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KUTNÁ HORA – DÒSTOJNOSTÍ PRVNÍ MùSTO
PO PRAZE
Kutná Hora jako dárek? Kdepak! – Co prozradil terén – Nejdokonalej‰í
báÀsk˘ ﬁád Evropy – Zmrzlíci a ‰mitny – Jak pûtadvacet
kutnohorsk˘ch havíﬁÛ dobylo Krétu – Co je‰tû stojí za zmínku
Kutná Hora jako dárek? Kdepak!
U zdej‰ích nalezi‰È stﬁíbra vznikaly nejprve hornické osady, které nejpozdûji roku 1318 nahradilo mûsto (viz mapa), jeÏ vyrostlo pﬁekotnû rychle.
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KvÛli tomu nebyl zpoãátku ani ãas dohlíÏet na to, aby ulice mûly ‰achovnicové uspoﬁádání, takÏe jádro tvoﬁila spleÈ kﬁivolak˘ch uliãek a místo
obvyklého centrálního námûstí vznikla celá soustava trÏi‰È. PÛvodní, roku
1304 postavené dﬁevûné hradby, byly nahrazeny prvními mûstsk˘mi kamenn˘mi hradbami, ale protoÏe ohrazovaly nedostateãnû velké území,
obklopily je nové kamenné hradby, vymezující mnohem vût‰í mûstské území, srovnatelné tehdy snad jen s územím Starého Mûsta praÏského,
rozloÏeného na 1,29 km2.
O vzniku první ãásti názvu* tohoto mûsta existují dvû legendy. Podle
údajné Libu‰iny vû‰tby je odvozena od kutání horníkÛ, zatímco podle ji-

Stanislava Jarolímková

NA CO V UâEBNICÍCH NEZBYLO MÍSTO 1

ného zdroje souvisí s kutnou – dlouh˘m svrchním mni‰sk˘m odûvem, jímÏ
mnich Antonín z klá‰tera v Sedlci (viz mapa) zakryl tﬁi stﬁíbrné pruty,
které v místû budoucího mûsta nalezl. Co se t˘ãe druhé ãásti názvu, ta
pÛvodnû znûla „Hory“ (ﬁíkalo se tedy Kutné Hory), neboÈ stﬁíbro se kutalo pod trojitou horou zv. Kuklík, KaÀk a TurkaÀk. Latinské pojmenování
osad Mons Cuthna se pouÏívalo od roku 1289 a dne‰ní název Kutná Hora
byl in od 15. století.

* Kter˘si ãesk˘ vlastenec pr˘ dumal nad jménem „otce“ knihtisku Johanna Gensfleische (pﬁekládaného jako „husí maso“) ﬁeãeného Gutenberg
(1397/1400–1468) a de‰ifroval je jako „Kuten Berg“ neboli „Kutná Hora“.
Jeho nápad se v‰ak neujal.

Díky kutnohorskému stﬁíbru byl Václav II. (1278–1305) jedním z nejbohat‰ích evropsk˘ch panovníkÛ, coÏ samozﬁejmû budilo závist. Najevo ji
dal nenasytn˘ Albrecht I. Habsbursk˘*, ﬁímsk˘ král** a rakousk˘ i ‰t˘rsk˘
vévoda, jenÏ pr˘ ãeského krále poÏádal, aby mu udûlal radost a Kutnou
Horu mu daroval.

* KdyÏ Albrecht I. Habsbursk˘ (1255–1308) v listopadu roku 1295 váÏnû onemocnûl a lékaﬁi do‰li k závûru, Ïe mu byl podán jed, rozhodli se pro
drastickou, ale tehdy bûÏnou léãbu: povûsili ho za nohy, protoÏe vûﬁili, Ïe
tím zabrání ‰íﬁení otravy v organismu a zajistí, Ïe jedy z jeho tûla vyjdou.
Albrecht sice pﬁeÏil, ale kvÛli této metodû oslepl na jedno oko. DÛvodem
byl fakt, Ïe po zavû‰ení vedl zv˘‰en˘ tlak v Ïilním systému hlavy a samozﬁejmû i oka k odchlípení sítnice (subarachnoidálnímu krvácení) a tím
k nevratné ztrátû svûtloãivn˘ch bunûk (tyãinek a ãípkÛ). Oko, které takto
osleplo, mûlo (zﬁejmû kvÛli aterosklerotick˘m zmûnám) chatrnûj‰í cévy.

Miniatura z Kutnohorské bible, na níÏ horníci v perkytlích drÏí kutnohorsk˘ mûstsk˘
znak z 15. století. Kutnohor‰tí mû‰Èané si na nûj bez souhlasu panovníka pﬁidali kalich
10

** Titul ﬁímského krále (ãi ﬁímského císaﬁe) souvisel s jednou neobvyklou
ﬁí‰í. Nejprve se od roku 800 jmenovala Imperium Romanum, coÏ byl název uÏívan˘ za jejího prvního císaﬁe Karla Velikého (viz Kapitola VI. – Karel
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I. Velik˘), jenÏ obnovil v západní Evropû císaﬁství, které známe z ¤íma. Roku
962 ji v˘chodofransk˘ panovník Ota I. (936–973) pﬁetvoﬁil ve státní celek,
ov‰em zpoãátku ‰lo o volnou federaci Nûmecka a ãásti Itálie, které ovládal. Postupnû se ale roz‰iﬁovala a nakonec k ní patﬁila pﬁibliÏnû dne‰ní území
Nûmecka, severní Itálie, ãásti Francie, Rakouska, ·v˘carska, ãásti Polska,
státÛ Beneluxu a âech a Moravy. Její název se nûkolikrát mûnil: pÛvodnû
se jmenovala ¤ímská ﬁí‰e, od roku 1157 se jí ﬁíkalo Svatá ﬁí‰e ﬁímská a v roce
1486 se pﬁejmenovala na Svatou ﬁí‰i ﬁímskou národa (pozdûji jazyka) nûmeckého; v zájmu srozumitelnosti o ní v knize mluvím v˘hradnû jako
o Svaté ﬁí‰i ﬁímské. Nemûla hlavní mûsto, pouze se v ní vytvoﬁila v˘znamná
centra, nicménû v dûjinách Evropy i na‰í zemû hrála dlouho dÛleÏitou roli.
Prakticky existovat pﬁestala tato ﬁí‰e koncem 18. století a oficiálnû zanikla
v roce 1806.

JelikoÏ Václav II. to pochopitelnû odmítl, vtrhl Albrecht roku 1304 se
sv˘m vojskem do âech, drancoval pût t˘dnÛ zemi, o Ïivot pﬁipravil více neÏ
ãtyﬁi tisíce nevinn˘ch lidí a nakonec se jeho vojáci usadili kolem sedleckého klá‰tera a okolo Malína (dnes souãásti Kutné Hory). Zlákal je totiÏ
kutnohorsk˘ potok protékající tûmito místy, v nûmÏ vidûli zdroj vody pro
lidi i konû, coÏ byla dÛleÏitá podmínka pro dlouhé obléhání. Havíﬁi v‰ak
do potoka naházeli tzv. kutnohorskou hlinku, coÏ byl pravdûpodobnû arsenik; kdyÏ Albrechtovi vojáci zaãali i se zvíﬁaty hromadnû umírat, zbytek
armády se vrátil co nejrychleji domÛ.
Jan ÎiÏka (1360–1424) naz˘val Kutnou Horu „Antikristov˘m mû‰cem“,
neboÈ od ní získával Zikmund Lucembursk˘ (1419–1437) peníze na boj
proti husitÛm. Kutnohor‰tí mû‰Èané ry‰avého krále podporovali a roku 1421
nechali naházet do ‰achet Ïivé i mrtvé kali‰níky (tj. stoupence pﬁijímání
pod obojí). KdyÏ v‰ak patricijové z mûsta ze strachu pﬁed husity uprchli,
stalo se jednou z hlavních opor kali‰níkÛ a v roce 1444 byl ve Vla‰ském
dvoﬁe zvolen Jiﬁí z Podûbrad hejtmanem ãtyﬁ v˘chodoãesk˘ch krajÛ, coÏ byl
de facto jeho první v˘znamn˘ krok ke zvolení ãesk˘m králem (1458–1471).
Po volbû prohlásil, Ïe Kutná Hora je jeho „tobolkou a váãkem“.
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Co prozradil terén
V Kutné Hoﬁe se dolovalo jiÏ od roku 985 a ve 12. století rozpoznali jedno zdej‰í loÏisko cisterciáãtí mni‰i*, kteﬁí si v nedalekém Sedlci zaloÏili
v roce 1142 klá‰ter a dokázali „ãíst“ z terénu.

* Klá‰teru patﬁil kostel zasvûcen˘ Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu
Kﬁtitelovi, vybudovan˘ v letech 1282–1320, jenÏ zÛstal – jak naﬁizovala pravidla ﬁádu – bez vûÏe a mûl tvar kﬁíÏe. Pﬁi velkém moru roku 1318 zde bylo
pochováno 30 000 lidí, coÏ zﬁejmû vedlo k zaloÏení dodnes slavné kostnice. Roku 1421 byl klá‰ter vypálen (obnovení se doãkal teprve roku 1692).
Pokud byste mûli obavy, Ïe v kostnici na vás ãekají nebezpeãné bakterie,
pak vám odborníci vzkazují: není ãeho se obávat. Yersinia pestis, bakterie, která mor zpÛsobuje, netvoﬁí spóry, které by mohly stovky let pﬁeÏívat
v ostatcích (na rozdíl tﬁeba od Bacillus anthracis, kter˘ vyvolává antrax
a spóry tvoﬁí). Yersinia pestis potﬁebuje zaprvé trval˘ tzv. rezervoár, tedy
zvíﬁata, která se nakazí a z nichÏ vût‰ina infekci pﬁeÏívá, a za druhé pﬁena‰eãe, tzv. vektor, kter˘ tuto bakterii pﬁenese z nemocného tvora na ãlovûka;
tímto vektorem jsou v tomto pﬁípadû blechy.

Cisterciáci napﬁíklad vûdûli, jaké rostliny a stromy rostou nad loÏisky,
Ïe nad loÏisky chybí ranní ojínûní, a v místní ﬁíãce Vrchlici zji‰Èovali nalezi‰tû podle toho, odkud voda vyvûrala. Kromû toho v oblasti âeskomoravské vrchoviny pátrali po loÏiscích rud i prospektoﬁi, díky nimÏ byly
koncem 13. století odkryty Ïíly, které pﬁilákaly asi 100 000 lidí z poloviny
Evropy. V té dobû zdej‰í revír poskytoval asi jednu tﬁetinu evropské produkce stﬁíbra.
Zájemci, pﬁicházející pﬁedev‰ím z nûmecky mluvících zemí, sem pﬁiná‰eli pokroãilej‰í v˘robní technologii. Pravda, pﬁi hledání stﬁíbra ukrytého
pod zemí spolupracovali jiÏ ve stﬁedovûku i proutkaﬁi*, ale lidé jim pr˘ pﬁíli‰ nedÛvûﬁovali.
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