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Anotace

 

Nejstarší trhová kniha města Prachatice (1581-1665)

Edice Nejstarší trhové knihy města Prachatice je přehledem trhových smluv v městě

Prachatice z let 1581 až 1665. Edice je formou regestáře. Regestář je určitý druh edice,

do níž se zaznamenává pouze část textu,  v mém případě  odsazený text na začátku

kupní  smlouvy.  Vedle  edice  samotné,  práce  obsahuje  stručný  přehled  o  vývoji

městského zřízení a městských knih v českých zemích od jejich počátku do roku 1620.

Následuje rozdělení městských knih v 16. století a v současnosti. Zajímavou kapitolou

je soupis trhových knih 16. století na území jižních Čech. A samozřejmě  pro lepší

zasazení prachatické trhové knihy do kontextu, je v jedné kapitole popsána historie

města Prachatice od jeho počátků do 17. století.

Annotation

The Oldest Prachatice´s Marketbook (1581-1665)

Edition of the oldest Prachatice´s marketbook is a summary of market contracts in the

town Prachatice from 1581 to 1665. Edition is writed by „regester“.  „Regester“ is

some special sort od edition, where´s only part of text, in my case it´s a jumped text in

the start of contract. Except the edition itself, my work contain a concise view about a

development  of town systém and town books in the czech countries from their origin

to year 1620. There succeded a difference of town books in 16th century and in the

present. Interested part is a summary of marketbooks in 16th century in the south of

Czech. And of course for better putting into the context, there´s in one part the history

of Prachatice from the origin to 17th centrury.
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I. Úvod

Městské knihy i spisový materiál patří k nejvýznamnějším a nejcennějším pramenům,

jaké dnešní město může mít. Odráží se v nich nejen jeho historie, ale také způsoby, jak

v minulosti fungovalo. Společenské postavení jednotlivých měšťanů,  rodinné vazby,

přehledy movitého i nemovitého majetku a mnohé další. Městský materiál, ať spisový

či  knihy,  představují  bohaté dědictví  pro každé takové město.  Odjakživa byl  tento

materiál chráněn, leč mnohdy neuchráněn před přírodními katastrofami nebo válkami.

A i  v dnešní  době  je  většina  nejstarších  knih  či  listin  zpřístupněna  veřejnosti  jen

v podobě kopií.

Město bylo pestrou směsicí mnoha společenských vrstev, kde hlavní roli hráli

vysoce postavení úředníci a majitelé nemovitostí ve městě. Právě tato vrstva patřila

zpočátku k jediným, kdo měšťanský titul získala. Měšťané vlastnící movitý majetek

hrají v mé práci ústřední roli. Nejen jejich obchody a podepsané smlouvy, ale rovněž

jejich  sociální  postavení,  profesní  zařazení  a  dědické  nároky  –  to  vše  lze  nalézt

v trhových knihách. 

Trhové knihy mají jako knihy právní povahy velmi vysoký obsah informací o

majitelích  majetku,  jejich  rodinném stavu  a  v některých  případech  obsahují  i  část

jejich rodokmene. Nejsou to tedy pouze knihy smluv, jak jsou mnohdy citovány, ale

také nesmírně bohatý materiál pro studium sociálních vazeb ve městě.

Pramenem k mé práci  se stala  nejstarší  dochovaná trhová kniha uložená ve

Státním okresním archivu v  Prachaticích ve fondu Archiv  města Prachatice.  Mým

úkolem  je  sepsat  regestář  této  knihy  podle  folií.  A  spolu  s přehledem  dalších

jihočeských trhových knih z 16. století se na závěr pokusit o srovnání způsobu jejich

vedení v různých úřadech a jejich vypovídacích hodnot. Všechny jihočeské archivy mi

daly  tu  možnost  do  jejich  inventářů  nahlédnout  kromě  táborského,  jenž  mi  nebyl

zpřístupněn. Rozhodla jsem se trochu přiblížit nejen prachatickou městskou trhovou

knihu, ale i stručný přehled o tom jak městské knihy v českém prostředí vznikaly a jak

se z nich postupně vykrystalizovaly specializované knihy včetně trhových knih.
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Formu jakou jsem si pro svou práci vybrala je regestář. Regestář je určitý druh

edice,  do  níž  se  zaznamenává  pouze  část  textu,  v mém případě  odsazený  text  na

začátku kupní smlouvy.
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II. Historie m ěstského zřízení od jeho počátku do 16. století

Do počátku  13.  století  nemůže  být  žádné sídliště  na  našem území,  kromě  Prahy,

označováno jako město. Na základě výzkumů velká část měst a městeček navazovala

na starší sídliště různých typů. Přechod od „předměstského“ osídlení k městu vykazuje

množství  forem a  neprobíhalo  vždy  plynule.1 Úsilí  panovníků  spolu  s kolonizační

vlnou ve 13. století znamenalo urychlení vývoje původních sídlišť a osad na města.

První  vlna  zakládání  měst  proběhla  v druhém  desetiletí  13.  století.  Tempo,  jaké

v českých  zemích  nasadili  čeští  panovníci,  patřilo  k nejrychlejším  v tehdejší

středověké Evropě.2 Byli to právě panovníci, kterým na počátku jako jediným náležela

pravomoc  založit  město.  Právo  zakládat  města  se  časem  rozšířila  i  na  šlechtu  a

duchovenstvo, neboť ale právo založit město patřilo mezi královské regály, byl nadále

důležitý  panovníkův  souhlas.3 Většina  starších  měst  se  většinou  vznikala  a  byla

zakládána pod ochranou hradu, opevněného kláštera nebo opevněného biskupského

sídla. V českých zemích však hrál důležitou roli trh. I když ne všechny trhové oblasti

pokročily na vyšší úroveň - k městu.4

Města plnila funkci středisek těžby,  výroby,  obchodu a stávala se tak centry

oběhu peněz a zboží. Města byla zakládána dávno před 13. století (Praha či Brno již

v 10. století), většinou šlo o organický vývoj z osad s centrálním významem až později

se  ujalo  zakládání  na  „zeleném  drnu“.  Typické  středověké  město  bylo  většinou

hrazené, bylo právně a správně vyhrazené a fungovalo buď jako samosprávná jednotka

(královská města) nebo jako součást okolního dominia (poddanská města).

Zakladatelem  a  majitelem  královských  měst  byl  panovník,  který  jim  mohl

z titulu svého postavení poskytovat rozsáhlá privilegia. Jejich obyvatelé byli osobně

svobodní a podléhali přímo králi. Během 14. století se královská města rozdělila na

privilegovaná města (Staré město pražské, Nové město pražské, Kutná Hora) a věnná

města (Hradec Králové, Mělník) a na města komorní a města horní.5

1 J. KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998, s. 115.
2 F. HOFFMANN, České město ve středověku. Praha 1992, s. 36.
3 TAMTÉŽ, s. 37; také J. KEJŘ, Vznik, s. 121.
4 J. KEJŘ, Vznik, s. 115.
5 M. CHARBUSKÝ, Řízení měst v historickém vývoji. Pardubice 2003. s. 6-7.
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Poddanská  města  byla  založena  se  souhlasem  panovníka  světskými  nebo

církevními  pozemkovými  vrchnostmi.  Jejich  obyvatelé nebyli  osobně  svobodní  a

museli  vykonávat  běžné poddanské povinnosti  vůči  své  vrchnosti.  Rozdělovala  se

podle  svého  zakladatele  na  města  biskupská  (Český  Brod,  Pelhřimov),  kapitulní

(Zahrádka),  klášterní  (Kladruby)  a  vrchnostenská  či  poddanská  (Český  Krumlov,

Jindřichův Hradec).6 Měšťanská svoboda měla ve všech typech měst dvě roviny – jako

právní  statut  města  a  jeho  měšťanů,  a  jako  osobní  svoboda  měšťanů  (ve  smyslu

svobody v majetkovém právu, dědičném právu či osobním postavení).7

Periodizaci středověkého města můžeme dělit na čtyři etapy. Nejstarší období

bývá vymezeno od počátků vzniku měst do jejich stabilizace a postupného vytváření

městské sítě v 13. století za vlády posledních Přemyslovců. Druhým obdobím je vláda

Lucemburků na českém trůně ve 14. až 15. století, kdy dochází k prvnímu rozkvětu

středověkých  měst.  Na  konci  této  doby  je  patrná  krize  za  vlády  Václava  IV.

Samostatnou kapitolou ve vývoji středověkých měst byla husitská revoluce, jež měla

v mnohém velmi pozitivní vliv na opětovný rozvoj měst, přestože na mnoha místech

byla města ničena nájezdy husitských či královských vojsk. Poslední čtvrtou etapou

tvoří závěr husitství, zejména vláda Jiříka z Poděbrad a poté vláda Jagellonců.8 Raně

novověké město v 16. století – fáze, která se týká této práce – je na vrcholu své moci.

Rozmach a rozkvět  v tomto období je patrný ve všech královských i  poddanských

městech. 

Středověké město nemuselo býti městem jak ho známe v dnešním slova smyslu.

Termínů  pro  středověké  město  bylo  mnoho.  Nejznámější  a  mnohdy  také  nejvíce

klamné označení město (civis) označovalo plnoprávní město až ve 14. století. Další

názvy objevující se na středověkých listinách bylo oppidum, značící menší město nebo

městečko, a villa nebo villa forensis, které označovalo nikoliv jen trh,ale také sídliště

vyššího typu. Právě tak termín civitas nabylo obecného významu až rokem 1232.9

Zakladatel města nebyl samozřejmě jediný, kdo mohl město řídit a spravovat na

toto  místo  byl  dosazen  vrchnostenský  úředník.  Vůči  němu  se  vytvořila  opozice

městské samosprávy, která však pod vrchnostenským dohledem řídila obec. Tyto dvě

6 TAMTÉŽ, Řízení měst, s. 7.
7 J. KEJŘ, Vznik, s. 279.
8 F. HOFFMANN, České město, s. 43.
9 TAMTÉŽ, České město, s. 38.
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hybné síly ve městě  znamenaly postupný vznik propracované městské správy jako

celku.

Dle  pramenů  lze  zachytit  určitý  stav  městské  správy  až  v průběhu  první

poloviny 13. století. Právě v 13. století se spolu s přechodem na peněžní feudální rentu

objevily  první  města,  jejichž  povýšení  na město znamenalo  především zkvalitnění

jejich přínosu pro vrchnost.10 Nejstarší středověká města na našem území byla v první

polovině 13. století Staré město pražské (první zmínka jako o městě je z roku 1234),

Opava  (1224),  Uničov  (v roce  1223  mu  byla  vydána  nejstarší  dochovaná  listina

vydaná panovníkem pro město v českých zemích) nebo Bruntál (existující jako město

před rokem 1213).11

Dvojkolejnost městské správy byla známa již od poloviny 13. století. Vrchnost

si své postavení jistila zřízením funkce  městského rychtáře,  vedle něhož existovaly

jeho poradci –  konšelé,  a  městská obec. Rychtář dohlížel na chod města (především

hájil  zájem  vrchnosti),  tlumočil  všechny  stížnosti  měšťanů  a  zároveň  předsedal

městskému soudu.12 Prvním rychtářem se stával zakladatel města – lokátor. Rychtářský

úřad vrchnost pronajímala nebo jej postupovala do dědičného vlastnictví.13

V městské obci (communitas, universitas civium, Stadtgemeinde) byla většina

obyvatel města. Náleželi do ní měšťané plného práva, kteří mohli provozovat zvolené

živnosti i měšťané menšího práva, zabývající se drobným obchodem nebo řemeslem.14

Jednání  velké  (městské)  obce  však  bylo  velmi  těžkopádné  a  nebylo  lehké  dospět

k společnému závěru.  Velká  (městská)  obec si  proto  ustanovila  zástupce –  obecní

starší. Ti hájili mínění obce a rychtář s městskou radou na ní musely brát zřetel, při

rozhodování o obecních záležitostech.  Ve 14. století  se postupně  začal stírat  rozdíl

mezi  obecními  staršími  a  konšeli.  Konšelé  existovali  již  na  počátku  městské

samosprávy jako přísedící městského soudu. Právě tehdy se konšelé stávali prvními

představiteli městské obce.15

10 R.  NOVÝ,  Soupis městských knih českých  od roku 1310 do roku 1526.  In:Acta  Universitatis  Carolinae.
Philosophica et historica 4. Praha 1963, s. 11.
11 F. HOFFMANN, České město, s. 39.
12 R. NOVÝ, Soupis, s. 13.
13 F. HOFFMANN, České město, s. 258.
14 TAMTÉŽ, České město, s. 261.
15 TAMTÉŽ, České město, s. 262-264.
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V první  polovině  14.  století  se  z konšelů  stala  městská  rada.  Městská  rada

vznikla z s potřeby města se sama vnitřně spravovat. Příslušníci městské rady se dále

nazývali  konšelé  a  ještě  stále  tvořili  poradní  orgán  rychtáře.16 Právem  rady  bylo

vydávat nařízení trvalé platnosti, tzv. statuta. Zpočátku byl v čele rychtář, ale postupně

se  začala  rada  scházet  bez  něj  a  v předsednictví  se  střídali  po  čtyřech  týdnech.

Předseda se nazýval purkmistr (Burgermeister, magister civilium). Nejstarší zprávy o

purkmistru jsou z Litoměřic a Znojma z roku 1298.17

Během  14.  století,  ale  zejména  v  15.  století  začala  být  funkce  rychtáře

oklešťována.  Mezníkem a hybatelem v dalším vývoji  městské samosprávy se stala

husitská revoluce.  Některá města si  rychtáře přímo podřídila  (Praha,  Žatec,  Kutná

Hora,  Litoměřice  nebo  Most)18 a  v  některých  městech  byla  dokonce  rychta  zcela

zrušena.19 Funkce rychtáře byla převážena mocí městské rady stejně  tak jako zánik

centrální  panovnické moci.  Jediným reprezentantem města se stala městská rada a

z jejího středu volený purkmistr. Města se začala osamostatňovat, nabytý hospodářský

a politický význam lze sledovat ve vzniku nových orgánů městské správy.

Změnou v postavení měst se stal rok 1547. Po nástupů habsburské monarchie,

která se snažila zavést centralismus na úkor téměř autonomních měst, se mnoho měst

bouřilo  proti  novému  silnému  panovníkovi.  Protihabsburský  odboj  skončil

katastrofálně a rok 1547 zbrzdil hospodářský růst nejen královských měst.

III. Všeobecný vývoj městských knih na našem území 

Na  otázku,  co  je  to  městská  kniha,  je  odpověď  jednoduchá.  Je  to  kniha  vedená

městským  úřadem  k úředním  potřebám  pro  pojištění  práv  města  a  i  jednotlivých

měšťanů.20 Z diplomatického hlediska je městská kniha písemný pramen primárního

charakteru, jenž je institucionální provenience. Tedy pramen vzniklý přímo v rámci

děje, kterého se týká.

16 R. NOVÝ, Soupis, s. 13.
17 F. HOFFMANN, České město, s. 264.
18 R. NOVÝ, Soupis, s. 15.
19 J. ČAREK, Městské a jiné úřední knihy archivu hlavního města Prahy. Praha 1956, s. 25.
20 V. VOJTÍŠEK, O studiu městských knih českých. In: Výbor rozprav a studií. Praha 1953, s. 53.
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Městská kniha jako historický pramen má základní význam v otázkách, které se

týkají  právního  postavení  správy,  hospodářství  a  veškerého  života  města  a  jeho

obyvatel.21 Instituce  městských  knih  do  českých  zemí  přišla  ze  dvou  směrů:

jihoněmecké oblasti a severního Německa. Městské knihy se vedly podle toho odkud

česká města převzala městské právo při svém založení.22

Před  založením městských  knih  se  v českých  zemích  preferovalo  výhradně

zlistiňování veškerých právních počinů.23 Chceme-li hovořit o vzniku městských knih,

nesmíme  opomenout  jejich  prvopočátky,  jež  neměly  s knihami,  jak  je  známe

v dnešním slova smyslu nic společného. Jde o listiny, které byly stavebním kamenem

nejen trhových knih. Jejich vzrůstající počet byl právě oním hybatelem, jenž zapříčinil,

že se začaly vázat a postupně vést v jedné společné knize, a to podle toho, k jakému

účelu vznikaly.

První listiny se na našem území objevují již v 10. století. Z roku 993 nejstarší

v českém prostředí doložená na našem území byla přijímací listina od papeže Jana

XV., v níž  povoloval zřízení břevnovského kláštera.24 Až v 11. století se u nás objevují

aktivní tvůrci diplomatického materiálu, především v kancelářích panovníka Vratislava

I.  a  biskupa  Jindřicha  Zdíka  v první  polovině  12.  století.  V 13.  století  se  do

diplomatické činnosti aktivně zapojují kanceláře pražského a olomouckého biskupství

a také královská města. 25

 Šlechtické  kanceláře  vydávající  písemnosti  listinného  charakteru  se  u  nás

objevily  v druhé  polovině  13.  století,  kdy  nejvýraznější  byla  kancelář  rodu

Rožmberků.  Právě  ve  šlechtických  kancelářích  pozorujeme  vznik  nového

diplomatického  materiálu,  který  měl  především  účetní  a  hospodářsko-evidenční

povahu.26

V městských kancelářích vznikajících před koncem 13. století se již od počátku

kromě listin prosazoval i nový typ diplomatického materiálu – městské knihy. Ty měly

spíše hospodářkou povahu související se správou majetku.27 

21 J. ČAREK, Městské a jiné úřední knihy archivu hlavního města Prahy. Praha 1956, s. 12.
22 V. VOJTÍŠEK, O studiu městských knih českých, s. 69-72.
23 L. SULITKOVÁ, Vývoj městských knih v Brně ve středověku. Praha 2004, s. 10.
24 I. HLAVÁČEK – J. KAŠPAR – R. NOVÝ, Vademecuum pomocných věd historických. Praha 1993, s. 198.
25 I. HLAVÁČEK – J. KAŠPAR – R. NOVÝ, Vademecuum, s. 199-204.
26 TAMTÉŽ, s. 216.
27 TAMTÉŽ, s. 209.
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Zakládání městských knih v královských městech datujeme do druhé poloviny

13. století. V Praze byla nejstarší městská kniha založena již kolem roku 1280 za krále

Přemysla Otakara II. jeho protonotářem Jindřichem. Jindřich dříve působil v královské

kanceláři, odkud přešel do městských služeb.28 S jeho jménem byla spojena zpráva o

zřízení a vedení pomocné knihy, která měla obsahovat záznamy o soukromoprávních

záležitostech. Můžeme se tedy domnívat, že šlo o nejstarší knihu jako pomůcku nově

se tvořící městské správy.29 Druhou polovinu 13. století můžeme považovat za počátek

organizované městské správy, kdy byly položeny objektivní předpoklady pro vytvoření

příslušných písemností této správy.30 Existence městských pečetí z 13. století  (Brno

1247; Menší Město pražské kolem 1256; Litoměřice 1262; Staré Město pražské 1264;

Jihlava 1268; Havlíčkův Brod 1269; Opava a Olomouc 1271; Klatovy 1289; Sušice

1290 aj)31 zcela jasně ukazuje vyspělost městské správy, zejména v rámci městského

soudu 13. století. Především v poslední třetině 13. století, se nám objevuje zcela nový

jev – zápis do knih. Nejstaršími typickými městskými knihami jsou Radní kniha města

pražského vedená od roku 1310 a Kniha psaná městu Chebu z téhož roku.32

Jak už bylo zmíněno, vznik měst můžeme s určitostí klást do 13. století. Spolu

s jejich  vznikem je  známa i  postava  městského rychtáře.  Rychtář,  byl  královským

úředníkem, který na chod města dohlížel a měl i povinnost ho bránit. Městský rychtář

měl ve své pravomoci řídit městský soud a vykonávat soudní moc ve městě. K této

práci  měl  k ruce  písaře.  Jelikož  městský  soud  vznikl  dříve  než  městská  rada,

písemnosti vzešlé z jeho působení byly starší. Řadíme sem především soudní knihy,

vzniklé z potřeb soudního řízení městského soudu. Soudní knihy si vynutila hlavně

narůstající intenzita městského právního života a zájem rychtáře a přísežných, a to co

se projednává spolu s možností do záznamů zpětně nahlédnout.33

Pro vývoj městských knih ve 14. až 16. století  byla velmi důležitá intenzita

hospodářského  života  a  s ní  související  rostoucí  velikost  města.  Už  ve  14.  století

existoval  rozdíl  mezi  většími  a  menšími  městy,  kdy větší  města  měla  již  některé

28 L. SULITKOVÁ, Vývoj, s. 11.
29 R. NOVÝ, Písemnosti  městské správy v letech 1310-1526. In: Česká diplomatika do roku 1848. Praha 1971.
30 R. NOVÝ, Soupis, s. 17.
31 V. VOJTÍŠEK ,  O pečetech a erbech měst pražských i jiných českých. Zprávy památkového sboru hlavního
města Prahy 8. Praha 1928.. s. 2 an. 
32 R. NOVÝ, Soupis, s 19.
33 J. ČAREK, Městské a jiné úřední knihy, s. 24.
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městské knihy specializované.34 Plně administrativně se tyto dvě velikostně rozdílná

sídla vyrovnala až v 16. století, kdy všeobecně došlo ke specializaci knih v městských

kancelářích.35 Během 14. a částečně 15. století dochází k přibližování mezi knihami

soudními  a radními,  jenž jsou v této době  dvěmi základními  skupinami  městských

knih.36

Rozdělení městských knih

V polovině 14. století došlo k pozvolné specializaci městských soudních knih na knihy

soudní věcí sporných a knihy soudní věcí nesporných. Jejich existence je na počátku

15. století jistá.37 Byly to trestní záležitosti a trhy nemovitostí. Zpočátku byly vedeny

ve formě listiny, ale postupem času se stávaly záznamy stručnější. Počátek novověku

byl typický narůstajícím spisovým materiálem, a to ve všech typech kanceláří,  kdy

většinu z funkcí listiny přebírají knihy.38 Čím více upadala funkce rychtáře, tím více

upadaly i formální zápisy do knih, které byly nyní stručné a věcné. Velkou změnu

přinesla  husitská  revoluce,  kdy  vedení  soudních  knih  spolu  s vedením  soudu  se

dostává do rukou městské rady (v záznamech z této doby je na prvním místě jmenován

téměř vždy purkmistr, případně přísedící konšelé). Ve stejné době začátkem 15. století

se objevuje nový typ radních knih, ve kterých byli taktéž soudní záležitosti. 39 

Husitská  revoluce,  přinášející  i  boje  měšťanstva  s rychtářem  jako  orgánem

královské moci, vedla k oslabení městského soudu. Ukazuje se zde tehdejší rivalita

mezi soudem a městskou radou. Během 15. století tato dvoukolejnost mizí a soudnictví

i  správa  splývají  a  knihy radní  pomalu  pohlcují  knihy soudní.  Znakem měnící  se

vztahu k soudním knihám při  trzích je  už sám vznik  radních manuálů  (či  radních

protokolů),  jež  přebírají  agendu převodu nemovitostí  a  postupně  je  plně  vystřídají

34 R. NOVÝ, Soupis, s. 20.

35 V. VOJTÍŠEK, O studiu městských knih českých, s. 76
36 J. ČAREK, Městské a jiné úřední knihy, s. 24-26.
37 J. ČAREK, Městské a jiné úřední knihy, s. 24.
38 I. HLAVÁČEK – J. KAŠPAR – R. NOVÝ, Vademecuum, s. 216.
39 R. NOVÝ, Soupis, s. 22.
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radní knihy trhové.40 Postupnému vytlačení  soudních knih knihami radními bylo jen

otázkou času. Řízení, které dříve probíhalo zásadně  jen před městským soudem, se

častěji  dostávalo  k projednání  před radu města.  Tím jak kompetence městské rady

narůstala, narůstal i význam městských radních knih.41

Radní knihy existující od první poloviny 14. století se dělily na 2 skupiny. První

skupinou byly radní knihy městské správy, vedené k zajištění práv města jako celku.

Původně  zápisy do knih památných. Druhou skupinou byly  radní knihy městského

soudnictví, zajišťující pojištění soukromých práv jednotlivců. Radní knihy se dělily na

knihy finanční a  správní.  Nejstarší  finanční  knihy měly  berní  povahu a pocházely

z první poloviny 14. století, kdy sloužily k evidenci platů obyvatel pro potřeby města a

evidenci platů  vrchnosti pro potřeby pána města. Finanční knihy byly rozděleny na

berní knihy (tvořící vlastní berní katastr pro každé město),  berní rejstříky (pomocné

písemnosti vzniklé přímo při výběru daní),  účetní knihy (označovaných v 14. století

jako purkmistrovské rejstříky,  purkmistrovské počty)  a  pomocné rejstříky.  Poslední

dva jmenované vznikly z pamětních knih radních a z berního rejstříku a samostatně

existovaly až v druhé polovině 14. století. Správní knihy se objevily dříve, ve větších

městech od poloviny 15. století, ale plnému rozmachu těchto knih dochází až v 16. a

17.  století.  Správní  knihy  byly  vlastně  specializované  pomůcky  administrativní

povahy,  které měly kořeny taktéž v pamětních knihách radních.  Vedle těchto dvou

hlavních skupin se začaly objevovat v průběhu 15. a začátkem 16. století také knihy

statutů a privilegií.42

Zvláštní  skupinou patřící  do  radních  knih  městského  soudnictví  byly  radní

manuály.  Radní  manuály  sloužily  konšelům  k zaznamenávání  všeho,  co  se

projednávalo, co mají dodatečně schválit a co má být projednáno na městském soudě.43

Manuály se dále dělily na manuál autentický (neboli knihy památné) a manuál běžný.

Manuál  běžný sloužil  k zápisům  o  koupi  nemovitostí,  kvitancí,  zajišťování  věna,

sňatku manželů, obligací nebo závětí. V důsledku poklesu významu městského soudu

v druhé polovině 15. století se od manuálů upouštělo a manuály se měnily na knihy

40 TAMTÉŽ, s. 22.
41 J. ČAREK, Městské a jiné úřední knihy, s. 25.
42 R. NOVÝ, Soupis, s. 23-25.
43 J. ČAREK, Městské a jiné knihy, s. 26.
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provizorní (původně manuál běžný) a knihy definitivní.44 Právě knihy definitivní jsou

pojítkem ke knihám trhovým, neboť právě z nich se dále v 16. století diferencovaly

knihy  speciální.  Od  počátku  16.  století  je  možno  pozorovati  dvě  velké  skupiny

městských radních knih – manuály záležitostí sporných a záležitostí nesporných.45

Zatímco pro 14. století se nám dochovalo pouze  necelá stovka městských knih

z celého území Českého království, z období celého středověku jich Rostislav Nový

podchytil na 1170, a to bez knih právních.46 Zpočátku město vedlo veškerou agendu

v jedné či dvou knihách, které byli buď vnitřně rozděleny nebo se veškeré zápisy vedly

psané za sebou. Až během 16. století došlo ke specializaci a městské knihy začaly být

děleny do více knih, dle jejich obsahu a zaměření – tak vznikly samotné řady knih

pamětních, berních, počtů, zápisů, černých, trhových aj.  

V dnešní době dělíme městské knihy do 5 základních skupin: 47

- Knihy památné (Libri memorabilium), 

- Knihy městského soudnictví

- Knihy k pojištění práv města jako celku (kn. městského zákonodárství,

kn. městských financí, kn. městské správy v užším smylu) 

- Knihy k pojištění práv jednotlivých měšťanů (sem náleží i knihy trhové)

-  Knihy  vzniklé  z přenesené  veřejnoprávní  působnosti  města  a  jeho

úřadů.

Právě  v tomto jsou městské knihy cenné,  odráží  se v nich život  města jako

živého  organismu.  Přesný  popis  města,  hospodářské  i  právní  poměry  ve  městě,

genealogické  přehledy  jeho  obyvatel  či  soudobý  místopis  –  to  vše  lze  vyčíst

podrobným studiem městských knih.  Městské knihy jsou produktem života města!

44 TAMTÉŽ, s. 26.
45 V. VOJTÍŠEK. O studiu městských knih českých, s. 76.
46 L. SULITKOVÁ , Vývoj, s. 68.
47  F. ROUBÍK - A. HASS – J. KOLLMAN – Z. FIALA, Slovníček archivní terminologie. Praha 1954, s. 22-23.
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IV. Trhové knihy 16. století v     jižních Čechách   

Tato kapitola je malým přehledem o tom, jak to s trhovými knihami vypadalo v 16. a

částečně  i  v 17. století  v jižních Čechách. Předem musím upozornit,  že přestože je

historie jihočeských měst velmi bohatá a barvitá, administrativní materiál ve formě

městských knih je mnohdy velmi kusý. Jelikož se v mé práci zaměřuji hlavně na knihy

trhové i v této kapitole tomu nebude jinak. Nechci nijak podceňovat hodnotu ostatních

materiálů z té doby, ale z důvodu nezabřednutí do přílišné hloubky, jsem zůstala věrná

jen knihám nesporného soudnictví ve věci pojištění majetků měšťanů.

Město České Budějovice je od svého založení ve 13. století centrem jižních

Čech. Nejstarší materiály jsou datovány do počátku 14. století.  Fond Archiv města

České Budějovice je velmi rozsáhlý a bohatý na veškerý kancelářský materiál od listin

až po spisový materiál.  Z knih nesporného soudnictví v 16. století jsem vybrala pouze

knihy  trhových  smluv  pro  měšťany  města  České  Budějovice,  ale  poněvadž  je

jihočeská metropole v dnešní době známa v poněkud větším měřítku, v poznámkách je

stručný  přehled  trhových  knih  dle  vsí  na  tehdejším  budějovickém  panství  (jsou

uvedeny pouze trhové knihy, jenž začaly být vedeny v 16. století).48 

V polovině 16. století ležela na území dnešního okresu České Budějovice pouze

tři  městečka:  Nové Hrady,  Trhové Sviny a  Týn  Nad  Vltavou.  V Nových Hradech

existovala  Gruntovní  kniha  města  Nové  Hrady  1581-1639.  V  Trhových  Svinech

chronologicky  uspořádaná  Gruntovní  kniha  (1574)  1588-1663  a  podle  domů

uspořádaná Kniha trhová 1589-1660. V Týně  nad Vltavou nejsou evidovány žádné

trhové či gruntovní knihy z této doby.

Celkem  9  knih  trhových  smluv  pro  měšťany  města  České  Budějovice  je

uloženo v Státním okresním archivu v Českých Budějovicích ve fondu Archiv města

České Budějovice.49

- Kniha trhová a dlužní na majetek města (1508 - 1551), inv. č. 1120

48 Trhové knihy vesnice Kněžské Dvory (1540-1654); trhové knihy městská a šosovních vesnic pro panství
budějovické (1508-1549); Liber I. contractuum rusticorum (1530) (1539-1617); Liber II. contractuum rusticorum
(1560-1623); Liber III. contractuum rusticorum (1580) (1595-1715); Liber IV. contractuum rusticorum (1592)
(1602-1755); Liber V. contractuum rusticorum (1385) (1555-1556).
49 K. DVOŘÁKOVÁ, Prozatímní inventář Archivu města České Budějovice, České Budějovice 2006.
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- Rychtářská kniha trhů a smluv (1512 - 1540), inv.č. 1099, sign. D155

-  První  kniha  trhových  smluv  (Liber  primus  conractuum  civilium)  (1529  -

1575), inv.č. 1121, sign. D117, 1629.

- Druhá kniha trhových smluv (Liber secundus contractuum civilium) (1531 -

1615), inv.č. 1122, sign. D118, 1645.

- Třetí kniha trhových smluv (Liber tertius contractuum civilium) (1570 - 1607),

inv.č. 1123, sign. D119, 1598.

-  Čtvrtá kniha trhových smluv (Liber quartus contractuum civilium inceptus

Anno 1597 finit A. 1607) (1580 - 1636), inv.č. 1124, sign. D120, 1658.

- Pátá kniha trhových smluv (Liber quintus contractuum civilium inchoatus A.

1612 finitus A. 1622) (1592 - 1647), inv.č. 1125, sign. D121, 1600.

- Šestá kniha trhových smluv(Liber VI. Contractuum civilium ab anno 1618)

(1606 - 1681), inv.č. 1126, sign. D122, 1647.

- Desátá kniha trhových smluv (Libri contractuum civitatis Budvicensis, Knihy

trhové města Budějovic Českých 1541. Renovatum Leta 1683 dne 4. Maii, Liber

X. contractuum civilium ab anno 1683) (1540 - 1560 a 1692 - 1769), inv.č.

1130, sign. D 139, 1602.

Město Třeboň, je právě oním městem, o kterém jsem se zmínila výše. Právě

zde městská kancelář a její materiály dostaly rány osudu v podobě několika požárů.

Nejcennější písemnosti města Třeboně - listiny privilegií, městské knihy, pečetidlo a

peněžitá  hotovost  -  byly  nejen  pro  svůj  hmotný  význam  uchovávány  se  zvláštní

pozorností v truhlici uvnitř radnice. Bohužel to byla právě  radnice, která válečnými

pohromami a požáry trpěla nejvíce. Požáry z let 1562, 1618, 1723 a 1781, byly velmi

ničivé, zejména dva posledně jmenované. Důsledkem bylo, že z knih městské správy

vedených v zájmu města do roku 1850 se zachovaly jen 2 krátkodobé kopiáře z první

poloviny 17.  století.  Stejně  je tomu tak u knih vedené v zájmu obyvatel.  Nejstarší

dochovanou knihou je gruntovní kniha až z roku 1665. Knihy vedené v zájmu obyvatel

– především knihy smluvní, pozůstalostní, kvitancí, dlužních úpisů a podobně – tvoří

souvislejší řady až od poloviny 18. století.
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U fondu Archiv města Třeboň jsem udělala výjimku a čerpala také z listin a ze

spisového materiálu. Ale i z tohoto materiálu jsou dochována pouze torza, z nichž se

dochovalo 8 listin o prodejích různého majetku už ze 14. století a dále jen několik

smluv  o  darování,  podstoupení  či  rozprodání  ve  spisovém  materiálu  z období

předmagistrátním (1367 - 1793).50

Město Jindřichův Hradec bylo tržní osadou již ve 12. století, kde jeden ze

synů  Vítka z Prčic,  Jindřich, založil  nad soutokem řeky Nežárky před rokem 1220

hrad. V roce 1294 byl Jindřichův Hradec stále popisován jako oppidum, ale již 1319 se

mohl pyšnit přízviskem civitas. Po vymření pánů z Hradce, se panství ujmuli v letech

1604-1691  Slavatové  a  po  nich  Černínové.  Stejně  jako Třeboň,  tak   i  Jindřichův

Hradec  zasáhl  požár  roku  1607,  kdy ušetřena  nebyla  ani  městská  kancelář  uvnitř

radnice.  Další hlubokou jizvu na administrativních materiálech zanechala třicetiletá

válka – ať už jde o devadesátiletou mezeru v radních manuálech (od roku 1620  do

roku 1711) nebo o úplnou absenci smolné knihy a účetních knih z let 1538 až 1749.

Nejstarší  ojediněle  zachované  písemnosti  z 16.  a  17.  století  jsou  bez  jakéhokoliv

záznamu  městské  kanceláře.  Můžeme  se  tedy  jen  domnívat  zda  přežily  živelné

pohromy a války, či si je neponechal některý z pracovníků kanceláře v bezpečí u sebe

a poté nevrátil zpět. Mimo knihy týkající se pojištění majetku měšťanů, zde existují

jednací listiny o měšťanech a jejich majetku (7 listin).51

Čtyři knihy k zajištění práv a majetku měšťanů a poddaných města Jindřichův

Hradec jsou  uložené ve  Státním okresním archivu  v  Jindřichově  Hradci  ve  fondu

Archiv města Jindřichův Hradec.

- Městská kniha o prodejích domů  a pozemků, kniha veruňků (1485 - 1531),

inv.č. 150, sign. 161, č. knihy 81.

- Městská kniha trhová (prodeje domů)(1520, 1570 - 1572), inv.č.  155, sign.

162, č. knihy 85.

50 V. FILIP,  Inventář Archivu města Třeboň (1367-1952).  Třeboň 1976. Uložen v Státním okresním archivu
Jindřichův Hradec.
51 Inventář Archivu města Jindřichův Hradec (1372-1945 [1953]), Jindřichův Hradec 1963.
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- Knihy přípovědí a smluvní nové (1570 - 1617), inv.č. 212, sign. 186, č. knihy

142.

- Kniha stará gruntovní (Horní Skrýchov, Nová Olešná, Višňová) (1588 - 1614),

inv.č. 213, sign. 169, č. knihy 143.

Město Písek. Celkem pět knih trhových je uloženo v Státním okresním archivu

v Písku ve fondu Archiv města Písek.52

- Kniha trhová (1536 - 1590) založená 1538, inv. č. 5, sign. (stará) 4.

- Kniha 1538 - 1690 barvy kaštanové, inv. č . 6, sign. (stará) 5.

- Knihy žluté trhové 1545 - 1588, inv. č. 8, sign. (stará) 7.

- Knihy městské zápisné domovní založené roku 1584 (do 1681), inv. č. 9, sign.

(stará) 8.

- Knihy městské zápisné neb gruntovní registra žlutá 1586 – 1693, inv. č. 10,

sign. (stará) 9a.

Město  Mirotice bylo  staré  tržní  městečko  již  od  roku  1251,  se  správním

střediskem na hradě Zvíkov. Do husitských nepokojů patřilo městečko pod královskou

komoru.  Od roku 1431 bylo královskou komorou zastavováno šlechtickým rodům.

Mezi  nejvýznamnější  patřily  páni  z Rožmitálu  (1469  -  1544),  Rožmberkové  nebo

Švamberkové (od 1575). Za nadvlády pánů z Rožmitálu se Mirotice staly poddanským

městem. Na přímluvu pana Zdeňka Lva z Rožmitálu udělil král Vladislav II. městu

v roce  1499  právo  držet  výroční  trhy.  V roce  1610  se  mirotičtí  vykoupili

z poddanství,ale  po  vpádu  pasovských  roku  1611  se  již  v roce  1614  vrátili  do

poddanství Hořice z Prostého. Třicetiletá válka město zpustošila a po válce bylo město

v majetku mnoha majitelů.53

Dvě knihy pozemkové a důchodní jsou uložené v Státním okresním archivu v

Písku ve fondu Archiv města Mirotice.

52 A. SEDLÁČEK, Inventář Archivu města Písek, Písek
53 A. MEŠANSKÁ - L. CIHLA, Inventář Archivu města Mirotice (1499 - 1945), Mirovice 1990.
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- Kniha smluv I (Registra všelijakých zápisův, smluv i kvitancí) (1451) 1531 –

1638, inv. č. 99, sign. II B/1, č. knihy 94.

- Kniha smluv II (Registra všelijakých zápisův, smluv i kvitancí založená léta

1603,  (1586) 1603 – 1730, inv. č. 100, sign. II B/2, č. knihy 95

Město Mirovice vzniklo v polovině  13.  století  na králův popud a podléhalo

královské komoře. Po husitských bojích bylo město připojeno ke královskému panství

zvíkovskému.  Od roku 1431 jej  měli  v zástavě  Rožmberkové a Švamberkové pod

jejichž nadvládou se město stalo plně poddanské. Po dělení švamberského panství se

město  Mirovice  stalo  součástí  orlického  panství.  V roce  1542  zde  byly  založeny

městské knihy. 54

Dochovala se pouze jedna trhová kniha, která je uložena v Státním okresním

archivu v Písku ve fondu Purkmistrovský úřad a magistrát Mirovice.

- Kniha trhu,  svatebních smluv,  obligací,  přípovědí  a  právních  narovnání (1542 -

1724), inv. č. 40, sign. II.31, č. knihy 31.

Město Strakonice.  Nejstarší zmínka o Strakonicích je z roku 1235, kdy byl

jmenován  první  majitel  a  patrně  i  zakladatel  Bavor  ze  Strakonic.  Již  v roce  1243

daroval část hradu i okolí řádu Johanitů.  Ti se zde usadili  a následně  svůj  majetek

rozšiřovali. Na město byla ves povýšena za Bavora III. v roce 1315 (ačkoliv již v roce

1308 se mluví o měšťanu strakonickém). Do roku 1402 měly Strakonice dvě vrchnosti.

Světskou,  Bavory  ze  Strakonic  a  v osmdesátých  letech  14.  století  Zdeňka  Lva

z Rožmitálu, a církevní, v podobě řádu Johanitů. Právě v roce 1402 koupil řád i druhou

polovinu hradu a města.  Rokem 1420 se Strakonice stávají  sídlem velkopřevorství

řádu po zničení jeho sídla v Praze na Malé Straně.Během husitských válek se město

ubránilo i Žižkovi. Za velkopřevora Jana z Rožmberka byly městu postaveny pevné

hradby a získán znak. Roku 1539 získaly Strakonice od Ferdinanda II. Habsburského

právo pečetit  červeným voskem. Třicetiletá válka neměla  pro Strakonice tak vážné

54 J. TOMAN, Inventář Purkmistrovský úřad a magistrát Mirovice, Mirovice 1976.
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devastující  důsledky jako v jiných  městech.  Přestože  v roce  1620 podléhalo  město

královské komoře Fridricha Falckého, bylo po Bílé Hoře 1621 vráceno Johanitům. 55

Stejně  jako  snad  všechna  raně  novověká  města,  nebyly  ani  Strakonice

ochráněny před ničivými požáry. Zároveň neustálá změna radniční budovy zapříčinila

velkou mezerovitost materiálu především do roku 1850.

V Státním okresním archivu ve Strakonicích ve fondu Archiv města Strakonice

jsou uloženy dvě trhové knihy.

- Kniha pamětních zápisův (trhová) (1404) 1501 – 1711, inv. č. 66, č. knihy 39.

- Kniha trhová 1603 – 1724, inv. č. 66, č. knihy. 40.

Archiv města Blatná ještě nebyl zpracován. Fond je uložen v Státním okresním

archivu Strakonice.

S  městem  Volyně se  poprvé  setkáváme  v 14.  století,  kdy  bylo  v rukou

pražských  knížat  Přemyslovců.  Boleslav  II.  daroval  město  pražskému  proboštství

spolu  s rozsáhlým  majetkem  v Pošumaví,  čímž  se  Volyně  stala  zbožím  pražské

kapituly. V roce 1299 povýšil probošt Oldřich Volyni na město a daroval jí mnoho

privilegií. Za husitských válek se města zmocnil Jan Žižka a jen díky knězi, který po

celou  dobu  spravoval  panství,  Mikuláši  z Tourové  byla  městu  navrácena  stará

privilegia  císařem  Zikmundem  Lucemburským.  Díky  Zikmundovým  privilegiím

mohlo město užívat  zelený pečetící  vosk a řídit  se právy královských měst.  Císař

Zikmund zastavil město Volyni Přibíku z Klenové a město se z této zástavy vykoupilo

až  za  vlády Jiříka  z Poděbrad.  Velkopřevorové  vládli  městu  až  do  roku  1621.  Za

třicetileté  války bylo  pražské kapitule  navráceno arcibiskupství  a  město Volyně  se

vrátilo pod správu metropolitní kapituly.56

Tři  trhové knihy se nalézají  ve Státním okresním archivu v Strakonicích ve

fondu Archiv města Volyně.

55 K. KUMCIPÁL, Inventář Archivu města Strakonice (1367 - 1947)l, Strakonice 1990.
56 K. KUMCIPÁL, Inventář Archiv města Volyně (1370 - 1945), Strakonice 1988.
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- Gruntovní kniha (Registra obecní ) založená 1551 pro město Volyně (1551 -

1615), inv. č. 43, č. knihy 34.

- Knihy městské založené 1581 a 1582 pro město Volyně (1581 - 1631), inv. č.

44, č. knihy 35.

- Knihy městské založené 1617 pro město Volyně (1617 - 1684), inv. č. 45, č.

knihy 36.

Město  Bavorov,  nejstarší  zmínky jsou  z listiny  Přemysla  Otakara  I.  z roku

1228. Existují legendy o vzniku města, ale dle skutečných událostí založil Bavorov

Bavor III., jako nejvyšší maršálek Království českého. Po jeho smrti se ujal panství

nejmladší z bratrů, Vilém Bavor. Právě ten uzavřel sňatek s Markétou z Rožmberka.

Tento  akt  je  považován  za  velmi  důležitý  milník  v historii  města.  V roce  1350

podstoupil Vilém část svého panství spolu s Bavorovem právě Rožmberkům. Rokem

1355 povolil král Karel IV. výstavbu hradu Helfenburg v nedalekém okolí Bavorova.

Bavorov  tímto  přestal  být  sídlem správy  panství,  ale  rokem 1357  se  stal  trvalou

součástí helfenburského panství. Ve 14. století získal Bavorov královské právo (1361)

a Helfenburg se stává opěrným bodem katolické církve. Rokem 1473 se helfenburské

panství stává zbožím – Vok z Rožmberka ho prodává mistrovi českého převorství ve

Strakonicích Janu ze Švamberka. Po mnoha dalších majitelích je v 16. století panství

spolu  s Bavorovem  již  opět  v rukou  Rožmberků.  V roce  1552  král  Ferdinand  I.

Habsburský dal  Bavorovu právo pečetit  červeným voskem.  Petr  Vok  z Rožmberka

roku 1593 prodal panství helfenburské městu Prachatice, které Bavorovu roku 1607

potvrdilo  všechny  jeho  privilegia.  Po  Bílé  hoře  1621  město  Prachatice  přišlo

konfiskací o celý majetek včetně Bavorova. Darem krále Ferdinanda II. Habsburského

se město Bavorov dostalo pod nadvládu Jana Oldřicha z Eggenbergu.57

Jediná trhová kniha je uložena v Státním okresním archivu ve Strakonicích ve

fondu Archiv města Bavorov.

- Kniha trhová pro město Bavorov (1562 - 1730), inv. č. 76, č. knihy 55.

57 J. OLEJNÍK, Inventář Archiv města Bavorov (1361 - 1952), Strakonice 1984.
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Nejstarší zmínka o  městu Vodňany je z roku 1317, na město bylo povýšeno

nejspíše  Přemyslem  Otakarem  II.  v 13.  století.  Vodňany  mělo  postavení  města

poddanského, ale podléhalo úřadům hospodářským a purkrabským. Jan Lucemburský,

nejspíš  z hospodářských  důvodů,  roku  1336  potvrdil  městu  veškerá  stará  práva  a

daroval mu právo mílové, svobodného obchodování, cla, mýta z povinného průchodu

zboží a jiné. Krok, který král učinil byl taktéž proti rozpínavosti pánů z Růže. Dopady

to mělo rychlé, již roku 1395 přepadl Vodňany Jindřich z Rožmberka, vůdce Panské

jednoty. Roku 1419 obsadil město Oldřich z Rožmberka, ale poté co bylo zpět dobyto

Janem  Žižkou,  staly  se  Vodňany  opěrným  bodem  husitů.  Po  roce  1434  zůstaly

Vodňany věrny husitství a postavily se na stranu Jiříka z Poděbrad. I  nadále vedly

Vodňany  boje s Rožmberky, k uklidnění došlo až po smrti Jiříka z Poděbrad. V roce

1472 král Vladislav II. Jagelonský potvrdil městu všechna privilegia a roku 1499 mu

udělil  právo pečetit červeným voskem. V protihabsburském odboji v 1547 odepřely

Vodňany poslušnost Ferninandovi I. Habsburskému a postavily se na stranu českých

měst.  Trest  následoval  v podobě  zbavení  veškerého  majetku  a  privilegií.  I  ve

stavovském povstání 1620 se město postavilo na stranu českých stavů. Ale po obsazení

vojsky Maxmiliánem I., byly Vodňany velmi drancovány. Samozřejmě  po Bílé hoře

následovaly  tresty  a  zbavení  svých  dosavadních  práv.  V roce  1623  bylo  město

Vodňany  spolu  s helfenburským  panstvím  darováno  generálovi  Baltazarovi

Marradasovi.58

Celkem  šest  knih  trhových  je  uloženo  v Státním  okresním  archivu  ve

Strakonicích ve fondu Archiv města Vodňany.

- (Kniha trhová) 1481 – 1499, inv. č. 431.

- (Kniha trhová) 1499 – 1524 (1537), inv. č. 432.

- (Kniha trhová) 1524 – 1546 (1561), inv. č. 433.

- (Kniha trhová) 1548 – 1562 (1570), inv. č. 434.

- Kniha trhová 1562 – 1603 (1617), inv. č. 435.

- Liber emtionum et venditionum 1603 – 1648 (1665), inv. č. 436.

58 P. SLAVÍČKOVÁ, Dílčí inventář Archiv města Vodňany (1336 - 1880), Strakonice 2000.
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S  městem  Český  Krumlov,  či  spíše  s jménem majitele  hradu  Witigem de

Chrumbenowe se poprvé setkáváme v listině z roku 1253. Byli to právě Vítkovci, kteří

kolonizovali  jižní  Čechy a v místě  Krumlov založili  hrad.  Z osady u hradu během

padesáti let vyrostlo město. Dle nejstarších listin z roku 1274, poukazující, že Krumlov

již v té době měl svého rychtáře, se můžeme domnívat, že Krumlov byl založen spolu

s hradem.  Do  roku  1302  byl  Krumlov  v rukou  krumlovských  Vítkovců,  po  jejich

vymření se města, hradu i panství ujali Rožmberkové. V listině Jindřicha z Rožmberka

z roku 1309 je Český Krumlov poprvé nazýván civitas.  Ve 14.  století se po zisku

mnoha  privilegií  z rukou  rožmberských  pánů  město  nebývale  rozvíjí  a  rozrůstá.

Nejdůležitější privilegium získali krumlovští od Petra z Rožmberka v roce 1347 a to

právo měšťanské.59 Od roku 1481 získal Krumlov od krále Vladislava právo pečetit

červeným voskem a v roce 1494 získal od bratrů Rožmberků královské právo.60 V roce

1602 prodal Petr Vok Český Krumlov císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Po Bílé hoře

bylo povstání českokrumlovských proti císaři potrestáno a prodáno rodu Eggenberků.61

Na území Českého Krumlova existovala dvě  samostatná poddanská města –

vnitřní  město  Krumlov  s vlastní  správou  a  podhradí  Latrán  bez vlastní  správy.

Soupeření  obou měst  vyvrcholilo  v 16.  století  a  skončilo  rokem 1555,  kdy Vilém

z Rožmberka obě města spojil v jedno.62

V Státním okresním archivu v Českém Krumlově jsou ve fondu Archiv města

Český Krumlov uloženy čtyři trhové knihy z 16. a částečně 17. století.

- Kniha trhových smluv I (1512-1550)

- Kniha trhových smluv pro vnitřní město s indexem II (1540-1578), inv. č. 336,

sign. BII2d, staré označení BIVb.

- Kniha trhových smluv pro vnitřní město s indexem III (1579-1601), inv. č. 337,

sign. BII2d, staré označení BIVb.

- Kniha trhových smluv pro vnitřní město s indexem IV (1601-1629), inv. č. 338,

sign. BII2d, staré označení BIVb.

59 Inventář Purkmistrovský úřad Český Krumlov (1347-1791 [1883]).Český Krumlov 1978 .
60 J. TRACHTOVÁ, Městská kniha trhová 1540-1578 a vedení knih v městské kanceláři města Český Krumlov
v druhé polovině 16. století. Praha 1987 (= diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), s. 5-6.
61 Inventář Purkmistrovský úřad Český Krumlov (1347-1791 [1883])
62 J. TRACHTOVÁ, Městská kniha, s. 5.
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(Následuje plynulá řada trhových knih  pro vnitřní město a od roku 1601 také pro

Plešivec, Rybářskou ulici a Horní Bránu, a pro Latrán. A to až do 18. století. )

Hrad a osada Rožmberk nad Vltavou byl založen již v polovině 13. století a

stal se sídelním místem vrchnosti až do založení města Český Krumlov ve 14. století.

Hrad  sloužil  jako  správní  středisko  rožmberského  panství  a  spolu  s panstvím  byl

v jejich rukou až do roku 1611. V letech 1611 až 1619 byli majiteli Švamberkové a po

Bílé hoře ho získal generál Buquoy. První zmínka o hradě a jeho okolí je z roku 1262,

kdy oblast obývalo především německé obyvatelstvo. Rokem 1362 získal Rožmberk

královské právo města Písku od bratrů z Rožmberka. Není známo kdy byl Rožmberk

jmenován městem, ale roku 1362 byl jako město již nazýván. K dalšímu rozšíření práv

města  Rožmberk  došlo  roku  1514  králem  Vladislavem,  který  městu  udělil  právo

mílové, právo výroby sladu a vaření piva a jiná.63

Ve státním okresním archivu  v Českém Krumlově  jsou  uloženy  dvě  knihy,

týkající se městských trhových knih v 16. století a pojištění práv měšťanů.

- Pozemková kniha trhová a sirotčí města Rožmberk ([1580] 1635-1678), inv. č.

28, č. knihy 6.

- Pamětní kniha ([1362] 1836-1945 [1949]), inv. č. 23, č. knihy 1.

(v pamětní knize jsou zmíněny zpětné zápisy k historickým událostem)

Město Vimperk.  První zpráva pochází z roku 1263, kdy v listině  potvrzující

donaci pražského biskupa Jana, vystupoval jako svědek obyvatel Vimperka. Založení

vimperského hradu se datuje již před rok 1263 (hrad vznikal pravděpodobně v letech

1260-1263). Po krátké držbě Bavory ze Strakonic, se Vimperk dostal do majetku rodu

Janoviců. Od přelomu 14. a 15. století se panství spolu s městem objevuje v majetku

Kaplířů ze Sulevic. A to až do konce 15. století, kdy se majetku ujmuli páni Malovci

z Chýnova. Během husitských válek bylo město dobyto a vypáleno. Při stavovském

povstání v roce 1547 se město postavilo proti králi Ferdinandu I., jako sankce bylo

město  Vimperk  spolu  s panstvím  zabaveno.  Roku  1553  bylo  město  prodáno

63 V. MAŠKOVÁ, Inventář Archiv města Rožmberk nad Vltavou (1361-1945 [1949]), Český Krumlov 1988.
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královskou  komorou  Jáchymovi  z Hradce,  který  následujícího  roku  panství  prodal

panu Vilému z Rožmberka. V roce 1601 rožmberský pán Petr Vok vimperské panství

prodal  Volfu  Novohradskému  z Kolovrat.  Po  smrti  Kolovrata  byl  jeho  majetek

rozdělen mezi dědice, kteří pro zadlužení museli město i panství v roce 1630 prodat

rodu Eggenberků.64

Ve Státním okresním archivu v Prachaticích je ve fondu Archiv města Vimperk

uložena pouze jedna trhová kniha.

- Kniha trhová na domy a smluv svatebních (Liber domorum fundorum de Anno

1629) (1548-1670), inv. č. 116, sign. II-94.

Nejstarší  spolehlivá  zmínka  o  městu  Netolice pochází  již  z 10.  století.  Po

vyvraždění Slavníkovců v roce 995 se jejich panství, spolu s hradem Netolice, zmocnil

rod Přemyslovců. Ve 12. století sídlil na hradě knížecí správce a netolický hrad byl

střediskem  územní  samosprávy.  Ve  13.  století  se  Netolice  dostaly  do  majetku

zlatokorunského  kláštera  a  mniši  založili  vedle  trhové  vsi  i  městečko.  V husitské

revoluci se Netolice postavili na stranu Husitů. Neshod mezi pány panství a králem

využil Oldřich z Rožmberka, který roku 1420 získal zlatokorunský majetek do zástavy.

Tomu byl majetek  přiznán roku 1437 na doživotí. V sedmdesátých letech 15. století se

město Netolice dostalo do držav Jindřicha Roubíka z Hlavatce, ale už v roce 1457 bylo

opět prodáno Rožmberkům. Roku 1601 prodal Petr Vok panství císaři Rudolfu II. Při

stavovském odboji v roce 1619, bylo město dobyto generálem Dampierrem a tři roky

nato Ferdinand II. daroval Netolice rodu Eggenberků.65

Ve Státním okresním archivu v Prachaticích ve fondu Archiv město Netolice je

uložena jediná trhová kniha. 

- Kniha trhová na domy (1594-1631), inv. č. 357, sign. II-347.

Město Prachatice. Historii  města Prachatice jsem podrobněji  popsala v další

kapitole.

64 V. STARÝ, Inventář Archiv města Vimperk (1424-1946), Prachatice 1981.
65 J. KREJČOVÁ, Inventář Archiv města Netolice (1495-1964), Prachatice 1990.
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V Státním okresním archivu v Prachaticích ve fondu Archiv města Prachatice

jsou uloženy pouze čtyři knihy trhové.66

- Registra smluvní (1530-1560), inv. č. 380, sign. II-330.

- Kniha smluv a porovnání (1592-1635), inv. č. 381, sign. II-331.

- Kniha trhová na domy (1581-1665), inv. č. 383, sign. II-333.

- Kniha smluv trhových na domy (1617-1670), inv. č. 384, sign. II-334.

V. Fond Archiv města Prachatice 1373-1945 (1960)

Písemnosti  města Prachatice se vždy ukládaly,  stejně  jako jinde,  na radnici.  První

zmínka  o  jejich  uchování  v radničním domě  je  z roku  1554.  Roku  1571,  kdy  se

dostavěla  nová  budova  radnice,  se  i  písemnosti  přestěhovaly  na  nové  místo.

Nejvzácnější exempláře – listiny, privilegia, statuta – byly uzamčené v truhle. Stejně

jako Prachatice, tak i městské archiválie utrpěly velké škody po dobytí města 1620

generálem Buquoyem a posléze v roce 1641, kdy do Prachatic vpadli Švédové.

První  popis  všech dochovaných archiválií  se  dochoval  z roku  1640.  Soupis

obsahoval veškerou agendu města od jeho vzniku do roku 1640, včetně poznámek o

porušení  písemností.  I  přes  nárůst  agendy  městského  úřadu  velmi  klesala  péče  o

archiválie. V 18. století dokonce prachatický purkmistr žádal knížecí úřad v Třeboni o

66 V. STARÝ, Inventář Archiv města Prachatice (1373-1960), Prachatice 1967.
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peněžitou částku z důvodu, aby mohl městské písemnosti nechat uspořádat. Přes dvě

stě let sídlil  městský archiv v budově  nové radnice. Po roce 1850 vznikl na radnici

okresní soud. Archiv se musel uskromnit a jeho veškerá agenda byla přesunuta do

nevyhovujících prostor, kde byla uložena spolu s agendou okresního soudu. Až v roce

1901 byl archiv přenesen zpět do budovy staré radnice. Netrvalo ale dlouho, a už dva

roky  poté,  po  vzniku  městského  muzea,  byl  archiv  přestěhován  do  jeho  prostor.

V budově  městského muzea,  spolu s jeho agendou, byl  městský archiv  až do roku

1945, kdy byl  opět  přestěhován do budovy staré radnice.  Nové budovy se archivu

dostalo  až  v roce  1998,  kdy  se  Státní  okresní  archiv  přestěhoval  do  nových

vyhovujících prostor v ulici Vodňanská čp. 329.

První  pořádání fondu Archiv města Prachatice započal  v roce 1945 Ladislav

Pilát, ale úplně byl fond uspořádán až v roce 1965 profesorem Václavem Starým. 

Fond obsahuje : celkem 50 listin (1492-1794), 527 úředních a účetních knih

(1373-1945),  146 pomocných knih  (1788-1945),   196 kartonů  spisového materiálu

(1564-1945) a 7 pečetidel z 16. až 20. století.67

VI. Stru čná historie města Prachatice v     období vzniku knihy.  

Již osada Staré Prachatice vznikla při obchodní cestě z německého Pasova. Na základě

výzkumu, který proběhl v roce 1971 v místním hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla,

byly  objeveny  pozůstatky  původního  starého  románského  kostela.  Dle  výsledků

výzkumu byl kostel datován do 12. století. Zároveň nebyla ani vyloučena možnost, že

kostel vznikal již na konci 11. století.68 Nejstarší nepřímá zpráva o území dnešních

Prachatic je nám dochována v listině z 10. dubna 1010, kdy německý císař Jindřich II.

daroval klášteru v Niedernburgu v Pasově rozsáhlá území včetně hraničního hvozdu.69

Jmenovitě jsou (Staré) Prachatice uvedeny jako vesnice v listině krále Vratislava II.

z roku 1088.70

67 V. STARÝ, Inventář Archivu města Prachatice (1373-1945 [1960]),  Prachatice 1967.
68 V. STARÝ, Prachatice a Jan Neumann. Prachatice 1997, s. 16.
69 TAMTÉŽ, s. 16.
70 TAMTÉŽ, s. 16.
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K významnému nárůstu obchodu Čech s Německem došlo za pasovského biskupa Oty
z Lonsdorfu  (1254-1265),  který  zde začal  budovat  sídlo  a  středisko  obchodu,  kdy
obnovil cla a mýta. Vše na základě právního zabezpečení z roku 1256, které stanovilo
pevné základy obchodu a díky němuž se cesta z Pasova do Prachatic stala během 13.
století  jednou z nejvýznamnějších obchodních cest  v jižním Německu.71 S nárůstem
potřeb  obchodníků  i  kupců  vznikla  nutnost  vybudovat  nové,  větší  a  modernější
centrum  obchodu.  Prachatice  náležely  vyšehradské  kapitule  (stejně  jako  klášter
Niedernburg v Pasově), která se spolupodílela na růstu obchodu se solí a zároveň ho
velmi podporovala.

Založení nového města Prachatice došlo na přelomu 13. a 14. století. Již 22.

července roku 1312 král Jan Lucemburský svěřil  právo ochrany dopravy po stezce

z Pasova Bavoru III. ze Strakonic a Verneru z Vitějovic a prachatičtí měšťané slíbili, že

budou  bránit  všechny  kdo  pojedou  se  zbožím.72 Zmínka  o  měšťanech  nám  teda

ukazuje na jak vysoké úrovni bylo město Prachatice již na počátku 14. století. 

Právně však o Prachaticích jako městečku můžeme mluvit až po roce 1323, kdy

23. října vyšehradský probošt Jan vysadil na enfyteutickém právu městečko Prachatice

s právem  užívat  obchodní  cestu  a  částečně  i  příjmy  z vybírání  cel.  Došlo  jen

k právnímu potvrzení dříve nezaznamenaného práva.73 Listina je cenná především pro

označení Prachatic jako městečka („oppidum“).74

První označení Prachatic jako města se objevuje v městské listině z roku 1359,

kde je citováno město Prachatice a členové konšelského sboru jako měšťané města

Prachatice,  „cives civitatis Prachaticz“.75  Ještě ve 14. století bylo městu Prachatice

dáno či  potvrzeno mnoho práv a privilegií.  Mezi  nejvýznamnější  patřili  t ři  listiny.

První  listina je  ze 7.  července roku  1370,  kde vyšehradský probošt   Jan Soběslav

(1368-1438) potvrdil prachatickým práva, která získali od jeho předchůdců a udělil jim

právo města Písku. Prachatičtí  měšťané i  vesničtí  obyvatelé mohli  díky této listině

svobodně  nakládat se svým majetkem po dobu svého života i ve své závěti.  Spolu

s právy  však  byly  uvedeny  i  jejich  povinnosti  k vrchnosti.76 Zároveň  jim  věnoval

vesnice Staré Prachatice a Ostrov a hory Liběchov, Osek a Zdenice.77

71 TAMTÉŽ, s. 17.
72 TAMTÉŽ, s. 17.
73 TAMTÉŽ, s. 17.
74 TÝŽ, Vývoj Prachatic od počátku 14. století do počátku 15. století. Jihočeský sborník historický 47, 1978, s.
97.
75 TÝŽ, Prachatice, s. 17.
76 TÝŽ, Vývoj, s. 97.
77 TAMTÉŽ, s. 97.
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Druhou je  listina z 20.  září roku 1381,  ve které  vyšehradský probošt  Vilém

z Landštejna potvrdil práva měst Písku a Starého města Pražského a dal právo skladu

soli a právo užívat stezky ve směru Prachatice-Pasov. Navíc uvedl, že Prachatice byly

městečkem,  zatímco  nyní  jsou  již  hrazeným  městem,  „olim  solummodo  oppidum

habuisset, nunc vero civitatem munitam“.78 

Ve třetí listině z roku 1382 se setkáváme ještě s jedním významným listem, tím

bylo královské právo udělené Václavem IV., toto právo se vztahovalo na statut města,

kdy  přestože  Prachatice  mělo  stejná  právo  jako  město  Písek  nadále  zůstávalo

v poddanském vztahu, tudíž přestože mělo královské právo stále zůstávalo městem

poddanským.79 

Osmdesátá léta 14. století se do historie města zapsala černým inkoustem, když

dle  nejstarší  městské  knihy  z let  1373-1790,  kdy  se  v Prachaticích  objevila  černá

smrt.80 Mor probíhající v období od 25. července do Vánoc roku 1380 si  vyžádalo

mnoho lidských obětí.  Možná právě  proto český král Václav IV. ještě  na konci 14.

století vyhověl  žádosti Václava Králíka z Buřenic a městu potvrdil 15. března 1394

všechna dosavadní privilegia a zároveň mu vysadil výroční trh na den svatého Jakuba

(25. července) s osmi následujícími dny. V listině je dále přiznáno prachatickým právo

na stezku, kdy kupci museli se zbožím povinně zajíždět do Prachatic a tam odvádět

clo.81

 Dne 25. dubna 1420 dobil husitský oddíl Prachatice a vyhnal z města všechny

katolíky.82 Od roku 1421 byly Prachatice součástí městského táborského svazu jako

obránci kalicha. V odporu proti Zikmundovi setrvali až do konce husitských válek.83 I

přesto vydal 18. prosince 1436 na žádost měšťanů Zikmund Lucemburský listinu, ve

které panovník přebírá právo ochrany nad městem se vším jeho majetkem, právy a

důchody,  dále  pak  stezku  z Pasova  prohlásil  za  svobodnou  a  zakázal  zakládat

komukoliv  další  obchodní  cesty na Šumavě.84 Tímto  listem přijal  Prachatice  mezi

78 TAMTÉŽ, s. 98.
79 M. NOVOZÁMSKÁ, Prachatice roku 1585. Sonda do poměrů v raně novověkém poddanském městě. Praha
1999 (= diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), s. 21.
80 SOkA Prachatice, Archiv města Prachatice, Nejstarší městská kniha z let 1373-1790, fol. 172b.
81 V. STARÝ, Prachatice, s. 19.
82 TAMTÉŽ, s. 28.
83 TAMTÉŽ, s. 29.
84 TAMTÉŽ, s.29.
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královská města a její obchodní cestě vydal monopol. Titul královské si však město

užilo jen necelý rok, neboť v roce 1437 Zikmund zemřel.

Po 1. červnu 1437 se držitelem města stal Jan Smil z Křemže, jenž ho získal

zástavou od Zikmunda Lucemburského těsně před jeho smrtí.85 V roce 1439 byl však

Jan Smil  z  Křemže uvězněn v Českém Krumlově  pánem z Rožmberka Oldřichem

(umírá 1462), kde byl v roce 1447 popraven. Právním podkladem k získání Prachatic

byla Oldřichovi padělaná císařská listina, dle které měl císař Zikmund Lucemburský

21. prosince 1421 město Prachatice spolu s Volary a příslušnými vesnicemi zastavit

právě jemu.86

V roce  1457  prodal  Oldřich  město  Prachatice  nejvyššímu  kancléři  Prokopu

z Rabštejna a jeho bratru vyšehradskému proboštu Janu z Rabštejna.  V rukou pánů

z Rabštejna  bylo  město  do  roku  1493,  kdy  ho  Ladislav  z Rabštejna  prodal  spolu

s vesnicemi Janu z Roupova.87 Téhož roku byl znak města Prachatice polepšen císařem

Fridrichem III., k staršímu znaku dvěma křížem položeným klíčům přibyl český lev ve

skoku. Spolu s polepšením znaku město získalo právo pečetit své písemnosti červeným

pečetním voskem88. 

V roce  1501  získal  natrvalo  panství  prachaticko-volarské  nejbohatší  rod

v Čechách,  Rožmberkové.  Petr  IV.  Rožmberský  (1493-1523)  ho  získal  směnou  s

probošstvím vyšehradského kostela za vzdálené sedlčanské panství.89 Na krátkou dobu

se panství prachatické dostalo do rukou Zdeňka Lva z Rožmitálu, když mu ho roku

1527  podstoupili  Rožmberkové  za  25  000  zlatých  rýnských.  V roce  1531  se

Rožmberkové vyplatili  a získali  zastavené panství zpět.90 Přesto můžeme hovořit  o

tom, že Rožmberkové byli majiteli panství nepřetržitě v letech 1501-1601.91

Prachatice měli odjakživa velmi výhodnou polohu na tzv. Zlaté stezce, vedoucí

z bavorského Pasova přes Freyung, České Žleby, Volary, Prachatice a odtud dále na

Netolice přes Písek do Prahy. Naopak z Prachatic se do Bavor dovážel slad, chmel,

85 TAMTÉŽ, s. 29.
86 Václav STARÝ, Přehled vývoje městské správy v Prachaticích ve 14.-16. století. Vlastivědný sborník muzea
Šumavy 4, 2001, s. 50.
87 F. KAVKA, Zlatý věk růží. Praha 1993, s. 14.
88 V. STARÝ, Přehled, s. 50.
89 F. KAVKA, Zlatý věk, s. 35.
90 TAMTÉŽ, s. 53.
91 J. PÁNEK, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance. Praha 1989, s. 294
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pivo, máslo a obilí.92 Privilegium na monopol dovozu a skladu bavorské soli potvrdil

již Jan Lucemburský v roce 1322 (viz. výše). 93 Vrcholné období obchodu se solí bylo

v první polovině 16. století, v druhé polovině 16.století rostl konkurenční boj o dovoz

tzv. gmündenské soli. Překážky pro dovoz bavorské soli rostly, neboť císař prosazoval

dovoz rakouské gmündenské soli. Gmündenská sůl  pocházela z Hallstadtu, Ischlu a

Ebensee,  která se přes Gmünd,  Linec  a České Budějovice dostávala  do Prahy po

Vltavě.  V opozici  proti  němu  stály  stavové,  v čele  s Vilémem v Rožmberka,  kteří

posazovali  svojí  sůl,  bavorskou.  Právě  za  vlády  rodu  Rožmberků  a  jeho

nejvýznamnějšího představitele Viléma v letech 1551-1592, došlo nejen k největšímu

rozkvětu celého jeho panství včetně města Prachtice, ale také k vyústění krize mezi

císařem a podnikavými  stavy a  městy.  Vrchol  krize nastal  v roce  1564,  kdy císař

zakázal dovoz jakékoliv soli na východ od Vltavy, neboť tam měl  své zájmy císař

s „jeho“ gmündenskou solí a zároveň uvalil clo na bavorskou sůl.94

Po smrti Viléma z Rožmberka (1592) se rožmberského panství ujal Petr Vok

z Rožmberka. Petr Vok panství rozšířil o panství Helfenburk, Bavorov a Strunkovice.
95 Pro dluhy svého bratra však musel časem část svého majetku postupně rozprodat.96

V roce 1593 se vzdal svého panství roudnického ve prospěch své švagrové Polyxeně

z Pernštejna a panství Helfenburk  s Bavorovem prodal městu Prachatice.97 Již v roce

1600 Petr Vok podstoupil císaři Rudolfovi II. město Prachatice a Rožmberský palác na

Pražském hradě  s tím, že po své smrti bude císaři  patřit  panství Krumlov s Volary,

stříbrné doly v Rudolfově a Ratibořických horách a patronátní právo na klášter Zlatá

koruna. To vše za 212000 kop grošů míšeňských.98 Ale již na podzim roku 1602 byl

Petr  Vok  nucen  podstoupit  panství  krumlovské  ihned  císaři  za  210000  kop  grošů

míšeňských (přičemž Rudolf  II.  za  něj  převezme dluh  ve  výši  340  000kop grošů

míšeňských).99

92 V.STARÝ, Soupis obyvatel města Prachatice v roce 1585, AT 6, 1986, s. 72.
93 Zachovala se pouze kopie listiny z 16. století; SOkA Prachatice, Archiv města Prachatice, Malá městská kniha
(1373-1790), sign II-1, fol. 75-75b.
94 V. POLATA, Domácnosti prachatických měšťanů obchodujících se solí koncem 16. století. České Budějovice
1992 (= diplomová práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity), s. 10-12.
95 M. NOVOZÁMSKÁ, Prachatice roku 1585. s. 22.
96 A. ŠVEHLOVÁ,  Radní manuál Prachatic z roku 1617 a možnosti jeho využití ke studiu dějin města. České
Budějovice 2000 (= diplomová práce Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně), s. 10-13.
97 F. KAVKA, Zlatý věk, s. 127.
98 TAMTÉŽ, s. 132
99 TAMTÉŽ, s. 133.
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Tak  se  panství  Český  Krumlov,  Netolice  ,  Prachatice  a  Volary  dostali  pod

správu císaře Rudolfa II.  za celkem 240000 kop grošů  míšeňských spolu s právem

svobodného užívání silnic a solního skladu.100 15. června 1609 císař Rudolf II. opět

povýšil Prachatice na královské město. Clo uvalené roku 1564 na bavorskou sůl však

ponechal.101

V období  protihabsburského  odboje  v letech  1618-21  byl  přerušen  styk

s habsburským panovníkem. V září 1620 na Prachatice zaútočil generál Karel Buquoy

a po krátkém obléhání ho 28. října 1620 dobyl.102 Za účast na stavovském povstání

bylo zkonfiskováno helfenburské panství  a na konci roku 1622 císař  Ferdinand II.

Habsburský  daroval  město  Prachatice   a  celé  českokrumlovské  panství  Janu

Oldřichovi z Eggenbergu. 

Během třicetileté války utrpěl  samozřejmě  pro město tak důležitý obchod se

solí. Patentem z 1. září 1692 byl ve městě zrušen solní sklad.103 Tomu nebylo konec ani

po  válce  a  celé  18.  století,  které  můžeme  právem  považovat  za  počátek  konce

obchodu. Po smrti Jana Kristiána z Eggenbergu, se majetku ujal jeho manželka, ale ta

ho podstoupila svému synovci Adamovi Františkovi ze Schwarzenbergu. 104

100 J. PÁNEK, Poslední Rožmberkové, s. 306.
101 V. STARÝ, Prachatice, s. 60.
102 M. NOVOZÁMSKÁ, Prachatice roku 1585, s. 23
103 A. ŠVEHLOVÁ, Radní manuál, s. 11.
104 V. STARÝ, Prachatice, s. 65-70. 
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VII. Záv ěr

Úkolem mé práce bylo formou regestové edice zpřístupnit nejstarší městskou trhovou

knihu jihočeského města Prachatice vedenou od roku 1581 do roku 1665. Vedle toho

jsem se snažila o soupis trhových knih v městech v jižních Čechách s jejich stručnou

historií. Nemůžu hovořit o nejlépe či nejhůře vedených trhových knihách a městských

knihách vůbec.  Neboť  každý  fond nejen,  že  pochází  z jiné  lokality,  ale  také  stav,

v jakém je dochován, je velmi různý. Proto nemohu srovnávat knihy ve fondu Archiv

města  České  Budějovice  a  Archiv  Třeboň.  Českobudějovický  fond  je  téměř

nepoznamenán a souvisle veden do 19. století, zato třeboňský fond je v tak dezolátním

stavu, že první nejstarší dochovanou knihou je Gruntovní kniha z roku 1665. 

Jak už jsem zmínila způsob vedení městských knih v městech a jejich kancelářích

v 16. století je město od města různý. Dle inventářů vzniklých v druhé polovině 20. století

však byly shodně vedené pod stejným názvem – knihy pojišťující práva jednotlivých občanů. 

Ve všech knihách jsou smlouvy psané podobným způsobem. Regest je od smluv

většinou  odsazen  a  tím  se  zpřehledňuje  text,  což  umožňuje  to  lepší  orientaci  ve

vzniklých  zápisech  v knize.  Smlouvy  obsahují  základní  údaje  o  prodávajícím,

kupujícím a druhu nemovitosti, která byla předmětem transakce. Datace se ve většině

případech uvádí na začátku textu smlouvy, pouze v ojedinělých případech je uváděna

na  konci.  Většina  smluv  v  trhových  knihách  16.  století  v jižních  Čechách  jsou

v českém jazyce,  jen v knihách města Český Krumlov jsou částečně  německy a v

Rožmberku nad Vltavou jsou zcela německy.  Všechny knihy jsou vázané v kůži  a

popřípadě s kováním – to dokazuje jejich cenu již v době kdy byly zakládány.

Jak už jsem uvedla vypovídací hodnota trhových knih je obrovská stejně tak

jako jejich další využití.  Trhové knihy jsou velmi hodnotným pramenem nejen pro

archiváře ale také pro historiky. Z praktického hlediska se díky informacích o přesné

poloze  nemovitosti  může  na  jejich  základě  vytvořit  topografii  soudobého města  a

jejich změny v průběhu určité doby. Ze sociálního hlediska jsou trhové knihy velmi
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cenným materiálem, neboť ve smlouvách je vedle jmen uváděn i rodinný stav, dědici,

manželky, popřípadě ostatní členové domácnosti. Další cennou informací jsou profese,

k nímž se jedna či druhá strana hlásí – na základě těchto informací lze sestavit profesní

složení města.

Trhová kniha na domy (1581-1665) 105

Kniha je v kožené vazbě s kováním, na rubu i líci. Je o rozměrech 28 x 41 cm. Do

současného  stavu  byla  zrestaurována  pracovníky  restaurátorské  dílny  v Státním

oblastním archivu v Třeboni. Již v soupisu archivu z roku 1640 byla kniha popsána

jako poškozená. Dle domněnek nejspíše knihu poškodila šavle či meč během třicetileté

války. Některá folia byla doslova vyseknuta z vazby a některá nenávratně poničena.

Na jejich místa byly doplněny volné listy, aby se zachovala původní podoba knihy.

Jedná se o folia 182-205, 207-215, 295-300, 312-315, 317-401 a 404-420, tedy celkem

140 folií. Kniha má celkem 525 listů, ale registrová edice je popsána do foliového čísla

467. Konec knihy obsahuje na dvacetišesti  foliích abecedně  řazený jmenný rejstřík

kupujících a prodávajících. 

Smlouvy jsou psány česky s latinskými názvy církevních svátků v datacích na

začátku smluv. Každá smlouva obsahuje regest, který je odsazen od vlastního jádra

smlouvy. Vytvořením regestáře jsem se snažila zodpovědět otázku, zda je kniha vedena

s určitou  chronologickou  nebo  věcnou návazností.  Jediný  systém,  který  je  možné

z vedení  knihy uvést,  je  snaha  o  vedení  chronologické  postoupnosti  smluv.  Tento

způsob však vydržel maximálně na dvou foliích (folio 241 a folie 241b). Snaha psát

stejný rok na jedno folium (folio 13b, číslo zápisu 31 až 33) se neujal.

Osob písařů je v knize popisováno pouze pět  – Tomáš Kutil (fol. 107), Fridrich

Brodský (fol. 12), Zikmund Turnovský (fol. 14b), Tobias Basl Winterberský (fol. 17) a

Ludvík Pelhřimovský (fol. 134). Poslední tři  jmenovaní, ale nespíš zastávali  funkci

mladšího písaře, neboť  jako starší  písaři  nejsou známi a jmenováni  ani  v inventáři

profesora Václava Starého. V období vzniku a vedení knihy se na postě staršího písaře

105 SokA Prachatice, Archiv města Prachatice. Trhová kniha na domy (1581-1665), inv. č. 383, sign. II.-333.
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vystřídalo do roku 1665 celkem 16 osob (do roku 1623, kdy vznikla nejmladší trhová

smlouva v knize, se v úřadu vystřídalo celkem 9 osob). 

Na základě výzkumu četnosti záznamů psaných trhových smluv v knize, musím

poznamenat, že jejich největší počet byl v devadesátých letech 16. století a v prvním

desetiletí 17. století. Naopak nejméně záznamů bylo vepsáno v osmdesátých letech 16.

století  a  dvacátých  letech  17.  století.  Konec 16.  století  je  znám v celých  českých

zemích klidem nejen ve společenském životě, ale také v městských úřadech. Tím rostl

i počet kupních transakcí i ve městě Prachatice. 
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Příloha

Regestová edice trhové knihy města Prachatice z let 1581-1665

Ediční poznámka

Kniha je uložena v Okresním státním archivu v Prachaticích, jenž je v současnosti organizační

jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni. Regesty jsou zapsány celé, včetně úprav a

doplňků.  Jazykové  se  jedná  o  text  český  bez  jakýkoliv  cizojazyčných  vsuvek  (kromě

latinských názvů  některých svátků  uvedených v dataci).  Texty byly transkribovány podle

platných  pravidel  pro  úpravu  novověkých  textů.106 Pro  snazší  orientaci  v textech   slouží

průběžné číslování zápisů. Jednotlivá folia jsou označeny číslem, a z ohledem na umístění

textu je přidáno písmeno „b“, označující druhou stranu folia. Jména a příjmení osob nebyla

téměř nijak upravována, pokud se tomu tak stalo je zde uveden odkaz na poznámku. Zejména

u příjmení osob a místních názvů se lpělo na přesném přepisu, jde především o použití i/y

(Mlinář) a „w“ na začátku těchto slov (Wostrov). Pouze křestní jména byla převedena do

soudobého jazyka a dnešních gramatických norem (Matieg – Matěj; Wondřej – Ondřej). Psaní

velkých počátečních písmen bylo přizpůsobeno současné gramatické normě. Velká písmena u

příjmení  osob  jsou  ponechána  dle  původního  znění  (Martin  barvíř  pláten,  Martin  Barvíř

pláten). Dvojhlásky se snažím ponechávat tam, kde nejsou v rozporu se současnými normami

- ie/ye – přepisuji dle významu na ě nebo í; dvojhláska „au“ přepisuji na ou; a  dvojhlásky

„ou“ neupravuji (outerý). Grafém, není-li jeho význam písmeno „g“, přepisuji jako „j“. Dle

předlohy ponechávám grafémy, které se dnes ve slově nevyskytují (purgmistr) a aspirované

th, které se vyskytuje v zdomácnělých slovech přepisuji na t (Dorotha – Dorota; letha – léta;

Thobiaš – Tobiaš). Zdvojené souhlásky zjednodušuji všude tam ,kde nejsou součástí příjmení

či místních názvů.

Veškeré  datace jsou převedeny do současné formy a jsou uvedeny v poznámce.107

Jakýkoliv zásah do textu je vždy označen hranatou závorkou. Původní závorky v textu byly

přepsány v podobě  kulatých závorek. Pro označení neúplného nebo nečitelného textu bylo

užito značek v edicích všeobecně užívaných.

106 I. ŠŤOVÍČEK a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do
současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro potřeby historiografie. Praha 2002.
107 M. BLÁHOVÁ,  Historická chronologie. Praha 2001.
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fol. 1a
1 [Z]a Tomášem pak Rutilem spolu[radním]. Acto in constio feria 6. a[n]te katharina

1589. V pátek po svaté Kateřině,1589.108 

fol. 1b
2 [Am]rož Pachner s Matějem Strachotínským o kus gruntu vorného. Léta Páně 1596, v

středu den s[vatý]ho Filipa a Jakuba109

3 Jiřík  Waymon s Vavřincem Wintrberským o dvě  louky.  Léta 1595, v pátek po sv.
Ondřeji.110

fol. 2a
4 Vít Budek se Šebestiánem Rumpálem o sad kvitanci. Pátek po Božím těle, léta Páně

1575.111

5 Kateřina Řimpalka frejmaří o dům s Martinem Krejčím a Dorotou manželkou je[ho].
Léta Páně 1590, v pondělí po památce s[vatéh]o Ondřeje.112

fol. 3
6 Burian Wolfart  s Matějem Holím Záblatským o dvůr a sádek. Léta 1589, při  čase

s[vatéh]o Jiří.113

7 Martin Barvíř pláten s Šimonem Štiftlem z Wostrova o domček. Léta Páně 1598, v
pátek den s[va]t[ýc]h Filipa a Jakuba .114

fol. 3b
8 Ondřej  Wochlař  s  Dorotou  manželkou svou prodali  díl  gruntu  vornýho Ondřejovi

Maršákovi. Léta Páně 1602, v pondělí den rozeslání apoštolův Páně. 115

9 Mikuláš Pumile  s  cechem ševcovským o rejt.  Léta  Páně  1604,  v  pondělí  u  vigili
svatého Bartoloměje.116

fol. 4
10 Bohuslav Mazaný ze Slavětína a ve Zmyslově s Janem Rhenam o sady. Léta Páně

1586, v pondělí po s[vaté] Trojici.117

11 Matěje Buetele kloboučníka s Linhartem diCento Wlachem o nivku trh. Léta 1596, v
pondělí po s[va]té Aronii (?).118

fol. 4b
12 Ondřej Hrdlička s Apolonou a Šimonem dětmi a Martou Miklovou matkou jejich o

domček a grunty. Léta Páně 1589, v pátek po s[vatý]m Prokopu.119

fol. 4b
108 Pátek 1. prosince 1589.
109 Středa 1. květen 1596.
110 Datace je zapsána na konci smlouvy. Pátek 4. prosince 1595.
111 Pátek 3. červen 1575.
112 Pondělí 7. prosince 1590.
113 Neděle 24. dubna 1589.
114 Pátek 1. května 1598.
115 Pondělí 15. července 1602.
116 Pondělí 23. srpna 1604.
117 Pondělí 2. června 1586.
118 Dle transkripce přepsáno na Aronii, ale tento svátek nebyl nalezen. 
119 Pátek 11. července 1589.
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13 Ondřej Staněk s Vavřincem Brožem o prodaj nivky. Léta 1594 v outerý před s[vatým]
Martinem.120

14 T[om]áše Mlináře s  Vítem Pejtlarem trh  o nivku ve Hwozdci.  Léta Páně  1596 v
pondělí po obrácení s[vaté]ho Pavla na víru křesťanskou.121

fol. 5
15 Václav Šlemar s Janem Mikiskou o dům. Léta 1591, ve středu po Třech králích.122

fol. 5b
16 Jan Mikisko frejmarčí o dům s Jiříkem Tonpergerem. Léta 1593, v neděli po Povýšení

s[vaté]ho kříže.123

fol. 6
17 Petr Trubač prodal dům Wolfovi Švorcaurovi Pekaři.  Léta Páně 1584, v pondělí po

s[vatém] Havle.124

18 Petr Trubač  prodal zase týž dům, když se mu z něho ve[j]runkové neplatili  Janovi
Mlejnkovi. Léta Páně 1598, v pátek po Božím těle.125

fol. 7
19 Štěpán Kovář s Janem Trnkou Ševcem o dům. Léta Páně 1591 v pondělí den s[vatéh]o

Štastného.126

fol. 9
20 Ondřej Staněk Soukeník s Janem Buršem jináč Šidlou o domček. Léta 1590, v středu

po s[vatém] Havle.127

21 Jan  Zaluzský  z  města  Českých  Budějovic  a  Žofie  manželka  jeho  s  Šimonem
Štainmilnerem o grunt vorný homolinu. Léta Páně 1596 v pondělí po Třech králích.128

fol. 9b
22 Kněz Lukáš Šusar jináč Sigl, prodal trávníček na díl jeho přišli Linhartovi Dicentovi.

Léta 1598, v pondělí po s[vaté]m Jeronýmovi.129

23 Týž kněz Lukáš Sigl, prodal Jiříkovi Kotníkovi 81 m[íšeňských] kop po ve[j]runcích
od něho, dítkám jeho povjaných a od neb[ožky] Apolony Šusarky jim odkázaných.
Léta 1598 v pondělí po s[vaté]m Jeronýmovi.130

fol. 10
24 Kašpar Barvíř pláten s Matějem Ryetlem kloboučníkem o domček. Léta 1591 v pátek

120 Úterý 8. listopadu 1594.
121 Pondělí 29. ledna 1596.
122 Středa 10. ledna 1591.
123 Neděle 19. května 1593.
124 Pondělí 22. října 1584.
125 Pátek 22. května 1598.
126 Pondělí 14. ledna 1591.
127 Středa 17. října 1590.
128 Pondělí 7. ledna 1596.
129 Pondělí 5. října 1598.
130 Pondělí 5. října 1598.
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před Hromnicemi.131

fol. 10b
25 Jiřík  Niadl  poručník  Filipa  sirotka  Rancliřovského  prodal  kopaninu  slove

rancliřovskou Janovi Šipaunskému. Léta Páně 1601, v auterý den s[vatý]ch Filipa a
Jakuba.132

26 Tomáš Sládek s Ondřejem Kolařem o prodaj mu gruntu vorného. Léta 1601, v pondělí
den s[va]té Alžběty.133

27 Pavel  Štřech  s  Ondřejem  Vochlařem  a  poručníky  sirotka  zůstalého  po  Martinovi
Teuthovi o domček na Skalce. Léta 1609, v outerý velikonoční.134

fol. 11
28 Jiřík Škrobený nádeník koupil domček fixlovský od Markéty Fixlové a Víta syna. Léta

1591, v pátek po s[vatém] Valentinu.135

fol. 12
29 Fridrich  Brodský písař  radní  tohoto  města  se  Zikmundem Švorcbebarem o prodaj

domu. Léta 1591, v středu po neděli Reminiscere.136

fol. 13
30 Dorota Šlotýřka prodává dům Jiříkovi zeti svému. Léta Páně 1591 v auterý po neděli

Cantate.137

fol. 13b
31 Tomáš Mlinář s Dorotou Viletělovou o doprodání dvoru. Léta Páně 1600, v pondělí po

neděli Reminiscere.138

32 Petr  Zámečník  s  Alžbětou  Teleckou  o  grunt  vorný.  Léta  páně  1600,  v  outerý po
s[vatém] Jiří.139

33 Týž Petr Zámečník prodal zase ten grunt Šebestiánovi Kloserovi. Léta Páně 1600, v
outerý den s[vatého] Štěpána.140

34 Týž Petr Zámečník koupil kus gruntu vornýho a loučky od Matěje Ruchýnky. Léta
Páně 1605, v pondělí den s[vaté]ho Jakuba.141

fol. 14
35 Dorota Šlotýřka s Jiříkem Spěváčkem o uprodání nivy. Léta Páně 1591, v pátek po

s[vaté] Žofii panně.142

fol. 14
36 Linhart Dicento s Matějem Procházkou o rejt. Léta Páně 1591, ve čtvrtek po památce

131 Pátek 1. února 1591.
132 Úterý 1. května 1601.
133 Pondělí 5. listopadu 1601.
134 Úterý 21. dubna 1609.
135 Pátek 15. února 1591.
136 Středa 13. března 1591.
137 Úterý 14. května 1591.
138 Pondělí  28. února 1600.
139 Úterý 25. dubna 1600.
140 Úterý 2. srpna 1600.
141 Pondělí 25. července 1605.
142 Pátek 17. května 1591.
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s[vatéh]o Jana Křtitele.143

37 Kvitanci o zaplacení domečku šidlovskýho na hořejším předměstí  o kterýž jest trh
napřed fol. 13 zapsaný. Léta 1599, ve čtvrtek po s[vatý]m Matouš[i].144

fol. 14b
38 Daniel Hodáček z Pelhřimova s Štefanem Longem o sad. Léta Páně 1587, při  čase

s[vatéh]o Vavřince.145

39 Kateřině Rumpálce osvobozuje se domček hrdličkovský v Rýnku ležící jakož jest nebožtík
Štěpán Rumpál. Léta 1588, v pondělí po neděli Can[ta]te.146

fol. 15
40 Daniel Hamáček Řezník s Janem Kazandrli o prodaj domu. Léta Páně 1591 v středu

po neděli první post in Jewocavit.147

41 Anna Pelřimovská s Janem Kasandrli o 243 k[op] m[íšeňských]. Léta 1591, v středu
po s[va]té paně Kateřině.148

fol. 17
42 Daniel Trubač s Václavem Sládkem o prodaj chlívu. Léta 1593, v outerý po neděli  

velikonoční Exaudi.149

43 Trh s Jiříkem Bozkovským z jedné a Václavem hrnčířem z strany druhé o grunt pod
Libíchovem ležící. Léta Páně 1587, den s[vaté]ho Šťastného.150

fol. 17b
44 Matouš Rumpál po smrti Šebestiána Rumpála otce svého s Davidem Kracavským o

nivku a loučku. Léta Páně 1596, v pátek po s[vaté]m Prokopu .151

fol. 18
45 Burgan Wolfart s Symeonem Maršákem o dům. Léta Páně 1591, v sobotu po s[vatém]

Matěji.152

fol. 19
46 Václava Koble s Bastlem Mlinářem trh o dům. Léta 1591, v středu po s[vat]é Panně

Voršile.153

fol. 20
47 Matěj Procházka s Maruší kovářkou <o prodaj louky>o dům. Léta 1591, ve čtvrtek po

památce s[vatý]ch Šimona a Judy.154

fol. 20b
48 Matouše Rumpále s Salomenou Hrdličkovou jinak Bártovou trh o grunt vorný. Léta

143 5. září 1591.
144 16. září 1599.
145 Pondělí 10. srpna 1587.
146 Neděle Cantate, Pondělí 16. května 1588.
147 Neděle Invocavit. Středa 6. března 1591.
148 Středa 27. listopadu 1591.
149 Úterý 1. června 1593.
150 Středa 14. ledna 1587.
151 Pátek 5. července 1596.
152 Sobota 2. března 1591.
153 Středa 23. října 1591.
154 Čtvrtek 31. října 1591.
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Páně 1599, v pondělí po s[vat]ém Diviše.155

49 Matěje Hájka s Kateřinou Rumpálovou o louky frejmark. Léta Páně 1600, v pondělí po
neděli Reminiscere.156

fol. 22
50 Ondřeje Heindle s Dorotou Brokšovou trh o nivku a loučku na Strachotíně. Léta 1592,

v pátek po Novém létě.157

fol. 22b
51 Alexander Černý Tesař koupil domček Wilholmovský. Léta 1598, při čase s[vaté]ho

Havla.158

fol. 23
52 Jan Wochlař s Matějem zetěm svým o odprodání přední polovice domu svého. Léta

Páně 1591, v pátek den stolování s[vatého] Petra.159

fol. 23b
53 Jiřík  Solnický  Soukeník  prodal  Krystlovi  šafáři  špitálskému  domček  slove

lorencovský. Léta 1602, v outerý po s[vatém] Václavě.160

fol. 24
54 Melichar koželuh s Zikmundem Turnovským na místě jeho mi[los[ti Páně e[t[c o dům

a sad hejdlovský. Léta Páně 1591, při čase s[vaté]ho Havla.161

55 Vilém  z  Rožmberka  luku  vlastní.  Léta  1592,  v  pátek  po  první  neděli  post  in
Jevocavit.162

fol. 26
56 Zikmunda Turnovskýho s Woršilou Blanskou frejmark o domy. Léta Páně 1592ho, v

středu po památce s[vatéh]o Pavla na víru křesťankou obrácení.163

fol. 26b
57 Matouš Vrtilka prodal  kus gruntu vorného  Petrovi Jechovi  zeti  svému. Léta Páně

1598, v pondělí před svatou Kateřinou.164

58 Jan Švorcaur s Janem Kuliškem o zahrádku při zdech městských. Léta Páně 1599, v
pondělí po Novém létě.165

59 Jiřík Strachotínský s Matějem Jelínkem ševcem frejmaří o domy. Léta Páně 1600, v
středu den s[vatéh[o Lukáše.166

fol. 27
60 Vejtah  z knihy  trhových  zelených  fol.  28.  Léta  Páně  1591  v  outerý  po  s[vatý]m

155 Pondělí 11. října 1599.
156 Pondělí 27. února 1600.
157 Pátek 3. ledna 1592.
158 Pátek 16. října 1598.
159 Pátek 22. února 1591.
160 Úterý 1. října 1602.
161 Středa 16. října 1591.
162 Neděle Invocavit. Pátek 20. února 1592.
163 Středa 1. července 1592.
164 Pondělí 23. listopadu 1598.
165 Pondělí 4. ledna 1599.
166 Středa 18. října 1600.
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Mikuláši.167

fol. 28
61 Mikuláš Mikl z Starých Prachatic s Matějem zetěm svým o dvůr a grunty. Léta Páně

1591, v outerý po s[vatý]m Mikuláši.168

fol. 29
62 Jan Kulišek s Janem Baňkařem o grunt vorný. Léta Páně 1592, v středu po neděli

postní Oculi.169

fol. 30
63 Jakub  Rumpál  s  Annou  manželkou  svou  prodává  dům  N[ebožtíka] Chryzostoma

Berounského Vavřincovi Peškovi a Dorotě Pozděraský. Léta Páně 1590, v sobotu den
Početí Panny Marie.170

fol. 30b
64 Pan Zikmund Turnovský z Turnštejna s Kašparem zelnářem o louku na Strachotíně.

Léta Páně1603, v pondělí po obětování Panny Marie.171

fol. 31
65 Matěje Šoffpergera s Matějem Holým Záblatským frejmark o domy. Léta Páně 1591, v

pátek po Moudrosti Boží.172

fol. 31b
66 Pana  Zikmunda  Turnovského primasa  s  poručníky rumpálovskými  na místě  Anny

sirotka o louku preceptorovskou trh. léta Páně 1600, v auterý velikonoční.173

67 Linhart Dicento s Tomášem Planským sládkem frejmaří  o grunty vorné. Léta Páně
1600, v patek po neděli Exaudi.174

fol. 32
68 Jan Slepý Mlinář s C. Václavem hrnčířem o grunt Rozhejtl s loučkou. Léta Páně 1587,

v pátek den s[vatéh]o Šťastného.175

fol. 32b
69 Melichar  koželuh koupil  od Alžběty  Bochauflové grunt  vorný.  Léta Páně  1600,  v

auterý po neděli Letare.176

fol. 32b
70 Týž Melichar Koželuh koupil louku od Štefana Pettrhanzle[ho].  Léta Páně  1600, v

167 Úterý 10. prosinec 1591.
168 Úterý 10. prosinec 1951.
169 Středa 4. březen 1592.
170 Sobota 8. prosinec 1590.
171 Pondělí 24. listopad 1603.
172 Pátek 20. prosinec 1591.
173 Úterý 4. duben 1600.
174 Pátek 19. květen 1587.
175 Pátek 14. leden 1587.
176 Neděle Laetare. Úterý 14. březen 1605.
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pondělí po s[va]té Kateřině.177

71 Jiřík Pellar s Martinem Železným a Markétou manželkou jeho o grunt vorný. Léta
Páně 1605, v sobotu první postní.178

fol. 33
72 Jan Švorcaur s Linhartem Dicentou o dvůr a grunty vorný s loučkou. Léta 1593, při

času s[vaté]ho Havla.179

fol. 33b
73 Tomáše Šartle o dům Anny Chromý krejčový trh. Léta Páně 1600 v středu po první

neděli postní.180

fol. 34
74 Štěpán  Kocourek  s  Jiříkem Pellarem o  grunty  a  loučku.  Léta  1592,  v  sobotu  po

památce s[vatéh]o Víta.181

fol. 34b
75 Jiřík Pellar s Štěpánem Kocourkem o doprodání dolejšího kusu nivky a loučky. Léta

1594, v pátek památky Zvěstování Panny Marie.182

76 Jan  Kulišek  s  Václavem Sládkem i  nivku  ve  Hwozdci.  Léta  1596,  v  pondělí  po
památce Na Nebevzetí Panny Marie.183

fol. 35
77 Anna Lukšová a Pavel syn její prodali bgrunt vorný Matějovi Kloboučníkovi. Léta

1592, ve čtvrtek po s[vaté]m Vavřinci.184

78 Jiřík  Pellar  prodal  grunt  svůj  vorný Kalištovský Jozefovi  Milpergerovi.  Léta Páně
1598, při čase s[vaté]ho Jiří.185

fol. 35b
79 Václav  čada  koupil  domček  kyškovský  na  hořejším  předměstí  od  Jana  Kyšky  a

Mandaleny sestry jeho. Léta Páně 1598, při čase s[vaté]ho Jiří.186

fol. 36
80 Jiřík Jecha s Petrem synem svým o prodaj domu. Léta 1592, ve čtvrtek po s[vaté]

Hilgy.187

81 Jiřík Baimon s Jiříkem Solnickým o domček šmendremlovský. Léta 1602, ve čtvrtek
den svatého Jakuba.188

fol. 37
82 Jiřík Kyška s Vavřincem Brožem o loučku a nivku. Léta 1592, v pondělíden památný

177 Pondělí 27. listopad 1600.
178 Sobota 5. březen 1605.
179 Sobota 16. říjen 1593.
180 Středa 22. únor 1600.
181 Sobota 20. červen 1592
182 Pátek 25. březen 1594.
183 Pondělí 19. srpen 1596.
184 Čtvrtek 13. srpen 1592.
185 Čtvrtek 23. duben 1598.
186 Čtvrtek 23. duben 1598.
187 Svaté Hildy. Čtvrtek 19. listopad 1592.
188 Čtvrtek 25. červenec 1602.
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s[vaté]ho Bartoloměje.189

83 Pan Jan Švorcaur s Evou Provazníkovou o zahrádku. Léta Páně 1603, ve čtvrtek den
s[vatý] Doroty.190

fol. 37b
84 Krystl  na  Tušarově  v  Starých  Prachaticích  prodal  kus  louky  od  Lukáše  Cerafina

koupené Matějovi Michalovic z Wostrova. Léta 1605, ve čtvrtek po s[vaté]m Marku.191

fol. 38
85 Baltazar  Fojt  s  Ondřejem Krátkým  o  domček.  Léta  1592,  v  pátek  po  s[va]t[ý]m

Havlu.192

fol. 39
86 Dorota Pečenková prodává grunt vorný slovutně  panu Jiříkovi  Boskovskému. Léta

Páně 1589 ho, v pátek po vstoupení syna božího na nebe.193

fol. 39b
87 Anna Ziglová prodává louku Janovi Ziglovi synu svému. Léta Páně 1598, v sobotu po

svatých Šimonu a Judovi.194

fol. 40
88 Dorota  Pečenková  prodává  grunt,  dvůr,  rejty  Kryštofovi  a  Kateřině  sechovanici

manželům. Léta Páně 1589ho, ve čtvrtek den s[vatéh]o Víta.195

fol. 40b
89 Vavřinec Beneš jináč Netolický s Linhartem Dicentou o kus vorného gruntu. Léta Páně

1599, v neděli den Svaté Trojice.196

90 Ondřej  Haindl  s  Matějem Rietelem kloboučníkem o zahrádku.  Léta Páně  1599,  v
středu po s[va]té Martě.197

91 Matouš Rumpál s poručníky sirotkův nebožtíka Matěje Kazandrli. Léta Páně 1599, v
pondělí po neděli Reminiscere.198

fol. 41
92 Vít Pekař  s Ondřejem Maršákem o dům na dolejším předměstí. Léta Páně  1591, v

pátek po svatým Valentinu.199

fol. 42
93 Václava Ručníkaře s  Symeonem Maršákem frejmark o domy.  Léta Páně  1592, ve

189 Pondělí 24. srpen 1592.
190 Čtvrtek 6. únor 1603.
191 Čtvrtek 28. duben 1605.
192 Pátek 23. říjen 1592.
193 12. květen 1589.
194 31. říjen 1598.
195 Kryštof Hyllar, 15. červen 1598.
196 6. červen 1599.
197 4. srpen 1599.
198 8. březen 1599.
199 15. únor 1591.
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čtvrtek po památce s[vatéh]o Bartoloměje.200

fol. 42b
94 Vavřinec Netolický s Linharterm Dicentou o grunt vorný. Léta 1601, v úterý po neděli

Jubilate.201

95 Václav Andres s Jiříkem Hoffnpraitem Truhlářem o zahrádku při  zdi městské. Léta
Páně 1606, v středu první postní.202

fol. 43
96 Lidmila Šartlová s Linhartem Dicento zeťem o dům. Léta Páně 1593, v úterý po s[va]

t[ý]m Stanislavu.203

fol. 44
97 Matěj  Krejčí  s  Jiříkem  Hubačkovým  o  domček.  Léta  Páně  1591,  první  středu  v

Postě.204 

fol. 44b
98 Barbora Mlejnková i na místě dítek svých prodala dům Woršile pozůstalé vdově po

Janovi Vránovi. Léta Páně 1611, v pondělí po s[vatém] Šimonu a Judy.205

fol. 45
99 Linhart Dycentos Štefanem Petrhanzlem o dům. Léta Páně 1593, v středu po neděli

Jubitate.206

100 Urozený Pan Václav Marek z Bavorova  s Linhartem di Cento o skoupení od něho na
tomto  domě  jemu náležitých 620m[íšeňských] k[op].  Léta  Páně  1596,  v  pátek  po
Letnicích.207

fol. 46
101 Matěj  Strejček prodal  grunt  vorný Ondřejovi  Heyndlovi.  Léta  1593,  v  pondělí  po

neděli Prosebné.208

fol. 46b
102 Matěj Lynadra s Vítem Suchauhusy jinak  šilhavým pekařem frejmark o domy. Léta

1606, v auterý po Božím těle.209

103 Vít Suchahus jinak šilhavý pekař  frejmaří  zase o domy s Janem Pacovským. Léta
1606, v auterý po s[vaté]m Medardu.210

fol. 46b
104 Martin Hruška švec s Štefanem Barvířem pláten o zahrádku. Léta 1606, v pondělí po

200 Čtvrtek 27. srpen 1592.
201 Úterý 15. květen 1601.
202 Středa 15. únor 1606.
203 Úterý  11. květen 1593.
204 Středa  6. březen 1591.
205 Pondělí 31. říjen 1611.
206 Středa 12. květen 1593.
207 Pátek 7. červen 1596.
208 Pondělí 20. květen 1593.
209 Úterý 30. květen 1606.
210 Úterý 13. červen 1606.
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početí Panny Marie.211

fol. 47
105 Jan Kulyšek s Matějem Strejčkem o prodej dvoru. Léta 1592, v auterý po s[vatý]m

Linhartu.212

106 Jiřík  Waynman s Dorotou Procházkovou o louku a nivku. Léta 1594, v auterý po
památce s[vatéh]o Michala archanděla.213

fol. 47b
107 Ondřej Heyndl s Zikmundem Turnovským o nivku a loučku. Léta 1594, v pondělí

památky s[vatého] Zikmunda.214

108 Jiřík Waynman s Janem Waynmanem bratrem o louku a nivku. Léta 1595, vo svatejch
velikonocích.215

fol. 48
109 Matěj Hájek s Wolfgangem Švorcaurem o dům. Léta 1593, při čase vánočním.216

fol. 49
110 Ondřej  Hrdlička  kolař  s  Matějem  Kloboučníkem  o  nivku.  Léta  Páně  1593,  den

památný s[vatéh]o Václava.217

111 Václav  Telecký  s  Alžbětou  manželkou  svou  prodali  díl  gruntu  svého  Jiříkovi
Baimonovi. Léta Páně 1596, v pátek den památný hromnic.218

fol. 49b
112 Tobiaš Rumpál koupil dvůr od Kateřiny Hieršové. Léta 1606, v auterý po obětování

Panny Marie.219

113 Týž Tobiaš Rumpál prodal předešlí  dvůr  svůj  Matoušovi Rumpálovi bratru svému.
Léta Páně 1606, v auterý po obětování Panny Marie.220

fol. 50
114 Jan Wochlař s Matějem zetěm svým o prodaj sadu. Léta Páně 1593, v pondělí  den

s[vatéh]o Mikuláše.221

fol. 50b
115 Linhart Dicento s Šimonem Panterem o grunt vorný. Léta 1606, při  čase s[vaté]ho

Havla.222

fol. 51
116 Štefan Barvíř pláten s Vavřincem Kalivodou o domček. Léta 1594, při čase s[vatého]

211 Pondělí 11. prosinec 1606.
212 Úterý 10. listopad 1592.
213 Úterý 4. říjen 1594.
214 Pondělí 2. květen 1594.
215 Neděle 26. březen 1595.  
216 Sobota 25. prosinec 1593.
217 Úterý 28. září 1593.
218 Pátek 2. únor 1596.
219 Úterý 28. listopad 1606.
220 Úterý 28. listopad  1606.
221 Pondělí 6. prosinec 1593. 
222 Pondělí 16. říjen 1606.
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Havla.223

fol. 51b
117 Jiřík Solnický Soukeník s přáteli nebožky Doroty Lorentové o domček po ní zůstalý.

Léta Páně 1600, v auterý po s[vatém] Janu Křtiteli.224

fol. 52
118 Trh o dům Petra Zemana Javornickýho s Kryštofem Telatkou. Léta 1594, ve čtvrtek

den s[vatéh]o Mikuláše.225

fol. 53
119 Matěj  Hájek  koupil  sad  od  Joachyma  Šramle.  Léta  1594,  v středu  po  neděli

Reminiscere.226

fol. 54
120 Pavel Fronc frejmark činí s Linhartem Dicentem o dvory. Léta Páně 1594, první středu

v Postě.227

fol. 54b
121 Petr Milperger Zámečník s p[anem] Václavem Markem z Bavorova o louku. Léta Páně

1607, v sobotu po památce svatého Marka.228

122 Pan Václav Marek z Bavorova s Ondřejem Lorajem o rejt. Léta Páně 1609, v pátek  po
slavném hodu vzkříšení pana Ježí[še] Krista.229

fol. 55
123 Jiřík Sladek koupil dům od Melichara Brauska. Léta 1594, v pátek po Božím těle.230

fol. 56
124 Kryštof Hownar s Tomášem Baymonem o dům. Léta Páně 1594, v středu po památce

Rozeslání Apoštolův.231

fol. 57
125 Václav Kaukal Načeradský s Tobiášem Šteubarem o dům. Léta 1594, v pátek po s[vaté

]m Vavřinci.232

fol. 58
126 Lukaš Bochauf s Nykodemem Fantonem o grunt vorný. Léta Páně 1593, v pondělí po

Provodní Neděli.233

fol. 59
127 Jakub Grospetr na místě Maryany manželky svý s Linhartem Dicento o sad a grunty

223 Pondělí 16. října 1606.
224 Úterý 27. červen 1600. 
225 Čtvrtek 6. prosinec 1594. 
226 Středa 9. březen 1594.
227 Středa 2. březen 1594.
228 Sobota 3. březen 1607.
229 Pátek 24. duben 1609.
230 Pátek 10. červen 1594.
231 Středa 20. července 1594.
232 Pátek 12. srpen 1594.
233 Pondělí 26. duben 1593.
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vorný. Léta Páně 1594, v sobotu den památný s[vatéh]o Sylvestra.234

fol. 60
128 Vavřinec Wintrberský a Eva manželka jeho s Kateřinou Magrlovou o prodaj louky..

Léta 1595, v pondělí po neděli Laetare.235

fol. 60b
129 Jich opatrnost pan purgmistr pan etc. s Šebestiánem o louku bartošovskou za mlejnem

wolfartovským. Léta Páně 1598, při čase s[vaté]ho Jiří.236

fol. 61
130 Jan Vrána ujímá dům Mandaleny manželky svý k placení. Léta 1595, v pátek po neděli

Oculi.237

fol. 62
131 Nykodéma Fantona s Vavřincem Peškem a Dorotou manželkou jeho frejmark o domy.

Léta 1593, v středu po Památce Početí Blahoslavené Panny Marie.238

132 Přeneš[e]ní verunkuv z domů neb[ožtíka] Chrysostoma Beronského na tento dům za
něj s frejmarčený od Vavřince Peška a Doroty manželky jeho. Léta Páně 1600, v pátek
po neděli Misericortias.239

fol. 63
133 Jan Lukšů z Plekenštejna s Šimonem Mikyskou o prodaj louky a sádku. Léta 1595, ve

čtvrtek po neděli Laetare.240

fol. 63b
134 Jan Kulišek s Melicharem Kazandrli frejmarčí o dvůr. Léta 1598, v pondělí den s[vatý]

ch Petra a Pavla.241

fol. 64
135 Jiřík Waymon s přáteli nebožtíka Jakuba Jandy o sad. Léta Páně 1595, ve čtvrtek po

neděli Invocavit.242

fol. 65
136 Tobiáš Bochauf s Lukášem Pikonem o dům. Léta 1593, v pondělí u vigili s[vatý]ch

Petra a Pavla apoštolů Páně.243

fol. 66
137 Johana  Hajkova  s  Šebestianem  Krejčím  o  dům.  Léta  1594,  v  pátek  po  svátcích

234 Sobota 31. prosinec 1594.
235 Pondělí 6. březen 1595.
236 Čtvrtek 23. duben 1598.
237 Pátek 3. březen 1595.
238 Středa 15. prosinec 1593.
239 Pátek 21. duben 1600.
240 Čtvrtek 9. březen 1595.
241 Pondělí 29. červen 1598.
242 Čtvrtek 16. únor 1595.
243 Pondělí 28. červen 1593.
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Vánočních.244

fol. 67
138 Jiřík  Truhlář  s  sirotky kusondrovskými  o  dům. Léta  1594,  v  středu den  památný

s[vatéh]o Bartomloměje.245

fol. 68
139 Matěj Hájek s Zykmundem Turnovským o dvůr. Léta 1594, den památný Mistra Jana

Husy z Husince.246

fol. 69
140 Anna Lukšová a Pavel syn její s Jiříkem Alšem o dům. Léta Páně 1595, v pondělí po

neděli Laetare.247

fol. 70
141 Jiřík Sládkův koupil dům po Simeonovi Maršákovi zůstalí od Woršili po něm zůstalý

vdovy a již  Václava Sládka otce svého manželky. Léta Páně 1596, v středu po neděli
postní Laetare.248

142 Matěj Holý Záblatský s Michalem Sládkem o dvůr. Léta Páně 1589, v středu po neděli
postní Laetare.249

fol. 70b
143 Jich opatrnost pan purkmistr, páni starší obecní i všecka obec města Prachatic s paní

Kateřinou Rumpálovou o louku obecní. Léta Páně 1597, v sobotu po něděli Feauti.250

144 Urozený pan Václav Marek z Bavorova s Jiříkem Pellarem o louku. Léta Páně 1598, v
pondělí po neděli Kv ětné.251

fol. 71
145 Tomáš  Rutil  s Ondřejem Pecem o grunt vorný. Léta Páně 1595, v sobotu po s[vaté]m

Františkovi.252

fol. 72
146 Václav Čada s Matoušem Rambouzkem o dům. Léta 1592, v pondělí svatodušní.253

fol. 72b
147 Pana Jiříka Pellara s Jiříkem Strachotínským frejmark o dům rambauzkovský za půl

gruntu vorného. Léta Páně 1596, v auterý po s[vatý]m Vavřinci.254

fol. 73
148 Jan Rajtr Provazník s Jiříkem Strachotínským o dům. Léta Páně 1596 v auterý s[vatéh]

244 Pátek 30. prosinec 1594.
245 Středa 24. srpen 1594.
246 Středa 6. červen 1594.
247 Pondělí 6. březen 1595.
248 Středa 27. březen 1596.
249 Středa 15. březen 1589.
250 Neděle Exaudi. Sobota 24. květen 1597.
251 Pondělí 16. březen 1598.
252 Sobota 7. říjen 1595.
253 Pondělí 18. květen 1592.
254 Úterý 13. srpen 1596.
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o Vavřince.255

fol. 74
149 Páni věřitelové nebožtíka Matěje Kramaříka s Matesem Kloboučníkem o dům po témž

dlužníku jich zůstalí. Léta 1596, v auterý po neděli Exaudi.256

fol. 76
150 Mathese Kloboučníka s Janem Trnkou soukeníkem o dům trh. Léta 1596, v auterý po

neděli Exaudi.257

fol. 77
151 Martin Misař s paní Anežkou Bakalářovou o domček a kus dvorečka. Léta Páně 1596,

v auterý po božím vstoupení.258

fol. 77b
152 Tobiaš Basl  písař  radní  Wintrberský prodal  dům svůj  v  městě  Prachaticích  Janovi

Reyterovi provazníku. Léta Páně 1596, v auterý po památce s[vaté]ho Jilji o pouti.259

fol. 78 (79,80)
153 Matiaše Milligera s Janem Reyterem o dům trh. Léta Páně 1596, v auterý po s[vatý]m

Vavřinci.260

fol. 81, 82
154 Víta Rutila s Janem Pokorným Tkalcem o dům trh. Léta Páně  1597, v neděli  den

s[vaté]ho Vavřince.261

fol. 83
155 Jich opatrnost pan purgmistr páni starší obecní i na místě vší obce města Prachatic s

Janem  Ševcem  o  dvůr  hejtmanovský  na  Příkopech.  Léta  Páně  1596,  v  auterý
Velikonoční.262

fol. 84
156 Jich opatrnost pan purgmistr páni na místě starších obecních i vší obce koupili mlejn

slove paulovský s přiležící pilou i což k tomu náleží, od Adama Rywoli Mlináře spolu
s Alenou Paulovou manželkou jeho. Léta páně 1595, v pondělí po neděli Invocavit.263

fol. 85
157 Pan Zigmund Turnovský s Janem Záluzským z města Česckých Budějovic a Žofií

manželkou jeho o louku preceptorovskou.  Léta  Páně  1598,  v  auterý den památný

255 Svátek svatého Vavřince připadl roku 1596 na sobotu 10. srpna. Na úterý však připadl v juliánském kalendáři.
256 Úterý 27. květen 1596 .
257 Úterý 27. květen 1596.
258 Úterý 28. květen 1596.
259 Úterý 3. září 1596.
260 Úterý 13. srpen 1596. Folium je označeno  třemi číslicemi. Pro zachování číslování folií ho ponechávám.
261 Neděle 10. srpen 159. Folium je označeno dvěma číslicemi. Pro zachování číslování folií ho ponechávám
262 Úterý 16. duben 1596.
263 Pondělí 13. únor 1595.
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Obětování Blahoslavená Panny Marie.264

fol. 85b
158 z kopie dobré paměti pana Tomáše Rutila. Jan Marků ze Lhotky o tok vody s Adamem

Trčkou. Léta 1607, ve čtvrtek den všech s[vatých].265

fol. 86
159 Matěj  Záblatský s Janem Záluzským a Žofií manželku jeho o louku trh. Léta Páně

1595, v středu po památce Obětování Panny Marie.266

fol. 86b
160 Ondřeje Záblatského jinak Stanka s Janem Záluzským a Žofií manželkou jeho o louku

trh. Léta Páně 1595, v středu po Obětování Panny Marie.267

fol. 87
161 Jiřík  Jelínek  krejčí  koupil  domček  po  Mertlovi  Šrotíři  zůstalý.  Léta  Páně  1595  v

pondělí po s[vaté]m Michalu Archandělu.268

fol. 87b
162 Dorota  pozůstalá  vdova  po  Jankovi  Šrotíři  prodala  kus  gruntu  vornýho  Petrovi

Milpergerovi zámečníku. Léta Páně 1597, v středu po Třech králích.269

163 Václav Ručníkař s Petrem Trubačem o nivku a zahrádku. Léta Páně 1597, v pondělí po
neděli Provodní.270

fol. 88
164 Tomáš Rutil s Tobiašem Rackem o dům. Léta Páně 1581, v pátek po svatém Kříži.271

fol. 88b
165 Pan Zikmund Turnovský koupil dům od Petra Maršaka z Husince. Léta Páně 1583, v

neděli den svatých Tří králů.272

fol. 89
166 Tobiaš Rumpal s Jeronýmem Ziglem o grunt vorný. Léta Páně  1608, v pondělí  po

svaté Panně Kateřině.273

fol. 90
167 Václav Telecký koupil dům Jandovský od přátel a nápadníků statku nebožtíka Jakuba

Jandy. Léta Páně 1595, v středu po Rozeslání apoštolů Páně .274

264 Svátek Obětování Panny Marie byla připadl roku 1598 na sobotu 21. listopadu. V juliánském kalendáři, který
ale v Čechách neplatil, by toho roku skutečně připadl na úterý.
265 Čtvrtek 1. listopadu 1607.
266 Středa 22. listopad 1595.
267 Středa 22. listopad 1595.
268 Pondělí 2. říjen 1595.
269 Středa 8. leden 1595.
270 Pátek 14. duben 1597.
271 Roku 1581 v Čechách platil  juliánský kalendář,  dataci  proto uvádím dle juliánského kalendáře. Pátek 5.
květen 1581.
272 Neděle 6. leden 1583 .
273 Pondělí 1. prosinec 1608.
274 Středa 19. červenec 1595.
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fol. 90b
168 <Martin Misař s Adamem Sklenářem o domček. Léta Páně 1597, při čase Vánoc.> trh

je vepsán do fol. 95.275

fol. 92
169 Matouš Vaclavkovic koželuh s Janem Třemšínským o dům. Léta Páně 1596, ve čtvrtek

po s[vaté]m Martinu.276

fol. 93
170 Jakub Poděbradský koupil domček od Maryany Fieřtové a na témž domečku ji též po

vyvzetí  závdavku a  jednoho ve[j]runku náležitou  summu skoupil  od  ní  pan Josef
Milperger. Léta Páně 1598, při čase s[vaté]ho Jiří.277

fol. 94
171 Petr Trubač s Jakubem Hrnčířem o grunt vorný. Léta 1596, v auterý po slavném hodu

vzkříšení Pana Krista.278

fol. 95
172 Martin Misař s Adamem Sklenářem o domček. Léta Páně 1597, při čase Vánoc.279

fol. 95b
173 Martin Hruška prodal sad Janovi Švorcovi. Léta 1613, v pátek po s[vatém] Jiří.280

fol. 96
174 Matěj Pellar řezník koupil krám mastný od bratří a sester svých. Léta Páně 1597, v

pátek po neděli smrledlné.281

fol. 96b
175 <Salomeny Bartové a Šimona syna jejího thr  o grunt  vorný zůstalý po Václavovi

Bártovi. Léta 1597, v pátek po s[vaté]m Stanislavu.>282

176 Šimona Bárty trh o grunt vorný zůstalý po Václavovi Bártovi bratru. Léta 1597, v
pátek po s[vaté]m Stanislavu.283

fol. 97
177 Melichar  Kazandrle prodal  zahrádku Štefanovi  Barvíři  pláten.  Léta  Páně  1600, ve

čtvrtek den svatého Bartoloměje.284

fol. 97
178 Martin Facal tkadlec prodal rejt svůj Janovi Kazandrlovi. Léta Páně 1600, v pátek po

s[vatým] Bartoloměji.285

275 Středa 24. prosinec 1597.
276 Čtvrtek 14. listopad 1596.
277 Čtvrtek 23. duben 1598.
278 Úterý 16. duben 1596.
279 Středa 25. prosinec 1597.
280 Pátek 26. dubna 1613.
281  Neděle Judica. Neděle 28. březen 1597.
282 Pátek 9. květen 1597.
283 Pátek 9. květen 1597.
284 Čtvrtek 24. srpna 1600.
285 Pátek 25. srpna 1600.
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fol. 98
179 Alena Hamliřová koupila domček od Jiříka Špalka na místě Anny manželky jeho. Léta

Páně 1596, v sobotu po s[vatém] Valentinu.286

fol. 99
180 Mikuláš Pumrle s Lidmilou matkou svou o dům. Léta Páně 1597, v pátek po rozeslání

apoštolů Páně.287

fol. 100
181 Petr Jecha s Kryštofem Uzdařem o kopaninu ve Hwozdci. Léta Páně 1597, v středu po

s[vaté]m Matouši.288

182 Matěj Zeman s Janem Rejtarem provazníkem o zahrádku. Léta Páně 1597, v sobotu po
s[vaté]m Martinovi.289

183 Vít  Pustimierský  s  Mathesem  Rhitelem  kloboučníkem  o  zahrádku  při  zdech
městských. Léta Páně 1598, v sobotu po s[vaté]m Jiří.290

fol. 101
184 Jan Soběslavský s Kateřinou Slamovou o koupenou od ní dědinku. Léta Páně 1597, v

pátek u Vigily všech svatých.291

fol. 102
185 P[an] Zigmund  Turnovský  s  Vavřincem  Wintrberským  a  Evou  manželkou  jeho  o

grunty vorný a louky i při nich ležící. Léta Páně 1597, v pondělí po všech svatých.292

186 Vavřinec  Wintrberský  a  Ewa  manželka  jeho  s  p[anem] Martinem  Šusarem  z
Greiftenfelzu o prodej mu dvoru. Léta Páně 1597, v auterý po početí Panny Marie.293

fol. 102b
187 Ondřej Tussar z Starých Prachatic s Krystlem Mothejzlovým synem z Leptáče zetěm

svým  o prodej mu svého gruntu. Léta Páně 1597, v auterý po povýšení s[vaté]ho
Kříže.294

fol. 104
189 Petr Milperger Zámečník na dolejším předměstí s Jakubem Hellenhamerem kotlářem z

Krumlova o grunt vorný ve Hvozdci. Léta Páně 1597, v pondělí po Mláďátkách.295

fol. 104
190 Petr Zámečník prodal zase týž grunt Nikodémovi Mitisovi. Léta Páně 1598, v pondělí

masopustní aneb den Hromnic.296

286 Sobota 17. února 1596.
287 Sobota 18. červenec 1597.
288 Středa 24. září 1597.
289 Sobota 15. listopad 1597.
290 Sobota 25. duben  1598. 
291 Pátek 31. říjen 1597.
292 Pondělí 3. listopad 1597.
293 Úterý 9. prosinec 1597.
294 Úterý 16. září 1597.
295 Pondělí 29. prosinec 1597.
296 Pondělí 2 .února 1598.
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fol. 105
191 Zigmunda Turnovskýho s Linhartem di Cento Wlachem o prodaný mu gruntův na

Strachotíně trh. Léta Páně 1597, v pondělí po mláďátkách.297

fol. 106
192 Jan Sonner kovář s Štefanem Barvířem pláten o nivku ve Hwozdci. Léta Páně 1597, v

pondělí po Třech králích.298

fol. 106b
193 Jan Wrána s Melichrem Barvířem pláten o domček. Léta Páně 1597, v auterý po početí

Panny Marie.299

fol. 108
194 Jakub Streytl s Ondřejem zetěm svým o prodej dvoru nad městem. Léta Páně 1598, v

středu den památný s[va]té Háty.300

fol. 110
195 Neb[ožtík] Jiří Bozkovský hejtman Prachatický koupil grunt vorný a půl louky pod

horou Dubovou i s stodolou od Maryany Kramaříkové což na podíl její dědický se
dostalo a přišlo.  Léta Páně 1598, v pondělí po neděli Smrtedlné.301

196 Jan Báňkař  prodal  rejt  svůj  Štefanovi  Barvíři  pláten. Léta Páně  1598, v auterý po
s[vaté]m Martinovi.302

fol. 110b
197 Apolona Bozkovská prodala dvůr svůj s jedním gruntem vorným slove pečenkovským

Štefanovi Pettrhanzlovi zeti svému. Léta Páně 1598, v pondělí po neděli Smrtedlné.303

fol. 111
198 Štefana Pettrhanzle s Lukášem Bochauffsem o domy frejmarky. Léta Páně  1594, v

sobotu po s[vaté]m Diviši.304

fol. 111
199 Přenešení  skoupené  summy  urozeného  pana  Václava  Marka z  Bavorova  etc.  od

Linharta Dycenty na domě Štefanovo Petrhanzlovi prodaném, skoupené na tento dům
téhož Štefana Petrhnazle. Jakož jest Léta Páně 1596, v pátek po Letnicích.305

fol. 112
200 Jich  opatrnost  pan  purgkmistr  páni  i  na  místě  vší  obce  koupili  dům  od  Matěje

Procházky a Doroty manželky jeho. Léta Páně 1597, při čase s[vaté]ho Václava.306

297 Pondělí 29. prosinec 1597.
298 Pondělí 13. leden 1597.
299 Úterý 9. prosinec 1597.
300 Svátek svaté Háty připadl roku 1598 na  čtvrtek 5. února.
301 Maryana  Kramaříková  byla  vdova  po  Matějovi  Kramaříkovi  jinak  Šofpegerovi;  vdovou  po  Jiříkovi
Bozkovském byla Apolona Bozkovská (sestra Maryany Kramaříkové). Neděle smrtná, pondělí 9. březen 1598.
302 Úterý 17. listopad 1598.
303 Pondělí 9. březen 1598.
304 Sobota 15. říjen 1594.
305 Pátek 7. červen 1596.
306 Neděle 28. září 1597.
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fol. 112b
201 Linhart  Dicento s  Maryanou Fiřtovou o zahrádku.  Léta Páně  1606, v středu první

postní.307

fol. 113
202 Samuel Fencl s Alžbětou Raubovou o louku. Léta Páně 1597, v auterý po památce

Narození Panny Marie.308

fol. 114
203 Jiříka Šramle v Starých Prachaticích s Václavem Ziglem o chalupu zanhanzlovskou v

Wostově trh. Léta Páně 1597, v auterý na den s[vatý]ho Martina rytíře.309

fol. 115
204 Václav Lazna na hořejším předměstí s Janem Škvůrkem zetěm svým o prodaj jemu

domečku svého. Léta Páně 1598, v pondělí po s[va]té Trojici.310

fol. 116
205 Nikodém Mitis koupil rejt od Melichara Koželuha. Léta Páně 1596, při čase s[vaté]ho

Jiří.311

fol. 117
206 Jiřík Loraj koupil dům od poručníkuv sirotka Jakuba Wrány.Léta Páně 1615, v středu

po s[vatém] Matouši Evangelistu Páně.312

fol. 118
207 Šimon Šistl  z Wostrova s Vavřincem Sekalem o prodaj  domečku ruchaříkovského.

Léta Páně 1598, při čase s[vaté]ho Havla.313

208 Vavřinec Sekal odprodal kus toho domečku zase Melicharovi Barvíři pláten. Při též
čase. 314

fol. 119
209 Václav Sládek s Vavřincem Brožem o zahrádku. Léta Páně 1599, v středu po neděli

Reminiscere.315

fol. 119b
210 Řehoř Rumpal s Alžbětou Teleckou o grunt vorný. Léta Páně 1601, v pátek po neděli

Judita.316

307 Středa 15. únor 1606.
308 Úterý 9. září 1597.
309 Úterý 11. listopad 1597.
310 Pondělí 18. květen 1598.
311 Úterý 23. dubna 1596.
312 Středa 23. září 1615.
313 Pátek 16. říjen 1598.
314 Středa 16. říjen 1598.
315 Pátek 10. březen 1599.
316 Neděle Judica. Pátek 2. duben 1601.
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fol. 120
211 Jich  opatrnost  pan purgkmistr  a  rada  starší  obecní  i  všecka  oceb města  Prachatic

prodávají na díly sousedům dva sady hartmanecký a tlaukovský. Jakož jest Léta Páně
1596, v pondělí den svatého Kalista.317

fol. 120b (sousedé uvedeni v fol. 120 č. 211)
212 Jiřík Pellar ujal dva díly sadu tloukovského v předu při vratech horních [..]318

213 Nikodém Mitis  aneb Tichy ujal  jeden díl  téhož sadu tlaukovského pod díli  Jiříka
Pellara [..]319

fol. 121 (sousedé uvedení v fol. 120 č. 211)
214 Ondřej Loraj [..]320

215 Václav Aigner ujal jeden díl pod díly Ondřeje L[oraje] [..]321

fol. 121b - obsahuje další sousedy, ale byla  poničena a nelze ji přečíst.

fol. 122 - obsahuje další sousedy:
216 Václav A[igner] [..]322

217 Pavel Smetánka ujal jeden díl [..]323

fol. 122b
218324

219 Martin Šusar ujal sadu Tlaukovského tři díli vedle díluv vedle Petra Hamana [..]325

fol. 123
220 Vít Pustiměřský [..]326

221 Urozený pan Václav Marek z Bavorova  jeho mil[osti] pána …] ujal jeden díl sadu
tlaukovského nad dílem Víta Pustiměřského.327

 
fol. 123b
222328

223 Matěj Hájek ujal sadu tlaukovského, půl čtvertka dílu nad dílem Matěje Zemana [..]329

fol. 124
224 Jindřich Zvíkovs[ký] [..]330

317 Svátek svatého Kalixta. Pondělí 14. říjen 1596.
318 Datace chybí.
319 Neuvádí se datace.
320 Zbytek regestu poškozen, spolu s celou smlouvou, neuvádí se datace. 
321 Zbytek regestu poškozen, smlouva nikoliv. 
322 Regest i smlouva byli poničeny, nelze je přečíst, neuvádí se datace. 
323 Zbytek regestu nelze přečíst, smlouva se zachovala, neuvádí se datace. 
324 Regest i smlouva byli poničeny nelze je přečíst, neuvádí se datace. 
325 Datace chybí.
326 Zbytek regestu a smlouvy byli poničeny a nelze je přečíst, neuvádí se datace. 
327 Vilém nebo Petr Vok z Rožmberka.
328 Regest i smlouva byli poničeny a nelze je přečíst, neuvádí se datace.
329 Regest i smlouva jsou poničeny a nelze je přečíst, neuvádí se datace. 
330 Neuvádí se datace.
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fol. 124b
225331

fol. 126 
226 Jiříka Kišky [..]332

fol. 127
227 Melichar Kože[luh]. Léta Páně 1598[..]333

fol. 129 
228 Jiříkovi H[ovorkovi] [..]. Léta 1599 [..]334

fol. 130
229 Ondřej Haindl frejmarčí o domy s Vavřincem Wintrberským a Evou manželkou jeho.

Léta Páně 1598, v pondělí den s[vat]ho Nikazije.335

230 Tomáš Mareš frejmarčí s Woršilou Rejdlíkovou o grunty vorný. Léta Páně  1598, v
středu po s[vaté] Nikazy.336

fol. 130b
231 P[an] Jeroným Strachotínský koupil grunt vorný od Václava Sládka. Léta Páně 1598, v

auterý den s[vatý]ho Kalista.337

232 Urozený pan Václav Marek z Bavorova etc. koupil kus zahrádky aneb místa od níže
psaného  domečku  Andrly  Planského.  Léta  Páně  1599,  v  pondělí  po  neděli
Reminiscere.

fol. 131
233 Ondřej jinak Andrle Planský koupil domček i s příležící zahrádkou Doroty Havlové

Tesařky. Léta Páně 1599, v středu první postní.338

fol. 132
234 Urozený  pan  Václav  Marek  z  Bavorova  koupil  grunty  vorný  i  loučný  slove

Baučkovský  od  Tobiaše  Bochaufa.  Léta  Páně  1599,  v  pátek  po  s[vaté]m  Marku
Evangelistu.339

fol. 132b
235 Urozený pan Václav Marek z Bavorova dokoupil ostatní díl za hradby od chalupy

Ondřeje jinak Andrle Planského. Léta Páně 1599, v pondělí po s[vaté]m Martinovi.340

331 Regest i smlouva jsou poničeny a nelze je přečíst.
332 Regest i smlouva jsou poničeny a nelze je přečíst.
333 Regest i smlouva jsou poničeny a nelze je přečíst.
334 Regest i smlouva jsou poničeny a nelze je přečíst.
335 Svátek svatého Nikazia. Pondělí 14. prosinec 1598.
336 Středa 16. prosinec 1598.
337 Podle gregoriánského kalendáře připadl roku 1598 svátek svatého Kalixta na středu 14. října.
338 Pondělí 8. březen 1599.
339 Pátek 3. březen 1599.
340 Pondělí 30. duben 1599.
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fol. 132b
236 Tomáš Marek z Starých Prachatic koupil louku od Maryany Fieřtové sousedy města

Prachatic. Léta Páně 1600, v středu po Třech králích.341

fol. 133
237 Tomáš Marek  ze Starých Prachatic  s Vavřincem Temlem rychtářem v Wostrově  o

prodaj zase napředpsané louky. Léta Páně 1600, v středu po Třech králích.342

238 Vavřinec  Brož  s  Markétou  Puškařovou  o  domček  i  s  zahrádkou  přitom ležící  na
předměstí hořejším. Léta Páně 1599, ve čtvrtek po s[vaté]m Matouši.343

fol. 134
239 Jiřík Šer s Petrem Paldou o domček. Léta Páně 1618, v pátek den památný s[vetého]

Mistra Jana z Husince.344

fol. 135
240 Petr Jecha s Woršilou manželkou svou o prodej louky paní Kateřině  Hiršové. Léta

1600, v středu po s[va]té Panně Prišce.345

fol. 135b
241 Petr  Milperger zámečník s Martinem Čechem sládkem o dům. Léta Páně  1602, v

středu masopustní.346

fol. 137
242 Matěje Žernovského s Jiříkem Štěpanovým v Starých Prachaticích trh o dvůr.  Léta

Páně 1600, v středu po neděli Judica.347

fol. 138
243 Kateřina Judlová aneb Tonpergerová s Vítem Suchouhusy pekařem o dům trh. Léta

Páně 1600, v auterý po Božím vstoupení.348

fol. 138b
244 Adama Třemšínského s Markétou Šerklovou o domček v Starých Prachaticích trh.

Léta Páně 1600, v pátek po neděli Meheneriorchias d[o]m[ini]. 349

fol. 139b
245 Ondřeje Haindle s Alžbětou Bochaufsovou frejmark o domy. Léta Páně1600, v auterý

po nalezení s[vaté]ho kříže.350

246 Maximilian Rumpal s Mikolášem Pumrli  o grunt. Léta Páně 1612, v pátek po památce

341 Středa 15. listopad 1599
342 Středa 12. leden 1600.
343 Čtvrtek 23. září 1599.
344 Středa 6. červenec  1618.
345 Středa 19. leden 1600.
346 Středa 27. únor 1602.
347 Středa 22. březen 1600. Část textu smlouvy nečitelná.
348 Úterý 16. květen 1600.
349 Neděle Misericordias. Pátek 21. duben 1600.
350 Úterý 9. květen 1600.
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na víru křesťanskou obrácení s[vatého] Pavla.351

fol. 140
247 P[an] Tomáš Rutil písař radní tohoto města s Janem Příkopským o dům. Léta Páně

1600, ve čtvrtek den Božího vstoupení.352

fol. 141
248 Mikuláš Pumrle koupil grunt vorný a rejt fantonovský. Léta 1601, při  čase svatého

Jiří.353

249 Týž Mikuláš Pumrle koupil grunt vorný od Vavřince Ambrože. Léta 1601, v pondělí
po památce všech svatých.354

250 Pan Martin Šusar koupil  louku od Salomeny Hrličkové jinak Bart[ové].  Léta Páně
1602, v auterý den svatého Jiří.355

fol. 142
251 Jiřík Truhlář koupil zahrádku při zdech městských od Alžběty Kloboučníkové. Léta

Páně 1600, v pondělí po s[vaté]m Janu Křtiteli.356

252 Jiříka Štufty s Woršilou Hrubšovou o dvůr rejdlikovský v Starých Prachaticích trh.
Léta Páně 1600, v pátek den narození Panny Marie.357

fol. 144
253 Matěje  Pellara jinač  Šestaka s  Kašparem hrnčířem o dům trh.  Léta Páně  1600,  v

pondělí po s[vatý]ch Šimonu a Judovi.358

fol. 144b
254 Poručníci sirotkův nebožtíka Henrycha Zvíkovského s Jiříkem Milpetrem kožišníkem

o dům. Léta 1614, ve středu po neděli Exaudi.359

fol. 146
255 Tobiaše a Řehoře bratří  Rumpalův s Judit  vdovou po Matiašovi Šofiklovi sousedů

města Krumlova Českýho o grunty vorný trh.  Léta Páně  1600,  při  čase s[vaté]ho
Havla.360

fol. 148
256 Jakuba Kherna s poručníky vdovy a sirotka po Ondřejovi Pecovi zůstalých o dvůr na

předměstí dolejším trh. Léta Páně 1600, při čase svatého Havla.361

351 Pátek 27. leden 1612.
352 Čtvrtek 11. květen 1600.
353 Pondělí 23. duben 1601
354 Pondělí 2. listopad 1601.
355 Úterý 23. duben 1602. Část smlouvy byla zničena a nelze je přečíst. 
356 Pondělí 26. červen 1600.
357 Pátek 15. září 1600.
358 Pondělí 30. říjen 1600.Část smlouvy je nečitelná. Pondělí 30. říjen 1600.
359 Středa 14. květen 1614. Část smlouvy je nečitelná.
360 Pondělí 16. říjen 1600.
361 Pondělí 16. říjen 1600. Část smlouvy je nečitelná. 
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fol. 149
257 Nikodém Mitis s Dorotou Kaukalovou o grunt vorný. Léta Páně 1600, v pondělí po

svaté Alžbětě.362

fol. 150
258 Pan Šebestián Sochor na místě Tomáše syna svého s Woršilou Sládkovou o dům. Léta

Páně 1600, ve čtvrtek po Památce Obětování Panny Marie.363

fol. 151
259 Matouš Vrtilka s Dorotou manželkou svou prodal grunt vorný Petrovi Jechovi. Léta

1600, v auterý po památce svaté Panny Barbory.364

fol. 152
260 Kateřina Rumpálová s Alžbětou Bochaufovou o dům  bakalařovský trh. Léta Páně

1600, v středu den svatého Františka.365

fol. 154
261 Jan Kulišek s Matějem Holým Záblatským o dvůr. Léta Páně 1600, při čase svatého

Havla.366

fol. 155
262 Mikuláš  Rumpál  s  Dorotou  Pečenkovou  o  sad.  Léta  Páně  1601,  ve  čtvrtek  první

postní.367

fol. 156
263 Ondřeje Staňka [s] Štefanem Pettrhanzlem o dvůr trh. Léta Páně 1601, v pondělí den

svatého Řehoře.368

fol. 156b
264 Adam Záblatský frejmaří o tento dvůr s Melicharem Koželuhem. Léta Páně 1612, při

čase svatého Martina.369

fol. 157
265 Martina Hrušky ševce s Alžbětou Bochaufovou o dům trh. Léta Páně 1601, v středu po

neděli Reminiscere.370

fol. 157
266 Týž Martin Hruška pojišťuje tímto domem panu  [Wolfu] Šerovi v Pasově, povinně a

na tomto domě mu zůstávaji[cí] summy 150 r[ýnských zlatýc]h. Léta Páně 1601, v
pondělí po neděli Provodný .371

362 Pondělí 20. listopad. Část smlouvy je nečitelná.
363 Čtvrtek 23. listopad 1600. Část smlouvy je nečitelná.
364 Úterý 5. prosinec 1600. Část smlouvy je nečitelná.
365 Středa 4. říjen 1600. Část smlouvy je nečitelná.
366 Pondělí 16. říjen 1600.Část smlouvy je nečitelná.
367 Čtvrtek 15. březen 1601. Část smlouvy je nečitelná.
368 Pondělí 12. březen 1601. Část smlouvy je nečitelná.
369 Neděle 11. listopad 1612. Část smlouvy je nečitelná.
370 Středa 21. březen 1601.
371 Pondělí 30. duben 1601. Část smlouvy je nečitelná,.
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fol. 159
267 Melichar Koželuh s Ondřejem Wostrovským o grunt vorný. Léta Páně 1601, ve čtvrtek

po neděli Reminiscere.372

fol. 160
268 Kněz Brikci  s Kateřinou Belvlovou o dům. Léta 1601, v pondělí  po neděli  postní

Oculi373.

fol. 161
269 Šebestián Sochor s Šimonem Slámou o domček a sa.  Léta  Páně  1601 v středu po

neděli Oculi.374

fol. 162
270 Šimon Sláma koupil dům od Mandy Kiškové. Léta Páně 1601, v pondělí po neděli

Judica.375

fol. 162b
271 Kašpar Zelnář koupil dům kyškovský od Šimona Slámy. Léta Páně 1607, v pátek před

květnou nedělí.376

fol. 163
272 Štěpán Bauše s poručníky kazandrlovský o dům. Léta Páně 1601, ve čtvrtek po neděli

Exaudi.377

fol. 164b
273 Jan Švorcaur prodal chalupu regalovskou Janovi Třemšínskému. Léta Páně 1601, v

pondělí po s[vat]é[m] Martinu.378

fol 165
274 Vavřinec Brož s Šebestiánem Kloserem krejčím o grunt vorný a stodolu. Léta p[áně]

1601, v pondělí po neděli Misericortias.379

275 Václav Behlík ze vsi Chlístova s Ondřejem Paulusem o [dvůr]. Léta Páně  1603, v
středu den svatého Marka.380

fol. 166
276 Mikuláš Brodský s Vítem Pejtlarem o dům. Léta Páně 1601, v pondělí po svatém Janu

Křtiteli.381

372 Čtvrtek 22. březen 1601.
373 Pondělí 26. březen 1601. Část smlouvy je nečitelná.
374 Středa 28. březen 1601.
375 Pondělí 9. duben 1601. Část smlouvy je nečitelná.
376 Pátek 6. duben 1607. Část smlouvy je nečitelná.
377 Čtvrtek 7. červen 1601.
378 Pondělí 12. listopad 1601.
379 Pondělí 7. květen 1601.
380 Středa 25. duben 1603.
381 Pondělí 25. červen 1601. Část smlouvy nečitelná.
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fol. 167
277 Jan Šipanský koupil od Matěje Záblatského dva rejty. Léta 1601, v pátek na svatých

Petra a Pavla.382

278 Petr Milperger  zámečník koupil  dům od Bartoloměje  Syrvína a Alžběty manželky
jeho. Léta  1601, v sobotu po neděli vzetí Panny Marie.383

fol. 168
279 Štěpán Barvíř koupil od Jiříka Baimona sad jandovský. Léta Páně 1601, v podělí po

svatém Jilji.384

fol. 169
280 Matouš Nosek kolář s Kateřinou Belvlovou o prodaj domu. Léta 1601, v pondělí po

neděli Jubilate.385

fol. 170
281 Jan Šipanský s Jiříkem Škrobeným o grunt vorný. Léta 1601, svatého Václava.386

fol. 171
282 Jakub Kučera kovář  kupuje dům od pana Wintra a  Voršily Škřechové.  Léta  Páně

1597ho, při čase s[vatéh]o Jiří.387

283 Smlouva mezi touto Voršilou a Janem Wintrem strany vystavujicích vejrunků výměna.
Jakož jest léta a dne nadepsaného. 388

fol. 172
284 Josef Milpergar kupuje louku od Jiříka Strachotínského. Léta  Páně 1598ho, při čase

s[vatéh]o Jiří.389

285 P. Karel  Wels z Budějovic Českých s Nikodémem Mitisem o louku a grunt  vorný.
V kterýžto trh vstoupil Kašpar si[rotek po] [..]elovi Fenclovi. Léta 1602, v auterý den
s[vaté]ho Kalista aneb 16 dne měsíce dubna.390

fol. 172b
286 Kašpar Fencl s Janem Švorcaurem o prodaj louky a dvou kusů  gruntu vornýho. [..]

neděli čtvrtou po s[va]té Trojici.391

fol. 173
287 Johana  Hájková   prodala  louku  Matějovi  Hájkovi  synu  svému.  Léta  Páně  1590,

v pondělí po s[vatém] Vavřinci. 392

382 Pátek 29. červen 1601.
383 Sobota 18. srpen 1601.
384 Pondělí 3. září 1601. Část smlouvy nečitelná.
385 Pondělí 14. květen 1601. Část smlouvy nečitelná.
386 Patrně 28. září 1601. Část smlouvy nečitelná.
387 Středa 23. duben 1597.
388 Středa 23. duben 1597. Část smlouvy nečitelná.
389 Čtvrtek 23. duben 1597.
390 Úterý 16. duben 1602. Část smlouvy nečitelná.
391 Část smlouvy nečitelná.
392 Pondělí 13. srpen 1590. Část smlouvy nečitelná.
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fol. 173b
288 Jiřík  Pellar  s Tobiášem  Rumpálem  o  grunt  vorný  po  horou  dubovou.  Léta  1603,

v sobotu den nalezení s[vatého] Kříže.393

fol. 174
289 Vavřince Brože s Vítem Pejtlarem o prodaj domečku puškařovského . Léta 1601, ve

čtvrtek v vigili  svatých Petra a Pavla.394 

fol. 175
290 Martin Šusar z Greyffenffelzu s Benediktem Niadlem o dvůr. Léta 1602, v pondělí po

svatých Petra a Pavla.395

fol. 175b
291 Vavřinec Ambrož koupil dům tekynarovský od plnomocníků Volfa Šera z Pasova. Léta

Páně 1602, v pondělí po rozeslání apoštolů Páně.396

fol. 178
292 Pan  Tomáš  Rutil  s Jiříkem  Mesálským  o  dům.  Léta  Páně  1602,  v středu  v vigili

svatého Jakuba.397

fol. 180
293 Jan Šempek s Anežkou manželkou svou prodali  grunt  vorný Kateřině  Rumpálové.

Léta Páně 1602, v pondělí po neděli křížové.398

fol. 180b
294 Kryštof Tyle Barvíř Pláten s Vavřincem Wejvodou kovářem o grunt vorný ve Hvozdci.

Léta Páně 1616, v pondělí po s[va]té Voršile.399

fol. 181
295 Vavřinec Pešek s Dorotou manželkou svou prodali dům Janovi Šempekovi s Anežkou

manželkou jeho. Léta 1602, v středu v vigili svatého Jakuba. 400

fol. 206
296 [Have]l Konstantyn koupil dům Jandovský od poručníků sirotka Havlíře Sasského. [..]

v středu den Nového léta.401

fol. 206b
297 Havel Konstantyn prodal zase dům napředpsaný  Ondřejovi Marákovi pekaři.  Léta

1603, v pátek po středoposti.402

393 Sobota  3. květen 1603. Část smlouvy nečitelná.
394 Čtvrtek 28. červen 1601. Část smlouvy nečitelná.
395 Pondělí 1. červenec 1602. Část smlouvy nečitelná.
396 Pondělí 22. červenec 1602. Část smlouvy nečitelná.
397 Středa 24. červenec 1602. Část smlouvy nečitelná.
398 Pondělí  13. květen 1602. Část smlouvy nečitelná.
399 Pondělí 24. říjen 1616. Část smlouvy nečitelná.
400 Středa 24. červenec 1602. Část smlouvy nečitelná.
401 Středa 1. leden. Část regestu a Část datace nečitelná.
402 Pátek 7. březen 1603.
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fol. 216
298 Jiřík Pellar s Janem Mlinař[em] [..] o rejt  k Žerno[vicím]. Léta 1604, v pondělí  po

památce svatých Tří kr[álů].403

299 Oldřich Gregor Chrudimský [..]. Léta Páně 1606, v pondělí po s[vatý]ch ffabe[..] (?)404

fol. 216b
300 [Zikmund Turnov]ský z Turnštejna s Linhartem [Dicentou] dům.405

fol. 218
301 Linhart Dicento s Tomášem Baimonem [..]. Léta Páně 1604, v pondělí den Hromnic.406

fol. 219
302 Tomáše Baimona s Salomenou Bártovou [trh o dům]. Léta páně 1604, v pondělí den

Hromnic.407

fol. 220
303 Pan Purgkmistr a páni i všecka obec s Jiříkem Regalem ze vsi Lhodky o kus louky

slove pffaffin[ské]. Léta Páně 1604, v pondělí den svaté Panny Apoleny.408

304 Jich opatrnost pan purgkmistr  a páni radní s povolením na místě vší obce s Tomášem
Rutilem písařem radním o trávník za dvorem škřechovským. Léta Páně 1604, v pátek
po neděli Jubilate.409

fol. 221
305 Jakub Khern s Kateřinou Hiršovou o l[ouku].  Léta Páně  1604, v pátek po památce

nalezení s[vaté]ho Kříže. 410

fol. 221b
306 [Jan Walter] soukeník koupil domček papačkovský. [..] v sobotu po památce nalezení

svatého kříže.411

fol. 222
307 Jan  Hamlíř  s Janem  Kazandrli  o  d[ům].  Léta  Páně  1607,  v sobotu  po  s[vaté]m

Vavřincovi.412

fol. 223
308 Dorota Wintrová s Štefanem Maršakem o dům. Léta Páně 1604, ve čtvrtek den svatého

Martina.413

fol. 224

403 Pondělí 12. leden 1604. Část regestu i smlouvy nečitelná.
404 Část regestu i smlouvy nečitelná. S Vítem Pejtlarem.
405 Část smlouvy i regestu nečitelné. Datace nejspíš v roce 1604.
406 Pondělí 2. únor 1604. Baimon, též Waimon Část smlouvy i regestu nečitelná.
407 Pondělí 2. února 1604. Část smlouvy i regestu nečitelná. Salomena Hrdličková.
408 Pondělí 9. únor 1604.
409 Pátek 14. únor 1604.
410 Pátek 3. květen 1604. Část smlouvy i regestu nečitelná.
411 Patrně také 3. květen 1604. Část smlouvy i regestu nečitelná.
412 Sobota 11. srpen 1607. Část regestu nečitelná, doplněná dle smlouvy.
413 Čtvrtek 11. listopad 1604. Část smlouvy nečitelná.
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309 Lukáš Cerafyn s Krystlem na Tušarově v Starých Prachaticích. Léta 1604, v pondělí
po sv[atý]m Marku.414

310 Týž koupil grunt vorný s kusem loučky od [..]. Léta Páně 1604, v pondělí po s[vaté]m
Marku. 415

311 Týž koupil grunt vor[ný] [..]. Léta Páně 1604, v pondělí po sv[..].416

fol. 225
312 Jan Bošmpelc ze vsi Starých Prachatic s Adamem Trčkou ze vsi Wostrova o chalupu

šerklovskou. Léta 1607, ve čtvrtek den s[vaté]ho Martina.417

fol. 226
313 Linhart  Dicento  s Šimonem Panterem o  dům.  Léta  Páně  1605,  v pátek  po  neděli

provodný.418

fol. 227
314 Lukáš  Cerazyn  písař  městský s Dorotou  manželkou  jeho  koupili  grunty  vorný od

Kašpara  Zelnara  a  manželky  též  jeho.  Léta  Páně  1611,  v pondělí  po  s[vatém]
Matouši.419

fol. 228
315 Jan Kulišek s Marianou Pelřimovskou o grunty vo[rný]. Léta Páně 1605, v pátek po

božím vystoupení.420

fol. 228b
316 Václav Nisl řezník s Matějem Netahlou o dům. Léta Páně 1605, v pondělí po Božím

těle.421

fol. 229b
317 <Vít Strofinar ze vsi Starých Prachatic s Martinem Moučkou o prodej dvoru.  Léta

Páně 1608, v neděli po s[vaté]m Bartoloměji.>422

fol. 230b
318 Vít Strofinar s Petrem Štroblem o domček. Léta 1605, v neděli den s[vaté]ho Havla.423

fol. 231
319 Pavel Smetánka s Jiříkem Štroblem o dům wolfartovský. Léta Páně 1605, v čtvrtek po

památce svatých Filipa a Jakuba. 424

fol. 232

414 Pondělí 26. duben 1604. Část smlouvy nečitelná.
415.Pondělí 26. duben 1604. Od Jiříka Pellara. Část smlouvy i regestu nečitelná.
416 Část smlouvy i regestu nečitelná.
417 Čtvrtek 11. listopad 1607. Část smlouvy  i regestu nečitelná. Dle textu jde o Adama Trčku z Wostrova. 
418 Pátek 22. duben 1605.
419 Pondělí 26. září 1611. Část smlouvy nečitelná.
420 Pátek 20. květen 1605. Část smlouvy nečitelná.
421 Pondělí 13. červen 1605. Část smlouvy nečitelná.
422 Neděle 31. srpen 1608. S odkazem, že smlouva se nachází na jiném foliu, ovšem  není uvedeno kde. 
423 Neděle 16. říjen 1605. Část smlouvy nečitelná.
424 Čtvrtek 5. květen 1605. Celý list poškozen, ale smlouva i regest čitelná.
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320 Pan  Jiřík  Pellar  poručník  sirotků  bedrničkovských  prodal  dům  bedrničkovský
Adamovi Trčko[vi]. Léta 1611, při čase Hromnic.425

fol. 233
321 Štěpán Bauše s Maryanou Niadlovou o louku. Léta 1606, při čase svatých Tří králů.426

fol. 233b
322 Tobias Rumpál s Janem Kuliškem o grunt fiřtovský. [Lét]a Páně 1615, v sobotu po

s[vaté] Havle.427

fol. 234
323 Tomáš Syttr s Josefem Ziglem o grunt vorný. Léta Páně 1606, na den památný svatého

Jiří.428

fol. 235
324 Pavel Škřech s Ondřejem Wochlařem o kus gruntu vorného. Léta Páně 1606, v pondělí

po neděli Jubilate. 429

fol. 236
325 Pan Purkmistr páni s Ondřejem Kolínským o dů[m[. Léta Páně 1606, při čase s[vaté]

ho Jiří.430

fol. 238
326 Jan Kazandrle s Kašparem Pelclem na místě Anny manželky jeho o dům. Léta Páně

1606, v auterý po památce s[vaté]ho Jana Křtitele. 431

fol. 239
327 Matěj Škřech s Ondřejem Podskalským a Matějem Jelínkem o dům. Léta Páně 1608,

v pondělí po s[vatém] Ondřeji. 432

fol. 240
328 Jich  opatrnost  pan  purgmistr  páni  s Ondřejem  Haindlem  o  louku  Mikyskovskou

s sádkem při ní ležícím. Léta Páně 1606, ve čtvrtek den s[vat]é Markéty. 433

fol. 241
329 Ondřej Haindl s Kašparem Felclem o grunt vorný. Léta Páně 1606, ve čtvrtek po s[vat

]ým Linhartu.434

330 Řehoř Rumpál s Johanou Záblatskou o grunt vorný. Léta Páně 1610, v pondělí před
s[vatým] Matoušem. 435

425 Středa 2. únor 1611. Část smlouvy nečitelná.
426 Pátek  6. leden 1606. Část smlouvy nečitelná.
427 Pondělí 17. říjen 1615. Část smlouvy nečitelná.
428 Neděle 23. duben 1606. Část smlouvy nečitelná.
429 Pondělí 17. duben 1606. Část smlouvy nečitelná.
430  Neděle 23. duben 1606. Část smlouvy nečitelná.
431 Úterý 5. září 1606.
432 Pondělí 1. prosinec 1608. Část smlouvy nečitelná.
433 Čtvrtek 13. červenec 1606. Část smlouvy nečitelná.
434 Čtvrtek  9. listopad 1606. Část smlouvy poškozena.
435 Pondělí 20. září 1610.
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fol. 241b
331 Jan  Kulíšek  s Zikmundem  Weisenregnerem  o  dům.  Léta  Páně  1606,  v středu  po

Nanebevzetí Panny Marie.436

fol. 243
332 Vavřinec Brož s Danielem Hamáčekem řezníkem o dům. Léta Páně 1606, v auterý po

památce svatého Jilji. 437

fol. 244
333 Ambrož Pachner s Adamem Rivolou o kus loučky. Léta Páně 1608, v auterý po neděli

Misericortias. 438

fol. 244b
334 Pan  Václav  Andrés  s Maryanou  manželkou  svou  koupili  díly  t ři  loučky  od  obce

vykázané Petrovi Milpergerovi, Bartolomějovi Adamovi a Danielovi Císaři od týchž
osob. Léta Páně 1612, v čtvrtek po s[vatém] Prokopu.439

fol. 245
335 Antonín Štamba s Janem Pokorným Tkalcem o domček. Léta Páně 1606, v pondělí

den s[vaté]ho Havla.440

fol. 246
336 Jan Wickler kožišník s Dorotou Pečenkovou o dům. Léta Páně  1606, v pondělí  po

s[vat]é Martině.441

fol. 248
337 Jeronima  Zigle  s Jozefem  Ziglem  [..].  Léta  Páně  1608,  v pondělí  po  s[vatém]

Františku.442

fol. 249
338 Pan Zikmund Turnovský z Turnštejna s [..]tou o sad. Léta Páně 1606, ve čvrtek den

mláďátek.443

fol. 250
339 Jich opatrnost pan purgkmistr páni s Janem [Hartmanem laze]bníkem o loučku [k obci

koupenou]. Léta Páně 1606, v čtvrtek den povýšení svatého kříže.444

fol 250b
340 Pan  purgkmistr  a  páni  radní  prodali  zase  túž  lázňu  Baltazarovi  Najchauzarovi

lazebníku. Léta Páně 1612, v pondělí po památce Všech svatých.445

436 Středa 16. srpen 1610.
437 Úterý 5. září 1606. Část smlouvy nečitelná.
438 Úterý 22. duben 1608. Část smlouvy nečitelná.
439 Čtvrtek 5. červenec 1612. Část smlouvy nečitelná.
440 Pondělí 16. říjen 1606. Část smlouvy nečitelná.
441 Pondělí  13. listopad 1606. V textu Winekler; Část smlouvy nečitelná.
442 Čtvrtek 5. říjen 1608. Část smlouvy i regestu nečitelná.
443 Čtvrtek 28. prosinec 1606. S Linhartem Dicentou. Část smlouvy i regestu nečitelná.
444 Čtvrtek 14. září 1606.
445 Pondělí 5. listopad 1612.
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fol. 253
341 Tomáš Wolfart s Jiříkem Hoffpraitem truhlářem [o sad]. Léta Páně 1607, v středu po

neděli postí Invocavit.446

fol. 254
342 Šebestián Rumpál s Maryanou Pelři[movskou] o dvůr. Léta Páně 1607, v pondělí po [..

].447

fol. 254b
343 [Pan Zik]mund Turnovský z Turnštejna s Kaš[parem] zelnářem o dvůr. [..]448

fol. 256
344 Jan Švorcaur s Martinem Rackem malířem [o grunt vorný]. Léta Páně 1607, v pondělí

den s[vaté]ho Jiří.449

fol. 257
345 Jan Švorcaur s Matějem Strachotínským o [grunt vorný]. Léta Páně 1607, v středu den

svatého Marka450

346 Jan Švorcaur prodal s [..] Jiří[..]. Léta Páně 1614, v pondělí [..].451

fol. 257b
347 [Pan Zikm]und Turnovský z Turnštejna s Marti[nem] Maršákem jinak Železným o

dvůr. [..] pondělí den s[vaté]ho Jiří.452

fol. 258
348 Šebestián Rumpál na místě v[ůle] bratra svého s panem Trnkou o [sad a zahrádku].

Léta Páně 1607, den památný s[vatého] Mar[ka].453

fol. 261
349 Šimon Hierš Bečvář s Alžbětou Šteinmilnerovou o dům. Léta Páně 1607, ve čtvrtek

po neděli postní Innocevit.454

fol. 263
350 Jakub Khern s poručníky Matěje Peč[enky[ o grunt vorný. Léta Páně 1608, v pondělí

po svatém Janu.455

fol. 264
351 Jan Bacho z Sl[..] [s Alžbětou] Štejnmilnar[ovou  o mlejn]. Léta Páně 1610, v pátek [..

].456

446 Středa 7. březen 1607. Část smlouvy i regestu nečitelná.
447 Část smlouvy i regestu nečitelná.
448 Část smlouvy i regestu nečitelná. 
449 Pondělí 23. duben 1607. Jandovský grunt ve Hvozdci. Část smlouvy i regestu nečitelná
450 Středa 25. duben 1614. Část smlouvy i regestu nečitelná. 
451 Částečná datace 23. duben. Část smlouvy i regestu nečitelná.
452 Patrně pondělí 25. duben 1607. Část smlouvy i regestu nečitelná.
453 Čtvrtek 8. březen 1607Část smlouvy i regestu nečitelná.
454 Čtvrtek 29. prosinec 1608.
455 Část smlouvy i regestu nečitelná.
456 Část smlouvy i regestu nečitelná.
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fol. 266
352 Pan Tobiáš Mi[..] s Jeníkem u[rozeným] p[ánem] [..]. Léta Páně  1613, v sobotu po

neděli [..].457

fol. 267
353 Prodej loučky [od pana Tomá]še Sochora p[..]. Léta Páně 1614 [..].458

fol. 268
354  Prodej gruntu [panu  Matoušovi Rumpálovi]. Léta Páně 1616, ve středu po [..].459

fol. 269
355 Jan mladší  Mikyst[a] [..] o domček na j[ižním předměstí].  Léta 1617, v pátek den

památný [..].460 

fol. 270
356 Blažej Sýkora [o prodej domu] [..]. Léta 1614, v středu po [..].461

fol. 271
357 Kryštof Tyl barvíř pláten kou[pil] [..] [ha]jenského od Martina Mar[šáka]. Léta 1614,

v středu den památný s[vatéh]o Be[..].462

fol. 272
358 Kateřina Zábla[tská] [..]. Léta Páně 1610 [..].463

fol. 273
359 Ondřej dobits(?) [..] [dom]ček  na hořejším [předměstí]. Léta 1609, v auterý den [..].464

fol. 274
360 Pan Jiří Pellar [prodal dům]. Léta 1608, v pátek po svatém V[..].465

fol. 275
361 Matěj Strach[otínský] [o prodej loučky]. Léta 1612, v neděli [..].466

362 Jiřík Štrobl prodal zase túž l[oučku] [..]covi Bečváři. Léta 1612, v středu po s[vatém]
Janu Křtiteli.467

fol. 276
363 Adam Pekař [..] [Jiříkovi] Škrobenému. [..] svaté Trojici.468

457 Část smlouvy i regestu nečitelná.
458 Část smlouvy i regestu nečitelná.
459 Část smlouvy i regestu nečitelná.
460 Část smlouvy i regestu nečitelná. 
461 Část smlouvy i regestu nečitelná. V smlouvě zmíněn Jan Kazandrle.
462 Patrně svétek svatého Bernarda středa 20. srpen 1614. Část smlouvy i regestu nečitelná. Martin Maršák jinak
zvaný Železný; Bernarda 20. srpen 1614.
463 Část smlouvy i regestu nečitelná.
464 Část smlouvy i regestu nečitelná.
465 Část smlouvy i regestu nečitelná, dle smlouvy Jiří Pellar byl prodávající.
466 Část smlouvy i regestu nečitelná, Matěj Strachotínský byl prodávající.
467 Středa 27. červen 1612. Část smlouvy i regestu nečitelná.
468 Část smlouvy i regestu nečitelná.
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364 Matěj Jelínak prodal dům  [..]. Léta Páně 1608, v pátek po s[vatém] Václavovi.469

fol. 277
365 Martin Dvo[..] [s manželkou] svou prodali [dvůr]. Léta  1614, v auterý při [..] měsíce

září.470

fol. 278
366 Kateřina Belvlo[vá] [o prodej] lou[čky]. Léta 1607,  den památný s[vatéh]o .471

fol 279
367 S Konkordií Mádlovou směna o sad s panem Ondřejem Haindlem o grunt vorný. Léta

Páně 1615, v pátek po památce svatých Tří králů.472

fol. 280
368 Kristína vdova zůstalá po nebožtíkovi Vavřincovi s Lukášem Fidrnosem o domček na

dolejším před[městí]. Léta Páně 1617, v pátek po památce s[vatéh]o Martina, tj. 17 [..
].473

fol. 281
369 Lidmila  Šartlová  vdova  prodává  grunt  a  louku  panu  Ji[říko]vi   Boskovskému

hejtmanu  prachatickému.  Léta  Páně  1584ho,  ve  čtvrtek  po  památce  Nanebevzetí
Panny Mar[ie].474

fol  282
370 Martin Moučka s Vítem Štrofinge[rem] o dvorček ve vsi Starých Prach[aticích]. Léta

Páně 1605, na den narození Blahoslavné [Panny] Marie.475 

fol. 283
371 Léta Páně 1607, v pátek po svaté Lucii stal se trh dobrovolný celý a dokonalý mezi

urozeným pan[em  Zik]mundem Turnovským z Turnštejna [..].476

fol. 284
372 Matěj Kuchinka s Voršilou manželku svou prodali dům Jiříkovi Auberovi . Léta Páně

1611, v pondělí po Obětování Pan[ny Marie]. 477

fol. 284b
373 Martin Racek s panem Jakubem Khernem o grunt vorný zaslaný jandovský. [Léta]

Páně 1614, ve středu po neděli Jubilate.478

fol. 285
469 Pátek 3. říjen 1608. Část smlouvy i regestu nečitelná.
470 Část smlouvy i regestu nečitelná.
471 Část smlouvy i regestu nečitelná.
472 Pátek 9. leden 1615.
473 Pátek 17. listopadu 1617. Vavřinec Ambrož. Část smlouvy i regestu nečitelná.
474 Čtvrtek 16. srpen 1584Část smlouvy i regestu nečitelná.
475 Čtvrtek 8. září 1605Část smlouvy i regestu nečitelná.
476 Pátek 14. prosince. Část smlouvy nečitelná.
477 Pondělí 28. listopadu 1611Část smlouvy nečitelná.
478 Středa 23. duben 1614Část smlouvy nečitelná.
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374 Jiřík Hovorka s Kateřinou manželkou svou prodali  dům Ondřejovi Lorajo[vi]. Léta
1611, v pondělí den s[vaté]ho Antonína.479

fol. 286
375 Martin Racek koupil grunt vorný od p. Jana Kulíška t[rh]. Léta Páně 1612, v pondělí

po s[vatém] Martinovi.480

fol. 288
376 Lukáš  Kračárek  I  na místě  Jindřicha bratra  svého prodal  dům Jiříkovi  Miltperovi

kožišníkovi. Léta Páně 1613, v pondělí po svatém Mikuláši.481

fol. 290
377 P[an] Linhart  Dicento s Konkordií  Mádlovou a Majdalenou t[etkou] její  o  kousek

sádky. Léta Páně 1618,  ve čtvrtek po s[vaté]m Marku, tj. 26. Aprila.482

fol. 291
378 Vavřinec Štiber a Jakub Brodský prodali  grunt  vorný Matějovi  Záblatskému.  Léta

Páně 1619, v středu den s[vat]é Barbory 4. Decemb.483

fol. 292
379 Jiřík Hubačik prodal dům otce svého Štěpánovi Třískovi. Léta 1616, v auterý po neděli

Jubilate.484

fol. 294
380 P. Vavřinec Štiber s Jakubem Brodským pastorkem svým prodali dvůr spalený někdy

Jozefa  Milpegara  Jonášovi  Majerovi.  Léta  1619,  v středu  den  s[vat]é  Barbory.  4.
Decemb.485

fol. 301
381 Maryana Holoubková jináč  Jana Kherna m[an[želka  s Evou dcerou svou  koupila

louku od Bohuslava Mazanýho a Kateřiny manželky jeho za hotový peníze kvitanci.
Léta 1586, v pondělí po s[vaté] Trojici.486

382 Maximilián Rumpál  s Mat[ějem] [..] a  [Worši]lou manželkou jeho o půl  [..].  Léta
1607, v neděli po památce svatých [..].487

fol. 302

479 Pondělí 17. ledna 1611. Část smlouvy i regestu nečitelná.
480 Pondělí 12. listopad 1612Část smlouvy i regestu nečitelná. 
481 Pondělí 9. prosinec 1613. Část smlouvy nečitelná.
482 Čtvrtek 26. duben 1618. Část smlouvy nečitelná.
483 Středa 4. prosinec 1619.
484 Úterý 26. duben 1616.
485 Středa 4. prosinec 1619. Část smlouvy nečitelná.
486 Pondělí 2. červen 1586. Část smlouvy i regestu nečitelná.
487 Datace nečitelná.
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383 Matěj Polstrmilner koupil dům a zahrádku od Šebestiána Rumpála. Léta Páně 1608,
v pondělí svatudušní.488

fol. 303
384 Matěj  Zigl  s Jeronýmem Ziglem bratrem svým o rejt.  Léta Páně  1608, v pátek po

s[vatém] Janu Křtiteli.489

fol. 303
385 Bartoloměj  Adam  Záme[čník  s Šebestiánem] Rumpálem  o  za[hrádku].  Léta  Páně

1609, den svatého J[iří].490

fol. 304
386 Markéta  Procházková  s Vítem  Wintrem  o  dům.  Léta  Páně  1608,  v pondělí  den

památný s[vaté]ho Jilji.491

fol. 304b
387 [..]azinger  s Maruší  Procházkovou o dům. [..] v pondělí  po s[vatém] Medardu 13.

Juni.492

fol. 306
388 Ctihodný kněz  Brikcy Flandryn  s Matějem Ziglem o  dům Belvlovský.  Léta  Páně

1608, na den památných svatých Filipa a Jakuba.493

fol. 307
389 Kryštof Tyle s Matoušem Pokorným o Rejt v Hwozdci. Léta Páně 1616, v neděli po

památce s[vaté]ho Šimona Judy.494

fol. 307b
390 Matouš Pokorný s Martinem Železným jinak Maršákem o rejt ve Hwozdci. [Léta Pá]

ně 1616, v středu po památce všech s[va]tých.495

fol. 308
391 Tomáš Bajmon prodal díl  louky Vavřinci  Ambrožovi.  Léta Páně  1612, v středu po

s[svatých] Šimona a Judy.496

fol. 308b
392 [Jan Kulíšek s Vítem] Pustimiřským o kus loučky za[..].497

fol. 309

488 Pondělí 26. květen 1608. Část smlouvy nečitelná.
489 Pátek 27. červen 1608. Část smlouvy nečitelná.
490 Čtvrtek 23. duben 1609. Část smlouvy i regestu nečitelná.
491 Pondělí 1. září 1608. Část smlouvy nečitelná.
492Pondělí 13. červen 1611 nebo 1616 .Část smlouvy i regestu nečitelná.
493 Neděle 1. květen 1616. Část smlouvy nečitelná.
494 Neděle 30. říjen 1616. Část smlouvy nečitelná.
495 Středa  2. listopad 1616. Část smlouvy nečitelná.
496 Středa 31. říjen 1612. Část smlouvy nečitelná.
497 Část smlouvy i regestu nečitelná.
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393 Matěj Pec s Janem Kulíškem o grunt vorný k svatému Petru. Léta 1610, ve čtvrtek po
památce všech svatých.498

fol. 309b
394 [..]ky  Štěpán  Štaydl  poručnici  si[rotků] [..] klomfarovský  s Janem  Barchan[nem

mlynářem].499

fol. 310
395 Štěpán Javurek s Adamem [..]. Léta Páně 1616, v pátek po slavné památce na [..].500 

fol. 310b
396 Zikmund Švorcaur  s Matějem Zyglem o grunt vorný. Léta Páně 1617, v středu po

svaté Kateřině.501

397 [..] grunt sirotci šusarovský panu Zig[..] [..] p[aní] manželce jeho Judity. [..] Jiří, to jest
23.April.502 

fol 311
398 Matěj Zeman prodal zahrádku s stodolou Zikmundovi Švorcaurovi. Léta Páně 1613,

v auterý velikonoční.503

fol. 316
399 Martin Dvorský s nápadníky po Maryaně Pellarové . Ante vide sub litera K S. Léta

1615, v pátek po neděli Reminiscere.504

fol. 402
400 Kněz Martin Rotary s Melicharem Telatkou o dům Balegovský. Léta Páně 1621, den

památný s[vatý]ch Šimona a Judy.505

fol. 403
401 Karel  Šafář  s poručníky  sirotkův  Pachnerovských  o  dům.  Léta  Páně  1623,  16.

February.506

fol. 421
402 Pihon prodává sádek svůj Jeronýmovi Strachotínký[m]u. Léta Páně 1588ho, v pondělí

po svatém Martině.507 
403 Skoupení veruňků s kvitancí. Léta Páně 1589ho, v pátek post Reminiscere.508

fol. 422

498 Čtvrtek 4. listopad 1610. Část smlouvy nečitelná.
499 Část smlouvy i regestu nečitelná
500 Část smlouvy i regestu nečitelná.
501 Středa 29. listopad 1617Část smlouvy nečitelná.
502 Na den svatého Jiří, tedy 23. dubna. Část smlouvy i regestu nečitelná.
503 Úterý 9. duben 1613. Část smlouvy nečitelná.
504 Pátek 20. březen 1615.
505 Čtvrtek 28. říjen 1621. dům balegovský též balejovský.
506 Čtvrtek 16. únor 1623.
507 Pondělí 13. listopad 1588.
508 Pátek  3. březen 1589. Viz. zápis 401.
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404 Václav Andres s Benešem Štainmecem o kus domu. Léta Páně 1588[ho], ve čtvrtek po
památce s[vatéh]o  Ondřeje.509

fol. 423
405 Vít  Sochor  s Zachariašem  Warhaníkem  o  dům  trh.  Jakož  T[oh]o  Léta  1586,  při

památce všech svatých.510

fol. 423b
406 Vít Pustimiřský s Josefem Zyglem o zahrádku. Léta 1615, 18. Mai.511

fol. 424
407 Pan Václav Marek z Bavorova s Vondrou Dobišem o chalupu. Léta 1616, v pondělí

den stěch (?) s[vatéh]o Jana.512

fol. 425
408 P[an] Václav Marek z Bavorova prodal grunt vorný Kašparovi  Fenclovi. Léta Páně

1609, v středu po slavné památce Nanebevstoupení.513

fol. 427
409 Vít Zigl s Matoušem Rumpálem o mlejn ziglovský. Léta Páně 1612, v neděli druhou

postní jenž slove Reminiscere.514

fol. 428
410 Pan Vavřinec Ambrož prodal domček na hořejším předměstí i s veřtatem Matoušovi

Škřechovi. Léta Páně 1612, v auterý po svaté Trojici.515

fol. 429
411 Vít Truska jinak Čermák řemesla kovářského s Jiříkem Milpetrem o dům. Léta 1618,

v auterý den památný s[vatéh]o Havla.516

fol. 431
412 Václav Rytíř Warhaník koupil dům od Anny Příkopské. Léta Páně 1621, ve čtvrtek po

s[vatém] Matouši.517

fol. 435
413 Dům firštovský též i rejt  prodán p. Jiříkovi  Pelhřimovskému. Léta Páně  1623, 24.

January.518

fol. 440

509 Čtvrtek 1. prosinec 1588.
510 Sobota 1. listopad 1586.
511 Pondělí 18. květen 1615. Přesná datace na konci smlouvy.
512 Pondělí 29. srpen 1616.
513 Středa 3. červen 1609.
514 Neděle 18. březen 1612.
515 Úterý 19. červen 1612.
516 Úterý 16. říjen 1618.
517 Čtvrtek 23. září 1621.
518 Pátek 24. leden 1623.
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414 Matěj Netahlo s Markétou Regálovou o dům. Léta Páně 1622, v sobotu den památný
Nového Léta.519

fol. 442
415 Tobiáš Rumpál prodal dům Tobiašovi Dicentovi zeti svému. Léta Páně 1623, v sobotu

den památný s[vatéh]o Martina.520

fol. 444
416 Vavřinec  Brož  s Dani[e]lem Hamačkem řezníkem o  dům. Léta  1606,  v auterý  po

památce svatého Jilji.521

fol. 448
417 Barbory Berničkové a Jana Fruweina frejmark o domy. Léta Páně 1623, 23 Feb[rua]

r.522

fol. 449
418 Zikmund Turnovský s Vilémem Pihonem o dům a dědinu trh s kvitancí. Léta Páně

1590, v středu po s[vatém] Lambertu.523

fol. 449
419 Urozený Zikmund Turnovský z Turnštejna po Martinovi Havlátkovi o dvůr a stodolu

trh s kvitancí. Léta 1614, v pondělí po neděli květné.524

fol. 449b
420 Pan Zikmund Turnovský z Turnštejna koupil dům od Martina Dvorského. Léta Páně

1623, v auterý po památce s[vatéh]o Martina.525

fol. 450
421 P. Zikmund Švorcaur koupil dům po neb[ožce] Kateřině Syterové zůstalý. Léta Páně

1623, 23 Juny.526

fol. 452
422 Martin Dvorský koupil dům strakonický. Léta Páně 1622, 18 May.527

fol. 455
423 Filip Khurc koupil dům od damascera(?) Marka. Léta Páně 1622, v sobotu po s[va]té

Máří Magdaleně, 23 dne měsíce července.528

fol. 457

519 Sobota 1. leden 1622.
520 Sobota 11. listopad 1623.
521 Úterý 5. září 1606.
522 Čtvrtek 23. únor 1623.
523 Středa 19. září 1590.
524 Pondělí 24. březen 1614.
525 Úterý 14. listopad 1623.
526 Pátek 23. červen 1623.
527 Středa 18. květen 1622.
528 Sobota 23. července 1622. Marek z Bavorova.
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424 Anna Kolařka koupila dům od Karla Šafera. Léta Páně  1623, v středu po památce
Hromnic, to jest 22 February.529

fol. 459
425 Alžběta  Švorcaurová  o  dům šempekovský.  Léta  Páně  1622,  v středu  po  památce

Rozeslání apoštolů Páně, to jest 2 Juli.530

fol. 461
426 Řehoř Lhenický s Annou Kolařkou. V pátek po svatém Vavřinci, to jest 11.dne měsíce

srpna v létu 1623.531

fol. 463
427 Fojt  Lazebník  koupil  lázeň  od  p[ana] p[urkmistra] a  pánů.  Léta  Páně  1622,  12

August.532

fol. 465
428 Melichar Hobolder koupil dům od Víta Mlejnka a Barbory manželky jeho. Léta Páně

1622, 24 January.533

fol. 467
429 P. Purkmistr páni s Štěpánem Kovářem o dům hervusovský. Léta Páně 1622 při čase

s[vatéh]o Víta.534

529 Středa po památce Hromnic připadla roku 1623 na  4. února.
530 Středa po památce Rozeslání Apoštolů Páně připadla roku 1622 na 20. červenec.
531 Pátek 11. srpna 1623.
532 Pátek 12. srpen 1622.
533 Pondělí 24. leden 1622.
534 Středa 15. červen 1622.
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