušelo ke stolu biskupskému. zvláště Střítež, koupil k němu
náhradou Záběhlice u prahy, jež se r. 1398 jako majetek
biskupství připomínají.

Zakladatel r. 1384 ke klášteru prikoupll na Moravě: Neza
myslice. Budečko*)5 kop úroku v Laškově) probošt
Jindřich koupil |389 ves Újezd (Mor.)“) a r. 1402 od Jin
dřicha z Brandýsa. jinak z Libchavy. vsi Trpík a Cígenfus
(viz Lanšpersko): r. 1397 petr z Kravař prodal klášteru
16 lánů a 4 podsedky v Dedncnch )

') Codex Mor. XIV. 24.
?) Tomi. XIV
a) Codex Mor. Vl. 554.
') Codex Mor. Xl. 323.
A5)Tami 302
“) Tnmt: 47s.
7) Tami. XV. 327:
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Zmínka o škole.

Roku 14-01 založil biskup l_itom. Jan v konventním ko
stele každodenní Mariánskou ranní na úsvitě. při níž měl rektor
školy s 6 žáky (Hájek píše „clerici“) zpívati, začcž měli dostá
vati ročně 4- kopy.')

Lidová nadace.

Aby památka na zakladatele petra v lidu zachována byla.
dal týž městské obci 10 kop. aby z nich vydávala ročně ! kopu
úroku na zakoupení + sudů piva. 2 pro klášter a 2 pro obe—
censtvo. „. . . aby každoročně o svátku ss. Filipa a Jakuba od
obecenstva. chudých i bohatých, starých i mladých na náměstí
vypity byly“; jelikož se při tom děly mnohé neplechy. změnil
biskup Jan Železný. jako vrchnost. toto nadání. a výnos její
obrátil na jiný účel. mimo jiné na zakoupení 1/. sudu piva
pro chudé v chudobincifl)

Klášter byl zkažen na začátku května r. 1421, když se
husité — snad pražané byli se Žižkovými Tábority již spo—
jeni — z nejvýchodnějších Čech obrátili na Dardubsko a Hra—
decko; měšťané však husity uprošili. aby klášter nebyl zapálen.
jelikož by celé město mohlo vyhořeli. protože domy byly dře—
vene.

Řeholníci včas klášter opustili a usadili se nejdříve
v Marienkronu. později v Olomouci; probošti se však stále
nazývali „probošty Lanškrounskými". '

po třicetileté válce se augustiniáni opět do Lanškrouna
vrátili a ujali se na základě starých práv farního kostela. ale
majitel panství, kníže Liechtenštejn, si kostelní právo vlastnil:
nastala dlouhá pře, již augustiniáni ztratili, načež Lanškroun
opustili. '

V nynější zámecké kaplí zachovala se část bývalého tar—
ního a konventního chrámu.

DHT) Řím; xu. 132.
'-') Hájek. (. c.



Moravská část.

Z díecése Olomoucké postoupen byl biskupovým listem>
ze dne 2.12. 1350 dekanát umperský a několik kostelů
z dekanátu Usovskéhof)

Dekanát Šumperský.
Claustrellum Coenobium fratrum Ord. s. Bene-

dicti; — Klášterec:
Ludovici villa — Lubník;
Decznicz — Tatenice;
Schónwald — Šumwald;
Zotkitcl ——Cotkytle;
Altus lapis — Hochštýn;
Adolfi villa .— Adelsdorf (?)
Schiltberck ——Šilpeik;
Scriptoris villa — Písařov Schreibersclorf;
Odendorf — ?
Alta Civitas — Zábřeh;
Trencumons (Fcrrcus mons) — Ruda;
Jacobi villa — Jakubovice.Jakelsdorf:
Nikols — Raškov Nikler: .
Martini villa — Márzdorf:
Johannis villa — Hanušovice.Hansdorf:
Eberhardi villa — Habartice. Eberhardsdorf;—
Goldenstein — Kolštein:
Antiquum Goldek -— Staré město;
Richardi villa — Rejchartice.Reichersdorf:
Ulrici villa — Losin, Ullersdorf:
Marchionis villa ——Hradečná. Markersdorfu
Sobetynnp — Sobětín.

1) Codex Mor. Vlll.. p. 80. Balbín. Misc. X. Dec. l. Lib. V.. p. 58..
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Dekanát Úsovský.
“Bludonis villa — Mladoňovice:
Reymarstat — Rýmařov:
Reschendort — Rešany:
Merov — Morava;
Novum Cehans_— Těchanov;
Alberti villa —.Helvíkov;
Tylonis villa — Tillendorf:
Lomnicz — Lomnice.

Dodatek.

Odumírání biskupství.

Administratoři biskupstvífi'

Když se bouře válek husitských poněkud utišila. bylo
rstaré převorství Svitavské středem rozptýlených, zbylých kapi
ztulárů Litomyšlských. '

Za života vypuzeného biskupa Aleše byl administratorem
biskupství Svitavský převor Jan Masný. Brzy po smrti
biskupa Aleše kol r. 14-39 stal se biskupem Matěj. řeč.
Kučka. rodák Česko-Třebovský, a byl r. 14-41na sněmě Basi
'lejském na biskupství posvěcenfl) papež jej však nepotvrdil.
jelikož r. 14-41 sněm Basilejský nebyl již legitimní.

Roku 144-3 byl farářem v Mostě. a světil nějaký oltář.“l
Zemřel kol roku 1449. aniž by došel papežského potvrzeni.

,) Kde není jiný pramen nuznačen. vzala jes! zpráva z „Časopisu katolického
duchovenstvo". roč. 1645. str. 429. podaní: od Teplského kupilulóra Smeluny. &
: ..Blehovčslu", roč. 1880. str. 578, podaná od prof. Vacka — obojí podle nespo
lehlivčho Pešiny.

& A. 1441 ego Mathias dictus Kuczkn de Tribovía bohemicoli ordinelus sum
in epum. Luthomysl. et provisus pcr s. Consilium Bosilicnse. cxominutus per Reverend.
in Christo Pull-em cl Dominum Johannem. presbylcrunl Cardinalem tit. s. Sixli. el
consecrnlus per Rever. in r. alrem Slephunum. epum. in . . . .. el alhiam.
pum. in . . . cl Johannem. epum. in . . . anno uelalis mene 4-7. (..Včslnik č. ukodemie'.

roč. 1869. str. 451) 
s A. 14-43 hoc oltnre cnnsecrnlum est per Reverend. in Chr. patrem Malhium.

-e um. Luthomýsl.. (unc gubernnlorem parcelu. ene. in Ponte. (Dlabačova sbirka. dle
_jakéhosí orignálu)
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Byl—liv nějakém právním poměru se zbytkem konventu. jest
neznámo.

Benediwkt podle Dešiny byl prý při korunovaci krále
Ladislava r.1451'> též Benedikt, převor Svitavský a admini
strator biskupství.)

Jan Ruina r 1463;
Eliáš. administrator 1468.
Jan Bavor, 1474—1481, opat Loucký a biskup Lito—

myšlský. (1474 „Eliáš převor. Martin Kustos. Jan Torvartl.
kantor, Jan Flikspicz. školastik. Jan. plebán v Ujezdě, Mikoláš.
správce v Radiměři a celá kapitula řeholních kanovníků kathe—
drálniho chrámu v Litomyšli" zvolili v klášteře Louckém tam—
ního opata Jana Bavora za biskupa: zvolený volbu přijal
s podmínkou. když podrží opatství; papež jej potvrdiť)

Martin. 148I—1490; patrně hořejší kustos.
Eliáš. po druhé. hořejší převor, administrator diecése;-.

r. 1490 byl farářem v Jindřichově Hradci. kde užíval ponti—
tikalií, jež mu Martin kustos a Arnošt školastik. „represen
tující kapitulu Litomyšlskou". do Hradce zapůjčili. (Roku 1491
Beneš z Valdštejna, probošt Olomoucký, žádá jménem kapi
tuly Litomyšlské Jindřicha z Hradce. aby hned po smrti ta—
ráře Eliáše mitru a jiné pontitikalie uchvátila odevzdal opatu
Třeboňskému. jenž bude povinen kapitule je vrátit. — Opis.
Dlabačův ze sbírky Cerroniho XXXVIll)

' Mikuláš. převor, administrátor 1497—1505.
Arnošt, 1509.
Lukáš. 1519—1529. (R. 1425 „Lukáš, převor 5vitavský;.

administrator osiřelého kostela Litomyšlského. ehoř kustos..
Jan školastik. Václav kantor a celá kapitula Litomyšlská"'
pronajali za ročních 16 Horenů biskupu Olomouckému nějaké
grunty špitálu Svitavského. nic sobě ani svým nástupcům ne-
vyhražujíce, „mimo dvě malé zahrádky pro domácí potřebu.
kněze správce omoho (špitálního) obročí, aby si v těchto za—
hrádkách (hortulis) nějaká drobná semena nasili mohl 3)

potomkům starodávných majitelů velkého panství zbyly
dvě malé zahrádky.

Volfgang, asi od r. 1532—1554; viz vedle.

1) Čermák. Dremnnslrnti. str. 100.
"') ermňk tamt.. str. 200—201, cile Annales Draemonstr.ll..18.
a) Dlubuč. ze sbírky Ccrroniho, XXXIX.



Poslední kapituláři, David a Jakub.

„Ve jménu svaté a nerozdílně Trojice, Amen. My bratři
řádu a zákona premonstrátského, biskupství Litomyšl—
ského jakožto v rozptýleni po válkách Táborských byt svůj
majíce v městě Svitavách v markrabství moravském, já kněz
David, starší bratr a kněz Jakubf) pozůstalíbratřipo
knězi Vo'ltgangovi, administratoru, na místě všeho
konventu téhož zákona. oznamujeme tímto listem. jakož jest
již dotčeného kněze Volfganga. administratora našeho Pán
Bůh z tohoto světa smrtí povolati ráčil, & my bratři nemajíce
jiného útočiště jinam. než k prelatu vrchnímu svému a kon
ventu kláštera Hradiště, tak. jakž jsou předkové naši již od
dávných Ict tyto všecky časy jsouce v rozptýlení po válkách
'l—áborských čínívali, tolikéž jsme se zachovali a ze vší povin
nosti utekli jsme se k ochraně Velebného Otce. kněze Beneše,
opata kláštera Hradiště. prelálu svému. knězi převorovi a
všemu konventu téhož kláštera. k spolubratřím našim milým,
a to obzvláště v tomto: jakož po smrti již dotčeného kněze
Volfganga. administratora našeho. měšťané Svitavští nepama—
tujíc'e na to, což jest dobré paměti kněz Volfgang. správce tej
fary. ne jakožto farář. než vlastní kollator dvaceti
a dvě leta mezi nimi pracujíc. slovem B. sloužic. jim do
brého učinil, bez všeckéhopráva privilegia naše-. klenoty
i všecken statek po něm jako administratoru našem, zůstalý
se, uvázali a to sobě pobrali. Ale my podle povinnosti své
a professí nechtíc. aby to duchovenství jakým nepobožným
obmyslem k roztržení přijíti mělo. jakž zákon. řád a poslu—
šenství nám káže. před Veleb'ným knězem Benešem. opatem
a konventem jeho již dotčeným se postavivše o tom jsme
zprávu dali a prosíme jako preláta a starších našich milých
pro zachování téhož duchovenství, že radou a pomocísvou
nás v tom neopustí. nás ochrání, a to všecko. což k tomu
zákonu našemu náleži a nebožtík kněz Volfgang i jinipřed—
kové naši po válkách Táborských v rozptýlení jsouc v držení
svém mčli. státi. pracovati a “nás spolubratří své obhajovali
budou. poněvadž oni. kněz Beneš. opat vejš dotčený iskon—

1) Archivéř Brandl sdělil v Pamět. Arch. V. 303. že r. 1572 stal se opatem
Velehradským Jakub Bělský z Bělé. doktor práv 5 Olomoucký & Litomyšlský ka
novník. jenž jako opet zemřel 20. prosince 1587. .le-li to onen ..knčz Jakub" vedle
staršího bratra DaVido jmenovaný. byl posledním členem konventu Lilomyšlského.
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ventem svým jakožto hlava a vrchnost naše jsou a vždycky za
předků svých pod jejich poslušenstvím a řeholou i také pro—
tessí jednostejně jsme stáli a stojíme. a nic jináče v čem nej—
méně od nich vrchnosti pravé naší a v Dánu Kristu spolu
bratři našich odstoupiti nechceme. než k nim se přiznáváme.
jakožto poslušní a pořádní bratři. i nýbrž, jestli by nás Dán
Bůh z tohoto světa smrtí povolati ráčil. bud že by ta pře
dotčená o pobrání privilegii i jiných spravedlností našich k vy
konáni přišla aneb nepřišla. tedy aby bez všelijakého odporu
každého člověka místo tomu dáno bylo. že vejš dotčený kněz
prelát s konventem svým & spolubratřími našimi všecku tu
moc mají a na věčnost míti budou jako pořádně a posloupně
volení a pošlí bratři zákona Litomyšlského. tak dobře bez
nás jako při přítomnosti naší o to o všecko při Jeho král.
Milosti. při jeho Milosti knězi biskupovi i při páních Stavích
království Českého aneb markrabství Moravského před právem
duchovním. nebo světským še soudili. jednati, umlouvati a
s tím činiti jako jednostejni spolubratři a nerozlučitelného kon—
ventu vrchnost naše.

Tomu na svědomí my svrchupsaní bratři. kněz David a
kněz Jakub. nemajíce na ten čas pečeti své konventské po
pobrání těch Svítavských. připrosilijsmeVelebnýchotců.
kněze Mikoláše. probošta kláštera Sternberského. kněze Miko—
láše. probošta Lanškrounského. kláštera Všech Svatých na
předhradí Olomouckém a kněze Kašpara. převora kláštera
Kartouského též na předhradí Olomouckém, že jsou pečeti
své na místě našim k tomuto listu přivěsili sobě i konventu
i budoucím potomkům svým bez škody. Jenž jest dán a psán
na klášteře Hradišti v pátek před Sv. Trojící. od narození Syna
B.Tisícího pětistého padesátého čtvrtého počítajícf)

A5 v též době odevzdali oni 2 poslední Litomyšlští kapitu—
láři faru Svítavskou biskupu Olomouckému. sami se uchýlili
do kláštera Hradištského a záhuba díla Břetislavova, Vladi—
slavova. Zdíkova a Karlova byla dokonána.

1) Opis Dlebačův ze sbírky Cerroniho. Cod. XLl.



Konečná úvaha.

Jak z předcházejícího vypsání jest zřejmo, byl majetek
duchovenských ústavů veliký. nebot jak tomu bylo v_krajině
zdc popsané. tak tomu bylo poměrně i v ostatních Cechách.
Tím však majetek tento nepřestával býti majetkem národním:
na veřejné (státní) potřeby přispívalo duchovenstvo jako každý
jiný, ne—lívíce; někteří panovníci — pověstným vtom ohledu
byl zvláště král Jan. jehož kasy a kapsy byly stále prázdny
——považovali majetek duchovních ústavů za nějaký nevysý
'chající pramen svých příjmů. až je na mizinu přivedli: uži—
vatelé tohoto zboží byli. až na nepatrné výjimky. synové
národa. a vedlo se jim dobře jen tehdy. když se ostatnímu
národu vedlo také dobře. ale vedlo se jím zle. když s ná
rodem bylo z.le. zvláště v časech nepokojných, a to bylo
často; každý přítel i nepřítel považoval každý duchovenský
ústav za jakousi tajůplnou schránku veškerého blahobytu. a
proto především naň měl namířeno: věda, umění, chudinství.
školství byly téměř výhradně vydržovány „ze záduší“; státní
vláda, jež nyní veškeré školství zmonopolisovala, ne'starala se
ani dost málo. jsou—li vůbec nějaké školy a v jakém stavu.
jen v některých městech přispívali rodiče něčím na vyučování
jejich dětí, jež nebyly vydržovány v zádušním internátě: inter
nistům přilepšovali obyvatelé pouze tím. že jim o výročních
větších svátcích u_clílelí dárky za zpívání od domu k domu:
i na dotaci University Pražské hojně duchovenstvo přispělo:
poddaným na panstvích duchovenských vedlo se poměrně
lépe. než na panstvích jiných, takže povstalo přísloví: „pod
berlou dobré bydlo."

proti posvátné zásadě. že „dědictví Ukřižovaného“
(patrímoníum Crucitlxi). zač majetek církevní považován byl.
jest dědictvím chudých, se duchovenstvo neprohřešovalo.

Tolik jest: jisto. a také to. tuším. nikdo nepopírá. poně
vadž nemůže, že ochuzování národa našeho začalo zabráním
vlastně'rozchvácením a bezúčelným rozplýtváním majetku cír
kevního.



S'lr.

Omyly v tisku.

10.. 5.116"de shoro správně: o „apuslošcném koslclc". mislo .,spuslošcných
kosie lic

00.. 22. řádek shora správně: 0 kapli. mislo v kapli.
79., 1. řádek zdola správně: 1252—1321.mislo 1232—1321.

. u Studence 1405 správně: Sigmund a bralři. mislo Sigmunda brolři.
02..uDobronic:1352 mísiol
95.. u Zvoněiovn r. 1411: Šlěpán2 z Lochů. míslo z Locku.

Prravnov věnován k pohledu 1566. nikoliv 1506
106.,ó . řádek zdola: z Dušeiova místo z Dušušvoa.
186.. 7. řádek shora správně: Zbudovice. míslo Močovice.
167.. 8. řádek zdola: biskup Tobiáš zemřel 1296. nikoliv 12
169.. u Kralovic palřily kupilule Vyšehradské 1aké:5e1ěvire n71hr1dovnce

222.. 8. řádek shora správně: osmova. misío Kosmo7na.372.. 2. řádek zdola správně: před 1357.nikoliv1
4-19.. 8. řádek shora správně: od doby králové Hradecké, misío Króluvěluadecké.
4-26..1. řádek zdola správně: vyvodil, mislo vvsadiL
464., 2. radek shora správně: 11-Hoslinného. míslo a Hoslinněho.
587.. k r. 1391 správně: „z valče .mislo z .. hvulic".
588.. 2. řádek shora správně: žákům. mis!o řa'ůmd

Sir. 370. Libice. Vršovci byli na Libici zahubeni r. 1108. nikoli 1003.
Sir. 430. r. 1365 plebán Machnrias odešel z_Holohlav do Osic. nikoliv

do Asle'

V druhé polovici knihy jesi lišlěno časlo kmelci, mislo správného kmeci:
saazeč o své uimě se nedržel korek!(ury



Rejstřík míst kostelních.

Sírana
Abšlorl', Palič. .
Abersbach 560
A ba ? . 486
Aběnice . . . 194
Alberlivilla. v. Vilčiovice.
Anbrecliíicc . . . 453
Aldašin

Babice 5l3
Bakov. 262
Banín . : . 692
Bedřichovice 216
Bče ry . 464
Bělá. Brod 90
Bělá. Kam. 372
Bělá. Hradec. 447
Bělá. polič. . . . 694
Benálky Siarě . ' 356
Benálky Nově . 356
Beřonice . 494
Bernarlice 557

eřice 40
Běstovice. 561
Běslvina 160
Bezdědice 360
Bezděz 352
Bezno 354
Bližkm . 510
Boharyně . . 498
Bohdaneč. Šlčp. . 200
Bohdaneč. Hradec. . 437
Bohuslavice . 523
Bohušin . 540
Boianov . 650

165
Boleslav Mladá 252 269
Boleslav Siurá . 344
Borová. Brod. . 86
Borové. Dolič. . 690
Borovnice 205
Borovsko 200
Bořeiov 367

oseň 337
Bošin 387
Bozkov 306
Bousov 330

Sirana
Božanov : . . . 586
Božeiov . 119
Božidom . 676
Bračice 157
Bra 483

randýs n Orl 571
ranišov 115

»rankovice. v. Měchovice.
v. u avec.

ranné l'lor.
runná Dol. 480
ranní: . . 314

Brnišlč 312
Brcd Čes ' 6
Brod Něm. 75
Brod Zelezny 304
Brodec 364
Broumov . . . 591
Brusnice. Hradec. 453
Brusnice. Dvor. 555
Březina . . 335
Březno
Břisivi 58
Břišlě .
Bučice 155
Bučina . . . 674
Budiměřice . . . 393
Buchperk . . . 93
Buky Slnré . . . 546
Buky Mladé . 547
Buřenice . 120
Byloovany . . 647
Bydžov Slarý 492
Bydžov Nový 516
Bychory 240
Bykáň . 153
Bylany 19
Byslrá . 689
Byslřice . 476
Byšice 451
Býšlě . 452
Bzí 303

Cerekev Nová. . 103
Cerekev Dolni . 114
Cerekev Hor. 118

Sirena
Cerekvice. Hradec. 451
Cerekvice. Polič. . 686

irkvice. ásl. . 147
Cuclav, v. Sudislav.

Čaclwl'ín . 83
Časlav 137
Časlolovlce 566

ečelice 286
Čechliie 196

eiky . 368
Čenkovice . 703
Čermná. Dobruš. . 538

ermná. Dvor.. 558
Čermna. Lanškr. 703
Černčice . 526
Černikovice . 537
Černilov . 428

esiin 194
Číhošť 83
Činěves , . 388

isla. Kamen. . 370
Čislá. Jičín.. 483

Dašice 639
Dumnik ov . 701
Debrnik. v. Třebešice.
Deb . 268
Dešlneá. Měln. . 294
Dešlnri. Dohruš. 541
Dělenice . . . 271
Divvišo . l
Dlouhá Ves uŠlapa

no Brod. 89
Dlouhá Ves. Krátká

& . . . 'Dlouh 93
Dobenin 530
Dobronice 92
Dobrouč Dol 703
Dobrouč llor. . 704
Dobrovice 259
DobrOvilov . 162
Dobruška 519

o rý-. . 537
Dobřany . 539
Dobřeřm . . 15
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Slrana
Dobřenice . . . 431
Dobřichov 39
Dohaličky 427kz...... 373
Jolany. Jič. 467

Dolany. viz Kaplice .Menši.omešin . . . 1
Drahobudice . . . 44
Drulwraz . 468
Dražice .' 362
Drobovice 170. 184)říleč...... 424
Držkov..... 305
DubČesat..... 340Dubá mč 289

Dubá lelruad?Šlčp 226Duben . . 443
Dubnicec..... 317
Dušeiov..... 108
')vůr Kral. . . 542
)ýmokury . . . . 383

Ercllulovice 198

Grol, v. Hrádek.
runla . . . 140

Habr...... 79
1'obřino..... 450
l'emže . . . . 575
l?ennersdorf . . . 272
l'ernlec..... 123
l'eřmaři..... 144
l'eřmanice. Čásl. . 161

eřmnnire. Hradec. 433
přumnirp MýL 668

L ' . 587
"leřmanův Městec 653
Hlavice . . . 335
Hlavno Koslel. 291

iinsko 679
Hnálnice..... 576
Hněvčeves . . . . 448
Hněvkovice . 204kov..... 204
Hodkovice 302

olire 663
Holohlav) 430Honbice..... 643
Horky. Kour 11
Horky. asi 142
Hořepmk 118ořice..... 436
Hořičky..... 536
Hořiněves . 447
Hoslinne . 549
Iloslovice 638
Hoštalovice . . 654

redec Král. . . . 407

Sir
Hrádek-Chlístovice
Hrádek-Odranec
Hrádek. (čp.
Hrádek. Hradec.. ' ,
Hrádek-Ciro! .
Hrádek. Dobruš.
Hradešín : . . .
Hradišlě-Hródek u

Vlašimč
llradišlč Mnicbovo.
Hradišlč u Král. 

Dvoru. . . .
Hradišlsko. Bydž. .
Hrásko, viz Kanino.Hronov.....
Hrusice . . .Hrušlice.....
Humpolec . . . .

ChrebusyChleny.....
Chlialovice-Hrůdek

Inlum. Hradec. . .

Chrouslovice . . .
hrudim

Chřenovice . . . .

Jabkenice . . . .

Slrann
Jablonná. Jabl. . 310
Jablonná. Lanškr. . 704
Jablonec Něm. . . 309
Jablonec es. . 339
Jakub sv . . 154
Jankov . . . 193
Janovice Uhl.. Kouř. 43
Janovice crv.. čsl. 164
Janovice. .
Jnnšdorl'..... 691
Jaroměř..... 419
Jaseni..... 429
Javorník..... 556
Javornice 58.0
Jedlová . 689
Jeníkov. Česi 156
Jeníkov. Šlčp 217
Jeníkovice 458
Jenšovice. Tum. . 304
Jenšovice, Mýl. . . 681eřice..... 442
Jclřichovo Ves. Dil

(ersdorl' . . 688
Jesenik..... 395
Jezbořice 635
Jezeřany..... 244Ježov...... 108
Jičín . . 460
Jičin Slnrv 490
Jilemnice 484
Jindice..... 52
Jiří sv.. Lhola. Mýl. 671liřie....... 105
iral ..... 318

Ivanovice (Vejvanovice ..... 641
Kácov..... 23
Kadlín..... 367
Knlišlř 106Kalná...... 478
Kamenice Trhovo . 646
Kamenice u Rychn

ur u . . 682
Kanina “ 292
Kaplicevělši.sv.Jiří.

hrud. 648
Kaplice menší. sv.

Marck. Chrud.Karle...... 691
Kateřina SV.. Čásl. 170
Kaleřinu sv.. Polič. 694
Kalusice . . . 358
Kbely...... 236
chlov . . . .' 196
Kelzelsdorl' . . . . 688

(: ru y 253. ...... 146
Knapovec 702



Sirena
Kněžice..... 491
Kniřov 674
Koclěrov..... 552oči...... 655
Koiice...... 143
Kolese..... 253
Kolin. mčslo 229

olin lerý . 245
omárov . 664
onárovice 247
ončice..... 254

ionecchlumí . . . 468
Konojedy 37
Konrac 220
Konrelice 316
Kopidlno 489
Korouhev . 689
Kosmonosy 267osf...... 343
Kostelec n. lesy 41
Koalclcc. Jič. 65
Koslelec Červený . 525
Kostelec n. .Orl. . 564
Kostelec Vrbelův . 645
Koslelec u Heřm.

Měsíce . 652
Koslomlol) 390Košelice..... 116
Košice..... 18
Kounice..... 14
Kouřim..... 1ovnň...... 359
Kovanice 28
ozly...... 290

Kozmice..... 211
Kozohlody . . 161
Kozoiedy, Kouř. . . 46
Kozojedy. Bydž. . . 495
Kožly 208
Královice 189
Krásná Hora 104
Krásná Lipa 273
Krelonohy 431rčin ..... 522
Krchleby..... 147
Krněvice 452
Krounů l'lornní 679
Krounó Dol. v. Olru(lov...... 679
Kr y .Krsovice..... 23
Krucemburk 79

ru . . . . . 360
Krupá. Čůsl. . . . 81
Krupá. Kamen. 370Krušina..... 281
Kruly..... 32
Křečhor..... 233
Křeselice 144

Sirena
Křesín..... 112ří....... 57
Křinec . . 382
Křivsoudov . . . . 188
Kříženec..... 342
Kunemil..... 96
Kunětice . . . 425
Kunvald..... 577
Kunžveld . . . 701
Kurovody . . . 365

'Kulnů Horu . . . 131
Kvčlná . . 692

Lenov . . . . . . 550
lanškroun . 699 u 705
Lnnžov, v. Poličeny. ,
Lužany 679Ledeč...... 207
Lepeiowce 634

lis 518
Lclóřovicc . . 301
Lliolu u Poděbrad. 57

Lhotu ve Vizderholci 58Lh.olu . 513
Lholn Král..zHradec. 458
Lhole u sv. Miko

láše v Boru. viz
sv. Mikoláš.

Lhota u sv. Jiří. viz
sv. iři.

Lholn na Sruhě. viz
_ ru .Libáň...... 271

Libčany . 421
Libčice . - 450
-iběchov..... 291
-ibenice..... 140
_iberec . . . 272
-ibchuvn Čes. 569
-ibchevn Něm 570
-ibice, Brod 77
Libice. llnvraň 378
_ibkove & 115
-iblice..... 280
-ibošovnce 328
-ibouň 219
_ibšlál 484_ibuň....... 476
_ično...... 574
-idmnň..... 122
-imberk..... 692
.lpnice..... 109
-ipollice..... 149
-iskowcc 5'10
-llomyšl..... 593
-ilrbnchy 687_obeč...... 372
.och....... 146
.ochynice . . . . 434
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Sirena
Lomnice..... 474
LOSCRÍCC..... ' 90
Lošnny----- 231-oučen..... 386
-oukov. Rečic. . . 120
-oukov, Turn. . . 304
..oukovec . . 304
-uková. Turn. . 309
_ouňovice . . 221, 227
..ovčice..... 503
.slilJoř..... 32
„Šlčni...... 210
_ucibořice . . . .
-učice. Brod. . . 81
-učicc. Bydž. . . . 505
-učine Hore . . . 508_uh ..... 512
-ukovo 700
-uknvec. 114
Lukavec. Koslel 580
Lukavice 582
Lušlěniee 263
Lužany..... 472Luže..... 680
Lužec...... 515
Lysá...... 330
Machov..... 539

akov 675
Melejovice 47

ulín . 130
Mnlolice..... 23
Morkovice 153
Markvartice 333

_ Marliukovicc . . . 588
Mařenice . 319
Mcely . 387Mečižlř..... 371
Medonnsy . . 294
Měchněiov 197
Měchovice.Zálabi u

0 no 251ční ..... 274
Měslec Král. . . 493
Melličany . . . Í 514Mezilesí..... 114
Meziříčí . . . . 429Mičov...... 653
Michalovice. Čásl. 164
Michalovice, Bole

slavsko . . 262_n 271
Mikoláš sv.. Čésl. . 158
Mikoláš sv. Chru

dimsko . . 7ikulč..... 693
Mikulovice . . . . 655
Milelin..... 433
Milevicc . . 439
Mimoň



Slranu
M udá . . 270

M adčiov .. . . 327
M adkov . 582
M acločnv . . 673
M azovice . . . 472

' L ' Kouř. . 49

i '- ' Šlčp. . 210
Mohelnice . . 327
Morašice. Chrud. 652
Morašice. Polič. 690
Moravany 639Mšeno..... 353
Mukařov. Kouř. . . 45
Mukařov. Hradišf. . 338
MyloV ys. . . . 656
Mýto Staré 667

Načerac..... 224
Nadslav 479
Náchod..... 521
Nasavrky 647
Nebovidy 237
Nebuiek 287
Nedělislě 435
Nechanice 443ekoř...... 581
Nemojčeves 481
Ncpřívčc..... 329
Nesvacnly 213
Neuslupov 191Nlžkov..... 91
Nová Ves. Kol. . . 254
Nová Ves. Jič. 475
Nová Ves u Bělo

ra u . . . . 472

'Nudvoiovice 307
'Nymburk 375

Ohnyišfany . . . . 497'Okn...... 368
Okrouhlice 219
Okřcsuneč 156
Oleška. Volešec 48

_lešná. vor. . . 550
Olešnice Zlatá . . 305
Olešnice pod levi..... 486
Oleanicc pod Koúem..... 487
Olešnice. Dobruš. . 538
Olešnice. Dvor. . . 559
Ondřeiov 21nšm ..... 113
Opalovnce 398 a 458

Opocčc..... 532Orli . 579

Orlice.á Orlik. 583..... 319
sek"a...... 331

Slrona
OSCIIILC ' 257

sice . 424
Oskobrhy 395
Oslrožno 480
Oslřelín ,. . . . 664

Oslrovi. nUslrbi.Lan5 rou
Olradovlliviz Krouna

Dol.
Olryby 206
Ouvaly . . . . 58 '
Oužice . . . . 44
Ovčáry . . . 247

Paběníce . 170
Paka Slarú . 476
Paka Nova . 462
Pankrác. v. Jílrava.
Pardubice „628 a 636
Pardubičky . . . 637
Pálek . . . . . 383
Pařízov . . . 170
Pečka . . . . . 477
Pečín . . . . . 578
Pečk 238
Pelhřimov 102
Perarec 679
Perlollice 209
Pelrovice. Čásl. 161
Pelrovice.51ěp. . 214
Pelrovice. Hradec. . 428"
Pilínkov . . . 548
Písečné 577
Plaňany 37

asy . . 263
Plalenice . . . . 662
Ples 441
Plolišlč 665

něv 248
Pněvice 141
Polipsy 218
Podčbr ady . 3
Podlažice klášler . 619

farní kosle 644
m 3

Podveky 36
Pohled 95 a 97
Police . 7589'
Poličany. Lanžov 441
Polička . 684
Polna 76
Polom 80
Poniklá
Popovice 211
Poříčany 51
Poslupice 222

olčhy 157
Polšlcin . . 576
Pouchobrady 651

Sirena
Pravnov . 95'
Pravonín . 224
Probluz 423
Proseč 676
Prolivanv 159
Praslavice 303

řcdhradi 241
Předměřice . ' 267
Přelouč 634
Přepeře 299
Přepychy . . . 527
Příbram Uhel. . 163
Přibyslav . 84
Přibyalavicc . 169
Přísloupim 29
Psúře 212
Psinice 388
Pyšelv 15

Radošin. v.l'1radešin
Radhošť. 62
Radim 469
Radoňov 89

anů 679
Radoun 293
Radošovnce 192
Rosoc \ 246
Rolaie 33
Řalboř 241
Řalenice 24
Šalmčrlce 219
Řeišice 261
Řobousv 463
Íohemce 455
ohozec 309

Rohozná . 692
lŠokylnice u Liberce 272
Rokylnice. Koslel.. 578
Rokylnik . . 56
onov. a.sl . . 159

Šonov hrad. Brod. 96
Rosice . 425
Íosice Vladycké 643
oveň. 664

Řovny. Kour 52'
ovny; Řeči: 121

?ozhovice 633
?ozloklaly 10

zlok 465
Rožďalovice 394

lynč . 541
Šudollicc 704
Íumburk 7,2
Ruprechlice. Turn. 308
Ruprechlice. Broum. 587
Rybitví . . . . 325
Rybna Něm. 577
vana Neb . 2
Rychnberk.Liberk. 579



Slruna
' Řychnov. Řečic. 113
Rychnov. Turn. 309
Š'yclmov, Kosíel. 563
Rýnnrec . . . 106
Íynallice . 318

. lečeňany 143
.ečice 100
cčičku 101
ulic: 662
epín 282
\epniky 676
etová 701
ilonice . 331

.lacsku 60
.. učuny 224
. umšina. . 334
. ány . 252

ázm & . .. 65

. elzmnice. v. Třemošná.647
cdlcc 171
cdružlce 437
eify 556
elmice 252
ememn 693
emřice 258
emice 22
>cmily 307
emin 454

. emonice ' 432

. enožaly . 115
ezemice. Turn. 302

. ezemice, Chrud. 625
kólu . . 117
kůlu hrad .
kulice Něm. Čibuz 426
kolice es. . 23
kulice klášler.
Kou' 70

Skalsko 357
Skoremcc 573
Skorkov 364
Skuč 680
Skuhrov,Čásl.. '82
Skuhrov. Dobruš 527
Slulinu V.. Bydž. . 496
Slalinu M.. Bydž. . 492
Slolino. 013. 573
Slolinu. v. Plotiště.
Slatiňany 648
Slavoňov 537
Slavošov 203
Slepolice 639

livno V 356
Slivno M 369
Sloupnice 672
Sluveč 506

Slrann
midar) 508
mrček 651
mrčna 1.15
mrdov 77
mřic'no 485
nčl 107
občice . . . 516
občsm _ . . . 212
obolku . 336 u 343
olcč . . 326
olnice 528
olopyskv 55
opolnice 581
opoly 88
mulice 199
rul) . 666
lukory 265
lará . . 264

. lurů Voda . 500
larkoč . 147
Iurkov 535

. lěžery 423

. lojicc 654

. lolnny . 651

. lrukofin. Stračov . 453
lrenice . . “361

. . 263
lřímelice Hor.. 38
lřímelice Dol.. 59
lu encc . . 80
Iudenku . 261

. lusyně . . . 159
udo ěř. . . . 371
uchů. Kriesdorl . 315

iuchá. Hradec. . 454
uclisluv, Cuclnv . 572
UClldUl . . 152
vulé Pole 404
vébořice 313
věli 439
včllá 78
věllá Slaré . 340
včlló. v. Dub.

. vídnice . . . 648
vmčuny . 654
voiunov . 693

. vojšice . 25
vrulku _682

. ýčin . 261

inchov . 567
„chčnbuch . 320

iroký Důl . 685
krumníky 54
kvorec _. 60

vrňov . . . 51
lupcnov, Brod. 85
lupenov. Slčp. 215
nnov . . 588

Šlrnnn
. Slčpanice 487

Slčpánov Šlčp. 187
Slěpénov. Mýl. 680
Sternberk 226

lěli . 2%
Sloky . . . . 92
Šlolmíř. Žilomiř 19

Tchoiv 221Telec . 694
Tchořov. Chořov . 148

e lice 587
Teplišovnce 205
Tismice 34
Trojowcc 642

s 343
Trpín 689
"lrslěnice. . 687
Trulnov měslo . 543
Trulnov !. . 545

. 615
Třcbcchovicc .
Třebešice. Debrnik 218

ře ešov . . 532
Třebelín 214
Třebonín . 150
Třebosice 635

řcbová Cca 699
Třebovicc 701
Třebmel. 25
Třemešná Červená . 457
Třemešná Bilé, Vi

kari viln . . 557
Třemošná. Sebra—

nicc. Polič. 685
Tukluly 16
Tuněchody 637
Turkovice . 167
Turnov 296

ýn 478
Týnec n. l. 235
Týnec. Bolesl. 259
Týnec Hrochův . 641
Týnišlě 574

Úbysluvicc . 463
clašin. v. Aldašin.

Údrnicc . 466
Uhersko . 662
Uhřínov . . . . 584
Ulezd Vys. u Tře

bechovnc . 438
Ujezd Svaloiunský. 472
Újezd. Bydž. . 511
Úiczd Hor. u Trosck 488
Ujezd Dol. u Trosek 483
Ujezd Bílý . . 534
Uiczd u Puky . 474



_ Sirena
Ujezd. Mýl. . 683
Ujezd. Pulič. 685
Ulibice 470
Umyslovice . 391
Upice . . . 530
Usobi . . 107
l_lsli n. Orl. 702
Uslrašin . 121

Vamberk . . . . 558
prno . . 500
Varnsdorf . . 272
Varlenberk . . . 315
Vavřinec . . . . 49
Včelákov . . . . 646
Veleliby . . . . 334
Velenka . . . . 28
Vclelov . . . 210
Veležice . . . . 505
Velim . . . . . 250

Veliny . . . 664
Veliš,y Šlčp . . . 211
Veliš. Jič. . 483 490
Verneřovice, Do

bruš. 540
Verncřovicc. Broum- 592

eseh 507
Velzvclcl 272
Vicemilice 141

i ice 149
Vidim . . 295
Vidonice . . 455
Vikari villn v. Tře

mošná ilá.
Vilemov .166 u 178
Vínec. . . 360
Vilémovice 152
Vílěiovice 693

ilice . 17
Viznov . 589
Vlaslibořice . 301
Vlašim 190
Vlčice . 552
Vlčipole . 339

Sírane
Vlkaneč . . . . l66
Vlkov . . . . . 494

Voděrady. Kouř. 26
Voděrady, Dobruš.. 529

Voinin. Mčslec. . 102Voislavice . . . 1
Volelice . .
Vraclav . 550
Vračovice - . 673

. . . . 198
Vrulisluvice . . . 273
Vrbčan) ' . 30
Vrbice .
Vrchlabi 557 a 558

ršec . 499
Vřešl'ov . 556
Všeborsko 329
Všebořice 208
Všejumy - 392
Všeň . . 332
Všestary . 4-42
Všelaly . . . . 287
Vtelno, Měln. . . 281
VÍelno nad Jizerou

(Krnsko . 363
Vy uň . 59
Vyskeř 333
Výkleky 389
Výprachtice . 704
Vyskydnó Něm. 109
Vyskyclná Čees 117
Vysočany. 515
Vysoká. ČásL 145
Vysoká. Mčln. . 285
Vyaoké, Turn. . 306

Záboří. Kol 250
Záboří. Mčln. 290
Záhornice 491
Zahrádka 119
Zákruvi 538
Zňkup . . 313
Zúlulfiy v. Měcliovice.

536 Žumberk .

Sirena
rŽaluňov . . 455
rÍámrsk 665
ilósmuky . 27
.Žbraslevice . 201
.Žbyslcv 157
i'býšov 169
Ldebuzeves . 213
. .dechovice . 167
4 delin 364
. dialuvicc 217
Adoňcv 586
..cbin ' 486
rlerčice 258
A-hoř . 217
rÍibohÍavy 239

.!ru . 202

.Žvlrclrcc hrocl 271
rÍv e . . 448
.Ivončiov 92

Žabonosy 36
nclěř 554

Žumberk. . 571
Ždánice. Kouř. 50
Ždánice. Hradce. 4-40

dir . . . . 551
Žďárec. Žďárec 95
Žehúň . . 235
Žehusnce . . . 146

elev . 122 u 123
Železnice . . 475
Žeúloky 542
Žěbřídice 317
Zelilinck. 704

'. 40
'Žilomiř. V. Šlolmiř.
Žilovlice . . 393
Živanice . 426
Žiželeves . 444
Žiželice 234
Žleby. 170
Žlunice ' 501


